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Mijn idee over het ondernemerschap

Uw rolmodellen

Gemeenschappelijke kenmerken en algemene zachte
vaardigheden

Europees Kader voor Ondernemerschapscompetentie
(EntreComp)

Doe uw snelle Zelfevaluatietest van de
EntreCompkadercompetenties (START)

OER (Open Leermiddelen) voor EntreCompcompetenties

 

Laten we beginnen en geniet van uw
reis in de wereld van de ondernemers!

3

4

8

10

11

15

2



MIJN IDEE OVER HET ONDERNEMERSCHAP

Noteer 3 kernwoorden die beschrijven wat het
“ondernemerschap” voor u betekent en bespreek

ze met uw medecursisten.
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Som 3 personen op die volgens u goede ondernemers zijn,
rolmodellen voor u zijn en leg uit waarom.

1.

UW ROLMODELLEN

WED

NAAM VAN ONDERNEMER EN
BEDRIJF/SECTO

E1

SOM 3 REDENEN OP WAAROM
U DENKT DAT ZE GOEDE

ONDERNEMERS ZIJN

WAT DOEN ZE?
NOTEER 3

KENMERKEN/VAARDIGHEDEN
DIE U VOLGENS U

GEMEENSCHAPPELIJK MET HEN
HEBT
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2. Wat betekent het volgens u een ondernemer te zijn? Wat zijn
volgens u enkele van de kernkenmerken

(persoonlijkheidskenmerken en zachte vaardigheden) van een
succesvolle ondernemer? Noteer een kenmerk in elke cirkel en

bespreek het met uw medecursisten.
Write down one characteristic in each circle and discuss it with your peers.
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- Ondernemerschap is het proces van het ontwerpen,
opstarten en besturen van een nieuwe onderneming die

vaak aanvankelijk een kleine onderneming is. De
personen die deze ondernemingen oprichten worden

ondernemers genoemd. (Wikipedia)
- Een persoon die een onderneming of ondernemingen opricht,

waarbij hij (zij) financiële risico’s met vooruitzicht op winst neemt.
(Oxford Dictionary)

- Een persoon die een onderneming opricht met de
bedoeling sociale problemen op te lossen of sociale
verandering teweeg te brengen (Oxford Dictionary).

E R  Z I J N  V E E L  V E R S C H I L L E N D E
D E F I N I T I E S  V A N  E E N  O N D E R N E M E R .

3. Algemene definities van ondernemers

Wat hebben deze definities
gemeen?
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4.    Verzamel nog 3 definities van een “Ondernemer” bij uw medecursisten en noteer ze
hieronder.

1.

3.

2.

.

.

.
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Gemeenschappelijke kenmerken en algemene zachte vaardigheden

CREATIEF
Ondernemerschap start met een idee.Ondernemers zijn niet tevreden
met een status quo. Ze denken buiten vaste kaders en zoeken kansen
om nieuwe oplossingen te bedenken.

GEPASSIONEERD
Zonder passie is uw werk zinloos en bent u niet gemotiveerd om aan de slag te gaan.
Ondernemers houden van wat ze doen en zijn extreem toegewijd aan de
ondernemingen die zij hebben opgericht. Om succesvol te zijn moet u vertrouwen in
uzelf en uw onderneming hebben en proactief optreden met wat u doet en met de
manier waarop u het doet. 

GEMOTIVEERD
Ondernemers zijn hun eigen baas en dit betekent dat niemand hun vertelt hoe ze
dingen moeten aanpakken. In een interview met The Computerworld Smithsonian
Awards Program, zei wijlen Steve Jobs, oprichter van Apple, “Ik ben overtuigd dat
ongeveer de helft van wat succesvolle van minder succesvolle ondernemers
onderscheidt pure volharding is.”

OPTIMISTISCH
Ondernemers zijn dromers en geloven dat hun ideeën mogelijk zijn, zelfs als deze
onhaalbaar lijken. Wanneer ze met uitdagingen worden geconfronteerd, zien
ondernemers deze niet als problemen, maar als kansen. Uitdagingen inspireren
ondernemers en doen hen boven zichzelf uitstijgen. Ondernemers willen voorwaarts
en vooruit komen.

