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1. COMPETENTIE 

1.1. Wat is een competentie? 

 

 

 

 

 

 

Over welke kennis, vaardigheden en houding moet een bakker beschikken om zijn 

werk te kunnen uitvoeren? M.a.w. over welke competenties moet een bakker 

beschikken?  

• Kennis:   

 

• Vaardigheden:  

 

• Houding:  
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Pas dit nu toe op het beroep van boekhouder 

• Kennis:   

 

• Vaardigheden:  

 

• Houding:  

 

Doe nu hetzelfde voor een (zelfstandig) beroep dat jou aanspreekt 

• Kennis:   

 

• Vaardigheden:  

 

• Houding:  

 

 

 

 

 

 

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te 

verrichten. 
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2. BEN IK EEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER IN SPÉ? 

2.1. Test jezelf 

Surf naar https://www.123test.nl/ondernemerstest/ en geef antwoord op 16 korte vragen.  Je 

krijgt direct resultaat. 

 

 

 

Ik ben wel/niet een ondernemer 

 

2.2. Ondernemerscompetenties 

Hieronder vind je telkens een beschrijving van 12 basis competenties waarover een zelfstandig 

ondernemer beschikt.  

Onderlijn telkens de eigenschap waarin je sterk bent. Markeer de eigenschappen waar je nog 

aan moet werken. 

 

 Doorzettingsvermogen 

Succesvolle ondernemers kunnen krachtig doorgaan ondanks tegenslagen of 

bezwaren en dit ook op lange termijn, zich vastbijten in het werk en het niet loslaten 

voor het doel bereikt is. Ze blijven dus niet bij de pakken zitten. 

▪ Als ik aan een taak begin, maak ik die af, ook al ben ik het beu. 

▪ Ook al is er afleiding, ik blijf geconcentreerd doorwerken. 

▪ Ik eis veel van mezelf als ik aan het werk ben. 

▪ Na tegenslag of mislukking ga ik toch door met een taak. 

▪ Ik werk met een duidelijk doel voor ogen. 

▪ Alleen belangrijke redenen kunnen ervoor zorgen dat ik mijn planning 

verander. 

▪ Ook al is een taak moeilijk, ik begin er toch meteen aan. 

  

https://www.123test.nl/ondernemerstest/
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 Gerichtheid leren 

Succesvolle ondernemers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en 

vaardigheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Succesvolle ondernemers zoeken en 

volgen de opleidingen die nodig zijn om hun werk (beter) te doen. Succesvolle 

ondernemers weten ook waar ze terecht kunnen om de laatste nieuwigheden te 

weten te komen. Succesvolle ondernemers volgen de ontwikkelingen in hun 

omgeving en hun vakgebied op de voet. Ze zijn geïnteresseerd in nieuwe methodes 

en technieken zodat ze die, indien relevant, zelf kunnen toepassen in hun werk. 

▪ Ik volg cursussen om mijn werk beter te kunnen doen. 

▪ Ik ga na welk aanbod van opleidingen en bijscholingen bestaat. 

▪ Ik weet bij welke organisaties ik voor een opleiding terecht kan. 

▪ Ik wil extra inspanningen doen om bij te leren. 

▪ Ik volg nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied op de voet. 

▪ Ik leer graag bij. 

 

 Besef van rendement        

Succesvolle ondernemers zijn in staat om resultaten te behalen met de bedoeling zo 

veel mogelijk te bereiken met zo weinig mogelijk middelen (geld, mensen, tijd, 

grondstoffen). Succesvolle ondernemers schatten voor- en nadelen van financiële 

beslissingen in, vooraleer een beslissing te nemen. Succesvolle ondernemers 

verspillen nooit onnodig materiaal en inzet van mensen. Succesvolle ondernemers 

hebben zicht op welke factoren winst of verlies mee kunnen beïnvloeden en welke 

factoren ze daarvan zelf in de hand hebben. 

▪ Ik ga zuinig om met de beschikbare middelen. 

▪ Ik hou mijn budget voortdurend in de gaten wanneer ik met iets bezig ben. 

▪ Voordat ik geld investeer, onderzoek ik andere mogelijkheden. 

▪ Ik zet mijn middelen doordacht en op de best mogelijke manier in. 

▪ Vooraleer ik aan iets begin, maak ik een inschatting van kosten en baten. 

