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E-Scan 
ondErnEmErStESt

ZowEl vooR dE STARTER AlS vooR dE Al lANgER wERkENdE oNdERNEmER IS INZICHT IN dE EIgEN 
vAARdIgHEdEN vAN BElANg. BENT U EEN dooRZETTER, BENT U gERICHT op pRESTATIE EN op EFFECTIvI-
TEIT? BENT U BEREId om RISICo’S TE NEmEN? dIT ZIjN ENkElE EIgENSCHAppEN dIE vooR HET SlAgEN 
vAN Uw INSTITUUT vAN BElANg ZIjN. mAAR moCHT U ZE NIET oF IN oNvoldoENdE mATE HEBBEN, dAN 
wIl dAT Nog NIET ZEggEN dAT U gEEN kANS mAAkT. wANT (BIjNA) AllES IS TE lEREN. EN NATUURlIjk 
kUNT U BIj BEpAAldE oNdERdElEN oNdERSTEUNINg vRAgEN AAN dESkUNdIgEN.

HET STARTEN vAN EEN EIgEN BEdRIjF (XXvI)

Het blijkt dat nog niet de helft van de startende ondernemers 
de eerste vijf jaar overleeft. Dat gegeven intrigeerde Martijn 
Driessen tijdens zijn studie zo, dat hij een ondernemerstest 
ontwikkelde en die meteen ook wetenschappelijk onder-
zocht. Op www.ondernemerstest.nl kunt u met de Entrepre-
neur Scan, ofwel de E-Scan, meer inzicht krijgen in uw eigen-
schappen als ondernemer en in uw ondernemersdenkstijl. 
Martijn: “Door zelfreflectie leert u zichzelf kennen. Dat helpt 
bij het opzetten van een geslaagde onderneming.”

E-Scan
Martijn: “Als een starter met zijn ondernemersplan naar een 
bank stapt, dan zal een bankbeambte naast het onderne-
mersplan ook de persoon in ogenschouw nemen. Onbewust 
let hij op belangrijke eigenschappen voor het slagen van de 
onderneming. Maar dat kan door de E-Scan ook inzichtelijk 
worden gemaakt. Kent u uw sterke en minder sterke punten, 
dan kunt u daar wat aan doen. Dit is van belang om als onder-
nemer goed te presteren. Het vereist andere eigenschappen 
dan wanneer u in loondienst werkt. Werkt u voor anderen, dan 
wordt u in het algemeen minder uitgedaagd. Maar als u voor 
uzelf werkt of gaat werken, dan komen daar andere zaken bij 
kijken. U zult meer uit uw comfortzone moeten stappen.” Als u 
de E-Scan doet, dan komt u er niet alleen achter welke eigen-
schappen van belang zijn, ook ziet u in welke mate u die heeft. 
De uitslag geeft weer waar u op moet letten. Martijn: “Stel dat 
u heel hoog scoort op het item ‘sociale oriëntatie’, dan lijkt dat 
een pre. Want dat wil zeggen dat u erg gericht bent op ande-
ren, dat u makkelijk contact legt en dat u zich laat leiden door 
zakelijke overwegingen bij uw sociaal handelen. De keerzijde 
kan echter zijn dat uw belangstelling voor anderen oppervlak-
kig over kan komen. Zeker in uw vak is dat niet handig: uw 
cliënt zoekt juist wezenlijke aandacht voor zichzelf en voor 
bijvoorbeeld zijn huidprobleem. Door u bewust te zijn van de 
valkuil, en van andere voor een ondernemer minder handige 
eigenschappen, kunt u daar wat aan doen. Bijvoorbeeld door 
coaching of door het inschakelen van deskundigen. Boven-
dien kunt u bij het opstellen van uw ondernemersplan laten 
zien dat u zelfkennis heeft en ook hoe u met uw minder sterk 
aanwezige eigenschappen omgaat. Daardoor staat u sterker 
als u een lening wilt aanvragen.”

