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Voor wie?
Ondernemers die werk willen 
maken van hun strategie. 

De opleiding
Heeft u uw strategie voor de komende 
5 jaar al uitgestippeld? Hoeveel % van uw 
strategisch plan werd er in de voorbije 
12 maanden effectief gerealiseerd? En als 
we met uw medewerkers zouden praten, 
hoeveel van hen zouden uw strategie 
correct kunnen toelichten? Iedereen is 
het erover eens dat strategie een heel 
belangrijk aspect van de bedrijfsvoering 
is. En de meeste ondernemers hebben 
wel ergens een ‘strategisch plan’ liggen. 
Maar hoeveel tijd en energie investeert 
u in de uitvoering van die strategie?

In dit Inspiration Seminar tonen we u wat 
de sleutelelementen zijn van een goede 
strategie en nog veel belangrijker: hoe u 
die strategie omzet in enthousiasme en 
daden van uw medewerkers die moeten 

leiden tot de gewenste bedrijfsresultaten. 

De docent
Jeroen De Flander 
is één van de meest 
invloedrijke denkers ter 
wereld op het vlak van 
strategie-implementa-
tie. Hij is gastprofessor 
aan de London Business 

School, Tias en Solvay en een veelge-
vraagde keynote speaker in meer dan 
veertig landen. De Flander is één van 
de bestverkopende business-auteurs.

Inspiration Seminar

Kennen uw mede- 
werkers uw strategie?

Uw strategie voor 2017: u heeft ze duidelijk in uw hoofd. Maar is die ook zo duidelijk voor uw medewerkers? 

Onderzoek toont aan dat gemiddeld 60% van de strategie niet gerealiseerd wordt. Scoort u beter of slechter 

dan het gemiddelde? Dit Inspiration Seminar wordt gevolgd door een Masterclass Strategie, voor wie zelf 

aan de slag wil en zijn strategie wil uitwerken en realiseren (zie www.ondernemersacademie.be/108). 

E F F E C T I E F  R E A L I S E R E N  VA N  U W  S T R AT E G I E 

Programma  
in detail

1  STRATEGIE IN DE PRAKTIJK

In deel 1 leert u wat de belangrijke onder-
delen van een goede strategie zijn aan de 
hand van praktische voorbeelden. Jeroen 
blijft ver weg van de theorie en maakt 
strategie concreet.

• Wat is de kern van elke goede strategie?

• Welke vragen moet elke 
ondernemer zich stellen?

• Praktische voorbeelden.

2   STRATEGIE-IMPLEMENTATIE: 
VAN POWERPOINT NAAR PRAKTIJK

In deel 2 krijgt u tips om uw strategie in de 
praktijk te brengen. 

• Hoe communiceer ik mijn strategie best? 

• Waarom is veranderen zo moeilijk?

 INSCHRIJVEN 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Schrijf meteen in:

Gent:  
www.ondernemersacademie.be/114

Antwerpen:  
www.ondernemersacademie.be/115

DUUR
1 namiddagsessie van 14 tot 18u

Onthaal vanaf 13u. Dit seminar wordt 
om uiterlijk 18u afgesloten met een 
korte receptie. U krijgt hierbij de kans 
om informeel contact te leggen met 
docenten en collega-ondernemers.

LOCATIES EN DATA
Rode Bol, Gent:  
Donderdag 2016: 26/05

ALM, Antwerpen:  
Donderdag 2016: 06/10

PRIJZEN

• UNIZO-leden: € 350 (excl. btw)

• Niet-leden: € 450 (excl. btw)

 50% korting! 

Met KMO-portefeuille

Indien u zich inschrijft vóór 
31/03/2016 geniet u via de KMO-
portefeuille een korting van 50%!

• UNIZO-leden: € 175 (excl. btw)

• Niet-leden: € 225 (excl. btw)

Vanaf 01/04/2016 geldt een nieuwe 
regelgeving. Lees aandachtig de 
info over de vernieuwde KMO-
portefeuille en andere subsidies op 
www.ondernemersacademie.be.

Uw inschrijving staat garant voor 
topexperten en ervaren docenten, een 
aangename locatie, syllabus en lesmate-
riaal. Onthaal met koffie, namiddagbreak, 
netwerkmoment. Gratis parking op locatie.

“ Het is een geweldig gevoel 

om met een uitgewerkte 

strategie thuis te komen"

STRATEGIE 
BEST- 

SELLER
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