Intrapreneurship: stimuleer je ondernemende
mindset op de werkvloer
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:
Klassikaal
Prijs:
In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

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: 1 dag opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210
Brussel

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de

opleiding (zie bovenaan).
Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar
onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijnopleiding-plaats

METHODOLOGIE
Type opleiding: Klassikaal
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 uzelf aangebracht en vervolgens
opgelost onder begeleiding van de trainer.
Lesmateriaal
Powerpointpresentatie