▪ Ik weet hoe ik de kostprijs van wat ik doe onder controle kan houden. 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=R2s96sG-gMc6-M&tbnid=O1oGZflW4_AmmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vrij-zinnig.nl/wp/2012/10/09/%E2%80%98als-het-rendement-maar-stijgt%E2%80%99/&ei=cawwUde5KOm-0QXoyoC4BQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNF_kvKl6hUp-_hNHp-RBeUrL8IErQ&ust=1362230751889884
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 Besluitvaardig 

Succesvolle ondernemers nemen graag beslissingen en durven ook beslissingen 

nemen wanneer niet iedereen het met hen eens is. Zij zijn in staat om op basis van 

kennis en informatie in kritieke situaties tot besluiten te komen voor de voortgang 

van de onderneming. Succesvolle ondernemers blijven, eenmaal een beslissing 

genomen, achter hun standpunt staan en zetten er zich 100% voor in zonder telkens 

te piekeren of de andere optie niet beter was geweest. Indien echter blijkt dat een 

bepaalde beslissing niet de gewenste effecten oplevert, aarzelen ze niet om kordaat 

een nieuwe beslissing te nemen. 

▪ Ik kan zelf knopen doorhakken. 

▪ Ik neem graag initiatief. 

▪ In kritieke situaties durf ik knopen door te hakken. 

▪ Ik kan snel een situatie goed inschatten. 

▪ Ik spreek mensen aan om mijn plan tot een goed einde te brengen. 

▪ Ik kan zelfstandig beslissingen nemen. 

▪ Ik kan snel beslissingen nemen. 

 

 Toekomstig plannen 

Succesvolle ondernemers kunnen op basis van hun visie een strategie en planning 

uitwerken. Succesvolle ondernemers kunnen inschatten welke stappen moeten gezet 

worden om hun doel te bereiken. Zij kunnen tussentijds inschatten of ze de goede 

koers aanhouden en kunnen bijsturen indien nodig. Voor elk tussendoel gaan zij na of 

het realistisch is om het op de geplande manier te bereiken en voorzien waar nodig 

een alternatieve weg. 

▪ Als de situatie verandert, pas ik mijn plannen aan. 

▪ Als ik merk dat ik de resultaten misschien niet haal, pas ik mijn plan 

onmiddellijk aan. 

▪ Ik pas mijn geplande aanpak aan als er zich nieuwe kansen voordoen. 

▪ Als mijn plan anders loopt dan verwacht, maak ik een nieuw plan. 

 

 Zelfstandigheid 

Succesvolle ondernemers zijn in staat om in vrijheid te beslissen en te doen wat zij 

goed achten. Onafhankelijk van anderen kunnen zij tot beslissingen komen en zelf 

problemen oplossen. Zij zijn in staat om de werkzaamheden op eigen kracht tot een 

goed einde te brengen. Succesvolle ondernemers hebben vertrouwen in hun eigen 

kunnen en leggen zelf hun doelen en werkwijze om die doelen te bereiken, vast. 
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Succesvolle ondernemers slagen erin om zelf een oplossing voor problemen te 

vinden. 

▪ Ik bepaal liefst zelf mijn eigen doen en laten. 

▪ Een probleem probeer ik eerst zelf op te lossen. 

▪ Wanneer ik mij vrij voel, presteer ik het best. 

▪ Ik vertrouw sterk op wat ik zelf kan. 

▪ Ik neem verantwoordelijkheid op voor mijn eigen handelen. 

 Overtuigingskracht 

Succesvolle ondernemers bezitten de kracht om anderen te overtuigen van een 

bepaald standpunt of van de uitvoering van een bepaald plan, idee of product door 

middel van argumentatie. Deze competentie zetten ze in bij hun omgang met klanten 

en medewerkers en bij onderhandelingen met andere firma’s. hierdoor slagen ze erin 

mensen enthousiast voor bepaalde dingen te maken en bouwen ze 

geloofwaardigheid op. 

▪ Ik kan een sterke argumentatie opbouwen. 

▪ Ik overtuig anderen met argumenten. 

▪ Ik kan een begrijpelijke en samenhangende uiteenzetting geven. 

▪ Ik slaag erin om mensen warm te maken voor mijn idee. 

▪ Ik kan aan anderen duidelijk maken wat ik wil bereiken. 