DEnkStijl
Op de site www.ondernemerstest.nl staat een voorbeeld van 
het ondernemersplan van schoonheidsspecialist Annet. Mar-
tijn: “Het is niet haar echte naam, maar het maakt wel duide-
lijk hoe zij in haar presentatie naar de bank toe liet zien, hoe zij 
haar minder sterke punten aanpakte. Zo is zij niet goed in de 
administratie. Die laat ze daarom door een ander doen.” De 
E-Scan geeft naast inzicht in de belangrijkste eigenschappen 
en kwaliteiten die bijdragen aan succes, ook de voorkeur aan 
voor een denkstijl. Martijn: “Een denkstijl geeft inzicht in hoe 

89 procent van de starters die naar aanleiding van de uitslagen van de 
E-Scan met een coach heeft gewerkt, bestaat na vijf jaar nog steeds. De 
coach stelt vragen naar aanleiding van de testuitslagen. Martijn: “Een 
coach kan duidelijk maken waarom bepaalde zaken voor u niet goed 
werken en hoe u daar beter en anders mee kunt omgaan. Ook voor het 
hooghouden van de motivatie kan hij heel nuttig zijn.”

Voorbeeld van een starter. De voorkeur voor een denkstijl van de 
ondernemer komt rechts ook uit de testresultaten van de E-Scan naar 
voren. 

vAkmAN: 31%

mANAgER: 13%

pIoNIER: 44%

vERkopER: 13%
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u onderneemt. We onderscheiden er vier: de pionier, de vakman, de 
manager en de verkoper.” Annet blijkt meer een verkoper te zijn. 
Martijn: “Dat is voor de startersfase een fijne stijl, want zij wil graag 
wat voor anderen doen en is gericht op haar cliënt, op zijn behoefte. 
Dat schept vertrouwen en in uw branche is dat essentieel. Annet 
vertelt dat zij een persoonlijke band heel belangrijk vindt en dat ze 
merkt dat cliënten daardoor bij haar blijven terugkomen. Het is wel 
zo dat u als ondernemer alle denkstijlen nodig heeft, afhankelijk van 
de fase waarin uw instituut zich bevindt.”

OvErzicht
Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u een grafisch 
overzicht van uw ondernemersprofiel. Bovenstaand plaatje laat 
het voorbeeld van een starter zien, waarbij de eigenschappen flexi-
biliteit en marktgerichtheid eruit springen. Martijn: “Is uw markt-
gerichtheid sterk ontwikkeld, dan is dat gunstig omdat u daarmee 
goed kunt inspelen op de behoefte van uw doelgroep. Ook leest u 
goed de vakbladen om zo te kunnen reageren op veranderingen 
in uw branche. Zou u weinig inzicht hebben in de behoeften van 
uw cliënten, dan verlaagt dat uw kans op succes aanzienlijk.” Aan 
dominantie, in dit voorbeeld onvoldoende aanwezig, kan gewerkt 
worden. Martijn: “Het plaatje maakt zichtbaar dat de behoefte aan 
controle over anderen niet groot is. Dominantie heeft misschien een 
negatieve bijklank, maar het is juist belangrijk om door uw enthousi-
asme uw cliënt te overtuigen van uw kunnen. Het zegt ook iets over 
de manier waarop u mensen voor u wint en hen kunt overtuigen juist 
voor uw specifieke behandeling naar uw instituut te komen.”

E-SCAN HElpT ook SUCCESvollE oNdERNEmER

HEIdy gEpkENS wERkT Al RUIm 22 jAAR AlS SCHooNHEIdSSpECIAlIST EN IS EIgENAAR vAN TwEE SkIN 

STUdIo’S: EEN IN dIdAm EN SINdS SEpTEmBER 2011 ook IN ZEvENAAR. vooRdAT ZE HAAR TwEEdE 

INSTITUUT STARTTE, dEEd ZE dE E-SCAN vooR oNdERNEmERS. HEIdy: “mIjN EERSTE SAloN IS NAAST 

mIjN HUIS. dE TwEEdE wIldE Ik IN EEN wINkElpANd, IN HET CENTRUm vAN ZEvENAAR vESTIgEN. Ik wIldE 

oNdERZoEkEN wElkE STAppEN vooR mIj AlS oNdERNEmER BElANgRIjk ZIjN om Zo ook dEZE STUdIo 

SUCCESvol TE lATEN ZIjN.” UIT dE TEST kwAm AlS STERk pUNT HAAR FlEXIBIlITEIT NAAR voREN. HEIdy: 

“dAT klopT. Ik SpEEl IN op vERANdERINgEN IN dE SAmENlEvINg. Ik BEN NAAST SCHooNHEIdSSpECIAlIST 

ook vERplEEgkUNdIgE EN voEdINgSdESkUNdIgE. dIE SpECIAlISmEN ZET Ik EvENEENS IN IN mIjN INSTI-

