WERVING DEELNEMERS
BUSINESS DESIGN COURSE
Link inschrijvingsformulier: https://forms.gle/oEvVugEQHoJujphj6
Voor praktische vragen contacteer Leila via leila.vandecasteele@fedasil.be of 0498 12 08 29.

INHOUD: WAT HOUDT DE CURSUS IN?
Deze cursus focust zich op:
1) Het stimuleren van een ondernemersattitude, het ontdekken van ondernemerspotentieel &
deelnemers verbinden met vervolgtrajecten rond ondernemerschap voor nieuwkomers.
2) Het trainen van vaardigheden die centraal staan in deze 21st eeuw, zoals probleemoplossend denken,
creativiteit, emotionele intelligentie, digitale zelfredzaamheid, samenwerken, projectmanagement,
cognitieve flexibiliteit …
3) Het uitbreiden van netwerken & vormen van nieuwe connecties met lokale ondernemers, gelijkgezinden,
experts …

AANPAK: HOE WORDT DE CURSUS GEGEVEN?
De vaardigheden worden aangeleerd door ze toe te passen. Op die manier zullen de deelnemers in groepjes
problemen onderzoeken en op actieve manier oplossingen creëren en testen. Rond de finale oplossing zal
een nieuwe (fictieve) onderneming opgericht worden die wordt gepresenteerd tijdens de laatste sessie.
Op het einde van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat van deelname, zodat ook toekomstige
werkgevers op de hoogte zijn van hun engagement en vorming.

DOEL: WAAROM WORDT DEZE CURSUS GEGEVEN?
Met deze cursus achter de rug, zijn de deelnemers meer zelfverzekerd en beter gewapend in hun
professionele leven, ongeacht het land waarin dit zal bevinden. Mogelijks levert het hen sneller een job
op die beter bij hun past of starten ze zelfstandig. Deelnemers die een negatief advies krijgen, nemen de ervaring
mee ter ondersteuning van hun re-integratie in het land van herkomst.

DEELNEMERS: WIE ZOEKEN WE?
We zoeken voornamelijk erg gemotiveerde vluchtelingen of nieuwkomers die ondernemend uit de hoek komen en
graag de handen uit de mouwen steken. Om de cursus voor iedereen uitdagend te houden, worden de deelnemers
opgedeeld in twee groepen (Exploring the basics & Building on the basics). De ‘Exploring the basics’ is
laagdrempeliger dan ‘Building on the basics’. Voor beide cursussen zijn 20 à 25 plaatsen.

OVERZICHT

TALENKENNIS

ERVARING

DATA

LOCATIE

EXPLORING
THE BASICS

Cursus wordt
gegeven in een
mix van Engels,
Nederlands en
Frans.

Niet nodig.

7 Opeenvolgende
donderdagen vanaf
29 oktober van
13u – 15u30.

Stadsmagazijn
(Keistraat 5,
2000
Antwerpen)

Motivatie is
wel vereist.

29/10
05/11
12/11
19/11
26/11
03/12
10/12
BUILDING ON
THE BASICS

Cursus wordt enkel
gegeven in het
Engels.

Enige ervaring
vereist:
professionele ervaring
of
opleiding/vorming/studies
of
eigen zaak gehad
of
…

7 Opeenvolgende
donderdagen vanaf
10 september van
13u – 15u30.

Stadsmagazijn
(Keistraat 5,
2000
Antwerpen)

10/09
17/09
24/09
01/10
08/10
15/10
22/10

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
1) Screening van deelnemers op basis van motivatie en achtergrond.
2) Aanspreken en stimuleren. (enkele argumenten: mogelijkheid om een onderneemidee uit te werken,
uitbreiden van het netwerk, persoonlijke ontwikkeling, klaarstomen om sneller in aanmerking te komen voor een meer
gepaste job, certificaat van de vorming)
3) Verzamelen van inschrijvingen (op poster en in onderstaande link) voor vrijdag 4 september. Link
inschrijvingsformulier: https://forms.gle/oEvVugEQHoJujphj6