▪ Ik kan de voor- en nadelen van mijn idee benoemen. 

▪ Ik kan mijn argumentatie aanpassen aan de persoon die voor mij zit. 

▪ Ik kan mij bij anderen verantwoorden voor een genomen beslissing. 

▪ Ik breng mijn boodschap over op een enthousiaste manier. 

▪ Als ik iets beslis, weet ik precies waarom ik dat beslis. 

 

 Netwerken vormen 

Succesvolle ondernemers zijn in staat om op een adequate wijze relevante (interne 

en externe) netwerken op te bouwen en bestaande netwerken te onderhouden, 

zodat nieuwe klanten worden verworven en vaste klanten behouden blijven. 

Succesvolle ondernemers blijven op deze manier op de hoogte van de trends. 

Succesvolle ondernemers durven hun netwerk gebruiken als ze er nood aan hebben, 

maar staan ook klaar om anderen te helpen, waardoor hun netwerk onderhouden 

blijft. 

▪ Ik spreek bij vele gelegenheden mensen aan en niet alleen wanneer ik iets 

gedaan wil krijgen.  

▪ Ik spreek anderen spontaan aan. 
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▪ Ik ben aanwezig op evenementen waar ik interessante mensen kan 

ontmoeten. 

▪ Ik leer graag nieuwe mensen kennen. 

▪ Ik onderhoud mijn bestaande contacten. 

▪ Ik weet wie ik kan aanspreken indien ik hulp nodig heb. 

▪ Ik durf anderen aanspreken als ik iets nodig heb. 

▪ Ik help anderen door hen door te verwijzen naar mensen die ik ken. 

 

 Kansen zien 

Succesvolle ondernemers kunnen markthiaten, die de behoeften van afnemers niet 

of niet volledig bevredigen, identificeren of bepalen. Hierdoor ontstaan kansen voor 

nieuwe voorstellen die beter op de markt en de klantenbehoeften inspelen. 

Succesvolle ondernemers kunnen een klantgericht voorstel ontwerpen en 

ontwikkelen, de benodigde (hulp)middelen hiervoor verwerven (zoals grondstoffen, 

arbeid, kapitaal en kennis) en kunnen het voorstel succesvol op de markt brengen. 

▪ Ik bied een origineel antwoord op de behoeften van de markt. 

▪ Ik weet welke noden en behoeften in de markt (nog) niet door anderen 

worden ingevuld. 

▪ Ik heb originele ideeën voor nieuwe producten of diensten op de markt. 

▪ Ik weet wanneer mijn (toekomstige) klanten nieuwe producten en diensten 

wensen. 

▪ Ik kan de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied inschatten. 

▪ Ik weet welke noden en behoeften leven in mijn omgeving. 

▪ Ik kan creatief inspelen op kansen. 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6JtPj8_KSsEjHM&tbnid=npwRfZdCpwO-oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meet4ever.be/nieuws/wat-is-netwerking-wel-en-wat-is-het-niet/&ei=-60wUYH8G8Sk0QXU4IH4Cw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFBQMX3F3MmnQ1HBtIS23b4lyy5pQ&ust=1362231133809554
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 Zicht op markt 

Succesvolle ondernemers zijn goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de sector. Zij hebben zicht op de 

concurrentie, op hoe de markt evolueert en op de globale trends en ontwikkelingen 

in de specifieke markt en segmenten daarvan (zoals groeimarkt, stagnerende markt, 

veel of weinig concurrentie, hoge  

 

of lage toetredingsdrempels). Zij kennen de eigen positie in vergelijking met de 

concurrentie. 

▪ Ik weet wie mijn concurrenten (medespelers, tegenspelers) zijn. 

▪ Ik weet wie mijn concurrenten (medespelers, tegenspelers) kunnen worden. 

▪ Ik probeer bij concurrenten (medespelers, tegenspelers) informatie te 

verzamelen. 

▪ Ik durf contacten te leggen met concurrenten (medespelers, tegenspelers). 

▪ Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte ben van technologische ontwikkelingen. 

▪ Ik bezoek beurzen binnen mijn vakgebied. 

▪ Ik spreek met anderen om te weten wat er leeft en wat er nodig is. 

