
Workshop

Van tanker naar speedboot

Een wereld in permanente verandering vraagt om flexibele, wendbare 

organisaties. Toch gedragen veel bedrijven zich nog steeds als een slome 

tanker. Managers missen vaak de kennis om hun medewerkers mee te krijgen in 

innovatie en zo de organisatie telkens opnieuw uit te vinden. Gelukkig kan je de 

innovatiecultuur die daarvoor nodig is wel degelijk ontwikkelen en aansturen. 

Wat kan je doen om je medewerkers te inspireren om mee te denken, nieuwe 

ideeën aan te dragen en zo de innovatiemotor van je organisatie te zijn? 

Wat werkt er effectief en welke foute reflexen moet je zeker afleren? Dankzij 

concrete handvatten die je worden aangereikt tijdens deze opleiding introduceer 

en onderhoud je een participatieve innovatiecultuur in je organisatie.

M E D E W E R K E R S  A L S  I N N OVAT I E M OTO R  VA N  J E  B E D R I J F

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot bedrijfs
leiders en managers van kmo’s die hun 
innovatiecultuur op een gestructureerde 
en professionele manier in kaart willen 
brengen en aanpakken.

De docent

Pieter Daelman is zaakvoerder en expert 
innovatiecultuur bij Bedenk, gastprofes
sor creativiteit en innovatie aan de Karel 
De Grote Hogeschool, coauteur van het 
Cromax® framework en auteur van Van 
tanker naar speedboot, uitgegeven bij 
Lannoo Campus. 

Jouw tijd waard:

 • Je krijgt een antwoord op de 
vraag : “Hoe bouw ik aan een 
duurzame innovatiecultuur 
binnen mijn organisatie?”

 • Je krijgt inzicht in de sterktes 
en zwaktes van je organisatie 
op het vlak van innovatiecultuur 
op dit moment (o.a. dankzij 
een gericht assessment). 

 • Je krijgt concrete oplossingen, 
tips en een methodisch 
kader aangereikt.

 • Je gaat naar huis met een eerste 
doelgericht stappenplan.

NIEUW

De inhoud van deze 
opleiding is gebaseerd 
op het boek Van tanker 
naar speedboot van 
Pieter Daelman. Elke 
deelnemer ontvangt 
een gesigneerd boek. 

In samenwerking met:

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS

ACADEMIE!
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DUUR

 • Intakegesprek, voor de eerste 
sessie (telefonisch of via Skype)

 • 4 namiddagsessies van 13u tot 17u.

 • Leadership coaching, na de 
laatste sessie gedurende 1 uur 
(telefonisch of via Skype)

 INSCHRIJVEN 

Omdat we kiezen voor maatwerk kan je 
inschrijven t.e.m. uiterlijk 12 oktober 2020. 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Edegem (Antwerpen):   
www.ondernemersacademie.be/308

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2020: 27/10, 10/11,  24/11, 8/12

Je inschrijving staat garant voor een top
expert als docent. De sessies vinden plaats 
op een aangename locatie. Welkom met 
broodjes, koffiebreak. Gratis parking.

Programma  
in detail

1    INTAKEGESPREK 

Allereerst is het belangrijk dat de docent 
kennismaakt met de verschillende cur
sisten. Elkaar leren kennen en aanvoelen, 
inzicht krijgen in wat er allemaal speelt en 
de behoeften begrijpen, zijn erg belangrijk 
voor het resultaat van deze Workshop. 
Daarom voorzien we met elke deelnemer 
een kort intakegesprek voor het begin van 
het traject. 

2   VOORBEREIDING 

Gewapend met al deze informatie, werkt de 
docent het eigenlijke proces verder uit op 
maat. Hij kiest de werkvormen en voorbeel
den en hij legt de timing vast. Het defini

tieve draaiboek van het traject krijgt vorm. 

3   VIER SESSIES

Gedurende het traject wordt in verschil
lende stappen toegewerkt naar een road
map voor jouw bedrijf waarmee je dan 
binnen je organisatie aan de slag kan om 
de cultuurverandering in gang te zetten. 

 • Introductie Cromax & zelf-assessment

 • Verdieping oriëntatiefase 
& aanvullen roadmap 

 • Verdieping ideecreatiefase 
& aanvullen roadmap 

 • Verdieping promotiefase 
& finaliseren roadmap

De sessies zijn behoorlijk interactief, het is 
dus zeker de bedoeling dat de deelnemers 
ook zelf actief bijdragen.

4   INDIVIDUELE LEADERSHIP 
COACHING

Als afsluiter van het traject kan elke 
deelnemer nog 1 uur beroep doen op de 
docent voor individuele leadership coa
ching. Daar wordt de individuele roadmap 
bekeken en geoptimaliseerd.

“Wij geloven dat voor de 

meeste vragen over innovatie 

en organisatievernieuwing 

de expertise intern aanwezig 

is. Meer nog, indien je je 

medewerkers betrekt bij 

dit proces, zorgt dit voor 

meer employee engagement 

en creëer je automatisch 

draagvlak voor verandering.”
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PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 980 ¤ 1.120 ¤ 1.400

Geen lid ¤ 1.120 ¤ 1.280 ¤ 1.600

Voor meer info zie p.49. 

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): 30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): 20%
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