Zelftest Intrapreneurship: Hoe ondernemend bent U?
behoort bij het boek ‘Ondernemen in Welzijn’, bij hoofdstuk 8, Praktijkgerichte onderzoeksopdrachten Intern ondernemen, (uitgeverij
www.Eburon.nl).

Eigenschap

Omschrijving

Passie
Zelfstandigheid

Mijn werk is mijn passie:er is niets wat ik liever doe.
Je bent in staat om zonder hulp van anderen taken te
verrichten.
Je kunt buiten de gebaande paden treden, om zo tot
nieuwe ideeën en oplossingen te komen.
Je onderneemt zelfstandig actie en wacht niet af.
Je zet je in voor het resultaat en verwacht dat wat jij je
voorneemt ook wel gaat lukken, ondanks de eventuele
‘beren op de weg’.
Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en
resultaten en blijft hierin vasthoudend tot dat het doel
bereikt is.
Je laat je niet weerhouden door onzekerheden, neemt zo
nodig verantwoorde risico’s.
Je bent aanspreekbaar op je eigen handelen en neemt de
consequenties.
Je durft vertrouwde paden te verlaten om uiteindelijk
herkenbaar voordeel te behalen.
Je durft je eigen standpunten tegenover anderen te
handhaven en te verdedigen.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en blijft
je ontwikkelen op het vakgebied.
Je bent in staat netwerken binnen en buiten de
opleiding/organisatie op te bouwen en te onderhouden,
die voor jou en je opleiding/werk interessant zijn.
Je bent in staat om op effectieve wijze doelen en
prioriteiten te bepalen en acties, tijd en middelen
systematisch op elkaar af te stemmen om die doelen te
realiseren.
Je weet jezelf en je ideeën zo neer te zetten dat ook
andere enthousiast worden. Je weet jezelf zo neer te
zetten dat je in je omgeving door andere partijen gezien
wordt als deskundige partner om mee samen te werken.
Je kunt inspelen op veranderende omstandigheden en
bent in staat om je eigen gedrag en gedragsstijl te
veranderen om het gestelde doel te bereiken.
Je bent in staat anderen te overtuigen om samen aan je
zaken te werken.
Je bent in staat om op basis van informatie en analyse
van een gegeven situatie tot een weloverwogen oordeel
komen.
Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over
vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke,
politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

Creativiteit
Initiatiefrijk
Zelfvertrouwen

Doorzettingsvermogen

Risico durven nemen
Verantwoordelijkheid
durven nemen
Vertrouwde wegen
durven verlaten
Overtuigingskracht
Leren en
professionaliseren
Netwerken

Plannen en
organiseren

Jezelf kunnen
positioneren

Flexibiliteit

Steun organiseren
Oordeelsvorming

Omgevingsbewustzijn

Rapportcijfer (1-10)

Toelichting in
steekwoorden

Beantwoord onderstaande vragen:
Hoeveel keer heb je jezelf een 6 of minder gegeven?
Hoeveel keer gaf jij jezelf een 7 of 8?
Hoeveel antwoorden 9 of 10 zijn er?
Aan de hand van de uitkomsten maak je een overzicht van je sterke en de relatief zwak ontwikkelde
competenties in relatie tot intern ondernemerschap. Gebruik de uitkomsten bij de volgende paragraaf over het
Professioneel Ontwikkel Plan.