 

 Solidair en milieubewust handelen 

Succesvolle ondernemers zijn in staat om hun verantwoordelijkheid voor de gevolgen 

van het functioneren van de onderneming op sociaal, ecologisch en economisch 

gebied te zien en te nemen. 

▪ Ik hou zowel rekening met sociale en economische elementen, als met het 

milieu. 

▪ Bij een beslissing die ik neem, hou ik rekening met mens en natuur. 

▪ Ik durf anderen te overtuigen van de nood aan solidariteit en kansen voor 

iedereen. 

▪ Ik hou niet enkel rekening met winst en verlies, maar ook met mens en milieu. 

▪ Wanneer ik iets doe, moet het ook voor de samenleving nuttig zijn. 

▪ Ik draag zorg voor het milieu door te sorteren en te recycleren. 

▪ Ik kan samenwerken met allerlei mensen zoals personen met een handicap, 

hoog- en laagopgeleiden, migranten… 
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 Zelfkennis 

Succesvolle ondernemers kennen eigen sterktes en zwaktes, staan open voor 

feedback, hebben zelfkritiek en houden hun eigen werk in de hand. Succesvolle 

ondernemers kunnen hun eigen werk beoordelen en de geleverde kwaliteit aan de 

klant inschatten. Succesvolle ondernemers kunnen inschatten aan welke van hun 

minpunten ze prioritair moeten werken  en voor welke aspecten ze beter beroep op 

iemand anders kunnen doen. 

▪ Ik vraag wat anderen van mijn aanpak vinden. 

▪ Als ik er zelf niet uitkom, vraag ik meteen hulp. 

▪ Ik leer uit kritiek van anderen. 

▪ Ik geef spontaan fouten toe. 

▪ Door samenwerking met anderen leer ik bij. 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n0fWLJZgX4aBjM&tbnid=3awYn2iSSqLmAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bijgespijkerd.nl/personal-branding/ken-jezelf-de-basis-voor-elk-succesvol-personal-brand&ei=ca4wUcr2BcKc0AXnu4DYCA&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNH_7xUux_DbCB-Jq2rnJZEihB4FKw&ust=1362231257986171
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3. PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP) 

 

 

 

 

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een instrument waarin je verduidelijkt en 

aangeeft wat jouw ontwikkelingswensen, levens- en kennisdoelen zijn voor een 

bepaalde periode. 

 

3.1. Voorwaarden voor doelstellingen 

Je gaat nu je eigen POP opstellen en daarna voor jezelf een doelstelling vastleggen die je 

bereiken.  Let erop dat je doelstelling voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Concreet 

• Realistisch 

• Meetbaar 

 

 

 

 

 

Voldoen deze doelstellingen aan de voorwaarden? Wat schort eraan?  Herformuleer 

ze waar nodig. 

 Doelstelling Voldoet Voldoet niet 

1 Volgend jaar wil ik veel meer geld op mijn 

rekening hebben. 

Herschreven: 
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2 Op de eerstkomende vergadering van 

jeugdbeweging ga ik het bestuur ervan 

overtuigen 250 EUR te spenderen aan nieuw 

spelmateriaal. 

Herschreven: 

 

 

 

  

3 Eind mei wil 2 000 000 vrienden op facebook 

hebben. 

Herschreven: 

 

 

 

  

 

3.2. Je eigen POP 

Wat is je sterkste competentie? 

Leg uit aan de hand van enkele voorbeelden: (beschrijf de situatie, wat was je aan het 

doen, wie was aanwezig, wat maakte dit gedrag sterk?) 

 

 

 

Hoe kan je deze competentie benutten in je huidig/toekomstig beroep? (met welke taken, 

activiteiten zie je een verband? 
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Wat is je minder sterke competentie? 

Leg uit aan de hand van enkele voorbeelden; (beschrijf de situatie, wat was je aan het 

doen, wie was aanwezig, waaraan merkte je dat datgene wat je deed beter kon?) 

 

 

 

Formuleer je doel. (Wat wil je concreet ondernemen om sterker te worden in deze 

competentie? Zorg ervoor dat je doel realistisch is. Vermeld ook de termijn waarin je dit 

wil realiseren.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursustekst ben je in staat om: 

• Met eigen woorden omschrijven wat een competentie is. 

• Te reflecteren over je eigen ondernemerscompetentie. 

• Correcte doelstellingen te formuleren. 

• Een POP op te stellen. 

 

 


