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Zicht op uw ambitie

De Zorgondernemersscan



De Zorgondernemersscan
Goed ondernemerschap is 
een voorwaarde voor een 
goed functionerende praktijk. 
Speciaal voor zorgverleners 
heeft Proscoop samen met het 
bedrijf Entrepreneur Consultancy 
‘De Zorgondernemersscan’ 
ontwikkeld. Op basis van 
wetenschappelijk onderzoek 
krijgen zorgverleners inzicht in hun 
ondernemerskwaliteiten. De scan 
geeft inzicht in eigenschappen, 
kwaliteiten en denkstijlen. 
De Zorgondernemersscan is 
geschikt voor alle ondernemende 
eerstelijnszorgverleners. U kunt de 
scan individueel maken maar ook 
als team, zodat u inzicht krijgt in 
de ondernemerskwaliteiten van de 
zorgondernemers in uw team.
De Zorgondernemersscan bestaat 
uit het online invullen van een 
vragenlijst. U ontvangt dan een 
persoonlijk rapport, met daarbij een 
vergelijking met andere zorgverleners 
(benchmark) . U kunt vervolgens 
feedback vragen aan max 3 collega’s. 
Tot slot vindt er een persoonlijk- of 
teamgesprek plaats met een van 
onze adviseurs om de uitkomsten 
van de scan (uw eigen rapport én 
de feedback)  te bespreken. “Het 
is zo mooi te zien dat deze scan, 
opgebouwd vanuit een gevalideerde 
vragenlijst, een goed beeld geeft 
hoe de zorgverleners naar zichzelf 
kijken, hoe ze functioneren als 
zorgondernemer en hoe sterk 
de verschillende competenties 
ontwikkeld zijn.”

Rudie van den Berg, 
adviseur

Mensen die hun talenten gebruiken...
• doen niets liever dan hetgeen ze aan het doen zijn;
• presteren beter;
• hebben veel plezier in hun activiteiten;
• ervaren betere interacties met anderen;
• en zijn creatiever.

Veel mensen zijn er van overtuigd dat het wegwerken 
van tekortkomingen leidt tot de beste ontwikkeling 
en prestaties. Dit is een grote misvatting. We 
presteren en ontwikkelen ons namelijk het best als 
we ons richten op onze talenten en sterke punten. 
U kunt uitzoeken wat deze voor u zijn en uzelf er in 
ontwikkelen.

De Zorgondernemersscan geeft
• Inzicht in uw denkstijlen
• Een goed beeld van uw competenties en talenten
• Persoonlijke actiepunten
• Suggesties van ontwikkelrichtingen

Na afloop krijgt u
1)  Een rapportage over hoe ondernemend u in uw 

werk staat 
2)  Een benchmark van uw ondernemerschap ten 

opzichte van andere zorgondernemers
3)  Meer informatie over uw competenties en op 

welke manier u deze kunt aanwenden voor uw 
eigen Gezonde Praktijk

Feedback
Bovendien kunt u via De Zorgondernemersscan op 
eenvoudige manier feedback vragen aan uw collega’s: 
dit wordt opgenomen in de rapportage, inclusief 
aanbevelingen

Maatschappen/teams:
Neemt u met uw team deel aan De Zorg-
ondernemersscan, dan vormen de rapportages een 
uitstekend uitgangspunt voor een goed gesprek: waar 
staan u en uw collega’s in uw zorgpraktijk, hoe werkt 
u samen én… gebruikt u elkaars talenten goed?

Groei realiseert u door te reflecteren op uw eigen 
gedrag, aan te sluiten bij uw kerncompetenties en 
daarbij zelf het roer in handen te nemen.



Kosten zorgverlener
Een individuele scan kost € 149,00 
(ex BTW). Een teamscan voor 
2 personen kost € 214,00. 
Een teamscan voor 3 personen 
kost € 279,00 (elke persoon een 
meerprijs van €65).

Meer informatie?
Rudie van den Berg, 
rudie.vanden.berg@proscoop.nl  
055 – 5058610 / 06-13 597 866 
www.proscoop.nl

“De Zorgondernemersscan is voor 
ons een mooie ondersteuning met 
betrekking tot het functioneren 
van onze driekoppige maatschap. 
De competenties die nodig 
zijn voor het voeren van een 
(fysiotherapie)praktijk worden 
op een goede manier neergezet. 
Iedere maatschapslid weet 
zo waar zijn sterke en zwakke 
punten liggen. Ook de overlap van 
competenties en denkstijlen van 
de maatschapsleden geeft een 
duidelijk beeld waar de praktijk/
maatschap sterk in is en waar 
minder. Op deze manier
hebben we heel gericht gewerkt
aan het goed functioneren van de 
maatschap. Wij hebben De
Zorgondernemersscan zowel
gebruikt bij aanvang, na 
wisselingen in de maatschap 
en evalueren en hergebruiken 
de test ook elk 2 jaar. Mensen 
groeien en ontwikkelen. Middels 
de scan waarbij een ieder zichzelf 
beschouwt en feedback krijgt van 
de twee andere maten, krijgen 
we goede weergaven van de 
ondernemer in de praktijkhouder. 
En daar borduren we op voort in 
onze praktijkvoering!”

Frank van Engen,
Maatschapslid Fysiotherapie
Eerbeek & Loenen

In het overzicht van competenties staan in een radargrafiek de resultaten 

weergeven. 

In vergelijking met het normprofiel van de Zorgondernemer geeft jouw 
profiel het volgende weer:
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Normprofiel De Zorgondernemer

Uitschieter
Creativiteit
Flexibiliteit

Sterk punt
Ambitie
Zelfstandigheid
Zelfverzekerdheid
Doorzettingsvermogen
Samenwerken
Plannen en organiseren
Financieel beheren

Redelijk sterk punt
Assertiviteit
Netwerken
Klantgerichtheid
Leidinggeven

Aandachtspunt
Risicobereidheid
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Over Proscoop
Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en 

gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren 
met de burgers als uitgangspunt. 

Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en 
maken deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.