Entrepreneurs focus on moving forward and moving up
ACTIE- EN TOEKOMSTGERICHT
Ondernemers kunnen zich aan onvertrouwde situaties aanpassen. Wanneer ze
bijvoorbeeld moeten leren hoe een website te bouwen of een factuur te verzenden,
doen ze dit. Ze benaderen dingen met een open geest en zijn bereid van koers te
veranderen, wanneer dit nodig is.

FLEXIBEL
Ondernemers kunnen zich aan onvertrouwde situaties aanpassen. Wanneer ze
bijvoorbeeld moeten leren hoe een website te bouwen of een factuur te verzenden,
doen ze dit. Ze benaderen dingen met een open geest en zijn bereid van koers te
veranderen, wanneer dit nodig is. 

VINDINGRIJK EN PROBLEEMOPLOSSERS
n zaken zijn problemen geen kwestie van ‘als’, maar van ‘wanneer’. Ondernemers gaan
uitdagingen of conflicten niet uit de weg, maar zien ze onder ogen en zoeken een
oplossing. Ze kunnen problemen efficiënt oplossen.

AVONTUURLIJK EN RISICONEMERS
Ondernemers weten dat ze bereid moeten zijn risico’s te nemen om succesvol te zijn.
Hoewel ze buiten de gebaande paden willen treden, springen ze niet lichtzinnig met
risico’s om. Ze weten hoe ze plannen voor het onbekende moeten maken en nemen een
berekende beslissing die het best voor hen en hun onderneming is.

(1)Zachte vaardigheden zijn een combinatie van onder andere persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden,
karakter- en persoonlijkheidskenmerken, attitudes, houdingen ten aanzien van carrière, sociale en emotionele

intelligentiequotiënten die mensen in staat stellen in hun omgeving hun weg te vinden, met anderen goed samen te werken,
goed te presteren en hun doelstellingen te bereiken met aanvullende harde vaardigheden (Wikipedia).
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Denkt u dat er verschillen tussen autochtone en migrantenondernemers
zijn? Denk aan de belangrijkste kenmerken die hierboven worden
beschreven, als u denkt dat er een verschil is, noteer dit hieronder.

CREATIEF
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

GEPASSIONEERD
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

GEMOTIVEERD
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

OPTIMISTISCH
 
Autochtone ondernemer:
 
Allochtone ondernemer :

FLEXIBEL
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

VINDINGRIJK EN PROBLEEMOPLOSSERS
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

AVONTUURLIJK EN RISICONEMERS
 
Autochtone ondernemer:
 
 Allochtone ondernemer :
 

ACTIE- EN TOEKOMSTGERICHT
 
Autochtone ondernemer:
 
Allochtone ondernemer :
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De Europese Commissie heeft het Europees Kader voor
Ondernemerschapscompetentie (EntreComp) in 2016 gepubliceerd. Sindsdien heeft
de Commissie de belangrijke taak vervuld door gesprekken op gang te brengen en
door een beter inzicht te creëren in wat het betekent ondernemend in alle aspecten
van het leven te zijn. In het kader wordt het belang van ondernemerschap en initiatief
bewezen en het kader toont bovendien aan hoe mensen en organisaties deze
competentie kunnen ontwikkelen om economische, sociale en culturele uitdagingen
aan te gaan.

Europees Kader voor Ondernemerschapscompetentie
(EntreComp)

Ondernemerschap is een levenslange competentie.
Creatief zijn of nadenken over hoe dingen op
nieuwe manieren aan te pakken is eveneens
relevant om uw carrière te stimuleren of nieuwe
zakelijke ideeën te bedenken.Het initiatief nemen,
anderen motiveren en hen met uw idee aan boord
krijgen zijn handige vaardigheden, wanneer u geld
voor uw lokale sportteam inzamelt of een nieuwe
sociale onderneming opricht. Begrijpen hoe een
plan in actie om te zetten en wijs met financiële
middelen om te springen zijn belangrijk voor uw
eigen leven en voor de bedrijfsplanning in een
kleine of middelgrote onderneming (KMO).

