Typetips voor ondernemers
Welk MBTI®-type je ook bent, iedereen kan een succesvolle ondernemer worden. Tenminste, als
je je bewust bent van jouw sterke punten en valkuilen als ondernemer.

E

Hieronder vind je een aantal sterke punten en ontwikkeltips voor mensen met een Extraversion
voorkeur. Op de achterkant lees je tips voor mensen met een Introversion voorkeur.

ESTP en ESFP (Extraverted Sensing)

- Neemt graag risico's en 'gaat ervoor', over het algemeen positief en optimistisch
- Gaat op zoek naar nieuwe ervaringen, mensen en dingen
- Energiek, laat zich niet ontmoedigen door een gebrek aan middelen
Tips

Activist

- Je kan snel afgeleid of verveeld raken - vergeet de administratie niet, dat is ook belangrijk
- Houd je aandacht erbij, ook als een belangrijk contactpersoon je verveelt
- Leer van het verleden
ENTP en ENFP (Extraverted Intuition)

- Vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en een netwerk op te bouwen
- Nieuwsgierig, creatief, staat open voor nieuwe werkwijzen en neemt risico's
- Flexibel, kan zich aanpassen en is over het algemeen enthousiast
Tips

Verkenner

- Het starten van een bedrijf kan eenzaam zijn; houdt contact met andere mensen
- Plan je werk zodat je voorkomt dat je zaken op het laatste moment nog moet doen
- Denk eraan dat details, en dan vooral financiële details, ook belangrijk zijn

ESTJ en ENTJ (Extraverted Thinking)

- Standvastig, veerkrachtig, werkt hard om zaken gedaan te krijgen
- Vindt het leuk om met andere mensen te werken en ze te leiden
- Georganiseerd, gestructureerd, heeft een planning en is gericht op oplossingen
Tips

Directeur

- Probeer minder ongeduldig te zijn zodat mensen niet van je vervreemden
- Jouw manier is niet de enige manier; probeer niet te micromanagen
- Je bent je mogelijk niet bewust van je fouten. Wie kan je 'kritische vriend' zijn?

ESFJ en ENFJ (Extraverted Feeling)

- Zorgzaam, ondersteunend, wil anderen helpen zich te ontwikkelen
- Beschikt vaak over een uitgebreid netwerk
- Georganiseerd en standvastig
Tips

Verzorger

- Laat je behoefte aan harmonie je er niet van weerhouden moeilijke beslissingen te nemen
- Je vindt het mogelijk moeilijk om alleen te werken; ga op zoek naar ondersteuning
- Je krijgt te maken met afwijzingen en kritiek; vat dit niet persoonlijk op
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Typetips voor ondernemers
Welk MBTI-type je ook bent, iedereen kan een succesvolle ondernemer worden. Tenminste, als
je je bewust bent van jouw sterke punten en valkuilen als ondernemer.
Hieronder vind je een aantal sterke punten en ontwikkeltips voor mensen met een Introversion
voorkeur. Op de achterkant lees je tips voor mensen met een Extraversion voorkeur.

I

ISTJ en ISFJ (Introverted Sensing)

- Gestructureerd, georganiseerd, bewust van details, vindt kwaliteit belangrijk
- Geïnformeerd, kan putten uit ervaringen uit het verleden
- Betrouwbaar, werkt hard en houdt zich aan deadlines
Tips

Beheerder

- Probeer nieuwe dingen, ook al geef je de voorkeur aan beproefde oplossingen
- Investeer tijd (maar niet al je tijd) aan het opbouwen van een netwerk
- Denk na over manieren om een 'vangnet' in te bouwen als onzekerheid je stress geeft

INFJ en INTJ (Introverted Intuition)

- Volhardend, standvastig, werkt hard totdat het werk klaar is
- Vindt creatieve probleemoplossing en het opstellen van een visie erg leuk
- Kan vaak putten uit persoonlijke integriteit
Tips

Visionair

- Je kunt het moeilijk vinden om je visie uit te leggen; denk goed na over hoe je dit gaat doen
- Jezelf promoten vreet vaak energie, hoe kun je dit op een andere manier doen?
- Denk niet te veel na over de negatieve dingen in een situatie

ISTP en INTP (Introverted Thinking)

- Heeft een logische, objectieve kijk op problemen
- Flexibel, kan zich aanpassen en staat open voor nieuwe ideeën of ervaringen
- Is vaak erg gespecialiseerd of bekwaam op een specifiek gebied
Tips

Analist

- Mogelijk vind je netwerken/jezelf promoten niet leuk, maar probeer dit niet te vermijden
- Stel de administratie niet uit voor dingen die je interessanter of leuker vindt
- Wees niet te intern gefocust; ontdek wat er gebeurt in de buitenwereld

ISFP en INFP (Introverted Feeling)

- Sterke onderliggende normen en waarden
- Maakt vaak gemakkelijk contact met anderen, zeker een-op-een
- Haalt succes uit een specifieke vaardigheid of een specifiek kennisgebied
Tips

Het geweten

- Leer om minder te treuzelen, vooral om conflicten te vermijden
- Probeer werk te vermijden dat in strijd is met je waarden; dit kan energie vreten
- Je houdt misschien niet van netwerken/marketing; denk na hoe je een band op kunt
bouwen met anderen
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