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waarom deelnemen?

INF.02.v1.0/N

CREATIE: VAN IDEE TOT FYSIEKE WERKELIJKHEID

Om optimaal van de kennis en ervaring van de docent te kunnen profiteren, beperkt Business Genetix® training Institute het
aantal deelnemers aan deze cursus. Bovendien onstaat op die manier de nodige tijd en ruimte om ieders persoonlijke
praktijksituatie op een interactieve manier te toetsen aan o.a. die van andere deelnemers. Deze benadering waarbij een
theoretische onderbouw wordt gestaafd door diverse concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen garandeert u een maximaal
leereffect.

Welke schitterende ideeën koester jij al zo lang? Welke dromen houden je wakker, zélfs overdag?
Een (nieuwe) carrière wending? ● Een eigen zaak? ● Een nieuw project? ● Een innovatief concept? ● Een gedurfd
initiatief? Een andere levensstijl ● Een innovatief concept? ● De langverwachte doorbraak? ● Een noodzakelijke
herorganisatie? …
Wat je ook tot nog toe heeft weerhouden, het moet niet bij ideeën of (dag)dromen blijven!

Dit tweedaags seminarie zal het ‘daad-werkelijk’ creatie- én wordingsproces van de ideeën van de deelnemers
faciliteren. Menig idee kent immers geen realisatie doordat diegene die het idee koestert niet weet hoe er aan

te beginnen, opbokst tegen (voor)oordelen, twijfels/angsten en het niet zien van de volgende
stappen… In deze cursus wordt zowel aandacht besteed aan de persoon, diens ideeën

als aan de realiteit specifiek eigen aan ieder(s) verhaal.

Doelstelling:
Na deze twee dagen beschikken de deelnemers over concrete
inzichten en een structurele kapstok om hun idee/droom
effectief om te zetten in een succesvol tast- en/of zichtbaar
project. Tegelijk worden er tools, strategieën en oplossingen
aangereikt i.f.v. eventuele angsten, twijfels of andere persoon-
lijke valkuilen.
Wie reeds gestart is met het uitbouwen van dergelijk project
vindt in deze training zeer zeker de juiste accelerator!

Doelgroep:
Iedereen die broedt op een persoonlijk professioneel idee (droom) en zoekt

naar een weg om hét werkelijk in de wereld zetten. Dat kan zonder een
voorgaand initiatief, particulier of binnen een bestaande structuur zoals

een actuele start-up of een reeds langer bestaande structuur (bedrijf,
organisatie, …).

de docent

Jo Janssens begon zijn professionele loopbaan in de financiële sector waar hij lange tijd op
senior management level actief was, hoofdzakelijk in de domeinen van recruitment en
sales. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in toonaangevende (internationale) commerciële
organisaties.

Het laatste decennium heeft Jo Janssens een stevige reputatie opgebouwd als performant
change & interim manager, executive coach en business mentor. Daarnaast is hij een
beklijvend spreker en inspirator/facilitator. Zowel in de professionele trainingswereld als
daar buiten…

interactief & performant
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Iedere deelnemer is belangrijk en krijgt uitvoerig de gelegenheid om
zijn/haar specifieke situatie, uitdagingen en project aan bod te laten

komen. Wij zullen alle deelnemers daarom reeds op voorhand vragen naar een beknopte beschrijving van hun
uniek persoonlijk verhaal én de bijhorende verwachtingen.

Deze werkwijze laat ons toe om iedere cursus maximaal in functie van uw behoeften op te stellen en zo de
beste resultaten te realiseren.

Daarnaast doorspekken we de diverse thema’s d.m.v. herkenbare voorbeelden en cases, oefeningen, adviezen
en de kruisbestuiving van functionele groepsgesprekken tot een inspirerend en incorporerend leerrijk geheel.
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programma

praktisch info

Deze open training kan op vraag even-
eens in-company worden georganiseerd.

Hierbij wordt na grondig overleg een zeer
concrete vertaling van de cursus naar uw
specifieke bedrijfsomgeving gedaan.

Graag wat meer info? Aarzel niet om vrij-
blijvend contact op te nemen.

