je onderneming

met onze interactieve managementbootcamps!

Wat is bOOST?
bOOST is het programma om je kennis en vaardigheden
aan te scherpen rond personeelsbeleid, marketing, financieel beleid en meer! Zeker in deze uitzonderlijke tijden
is het vaak een noodzaak om verschillende aspecten in je
bedrijfsvoering eens onder de loep te nemen!
Wil je je als organisatie graag voorbereiden op de toekomst
of ben je op zoek naar inspiratie voor je team? Dan ben je
bij EROV aan het juiste adres! Onze bootcamps helpen je
om tot nieuwe inzichten te komen en zo je bedrijfsvoering
te verbeteren. Tijdens deze bootcamps word je gedurende

een korte periode getraind in een managementthema naar
jouw voorkeur. Na enkele sessies beschik je over een hoop
extra kennis over dit thema die je kan toepassen in jouw
onderneming.
Dit alles doen we zo interactief en toepasbaar mogelijk.
Daarnaast is de opleiding ook een unieke kans om
collega-ondernemers beter te leren kennen.

>> Ontdek het programma

Programma 2020-2021
Leiderschap

Marketing

Leiding geven is een echte kunst. Zeker in turbulente
tijden, wordt van de leidinggevende extra veel verwacht.
Medewerkers vertrouwen erop dat je richting geeft en hen
helpt om samen een doel te bereiken.

Marketing is onmisbaar! Het helpt je om meer resultaat
te halen door je merk succesvol in de kijker te zetten. Zo
verstevig je je concurrentiepositie. Duidelijke strategische
doelen leiden je naar meer omzet en tevreden klanten.

In dit bootcamp:
• leer je welk soort leiding je medewerkers nodig hebben
• leer je hoe je moet omgaan met telewerk en de impact
op de bedrijfscultuur
• leer je communiceren over de strategische toekomst
naar je werknemers

In dit bootcamp:
• bepaal je welke doelgroepen voor jou het interessantst
zijn en ontdek je hoe je deze kan bereiken
• leer je om jezelf online en offline te profileren als expert
en zorg je ervoor dat je organisatie onthouden wordt
• ontdek je de kracht van online aanwezigheid en digitale
marketing

> 3 sessies | 150 euro
> oktober 2020

> 4 sessies | 150 euro
> november 2020

Voor wie is bOOST?

Jouw investering

Leidinggevenden en kaderleden van kmo’s en socialprofitorganisaties. Het wordt sterk aangemoedigd om je in te
schrijven met een directe collega. Dit geeft jullie de mogelijkheid om samen te brainstormen over cases uit jullie
organisatie.

De deelnameprijs verschilt per module en omvat alle
sessies binnen dat thema. De prijzen kan je onder iedere
module terugvinden en zijn exclusief btw.

Opgelet! We laten slechts 20 mensen per thema toe. Op
die manier kunnen onze experts hun sessies zo persoonlijk
en dynamisch mogelijk maken.

Mensen uit de profit kunnen genieten van de kmo-portefeuille. EROV is erkend dienstverlener voor de pijler opleiding binnen de kmo-portefeuille.
erkenningsnummer DV.O105390

Financiële middelen en partnerships

Digitalisering

Een goede boekhouder, dat is goud waard! Voor veel ondernemers stopt de kennis van het financieel beleid daar.
Maar, met de juiste instrumenten kan je voorspellingen
maken over de financiële situatie van je onderneming.

Zet de unieke punten van je organisatie optimaal in de verf
dankzij digitalisering en maak in dit bootcamp je digitaliseringsplannen concreet.

In dit bootcamp:
• leer je je boekhouding lezen en analyseren
• ontdek je hoe je kostenstructuur eruit ziet en hoe je de
juiste kostprijs van een product of dienst berekent
• krijg je inzicht in alternatieve manieren van financiëring
zoals crowdlending en crowdfunding
> 5 sessies | 150 euro
> januari 2021

In dit bootcamp:
• verken je de wereld van digitale transformatie
• leer je wat de werkdomeinen van jouw organisatie zijn
• zet je de unieke punten van je organisatie optimaal in
de verf
> 3 sessies | 295 euro
> maart 2021

Personeelsbeleid

Toekomstgericht ondernemen

Een bedrijf is pas sterk als het gedragen wordt door betrokken en gemotiveerde medewerkers. Een sterke strategie is
dus onmisbaar, zelfs in een kleine kmo.

Focus je op het lange bestaan! Zet je strategie om in sterke
processen en zet weerstand van personeel en andere stakeholders rond innovatie om in ondersteuning.

In dit bootcamp:
• leer je hoe je je personeelsbeleid afstemt op de strategische doelen van je organisatie
• ontdek je hoe je werknemers gemotiveerd en veerkrachtig houdt

In dit bootcamp:
• krijg je inzicht in de huidige trends en hoe de markt zal
veranderen
• leer je hoe je strategie omzet in sterke processen en
hoe je weerstand kan omzetten in ondersteuning.

> 3 sessies | 150 euro
> februari 2021

> 4 sessies | 295 euro
> maart-mei 2021

Contact
Lien Dewitte
coördinator ondernemerschap
lien.dewitte@erov.be
0470 33 27 82

www.erov.be