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework

EntreComp bestaat uit 3 competentiegebieden: Ideeën & Uitdagingen, Hulpmiddelen en In Actie. Elk gebied bevat 5
competenties en samen vormen deze de 15 competenties die individuen gebruiken om kansen te grijpen en ideeën te
ontdekken.

EntreComp Into Action 
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Anderen mobiliseren
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 1- Ik kan het niet 2 – Ik kan het doen met heel veel
hulp.

3 - Ik kan het doen met een
beetje hulp.

4 - Ik zou het alleen kunnen doen. 5 - Ik kan het zeker alleen doen.

Evalueer uw competenties door het juiste cijfer voor elke onderstaande
competentie in te vullen, zoals in het evaluatiecijferrooster hieronder wordt

uitgelegd.

Competentie Definitie
Uw cijfer van

1 tot 5

Kansen opmerken: gebruik
uw verbeelding en talenten
om kansen te identificeren
die waarde creëren

Creativiteit: creatieve en
doelgerichte ideeën
ontwikkelen

Visie: uw visie op de
toekomst nastreven

Ideeën waarderen: ideeën en
kansen optimaal benutten

Ethisch & duurzaam denken: de
gevolgen en het effect van
ideeën, kansen en acties
inschatten

1

2

3

4

5

OPMERKING: deze test is ook beschikbaar als een aparte hand-out
die u aan het begin en op het einde van het Lab aflegt om uw

vordering te helpen bepalen.

Kan u kansen opmerken om waarde te creëren in de
wereld rondom u?
Ziet u uitdagingen rondom u die u kan aannemen?

Kan u bijzondere of innovatieve manieren bedenken om
een probleem op te lossen? 
 Kan u bijzondere ideeën bedenken die waarde creëren?

Kan u zich inbeelden wat u in de toekomst wil
bereiken? 
Ziet u de stappen die u moet zetten om die
toekomst te bereiken?
 Kan u de weg voorwaarts visualiseren om uw
eigen inspanningen en acties te helpen leiden?

Kan u het soort waarde dat een idee mogelijk
heeft, bv. sociale, culturele en/of economische
waarde, beoordelen?
Kan u zien hoe u de grootste waarde uit dat idee
haalt?

Kan u de gevolgen van een idee, bv. voor de
gemeenschap, de samenleving, het milieu en de
economie, inschatten?
Kan u inschatten of een ondernemingsidee
haalbaar is, namelijk of het op lange termijn kan
blijven bestaan? 
Gedraagt u zich verantwoordelijk bij het nemen
van acties?

Doe uw snelle Zelfevaluatietest van de EntreCompkadercompetenties
(START)
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Zelfbewustzijn &
zelfefficiëntie: geloof
in uzelf en blijf uzelf
ontplooien

Competentie Definitie Your mark
from 1 to 5

6
Hebt u verwachtingen en doelen? 
Weet u wat uw sterke en zwakke punten zijn
Gelooft u dat u in staat bent uw eigen toekomst
vorm te geven, zelfs als het u niet meezit?

7
Motivatie &
doorzettingsvermogen:
blijf gefocust en geef
niet op

Als u een idee hebt, bent u vastberaden het
idee in actie om te zetten? 
 Bent u bereid geduld te hebben en een idee
trachten te bereiken?
Kan u gemotiveerd blijven zelfs als u onder
druk moet werken of als dingen moeilijk
worden?

8 Hulpmiddelen mobiliseren:
de hulpmiddelen die u nodig
hebt verzamelen en beheren

Weet u verschillende hulpmiddelen te vinden
en te beheren om een idee mogelijk te maken
Kan u en bent u bereid de steun te zoeken die
vereist is om uw taak of actie te volbrengen?
Of hulp te vragen?

9
Financiële & economische
geletterdheid: financiële en
economische knowhow

Hebt u een idee van de kosten om een idee in
actie om te zetten?
 Kan u een financieel plan opstellen?
 Kan u financiële middelen beheren om er
zeker van te zijn dat een actie op lange termijn
kan bestaan?