De eerstvolgende editie van dit seminarie vindt plaats in Leuven (je
ontvangt de locatie details een week voor de eerste cursusdag). Met
name op zaterdag 22 september & 6 oktober 2018. De deelnameprijs
bedraagt voor deze cursus 800 euro (excl. 21% BTW) per persoon.
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Module 7: het zeven stappenplan / 7 (de way forward)
● jouw persoonlijk actieplan
● de eerste praktische stappen
● follow up acties
● vind je mentor…

Verloop van de cursusdagen:

08u30 ontvangstkoffie & registratie
09u00 start van de trainingsdag (deel 1)
10u00 koffiepauze voormiddag
10u15 deel 2
11u15 tweede pauze voormiddag
11u30 deel 3 van de trainingsdag

12u30 lunch

13u30 start namiddag v/d trainingsdag
14u30 koffiepauze namiddag
14u45 deel 5
15u45 tweede pauze namiddag
16u00 laatste deel (6) v/d trainingsdag
17u00 einde

Inclusief een handige documentatiemap
met o.a. diverse praktische werkschema’s
en overzichten…

Module 1: waarom creeëren?
● Ikigai – redenen van bestaan
● identificatie van de ‘ik’ persoon i.f.v. ‘mijn’ idee
● de limieten van persoonlijke overtuigingen en uw ‘believe system’
● hoe exclusief is uw idee en wat met collectieve intellegentie, co-creatie en intervisie

Module 2: het zeven stappenplan / inleiding
● definities en bestaande creatie strategieën (of zijn het filosofieën?)
● het zeven stappenplan als inside-out model
● het zeven stappenplan als ruggengraad van transformatie en realisatie
● vier creatie dimensies en de impact op de slaagkansen

Module 3: het zeven stappenplan / 1 t.e.m. 3
● de eerste stappen: goed begonnen is half gewonnen
● ideeën: fantasie versus realiteit – zijn dromen bedrog of bedriegt men zijn dromen?
● de kracht van visualisatie
● outing: gooi het eens in de groep (voorstelling van de projecten van de deelnemers)

Module 6: focus en attitude
● houd de balans in je leven en tussen de levensgebieden
● focus: ‘follow one course until succesful’
● attitude: succes is een keuze, beslissing én levenstijl
● de ‘walk your talk’ lifestyle

Module 5: meten is weten
● inleiding tot jouw perssonlijk ontwikkelingsplan (pop)
● probleem oplossend denken en handelen
● via consequente opvolging tot adequate zélfsturing
● proactief functioneren: voorkomen is beter dan genezen

Module 4: het zeven stappenplan / 4 t.e.m. 6
● ken je kerncompetenties en -waarden: swot analyses & de confrontatiematrix
● succes is planbaar: werken met doelen doet doelen werken
● elementen van een doordacht businessplan
● uitkristalliseren: de techniek van post-it tot mindmap
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

gemeente

e-mailadres

sector

activiteiten

straat & nr.

naam firma

postcode

telefoonnr.

inschrijvingsmodaliteiten
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datum

plaats
handtekening

bedrijfsgegevens  (indien van toepassing)

QUE 05.v1.0/N

btw nummer

Business Genetix® verzamelt onderstaande gegevens uitsluitend voor intern gebruik. Dit om u een optimale samenwerking te kunnen bieden
en indien gewenst op de hoogte te kunnen houden van de evoluties van onze dienstverlening. Op ieder ogenblik heeft u – overeenkomstig
de wet ‘verwerking persoonsgegevens’ van 8/12/1992 – recht op inzage, correctie en wijziging van uw gegevens.

CREATIE: VAN IDEE TOT FYSIEKE WERKELIJKHEID

aantal werknemers

straat & nr.

gemeente

deelnemer 2 (indien van toepassing):

naam

naam

deelnemer 1:

straat & nr.

gemeente

mobiel nr.

voornaam

mobiel nr.

voornaam

M V

deelnemer(s)

M V

e-mailadres

e-mailadres

gemeente

straat & nr.

factuur op:       het bedrijf               deelnemer 1           indien ander adres (hier invullen):

referentie

facturatiegegevens 

Wij begrijpen dat er zich door omstandigheden een annulatie kan 
voordoen. Indien wij uiterlijk 2 weken voor de cursus uw schriftelijke
annulatie ontvangen wordt u 75 euro annulatiekost aangerekend.
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u het 
integrale bedrag verschuldigd.

Voor een tweede deelnemer (op éénzelfde factuur) geeft Business Genetix® een korting van 5% op de totale aanrekening van 2 deelnemers!

De deelnameprijs voor dit programma bedraagt 800 euro/pp excl. 21% BTW. Voor iedere cursusdag zijn een lunch en 
koude/warme dranken inbegrepen. Tevens ontvangt u een documentatiemap met o.a. handige werkschema’s. 

Inschrijven kan op diverse manieren. U bezorgt ons dit inschrijvingsformulier hetzij via het mailadres 
info@businessgenetix.com, hetzij onder gesloten omslag naar Esperantolaan 4 te 3001 Leuven.
U kan uiteraard ook telefonisch reserveren (e.d. op +32 493 757 780) 
maar een schriftelijke bevestiging blijft evenwel vereist. Wanneer we 
uw schriftelijke inschrijving hebben ontvangen krijgt u per kerende 
een deelnamebevestiging en de bijhorende factuur.

postcode

functie

postcode

postcode

functie


