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wat is de bioh
de bioh is een bewustwordings-
instrument waarmee professionals een 
idee krijgen wat een ondernemende 
houding inhoudt en in hoeverre zij 
hierover beschikken. dit heeft als doel 
een ondernemende houding te stimu-
leren. de bioh bestaat uit een vragenlijst 
en een gespreksvorm. deze kunnen in 
combinatie met elkaar gebruikt worden, 
maar zijn ook los van elkaar in te zetten.  
beide onderdelen van de bioh zijn te 
gebruiken als onderdeel van een groter 
verandertraject. 

idealiter wordt de bioh op teamni-
veau gebruikt. medewerkers vullen 
de bioh-vragenlijst individueel in. er 
wordt bewustwording gecreëerd en 
inzicht verkregen in de eigen score op 
competenties van ondernemendheid. 
de uitkomst van de vragenlijst vormt de 
basis voor het bewustwordingsgesprek 
op teamniveau. hierin worden verster-
king van de competenties en de samen-
werking binnen het team besproken.

“ondernemende zorgprofessionals 
maken echt het verschil voor de 
cliënten” eric van der graaf, Pluryn

bioh Vragenlijst
de bioh vragenlijst is een online vragen-
lijst. de deelnemer krijgt direct na het 
invullen feedback op tien competenties. 
de antwoorden en de  feedback kunnen 
opgeslagen worden  als PdF-document.

bioh bewustwordingsgesPrek
het bioh bewustwordingsgesprek wordt 
gevoerd met een team dat samenwerkt 
en elkaar kent. er wordt een vertrouwe-
lijke sfeer gecreëerd. het team wordt 
aangesproken op zijn ondernemende 
houding. het gesprek wordt bij voorkeur 
geleid door een onafhankelijk persoon. 

“leuk, weer eens een andere kijk op 
ondernemerschap en competenties” 

Voor wie is de bioh
de bioh is ontwikkeld voor medewer-
kers in zorg en welzijn. ook bestaat de 
mogelijkheid om de bioh te gebruiken 
bij andere doelgroepen, zoals studenten 
of medewerkers in andere sectoren.  

“wel erg gaaf dat ik mijn eigen 
uitkomsten te lezen krijg en wat dit 
betekent voor mij in relatie tot mijn 
werk. het helpt bij het invullen van 
mijn r&o”

ContaCtinFormatie
op www.zorgalliantie.com/projecten/
bioh/ kun je de bioh-vragenlijst invullen 
en vind je meer informatie over het 
gebruik van de bioh. Voor meer infor-
matie of teamdeelname neem contact 
op met bioh@han.nl.  

waarom ondernemend zijn? door de veranderende zorg is een andere 
professional nodig. Van zorgprofessionals wordt steeds vaker verwacht 
dat ze een ondernemende houding hebben. de bioh stimuleert je om 
na te denken over je eigen ondernemende houding en het nut van deze 
houding in relatie tot werksituaties. 

iedereen is ondernemend,  de bioh 
helPt je hier bewust Van te wordenbewustwordings 
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