10 Anderen mobiliseren:
inspireren, enthousiast
maken en anderen aan
boord krijgen

Kan u uw ideeën aan anderen communiceren?
Kan u andere mensen voor uw ideeën
inspireren en enthousiast maken?
Kan u anderen ervan overtuigen de steun te
geven die u nodig hebt om een idee in actie om
te zetten?

11 Het initiatief nemen: ervoor gaan
Bent u iemand die bereid is nieuwe
uitdagingen aan te gaan?
Bent u iemand die een nieuw idee wil
uitproberen?
Kan u op uw eentje werken om doelstellingen
te bereiken, bij uw voornemens te blijven en
geplande taken uit te voeren?
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Planning & management:
prioriteiten stellen, organiseren
en opvolgen

Competentie Definitie Your mark
from 1 to 5

12
Kan u zelf doelstellingen bepalen?
Bent u goed in het vaststellen van prioriteiten
en in het uitwerken van een actieplan?
 Kan u zich gemakkelijk aanpassen als
wijzigingen aan planningen vereist zijn?

Omgaan met onzekerheid,
ambiguïteit & risico:
beslissingen nemen waarbij
u met onzekerheid,
ambiguïteit en risico omgaat

Neemt u gemakkelijk beslissingen, wanneer
dingen onzeker zijn of wanneer u slechts een
deel van de vereiste informatie hebt?
Kan u risico’s en baten tegen elkaar afwegen
bij het uitvoeren van verschillende acties?
Voelt u zich comfortabel in situaties waar
omstandigheden snel veranderen?

Werken met anderen: samen
een team vormen,
samenwerken en netwerken

Werkt u gemakkelijk samen met anderen in
groepsprojecten?
 Vindt u het leuk nieuwe mensen te ontmoeten
en te netwerken?
Lost u gemakkelijk conflicten op die zich in
groepsprojecten kunnen voordoen?

Leren door ervaring: al
doende leren

Ziet u terug op het verleden en probeert u te
leren uit de dingen die u in het leven heeft
gedaan, uw ervaringen?
Erkent u uw successen? 
Zet u mislukkingen om in positieve ervaringen
door ervan bij te leren?
Leert u bij van anderen, bv. van de mensen
rondom u of van de mentoren in uw leven?

13

14

15
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Stof tot nadenken

Bekijk uw cijfers en noteer de gebieden met een cijfer minder dan 3 die u
dient te verbeteren.

Kritische gebieden die u dient te verbeteren en te ontwikkelen
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving

Ideeën & kansen
 

-  Kansen opmerken

- Uw verbeelding en talenten

gebruiken om kansen te

identificeren die waarde

creëren

- Creativiteit

- Creatieve en doelgerichte

ideeën ontwikkelen

-  Visie

- Uw visie op de toekomst

nastreven

- Ideeën waarderen

- Ideeën en kansen optimaal

benutten

- Ethisch & duurzaam denken

- De gevolgen en het effect van

ideeën, kansen en acties

inschatten
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OER (Open Leermiddelen) voor EntreCompcompetenties



ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving

Hulpmiddelen
 
- Zelfbewustzijn & zelfefficiëntie:
- geloof in uzelf en blijf uzelf
ontwikkelen
- Motivatie &
doorzettingsvermogen:
- blijf gefocust en geef niet op
- Hulpmiddelen mobiliseren:
- de hulpmiddelen die u nodig hebt
verzamelen en beheren
- Financiële & economische
geletterdheid:
- financiële en economische
knowhow ontwikkelen
- Anderen mobiliseren:
- inspireren, enthousiast maken en
anderen aan boord krijgen
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving

In actie
 
- Het initiatief nemen:
- ervoor gaan
- Planning & management:
- prioriteiten stellen, organiseren
en opvolgen
- Omgaan met onzekerheid,
ambiguïteit & risico:
- beslissingen nemen waarbij u
met onzekerheid, ambiguïteit en
risico omgaat
- Werken met anderen:
- samen een team vormen,
samenwerken en netwerken
- Leren door ervaring: al doende
leren
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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ELYME Pre-startup 1 - SESSIE 1
Lijst met OER voor EntreCompcompetenties

Competentie OERs Beknopte omschrijving
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