
 

 

 
Verbeter je effectiviteit met meer inzicht in jezelf 
Als ondernemer heb je een droom. Je wilt wat bereiken, iets neerzetten. Het zijn echter vooral jouw 
persoonlijkheid en gedrag die je bedrijf tot een succes maken. Heb je jezelf overschat of juist onderschat en 
hoe scoor jij ten opzichte van andere ondernemers? De E-Scan geeft je hier inzicht in. 
 
Jouw ondernemerschap? 
De wereld waarin jij onderneemt is complex en 
dynamisch. Wat vandaag in is, kan morgen al weer 
uit zijn. Het succes van een bedrijf wordt bepaald 
door veel factoren, maar als ondernemer ben jij de 
belangrijkste factor. Jij bent de drijvende kracht 
achter jouw bedrijf. Want als ondernemer kom je 
voor situaties te staan die steeds weer om een 
bepaald ‘karakter’ vragen. Zelfkennis is daarbij van 
groot belang. Het betekent kritisch naar jezelf 
kijken en (leren) een strategie (te) bepalen die je 
persoonlijk functioneren versterkt.  
 
Wetenschappelijk onderzoek als basis 
De E-Scan is gebaseerd op uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
persoonskenmerken van succesvolle ondernemers 
uit het MKB. De test  
onderscheidt eigenschappen, kwaliteiten en 
denkstijlen. Daartussen is een belangrijk verschil. 
Eigenschappen zijn waarneembare 
gedragskenmerken van een persoon, kwaliteiten 
zijn de bekwaamheden of vaardigheden en de 
denkstijlen zeggen iets over de manier waarop je 
denkt.  
 
 
Wat levert de E-Scan op? 

De E-Scan geeft inzicht in je sterke en zwakke 
kanten als ondernemer. In jouw 
ondernemersprofiel worden jouw kwaliteiten en 
kenmerken als ondernemer beschreven. Naast 
belangrijke zelfkennis ontvang je tips en 
adviezen. Hoe ziet jouw ondernemerschap eruit 
en welke strategie kun jij het beste volgen?  

 
Hoe verder? 
Het persoonlijk rapport kan niet los gezien 
worden van je zakelijke en persoonlijk situatie. 
Het is daarom van belang om je rapport met je 
MKB-kredietcoach te bespreken. Hij is een 
onafhankelijke deskundige op dit gebied. Het 
gaat er namelijk niet om hoe je scoort, maar hoe 
je ermee omgaat. Welke punten zijn voor jouw 
ontwikkeling als ondernemer van belang en welke 
minder of niet. 

 
Meer informatie 
Wil je meer informatie over de E-scan en het optimaliseren van jouw onderneming? Neem dan contact op met 
MKB-bedrijfscoach. Bel 038 4671588 of mail naar info@mkbkredietcoach.nl. Meer informatie over onze 
organisatie en diensten vind je op www.mkb-bedrijfscoach.nl 
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