Roadshow spin-offproject

Heeft uw onderneming
SPIN-OFFPOTENTIEEL?

Ontdek het in Brugge, Deinze, Halle-Zoersel, Leuven of Genk!

Dit scenario hoeft echter niet van toepassing te zijn op
uw bedrijf. Innotek en zijn opgebouwd netwerk van door
de wol geverfde scouts, coaches en business developers
hebben de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan in
het begeleiden van bedrijven naar het verzelfstandigen van
niet-kernactiviteiten.

Door de toenemende concurrentiedruk moeten
ondernemingen zich focussen op kerncompetenties
en kernactiviteiten. De aandacht voor de nietkernactiviteiten verwatert, waardoor opgebouwde
nevencompetenties, ontwikkelde technologieën en
onderzoeksresultaten niet volgroeid geraken.

Op twee jaar tijd werden op die manier 39 nieuwe ‘spin-off’
bedrijven gecreëerd met elk een eigen dynamiek, vaak met
synergie-effecten voor het moederbedrijf.
Het project leidde tot 207 werkplaatsen, waarvan 91 nieuwe
werkplaatsen en 116 behouden werkplaatsen.
De coaches waarmee Innotek samenwerkt, komen uit
verschillende hoeken en hebben gedurende 20 tot 30
jaar ervaring en knowhow opgebouwd. Allemaal delen
ze de passie voor het ondernemen, zijn ze op zoek naar
vernieuwing, niet bang om risico’s te nemen en gepokt
en gemazeld in het opzetten en begeleiden van nieuwe
bedrijven.

Tijdens een roadshow in vijf Vlaamse steden zal

Surf naar www.innotek.be en klik op evenementen

Innotek u de methodieken van het spin-offproject

om te weten wanneer de roadshow in uw regio is

voorstellen, waarna een coach met u zijn ervaringen

en wat er die middag op het programma staat.

deelt over hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.
We eindigen met enkele verhalen van bedrijven die
de afgelopen jaren een spin-off hebben gerealiseerd.

“Iemand die met een nieuwe business unit of een nieuw bedrijf wil

Het EFRO-project ‘Meer ondernemerschap door industriële en

starten, zit met honderd vragen. Een deel ervan kan hij zelf oplossen,

diensten spin-offs (vervolgproject)’ heeft als doelstelling het

maar op alle andere vragen blokkeert hij. En dan komen wij met

ondernemerschap in Vlaanderen te bevorderen, daardoor de

pragmatische oplossingen. Omdat we het zelf hebben meegemaakt,

werkgelegenheid te verhogen en het sociaal-economisch weefsel

omdat we de praktische wegen kennen. Precies daarom kunnen deze

te versterken. Initiatiefnemer van dit project is Innotek vzw.

projecten op korte termijn gerealiseerd worden: we spelen in op de
praktische noodzaak en vanuit onze ondervinding. We komen niet af

Alle Vlaamse bedrijven kunnen aan dit project deelnemen.

met een of ander rapport, maar pakken de koe bij de horens: welk

Zij kunnen hun spin-offpotentieel oriënterend en diepgaand

probleem in het traject moet er opgelost worden?”

laten onderzoeken.Innotek voorziet in een kosteloze, maar

Edwin Desmyter, coachte in het vorige EFRO-project meerdere bedrijven.

professionele begeleiding door spin-offexperts.

L Praktisch
• Dinsdag, 7 februari
Brugotel, Joseph Wautersstraat 61, 8200 Brugge
• Dinsdag, 14 februari
Filliers, Leernsesteenweg 5, 9800 Deinze
• Dinsdag, 28 februari
Domein Martinus, Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
• Donderdag, 8 maart
Faculty Club, Groot Begijnhof 14 bus 5520, 3000 Leuven
• Donderdag, 22 maart
Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk
Van 13u30 tot 16u30
gevolgd door een afsluitende receptie

Innotek
Cipalstraat 3
2440 Geel
T +32 14 570 578
F +32 14 570 560

L Meer weten?
Surf naar www.innotek.be en klik op evenementen

Het project is een initiatief van Innotek vzw en wordt gerealiseerd met financiële
steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse
Gemeenschap en de provincies Antwerpen en Limburg, Innotek