TUUT. Zo BIEd Ik oNdER mEER voEdINgSAdvIEZEN AAN.” ZIj BEklEmTooNT dAT kwAlITEIT IN HAAR 

wERk vAN gRooT BElANg IS: “NIET vooR NIETS wERk Ik mET ToppRodUCTEN. Ik wIl ZICHTBAAR RESUl-

TAAT BIEdEN AAN mIjN ClIëNTEN. vANdAAR dAT Ik dE pRIjZEN vooR dE BEHANdElINgEN, ook IN dEZE 

TIjd, NIET NAAR BENEdEN BIjSTEl.” wAS ER dAN gEEN pUNT dAT UIT dE E-SCAN NAAR voREN kwAm, dAT 

AANdACHT BEHoEFT? HEIdy: “jAwEl! mIjN RISICoBEREIdHEId, vAN ESSENTIEEl BElANg vooR gESlAAgd 

oNdERNEmERSCHAp, wAS NIET gRooT. Ik wIl HET lIEFST op ZEkER SpElEN. HET STARTEN vAN EEN TwEEdE 

ZAAk IS EEN BEHooRlIjk RISICo, ZEkER NU.” HEIdy’S EERSTE STAp wAS HET mAkEN vAN EEN goEd oNdER-

NEmERSplAN. dAARmEE gINg ZIj NAAR dE BANk. “dAAR pREZEN ZE mIj IN EERSTE INSTANTIE dE HEmEl IN, 

mAAR oNdANkS mIjN – ook IN HUN ogEN – gEwEldIgE omZET, moEST Ik AAN HEEl wAT EISEN voldoEN wIldEN ZIj mIj 

EEN lENINg vooR EEN TwEEdE pANd gEvEN.” dAARom HEEFT HEIdy EIgEN mIddElEN gEBRUIkT om ToCH HAAR TwEEdE 

ZAAk op TE kUNNEN STARTEN. “dAT wAS EEN Nog gRoTER RISICo. mAAR Ik wIldE NIET INgAAN op AllE ZEER STRENgE 

vooRwAARdEN vAN dE BANk. ZIj ZIEN oNZE BRANCHE AlS EEN lUXE EN dAARdooR AlS EEN gRooT RISICo om IN TE 

INvESTEREN.” HET gAAT ECHTER goEd mET dE TwEE SkIN STUdIo’S: BINNENkoRT woRdT HET TEAm vAN vIER UITgEBREId 

mET Nog EEN SCHooNHEIdSSpECIAlIST. dE vooRkEUR vooR dE dENkSTIjlEN vAN dE mANAgER EN vAkmAN, wAARop 

HEIdy HET HoogST SCooRdE, HElpT dAAR op BIj. HEIdy: “dIT IS Zo kICkEN, Ik BEN Zo BlIj dAT HET goEd gAAT. dAT Ik 

HET AANdACHTSpUNT dAT UIT dE E-SCAN NAAR voREN kwAm Zo HEB kUNNEN omBUIgEN IS EEN ENoRmE ovERwINNINg 

vooR mEZElF.”

vooR mEER INFoRmATIE: www.SkINSTUdIo.Nl. 
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Heidy Gepkens werkt al 
ruim 22 jaar als 
schoonheidsspecialist en 
is eigenaar van de twee 
succesvolle Skin Studio’s 
in Didam en in Zevenaar. 
De uitslag van de E-scan 
hielp haar om toch een 
risico te nemen en een 
nieuwe zaak te starten.

Martijn Driessen promoveerde op onderzoek naar de E-Scan, de 
door hem ontwikkelde online test die binnen twintig minuten 
inzicht geeft in een persoonlijk ondernemersprofiel. Het is een 
belangrijke en gewaardeerde test, die onder meer door de Kamer 
van Koophandel en de Rabobank wordt aanbevolen. Martijn is 
niet alleen zelf entrepreneur pur sang, ook helpt hij andere 
ondernemers om succesvol te zijn. Op zijn sites www.
entrepreneurconsultancy.nl en www.ondernemerstest.nl leert u 
of u geschikte eigenschappen heeft of verder kunt ontwikkelen 
voor een bloeiende onderneming. Martijn Driessen heeft een tip 
over de test: “Gebruik de input van de E-Scan als spiegel. 
Vergroot uw zelfkennis en ontwikkel een strategie die bij u past en 
waarmee u zich als ondernemer kunt versterken.”
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