Coaching voor binnenvaartondernemers: verhoog de slaagkansen van je onderneming
Vrijdag 24 januari 2020, Straatsburgdok Noordkaai 1A, 2030 Antwerpen
Omschrijving
Een bedrijf leiden is allesbehalve een koud kunstje. Je bent verantwoordelijk voor de zakelijke
resultaten van je bedrijf, maar wil tegelijkertijd ook inspelen op uitdagingen en opportuniteiten. Je
bent absoluut niet de eerste ondernemer die voor belangrijke vraagstukken komt te staan en heel wat
knopen moet doorhakken. Liantis reikt je een helpende hand. Via een individuele coaching op maat
van je bedrijf helpen de coaches je met gericht advies en concrete oplossingen.
Vrijdag 24 januari 2020 – Info en kennismakingsgesprek
Je verhaal als ondernemer beslaat een pak boeiende hoofdstukken, van je groei- en bloeifase tot het
moment waarop je je zaak wil overlaten. Ieder nieuw hoofdstuk brengt nieuwe vragen en keuzes met
zich mee. Tijdens de infosessie krijg je een goed zicht op het aanbod van Liantis. Je leert hoe de
coaching je kan helpen. Je komt te weten of deze coaching is wat je zoekt.
13:30 uur

Ontvangst

13:00uur

Start sessie

15:00 uur

Einde sessie

Op wie is deze coaching gericht?
Elke zelfstandige of kmo-zaakvoerder kan een beroep doen op een coaching-traject op maat.
Wat mag je verwachten van een individueel coaching-traject voor ondernemers?
Liantis werkt op individuele basis en op maat van jouw specifieke situatie. Een standaardtraject
omvat 8 uur coaching, verspreid over verschillende gesprekken. Sowieso starten de individuele
coachingsessies met een eerste, vrijblijvend verkenningsgesprek. Na dit gesprek beslis je zelf of je
verder gaat in jouw traject. Tijdens een individueel coaching traject helpt de coach je een helder
beeld te vormen van jouw situatie. Samen met de coach ga je op zoek naar antwoorden die jou en
jouw zaak vooruit helpen.
Praktisch
Een standaardtraject omvat vier sessies van telkens twee uur en loopt maximaal 4 maanden. De
sessies vinden plaats op het kantoor van Liantis. Tijdens de gesprekken wordt uitgebreid stilgestaan
bij jouw uitdagingen.
Inschrijven
Inschrijven is verplicht. Meld je voor 22 januari ’20 aan bij hildebollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.
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