
De ondernemer als persoon
Module enneagram
Het enneagram meet de motivatiebronnen van de ondernemer. En
houdt zich bezig met bewust en onbewust gedrag. Dit uitgedrukt in
negen (ennea) persoonlijkheidstypen. Ieder type heeft de eigen
motivatiebron. Bij iedere motivatie hoort een Vluchtroute (onder druk)
en een Ontwikkelroute (in ontspanning). Daarnaast heeft ieder type de
eigen Kernkwaliteiten waaruit Valkuilen, Uitdading en Allergie benoemd
worden. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet
beter dan het andere type. Elke type heeft eigenschappen die
doeltreffend kunnen zijn. De negen typen staan in een bepaalde
voorspelbare verhouding tot elkaar. Binnen de analyse wordt de
verhouding gemeten tussen de verschillende typen (motivatiebronnen)
van de persoon. De mix en onderlinge relatie van de typen bepalen de
persoonlijkheid van de persoon. 

De ondernemingsanalyse, eigendom van ZLTO, is een model waarmee op een objectieve manier een
beeld gegeven wordt van personen en de kernelementen die spelen in en om een onderneming. De
analyse geeft ondersteuning in strategische gesprekken met een ondernemer. De ondernemingsanalyse
kent acht modules, onderverdeeld naar twee modules die de ondernemers beschrijven, het enneagram
gebaseerd op een openbaar wetenschappelijk model, en het ondernemersproces en zes modules die
informatie geven over de kernelementen die spelen in en rond het bedrijf. Wij noemen dat het
Ondernemerswiel. Voor het coaching traject zijn de module Enneagram en Ondernemersproces in een
tool gegoten om in de driehoek te kunnen werken. De analyse is niet sector specifiek, dus kan in elke
sector toegepast worden.

De ondernemingsanalyse



ZLTO
Het is van wezenlijk belang dat getrainde coaches het coaching traject uitvoeren. Het bespreken, begrijpen
en uitleggen van de ondernemingsanalyse is niet weggelegd voor iedere willekeurige coach. Dit kun je niet
leren door even met iemand mee te gaan. Daar is een opleiding voor nodig en zelfstudie. Om de kwaliteit
en effectiviteit van de coachgesprekken te behouden moet dit goed worden geborgd. Voor dit soort
coaching trajecten is het daarom van belang kieskeurig te zijn bij het selecteren van coaches. Het meest
voor de hand liggende is om ervaren coaches te kiezen die al bekwaam zijn met de ondernemingsanalyse.
Natuurlijk kunnen onervaren coaches getraind worden, maar hiervoor moet voldoende ruimte, tijd en
budget beschikbaar zijn om de ondernemingsanalyse eigen te maken. Begeleiding door getrainde coaches is
hierbij van wezenlijk belang. Daarnaast is het van belang dat de tool zijn waarde behoudt, en niet wordt
misbruikt.  Op dit moment is deze tool ook alleen toegankelijk voor ZLTO.

ZLTO heeft ervaren coaches in huis die op dit moment verschillende managementteams in verschillende
sectoren begeleiden bij het optimaliseren van de diergezondheid en uiteindelijk reductie van het
antibioticagebruik. Maar zij begeleiden ook families (vader, moeder, zoon, dochter) bij eventuele
bedrijfsuitbreiding, bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging etc. waarbij ook de ondernemingsanalyse de
basis vormt en vooraf door iedereen wordt ingevuld. 

Module ondernemersproces
Het ondernemersproces beschrijft de negen stappen die een persoon maakt binnen het Dromen- Denken –
Doen. Deze negen stappen niet vergelijken of verwarren met de negen elementen van het enneagram. Om
een Inspiratie daadwerkelijk tot uitvoer en evaluatie te brengen zijn een aantal stappen nodig. Iedere stap
heeft specifieke kenmerken. Door bewustwording van de stappen begrijpt een persoon beter waar de
persoonlijke kracht ligt en waar in het proces hulp van anderen wenselijk is. 

De negen stappen kunnen als volgt benoemd worden: 
1. Inspiratie, 
2. Koers bepalen, 
3. Concretiseren van het idee, 
4. Verbinden van mensen en middelen, 
5. Beslissen, 
6. Start van de realisatie, 
7. Confrontaties overwinnen, 
8. Continueren en afmaken, 
9. Reflecteren. 


