
Afstuderen 
met 

eigen 
bedrijf 

Kick-off  



Stellingen 

• ‘Ik ben al eens eerder gestart met een onderneming.’ 
• ‘Ik kom uit een ondernemersgezin.’ 
• ‘Ik ben een geboren ondernemer.’ 
• ‘Ik ben creatief, een typische out of the box denker.’ 
• ’Ik kan heel goed een plan uitzetten en zorgen dat dit stipt 

wordt uitgevoerd.’    
• ‘Ik zie mijn kennis als de belangrijkste sleutel tot succes.’ 
• ‘Ik weet nog helemaal niet wat ik precies ga doen.’ 
• ‘Ik werk graag alleen.’ 
• ‘Ik ben een mensen mens.’ 
• ‘Ik ben gefascineerd door tools, gadgets en/of techniek’ 
• ‘Ik zie volop kansen.’ 

 



Persoonlijk ondernemers statement 

Deze zegt iets over hoe jij naar de wereld en 
de markt kijkt en vaak ook iets (of veel) over 
hoe jij in de wereld staat.  
 
Klanten, partners of medewerkers willen 
hiervan een indruk krijgen om te bepalen of ze 
zaken met je willen doen, of met je willen 
samenwerken. 



Persoonlijk ondernemers statement 

De inhoud is vrij  
(wees creatief en blijf dicht bij jezelf!).  
  
Denk bv. aan: 
# Wat wil ik als ondernemer met mijn bedrijf uitstralen?  
# Waar onderscheid ik me in? 
# Wat zijn mijn belangrijkste kwaliteiten? 
# Welke waarden vertegenwoordig ik/aan welke 
waarden moet mijn bedrijf dienstbaar zijn?  
# Motto 



Persoonlijk ondernemers statement 

Voorbeelden:  
 
“A car for every american” - Ford 
 
“Screw it, let's do it.” - Brandson 
 
"To be a teacher. And to be known for inspiring 
my students to be more than they thought 
they could be." - Oprah Winfrey 



Dit zeggen anderen over mij 

• Twijfel toch niet altijd zo, neem een beslissing!’  
• ’Als je echt een eigen bedrijf wilt leiden, moet je 

wel wat zakelijker worden.’  
• ‘Het zou fijn zijn als je ook eens naar een ander 

zou luisteren.’ 
• ‘Je bent een ongeleid projectiel.’ 
• ‘Eerst denken dan doen.’ 
• ‘Je bent veel te lui om te ondernemen.’ 
• ‘Je weet het altijd beter.’ 
• ‘Bedenk zelf eerst eens wat je moet doen.’ 

 



Speelveld 

 
• Hup, spelen maar! 

• ‘Eh… Hoe werkt het?’ 

• Geen idee.  
Hoe gaan jullie het laten werken?   

 

‘O, wordt het zo’n middag…  
Mag ik naar huis?’ 



Welke plek past het best bij jou?  

 

Ga er bij staan. Stel de vraag: 
 

-    Hoe helpen deze eigenschappen jou bij je ondernemerschap? 
 

- Worden deze eigenschappen gestimuleerd in je opleiding/ 
door je omgeving?   
 

-    Waar zou je wel wat meer van willen hebben/weten/kunnen?  

 

 

 



Kun je een ondernemer herkennen?  

Eerste indrukken hebben veel invloed. Werkgevers, maar ook opleiders maken 

vaak in enkele seconden een inschatting van de werknemer/sollicitant of 

leerling/student: ‘Heeft ie ‘het’ in zich?’  

 

Dat geldt ook voor de bedrijven of particulieren waaraan een ondernemer zijn 

diensten of producten wil leveren. Of voor zijn leveranciers.  
 

Zonder dat ze zich ervan bewust zijn, hebben ze een indruk of – erger nog –  

vellen ze een oordeel. Op basis waarvan? Dat verschilt. 

 

We bekijken een serie foto’s gemaakt door Evert van der Worp 
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Met hem/haar wil ik wel zaken doen 




















