WAAR EN
WANNEER?

WAT KOST HET?

OP HET RITME VAN
JE DRUKKE LEVEN

Dankzij de steun van het Agentschap Ondernemen
en Innoveren bieden we dit begeleidingstraject
aan voor slechts 850 euro excl. btw in plaats van
3975 euro. Het is mogelijk om in te stappen met
meer dan één zaakvoerder/vennoot. Per extra deelnemer betaal je 400 euro excl. btw.

Je start met Road to Growth op het moment dat
het jou past. Je plant je afspraken in overleg met
jouw persoonlijke coach volgens jullie beschikbaarheid. Eenvoudig, toch?
Het volledige coachingsstraject biedt jou
12 adviesuren, verspreid over 3 tot 4 contact
momenten. Het volledige traject loopt over
enkele weken tot maximaal enkele maanden.
Voor het eerste gesprek komt de coach graag
op bezoek in jouw bedrijf. Het verdere verloop
vindt gewoonlijk plaats op een locatie die jij en
jouw coach samen bepalen.

3125 euro subsidie

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

ROAD TO
GROWTH
Meer info?
unizo.be/roadtogrowth
UNIZO-partners
in ondernemen

Onze projectpartners

TIJD OM
UITDAGINGEN
AAN TE PAKKEN?

IN ‘T KORT
Sta je met je onderneming op een kantelpunt en weet je niet goed welke richting
je uit moet? Ben je door uitbreiding in
een nieuwe fase beland of heb je net
de ambitie om uit te breiden? Gaat het
even minder goed, kamp je met verschillende uitdagingen en wil je de situatie
van aan de basis aanpakken? Overweeg
je om je bedrijf over te dragen? Herken
je jezelf hierin?
UNIZO werkte samen met Antwerp
Management School het Road to
Growth begeleidingstraject uit voor
ondernemers net als jij. Op basis van
wetenschappelijke analyses stippelt
jouw UNIZO-adviseur een werkbare richting uit voor jouw toekomststrategie.

Meer info?
unizo.be/roadtogrowth

VOOR WIE?
Road to Growth is er voor elke ambitieuze
ondernemer op een kantelmoment. Je staat
open om jezelf als ondernemer, en eventuele
mede-zaakvoerders, beter te leren kennen in
functie van het versterken van je bedrijf. Om
in de toekomst op een hoger niveau en met
een duidelijke richting verder te ondernemen.

"Road to Growth verplicht
je om na te denken over je
aanpak. Veel dingen weet je
onbewust wel, maar komen
pas aan de oppervlakte door
erover te praten. Dat is soms
confronterend, maar het is
een goede leerschool."
Thierry De Vos
Spiers Slaap - Oudenaarde
Begeleid door Road to Growth

HOE
WERKT HET?
Het traject biedt 12 intensieve begeleidingsuren met jouw persoonlijke coach. De coach
maakt een strategische analyse van je onder
neming, zo krijg je een goed inzicht in de sterke
en minder sterke punten. Deze analyse wordt
vergeleken met wat speelt bij jou als onder
nemer. Op basis van deze vergelijking wordt
een actieplan met strategische adviezen
opgesteld om verder succesvol te ondernemen.

