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Ondernemersscan

De noodzaak
In Nederland haakt binnen drie jaar ongeveer 60% van recent gestarte ondernemers af. Het merendeel is met het
bedrijf gestopt, de rest is failliet gegaan. Dat is zonde. Zonde van de tijd, de energie en het geld. Wellicht is men
een ervaring rijker, maar meestal ook een illusie armer. Om de kansen op succes als ondernemer te vergoten en
eventuele teleurstellingen te beperken heeft Psychologisch Adviesbureau Hof de Ondernemersscan ontwikkeld.
De ondernemersscan brengt de aanleg, kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelbaarheid van potentiële
ondernemers in kaart. Hierdoor wordt het mogelijk om zorgvuldige keuzes te maken, kansen te benutten en
risico's af te dekken.
Onderdelen van onze scan
De Ondernemersscan is een analyse van denkkracht, persoonlijkheid en motivatie en biedt inzicht in de
persoonlijke scores op:
•

Visie

•

Commerciële aanleg

•

Plannen en organiseren

•

Financieel bewustzijn

•

Persoonlijke veerkracht

Testen met een persoonlijke aanpak
Hof maakt voor de Ondernemersscan gebruik van wetenschappelijk getoetste instrumenten. De inzet van tests en
vragenlijsten in combinatie met een gesprek met een psycholoog zorgt voor betrouwbare resultaten.
De Ondernemersscan mondt uit in een heldere, bondige rapportage waarin wordt weergegeven welke voor het
ondernemerschap relevante persoonlijkheidseigenschappen wel en welke in mindere mate aanwezig zijn.
Het onderzoek vraagt één dagdeel. Rapportage van een Ondernemersscan vindt maximaal drie werkdagen na de
onderzoeksdag plaats.
Keurmerken
Alle psychologen van Psychologisch Adviesbureau Hof werken volgens de beroepscode en richtlijnen van het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat alle gegevens vertrouwelijk worden
behandeld en het rapport alleen na toestemming van de kandidaat aan de opdrachtgever mag worden verstrekt
Schakel Hof in!
Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.
Onze officemanager of één van onze adviseurs informeert u graag verder. U kunt ons telefonisch bereiken op
030 602 00 00, via ons contactformulier op de website of per email via post@psyhof.nl. U kunt het
telefoonnummer, contactformulier of e-mailadres ook gebruiken om een Ondernemersscan aan te vragen.
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