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AANMELDEN

REGISTREREN

WOENSDAG 21 MEI 20 14

Innotek ondersteunt
intrapreneurship
Innotek V.Z.W. (Geel) is gestart met een EFRO-project om bedrijven
over heel Vlaanderen te stimuleren nieuwe activiteiten te ontwikkelen
en deze in een nieuwe business-unit of divisie onder te brengen. Het
project “Interpreneurship als drijvende kracht voor dynamische
bedrijven” loopt tot 30 juni 2015. Bedrijven die zich hiertoe
aangesproken voelen, kunnen rekenen op een begeleidingstraject met
ervaren coaches.

I- TEL

J OUW IT- BELEID?

ICT & telecom nieuws

Doe de test

BEDRIJ FSINFO?

Innotek is reeds vele jaren actief in het detecteren, activeren en verzelfstandigen van
opportuniteiten binnen bestaande bedrijven: tussen 2009 en 2013 werd bij 183
bedrijven gezocht naar nevenactiviteiten met groeipotentieel. Dat leidde tot de
oprichting van 77 nieuwe activiteiten (37 interne ventures en 40 spin-off bedrijven) en
een bijkomende tewerkstelling van 350 FTE’s, een aantal dat meer dan waarschijnlijk
nog zal verdubbelen.

Info, nieuws, jobs, immo

De organisatie hanteert daarbij een unieke aanpak: zijn netwerk van ervaren (ex-)
ondernemers, business angels en senior consultants wordt ingezet om deze nieuwe
kansen mee op te sporen en te begeleiden.
De coaches beschikken over heel wat expertise en ervaring en worden volgens hun
specialisaties aan het desbetreffende bedrijf toegewezen. Deze professionele externe
begeleiding draagt bij tot sterkere business cases, waardoor intrapreneurs de
slaagkansen van hun business-plannen aanzienlijk kunnen verhogen.
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Meer over INNOTEK V.Z.W.
Meer over: Diensten, INNOTEK V.Z.W.

Tweets

MEER SECTORNIEUW S

Deelname met "VIV Asia" in
Bangkok.

“Antwerp Entrepreneur Academy
2015” op gang getrapt

woensdag 11 maart 2015

Bouwpunt neemt nieuwe visuele
identiteit aan
The Opportunity Factory opent shop in
Gentse voorwijken
Rudi Bonte treedt toe tot Financial
Industry Service Line van Deloitte
Belgium
Succesvolle ervaringsprojecten
Paul Kumpen Officier in de
Leopoldsorde

deVlaamseOndernemer @DVO_ITEL11u
Passion Works! introduceert nieuw
concept van "staff hunting": Met de
oprichting van Passion Works!
B.V.B.A.À dlvr.it/ 8w09Dp

AGENDA

Regionale expansie The Oval Office
noopt tot nieuwe managementstructuur

deVlaamseOndernemer @DVO_ITEL11u
Emailgarage herdoopt zich tot RAAK:
Het sinds 2003 actieve EmailGarage,
voornamelijk gekend als e-marketing
tool,À dlvr.it/ 8w0BHS

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

"Innoveren? Wat is jouw denkstijl?
Ontdek jezelf in alle facetten van het
innovatieproces" te Kortrijk met
aansluitende netwerk-lunch.

Volgen

Tweeten naar @DVO_ITEL

INNOVATIECENTRUM WESTVLAANDEREN V.Z.W.
woensdag 11 maart 2015
Tweeluik rond e-commerce bij Nike
LITC met als thema:" De impact van
e-commerce op jouw bedrijf. Ben je
er klaar voor?".
VKW LIMBURG V.Z.W.
woensdag 11 maart 2015
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Altran neemt Nederlandse Nspyre
over

Contactdagen Pakistan te Gent,
Leuven en Antwerpen.

Vlaams Ergotherapeutenverbond sluit
aan bij Federatie Vrije Beroepen

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Airco Project Services treedt toe tot
Flanders' Bike Valley
Hans Cools co-ceo Moore Stephens
TradeMark East Africa lanceert
Europees logistiek handelsfonds
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woensdag 11 maart 2015
Contactdagen India te Gent,
Leuven, Antwerpen, Hasselt en
Brugge.

VRAAG & ANTW OORD
Wat denkt u over Homeworking? Iets voor uw
bedrijf of toch niet?

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Hoe pak je langdurige ziekte aan?

woensdag 11 maart 2015

Wat verwacht je van een mobiele applicatie van
dVO?

JCI Lier/Gheel & Thals organiseren
“Jobmatch 2015”

Ik zoek extra fondsen om mijn bedrijfsproject te
financieren. Wat nu?

Grace Keli de Aguilar Gomes meest
beloftevolle onderneemster WestVlaanderen

Zijn de effecten van advertenties en
communicatie meetbaar?

Proferro, Renson, Lavaert en Iluminas
“West-Vlaamse gazellen”
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dVO op sociale media
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