Ondernemerskwaliteiten

Wat zijn de belangrijkste ondernemerskwaliteiten waarover je moet beschikken:
1. Bereidheid om risico’s te nemen: het leven van een zelfstandige is nooit zeker
en je zult er altijd aan moeten blijven werken om je inkomen te blijven
genereren.
2. Omgang met mensen: stap je makkelijk op andere mensen ( potentiële
opdrachtgevers ) af, heb je een pen uitstraling, kom je goed uit je woorden,
kun je jezelf en je product/dienst goed verkopen ?
3. Wat ook heel erg helpt is het hebben van een optimistische
levensinstelling: het glas is niet half leeg, maar half vol. Het zien van
mogelijkheden.
4. Commercieel inzicht en marktgerichtheid zijn belangrijke gereedschappen
bij het laten slagen van een onderneming.
5. Ondanks dat je je financiële administratie niet helemaal zelf hoeft te doen, is
het wel belangrijk te beschikken over administratieve kennis. Wat zijn de
verplichtingen met betrekking tot de boekhouding, de facturen en de
betalingen?
6. Ook financieel inzicht is onontbeerlijk. Je boekhouder/accountant kan je
heel veel vertellen over je bedrijf, maar het is en blijft je eigen onderneming.
7. Het vermogen om samen te werken en organisatie talent is eveneens een
belangrijke ondernemerskwaliteit. Je bent dan misschien wel een ZZP-er,
maar je bent niet alleen op de wereld.
8. Een heel belangrijke kwaliteit is je inzet, de bereidheid om lange dagen te
maken en je doorzettingsvermogen m.n. bij het overwinnen van
tegenslagen.
9. Verder is het bijna vanzelfsprekend dat je ook moet beschikken over
zelfstandigheid en besluitvaardigheid. Kun je zelf het initiatief nemen, ben
je in staat om (snel) knopen door te hakken.
10.Voor het zelfstandig ondernemerschap zijn creativiteit en originaliteit hele
belangrijke zaken: durf je je te onderscheiden van anderen, heb je het lef je
eigen weg te gaan ?
11.En last but not least: heb je de steun van je partner, familie en vrienden ?
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