KOERS
Werken aan je bedrijf met het oog op de toekomst!
Met KOERS - ‘ Krachtig Ondernemerschap En Resultaatgerichte Strategie’ - helpt Keyport
ondernemers hun strategie aan te passen aan de veranderende omstandigheden, groei te realiseren
én innovatief te blijven. Een bewezen effectief adviestraject tegen aantrekkelijke voorwaarden. Op
basis van een intake kies jij het traject dat het beste past bij de uitdaging waar je bedrijf voor staat:
3 methodieken en trajecten

Focus

Strategisch Innoveren (SI)

Business Roadmaps (BRM)

Grip krijgen op je bedrijf

Bepalen van ambitie op
lange termijn

Prioriteiten stellen en
keuzes maken

Ambitie vertalen naar
concrete stappen
5 tot 10 jaar
Ondernemers onder druk
Startups, jonge bedrijven

Scope
Doelgroep

1 tot 2 jaar
Bedrijven onder druk

Doorlooptijd
Soort traject

3 maanden
Traject per bedrijf met
meerdere deelnemers uit
het bedrijf

5 maanden
Groepstraject met
ondernemers + verdieping
per bedrijf

Resultaten

Innovatiestrategie

Ambities op papier

Actieplan korte termijn en
middellange termijn

Roadmap

Ondersteuning van de
zelfstandige implementatie
Methodiek
Kost per bedrijf
Voucher
tussenkomst
Groepsgrootte

Acties op middellange
termijn

Resultaatgericht
Ondernemen (RGO)
Je bedrijf naar de volgende
groeifase begeleiden

1 tot 3 jaar
Bedrijven die intern
ondernemerschap en zelforganiserend vermogen
willen vergroten
4-6 maanden
Traject per bedrijf +
meerdere deelnemers uit
het bedrijf + indien mogelijk
groepsbijeenkomst met
andere ondernemers
Intrapreneurship en
Entrepreneurship
Koers naar de volgende
maturiteitsfase
Resultaatgericht plan

Strategisch Innoveren®
€ 6.000
€ 2.000

Business RoadMaps
€ 2.000
€ 1.000

Acties op korte termijn
RGO+®
€ 6.000
€ 2.000

1 bedrijf

1 bedrijf of groepen van 5
bedrijven

Individueel + indien weer
mogelijk ook groepsgewijs

Contactgegevens
Projectleider KOERS
Irene Vervuurt M. 06 5110 3573 , irene@rgoplus.nl
Meer info over:
Business Roadmaps: Jean Paul Urlings/Pedro Nijssen, BizzDom, M. 06 8200 9974, jpu@bizzdom.biz
Resultaatgericht Ondernemen: Irene Vervuurt M. 06 5110 3573 , irene@rgoplus.nl
Strategisch Innoveren: Raf Sluismans, RSB Group, M. +32 478 304648, rsbgroup@telenet.be

