
24 uur per dag, 7 dagen per week staat u er als ondernemer alleen voor. Boeiend, uitdagend en vrijwel altijd op 
uzelf aangewezen bij het nemen van alle beslissingen. Waarschijnlijk heeft u daarbij weleens behoefte aan 
inspirerende, praktische en professionele ondersteuning. Daarom bieden we u graag in samenwerking met 
OndernemenPlus het Ondernemersprofiel. Dit is een kort en effectief traject dat bestaat uit een persoonlijke 
analyse en een coachingsgesprek. Met waardevolle adviezen en inzichten, die u helpen weer volledig te focussen 
op wat ú het beste kunt; voluit ondernemen. 

De persoonlijke analyse:
•	 wordt	samengesteld	op	basis	van	een	online	vragenlijst,	gebaseerd	op	wetenschappelijk	onderzoek	naar	kenmerken	van	

succesvolle	ondernemers;
•	 gaat	over	uw	eigenschappen,	kwaliteiten	en	denkstijlen;	
•	 levert	direct	bruikbare	inzichten	op;	
•	 in	maximaal	20	minuten.

Het coachingsgesprek:
•	 biedt	u	advies	op	maat;
•	 en	hulp	bij	uw	persoonlijke	ontwikkeling	als	ondernemer;
•	 van	een	ervaren	coach	van	OndernemenPlus;
•	 op	een	locatie	naar	uw	keuze.

Resultaten
Samen	met	uw	coach	brengt	u	op	een	heldere,	inzichtelijke	manier	uw	ontwikkelingsmogelijkheden	als	ondernemer	in	kaart.	U	
krijgt	hulp	bij	het	beantwoorden	van	de	vraag:	"hoe	ga	ik	daar	nu	verder	mee	om?".	Hierbij	komen	zowel	uw	persoonlijke	
ontwikkeling	als	uw	onderneming	aan	bod.	De	coach	is	zelf	ook	een	ervaren	ondernemer	(geweest).

Voor wie
Deelname	is	geheel	vrijblijvend	en	speciaal	voor	ondernemers	met	een	arbeidsongeschiktheidsverzekering	van	De	Amersfoortse.	
U	krijgt	elke	drie	jaar	een	uitnodiging	om	deel	te	nemen.	We	helpen	u	hiermee	graag	goed	en	gezond	te	blijven	ondernemen.

Heeft	u	nu	al	een	vraag	over	bijvoorbeeld	goed	en	gezond	ondernemerschap,	dan	helpen	de	specialisten	van	De	Amersfoortse	u	
graag.	Neem	gerust	contact	met	ons	op	via	(033)	464	28	86	of	aovclaims@amersfoortse.nl.	We	zijn	bereikbaar	op	werkdagen	
tussen	08.00	uur	en	17.30	uur.
Met	vragen	over	uw	verzekering	kunt	u	terecht	bij	uw	eigen	verzekeringsadviseur.	

Vertrouwelijk
De	Amersfoortse	krijgt	geen	inzicht	in	uw	persoonlijke	resultaten.	Deelname	heeft	dan	ook	geen	gevolgen	voor	de	dekking	van	
uw	huidige	en	eventuele	toekomstige	verzekeringen.

Ervaring van een ondernemer

“Het OndernemersProfiel gaf mij meer inzicht in mezelf - waar mijn sterke en mijn zwakke punten liggen. Hierna zijn we in  
een vervolgtraject gaan kijken hoe we zakelijk gezien zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van mijn sterke punten  
waardoor ik veel meer vanuit mijn kracht ben gaan werken.   
Het hele traject heeft een positieve uitwerking gehad op mijzelf en de zaak. Op het moment dat je als ondernemer meer  
met zaken bezig bent die je liggen wordt het werk gevoelsmatig eenvoudiger en leuker.    
Peter	Rijkers,	juli	2014

Al 500.000 ondernemers 
namen deel aan het 
OndernemersProfiel
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Voorbeelden uit het OndernemersProfiel rapport

Voorbeeldstellingen uit de analyse
•	 Naast	het	ondernemen	heb	ik	voldoende	tijd	en	energie	voor	andere	zaken.
•	 Ik	heb	controle	over	mijn	eigen	agenda	en	beheers	mijn	eigen	tijdbesteding.
•	 Ik	heb	een	heldere	visie,	daarop	afgestemde	koers	en	plan	voor	mijn	bedrijf.

Voorbeeld van een analyse van het profiel

Voorbeeld van een analyse van de denkstijl

Jouw ondernemersprofiel

Jouw ondernemersdenkstijl
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