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Introductie

Dit handboek is bedoeld om u te helpen bij het uitvoeren van een vragenlijst over een uitgevoerde
vaardigheidsmatrix in het kader van het Erasmus+ project & ’’WE GET!

Ondernemerschap van vrouwen levert een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling in
alle landen. Vrouwen moeten meer op gelijke voet worden betrokken bij de economie, het
bedrijfsleven en de samenleving.
Het “We Get”-project heeft tot doel:

● Vrouwen empoweren door hun ‘soft skills’ te verbeteren, vooral die met betrekking tot creativiteit,
overtuigingskracht en innovatie; het verbeteren van hun digitale en ICT-vaardigheden en tegelijkertijd
hun zakelijke en professionele carrière een boost geven, wat zorgt voor schaalvergroting op de
arbeidsmarkt.

● Richt u rechtstreeks op onderwijzers die met vrouwen werken, zodat ze zijn toegerust volgens
de behoeften en eisen van hun leerlingen. Docenten leren omgaan met de vaardigheden
mismatch van potentiële en jonge vrouwelijke ondernemers door nieuw, innovatief
educatief materiaal over onderwerpen als digitalisering, internationalisering
of verandermanagement.

Doelstellingen van de vragenlijst
Denk je erover om een   klein bedrijf of een sociale onderneming te starten? Of heb jij onlangs uw
bedrijf gestart? Voordat je te diep gaat, nodigen we je uit om wat tijd door te brengen met onze
vaardighedenmatrix. Het zal u door de belangrijkste overwegingen leiden die u moet behandelen om
succesvol te zijn.

Een vaardighedenmatrix is   een raamwerk dat wordt gebruikt om specifieke vaardigheden en hun
niveaus in kaart te brengen. Het is een raster dat informatie bevat over beschikbare vaardigheden en
hun evaluatie. Het wordt gebruikt voor het beheren, plannen en monitoren van bestaande en
gewenste vaardigheden voor een rol, team, afdeling, project of een geheel bedrijf. De matrix is ideaal
om de vaardigheden van uw personeel of uw persoonlijke vaardigheden bij te houden, kwalificaties,
certificeringen en competenties in de hele organisatie of potentieel van de manager. Bij correct
gebruik werken ze heel goed in de praktijk en verbeteren ze efficiëntie binnen teams, evenals het
verhogen van uw bedrijfsresultaten. Vaardigheidsmatrices helpen om te bepalen welke vaardigheden
je mist - jij als manager, of in een team, afdeling of het bedrijf als geheel. Als u uw eigen
bedrijf/sociale onderneming wilt starten, moet u de specifieke vaardigheden die aan deze kwaliteiten
ten grondslag liggen, leren en meten. Ondernemersvaardigheden kunnen ook een grote troef zijn als
je in een functie bent waar er wordt verwacht om nieuwe business te leveren of nieuwe producten te
bouwen. Deze tool is ontworpen voor zelfevaluatie van: uw ondernemers-, digitale en financiële
competenties en helpt u bij het kiezen van de passende opleiding voor jou, die je kennis zal
vergroten.

Deze vaardigheidsmatrix bevat 21 stellingen en duurt ongeveer 10 minuten om in te vullen. Daar zijn
geen goede of foute antwoorden. Uw eerlijke mening is wat telt.
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Beoordelingssysteem

Als je klaar bent, worden je antwoorden verzameld en kun je evalueren aan de hand van
uw ondernemerskenmerken, met betrekking tot uw motivaties, aanleg en houding, dankzij twee
criteria:

- Vaardigheidsniveau: dit meet het niveau van uw vaardigheid. Hoe hoger het cijfer, hoe
minder training nodig.

- Interesse: door deze indicator te meten, kun je zien hoeveel je jouw vaardigheden wilt verbeteren.
De mate van interesse in percentages is voor uw persoonlijk gebruik en is belangrijk voor je
persoonlijke motivatie.

Resultaat tot 25% ‘’Bewustzijn’’ een persoon heeft basiskennis en begrip van het onderwerp, maar
heeft de vaardigheid nog niet in de praktijk toegepast. Hij/zij moet de kennis op een bepaald niveau
verbeteren waarmee hij het kan toepassen en het nuttig kan zijn voor hem of haar.

Resultaat tot 50% "Beginner" - een persoon kent en gebruikt de vaardigheid, maar heeft nog steeds
ondersteuning en opleiding nodig.

Resultaat tot 75% "Professioneel" - een persoon heeft ervaring met het gebruik van de vaardigheid
en kan onafhankelijk werken. Hij/zij lost proactief problemen op. Kan meer junior mensen begeleiden
en ondersteunen gerelateerde taken uitvoeren.

Resultaat tot 100% ‘’Expert’’- een persoon heeft veel ervaring met het toepassen van de vaardigheid
in de praktijk. Hij heeft veel kennis over het onderwerp en kan anderen opleiden. Volgt de trends in
het veld en deelt kennis met collega's. Er kan een officieel bekwaamheidsbewijs zijn. Aan het einde
van de tool krijgt u de mogelijkheid om feedback te ontvangen en doorgestuurd te worden naar
modules aangepast aan uw profiel om uw kennis te vergroten.
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