
Intrapreneurship: stimuleer je ondernemende
mindset op de werkvloer - Klassikaal
DOELSTELLINGEN

Organisaties klein of groot zitten met de uitdaging om vernieuwend aan de slag te
gaan, om anders na te denken over hun processen, producten of diensten.
Wanneer mensen aan innovatie denken dan denken ze vaak dat ze iets compleet
nieuw moeten uitvinden, maar dat is een misvatting. Innovatie betekent ook
vernieuwen of verbeteren van iets wat al bestaat. 

Een tweede misvatting over innovatie is dat innovatief zijn alleen weggelegd is voor
een aantal creatieve genieën. Iedereen kan innoverend zijn of leren innoveren, en
dat start met een ondernemende mindset. Ook jij kan jouw ondernemende
kwaliteiten inzetten binnen jouw organisate!

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

je eigen ondernemend kapitaal te ontdekken;
condities te creëren voor een ‘intrapreneurial organisatie klimaat’;
andere mensen te begeleiden om anders na te denken, met een
intrapreneurial mindset;
een startup team te vormen voor nieuwe innovaties.

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

Lid: € 460.00



Niet-lid: € 555.00
Partner BZB: € 460.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP

De opleiding is geschikt voor medewerkers en leidinggevenden die concreet met
ondernemerschap en innovatie aan de slag gaan binnen hun organisatie.

VEREISTE VOORKENNIS

Basis level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA

INHOUD

Voorbereiding deelnemers:

Elke deelnemer krijgt op voorhand een uitnodiging met login om het
intrapreneurship profiel in te vullen.

Opbouw opleiding:

Deel 1: Het verschil tussen intrapreneurship & entrepreneurship.

Deel 2: Wie ben ik als intrapreneur? Het intrapreneurship profiel wordt besproken
in groep.

Deel 3: Wat doe ik als intrapreneur?

Innovatief vermogen
Proactief gedrag
(Gewogen) risico's leren nemen

Deel 4: Het “entrepreneurial proces”

Hoe ga ik aan de slag binnen mijn organisatie?

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2-daagse opleiding (2x 3 lesuren per dag)

Uren: 9u-12u30

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel



 

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers
naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een
presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale
syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en
oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk
gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder
begeleiding van de trainer.

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de
werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en
herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt
aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde
aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer
kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie
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