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The Training!

“Mijn beste advies voor ondernemerschap
is: begin gewoon!”
Doel:

Dave Morin, Path Co– Founder

- Het promoten van een ondernemende houding bij mensen met een afstand

Over C-EO!

tot de arbeidsmarkt.
- Het s"muleren van ondernemerschap en ondernemendheid.

Het is algemeen erkent dat ondernemerschap een belangrijke manier
is om de economie te laten groeien en om de maatschappij sterker te
maken.
Ondernemerschap en ondernemendheid is essen"eel voor iedereen en het
kan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen bij het vinden van

Doelgroep :
- werkcoaches/werkbegeleiders/prak"jkopleiders/docenten met een interesse in ondernemerschap.

een duurzame baan op de regulieren arbeidsmarkt.
Het belangrijkste instrument dat C-EO inzet is de werkcoach/
werkbegeleider/prak"jkopleider/docent.

Deze

noemen

wij

de

‘ondernemende coach’.
Om ondernemerschap en ondernemendheid te kunnen s"muleren is het
niet noodzakelijk dat de ondernemende coach een ondernemer is in de
breedste zin van het woord. Het is vooral belangrijk dat hij naar zijn eigen

Inhoud:
- Ondernemende omgeving en zakelijke kansen.
- Ini"a"ef, autonomie en een ondernemende geest.
- Het bevorderen van verandering.
- S"muleren van ondernemerschap.

competen"es weet te kijken die speciﬁek zijn voor ondernemerschap en
ondernemend gedrag. Hij gebruikt zijn sociale en communica"eve vaardigheden en zijn interesse in de ander om anderen te begeleiden/coachen

Duur :
- 12h (8h face to face+ 4h self-learning

bij de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden. Hij ziet daarvoor
kansen en helpt de ander om kansen te creëren en deze kansen te benu-en. Helpt en begeleid de ander in het creëren van waarden voor diens
leven en loopbaan.

Loca on:
- Ede-Nederland

www.cfeo.eu

