WAAR EN
WANNEER?

WAT KOST HET?

OP HET RITME VAN
JE DRUKKE LEVEN

Deze begeleiding heeft een waarde van 1650 euro,
waarvan jij slechts 200 euro excl. btw betaalt,
dankzij de steun van het Agentschap Innoveren
& Ondernemen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Road to Action kan je op ieder beschikbaar
moment aanvatten. De afspraken worden
ingepland volgens jouw beschikbaarheid en
die van onze coaches.
Het volledige begeleidingstraject beslaat 9
adviesuren verspreid over 4 contactmomenten
met je persoonlijke adviseur. Dit over een
maximale doorlooptijd van 6 maanden.
De begeleidingsgesprekken gaan door in onze
UNIZO-kantoren, tenzij anders overeengekomen
met je coach.

"De opkomst van e-commerce
zette mij aan het denken. Hoe
speel ik in op die trend? Ik had snel
een concept in mijn hoofd. En
mede dankzij de begeleiding van
UNIZO is mijn zaak nu een feit. Wil
je innoveren? Advies van iemand
met ervaring is onbetaalbaar."
Henk De Vlieger
Meattime - Mariakerke
Begeleid door Road to Action

Slechts 200 euro!

HOE INSCHRIJVEN?
Via www.unizo.be/roadtoaction
Een UNIZO-medewerker contacteert je om je noden
en verwachtingen af te toetsen. Of bel meteen
onze Ondernemerslijn op 0800 20 750.

Meer info op
www.unizo.be/roadtoaction

UNIZO-partners in ondernemen

Onze projectpartners

V.U.: Luc Missinne, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

ROAD TO
ACTION
EEN GEDETAILLEERDE
CHECK-UP VAN JE
ONDERNEMING

IN ‘T KORT

Meer info op
www.unizo.be/roadtoaction

HOE GAAN
WE TE WERK?

VOOR WIE?

Het traject biedt 9 begeleidingsuren met je
persoonlijke adviseur. Hij daagt je uit om
na te denken over je onderneming en biedt
een scherp maar constructief klankbord. Je
bedrijf krijgt een grondige, objectieve scan
waaruit jij de nodige inzichten verwerft in
actie-en verbeterpunten. We schetsen het
totaalbeeld en je krijgt concrete tips en tools
om je actiepunten aan te pakken. Je adviseur
is steeds bereikbaar voor opvolging, bijsturing
en feedback. Over een termijn van slechts
enkele maanden breng je jouw onderneming
naar een hoger niveau.

WAT IS
ROAD TO ACTION?
Road to Action is een gedetailleerde
check-up van je prille onderneming.
Doorheen dit allroundbegeleidingstraject ontdek je op welke punten je
jouw bedrijfsvoering kan bijsturen en
optimaliseren om succes op langere
termijn te garanderen.

Tijdens de eerste jaren legt iedere startende
ondernemer het fundament voor zijn succes.
In die periode heb je soms nood aan een
onafhankelijke visie op je onderneming.
Ben ik wel goed bezig met mijn nieuwe
onderneming? Waar kan ik meer uithalen?
Hanteer ik de juiste tarieven? Is er voldoende
financiële ruimte om personeel aan te werven.
Hoe organiseer ik mijn administratie? Hoe vind
ik meer klanten? Road to Action biedt een
klankbord aan de ondernemer die zichzelf
kritisch onder de loep wil nemen.

“Wij misten vooral een duidelijk
kader. Coach Veerle gaf ons
duidelijke salestargets en
dokterde mee onze marketing
strategie uit. We kregen
daarbovenop tips voor onze
webshop en sociale media.”
Petra Spruyt
Mariekaro - Mechelen
Begeleid door Road to Action

“Bij het runnen van een eigen
zaak komt heel wat kijken.
Daarom is het een goed idee
om je als groentje te laten
begeleiden door een expert.
Iemand met meer (praktijk-)
ervaring kan je helpen om de
juiste keuzes te maken.”
Jona De Beuckeleer
Cyclant - Antwerpen
Begeleid door Road to Action

