
Ondernemen is Op tijd verbeteren. COntinu Ondernemend gedrag laten zien  

is tOpspOrt en vraagt Om een gOede COnditie. er is altijd een mOgelijkheid  

Om het versChil te maken. de waarde van resultaat ligt in het bereiken ervan.  

Ondernemend gedrag is je nek uitsteken en persOOnlijk leidersChap  

tOnen. zOek mensen die je kunnen helpen en vraag hen Om mee te dOen. wed 

Ondernemend
gedrag

nOOit Op een raCe als je er zelf niet in meelOOpt. blijf trOuw aan je dOel 

maar wees realistisCh Over de manier waarOp je het kunt bereiken. mensen  

hebben de drang Om steeds beter te wOrden in iets dat er tOe dOet.  

wie stOpt met beter te wOrden, stOpt met gOed te zijn. Ondernemend  

gedrag betekent vernieuwend werken en blijven investeren in jezelf. 



Ontdek de 
ondernemer  
in jezelf

ONDERNEMEND GEDRAG LATEN ZIEN BETEKENT 

VERNIEUWEND WERKEN EN BLIJVEN INVESTEREN  

IN JEZELF

Iedereen levert toegevoegde waarde met zijn of haar specifieke kwaliteiten. 

Toegevoegde waarde die gekoppeld is aan de fase waarin de organisatie zich 

op dat moment bevindt. Hoe je kansen kunt zien, benutten en waarde kunt 

creëren voor jouw bedrijf en (toekomstige) werk- en opdrachtgevers, leer je 

tijdens de training Ondernemend Gedrag. 

Onderwerpen

tijdens de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

•	 Voorafgaand	aan	de	training	breng	je	in	kaart	hoe	jij	invulling	wilt	geven	aan	ondernemend	gedrag.	

	 Wat	ervaren	anderen	dan?	Met	de	uitkomst	ga	je	tijdens	de	training	aan	de	slag.		

•	 Jouw	creatiestijl	meten	we	met	een	denkvoorkeuren	analyse.	

•	 Hoe	kun	je	een	creatief	denkkader	stimuleren	bij	jezelf	en	welke	denktechnieken	kun	je	daarbij	inzetten?

•	Welke	vorm	van	proactiviteit	leidt	tot	ondernemend	gedrag?

•	 Hoe	kun	je	jouw	invloed	en	overtuigingskracht	vergroten?	Je	maakt	kennis	met	de	zes	beïnvloedingsstrategieën		

 van robert Cialdini. 

•	 Personal	Branding,	wat	is	jouw	specifieke	persoonlijke	kwaliteit	en	kracht?

•	 Hoe	kun	jij	persoonlijk	kansen	zien,	benutten	en	waarde	creëren?

•	Welk	gedrag	heb	je	van	nature	en	wat	laat	je	aan	gedrag	richting	anderen	zien?	

•	 Hoe	herken	je	gedrag	van	anderen	en	hoe	speel	je	daar	succesvol	op	in?

•	Wat	is	netwerken	en	waarom	en	hoe	doe	je	het?

•	 Hoe	vertaal	je	jouw	sterke	punten	in	voordelen	voor	jouw	werk-	en	opdrachtgever?

•	 Hoe	kun	je	jouw	gunfactor	vergroten?

•	 Hoe	doorloop	jij	bij	tegenslag	of	verandering	de	fasen	van	ontkenning,	weerstand	 

	 en	kansen	zien	naar	proactiviteit?

•	 Hoe	maak	je	het	verschil	met	aansprekende	resultaten?

dOelgrOep

Iedereen	die	de	toegevoegde	waarde	ziet	van	ondernemend	gedrag	op	de	werkvloer,	vernieuwend	wil	werken	en	

die	nog	zichtbaarder	wil	zijn	door	zijn/haar	persoonlijke	kwaliteiten	bewust	in	te	zetten.	

investering

De	prijs	voor	de	open	inschrijvingstraining	Ondernemend Gedrag	bedraagt	€	1.690,-.	Dit	bedrag	is	exclusief	BTW,	

inclusief	analyses,	telefonische	intake,	materiaalkosten	en	verzorging.	De	training	beslaat	in	totaal	tweeëneenhalve	

dag.	Gestart	wordt	met	één	hele	dag	gevolgd	door	drie	dagdelen	verspreid	over	drie	maanden.	

Deze	training	die	op	diverse,	verrassende	locaties	in	het	land	plaatsvindt,	is	ook	in	maatwerkverband	te	volgen.



ENTREPENEURShiP

is living a few Years 

Of YOur life

like mOst peOple wOn’t, 

sO that YOu Can spend 

the rest Of YOur life like

mOst peOple Can’t.

ENTREPENEUR

INSIDE

Richard	Branson,	succesvol	

ondernemer,	avonturier	en	

multimiljardair,	zit	in	zijn	privé-

vliegtuig.	Jij	hebt	een	prijs	

gewonnen en zit daarom naast 

hem.	Wie	van	jullie	twee	is	het	

meest	succesvol?		Als	je	ant-

woordt	Richard	Branson	luidt,	

dan	is	de	vraag	of	dat	jouw	norm	voor	succes	is	of	dat	je	

die van anderen aanneemt.  

Uiteindelijk	is	het	zo	dat	ieder	mens	vooral	voor	zichzelf	

bepaalt	wat	hij	wil	bereiken.	En	daar	gaat	succes	over.	Het	be-

reiken	van	persoonlijke	doelen.	Succes	is	dus	subjectief	en	wat	

succes	inhoudt	bepaal	je	zelf.	Welk	succes	streef	jij	na	en	welk	

ondernemend gedrag past daarbij?

jij en riChard bransOn

mensen met ondernemend ge-

drag	zien	overal	kansen.	Neem	het	

volgende	voorbeeld	uit	de	vorige	

eeuw.	De	afzetmarkt	voor	schoenen	

in	Europa	groeit	nog	maar	beperkt.	

Twee	schoenenfabrikanten	reizen	af	

naar afrika om een beeld te krijgen 

van	de	kansen	in	die	markt.	Na	afloop	van	de	handelsmissie	

zegt	de	één:	In	Afrika	is	totaal	geen	markt	voor	schoenen,	want	

niemand draagt ze. de ander weet zijn omzet in een paar jaar 

tijd	te	verdubbelen.	Iedereen	heeft	immers	schoenen	nodig,	is	

zijn	overtuiging.	

Henry	Ford	zei	het	al:	Of	je	nu	denkt	dat	je	het	kunt	of	denkt	

dat	je	het	niet	kunt,	je	hebt	altijd	gelijk.	Hoe	jij	kansen	succes-

vol	kunt	benutten	op	een	manier	die	bij	je	past,	staat	centraal	

tijdens	het	ontwikkeltraject	Ondernemend gedrag.  

je hebt altijd gelijk


