
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walk & Talk  
Al wandelend ervaringen uitwisselen & netwerken 

Met een vaste groep van max. 15 ondernemers doorkruis je 

maandelijks op vrijdagochtend een ontwakend natuurdomein in 

Vlaams-Brabant. Nadien volgt nog een nabespreking over het 

ochtendthema en wordt je kennis verder bijgespijkerd. 

 

[ DOOR WIE ]  Jullie staan onder begeleiding van ervaren & 

bevlogen ondernemerscoach Hilde Helsen, Trajectum. 

Zij deelt haar expertise met jullie, zowel tijdens de walks als erna. 

We gaan aan de slag met het backbone van het DREAMERS who 

DO. Model uit Hilde’s bestseller. 

[ VOOR WIE ] Dit lerend netwerk is er voor elke ondernemer die op 

zoek is naar een waardevol klankbord voor al zijn/haar ideeën, 

vraagstukken en uitdagingen, die openstaat voor 

samenwerkingsopportuniteiten en die nood heeft aan extra 

(natuurlijke) energie. 

[ WAAROM WANDELEN ] Een wandeling levert altijd een goed 

gesprek op, verloopt minder gespannen dan op kantoor en laat 

meer creativiteit toe. Je staat open voor nieuwe ideeën. Een 

wandeling geeft energie en inspiratie, want je brengt ook je brein in 

beweging. 

De gesprekken die je al wandelend voert zijn diepgaander en het 

gebrek aan oogcontact maakt dat het gesprek natuurlijker en 

ongeremder verloopt (meer connectiviteit).  De ondernemer zal zijn 

uitdagingen veel gemakkelijker durven delen om te kunnen sparren 

met collega-ondernemers. 

Wandelen werkt ontspannend, geeft stilte in je hoofd waardoor je 

beter kunt luisteren en het praten gaat makkelijker.  

Het stimuleert luisteren naar elkaar en kijken vanuit een ander 

perspectief dan vanuit de dagelijkse routine. 

 

 

 

 

 

Programma 
8u00 Netwalk 

10u00 Ontbijt + nabespreking 

11u00 Terug aan het werk 

 

Waar & wanneer 
 

5 sessies op vrijdag  
 
16 maart 2020, 24 april 2020,  
29 mei 2020, 25 september 2020  
en 27 november 2020 

 

Deelnameprijs 
UNIZO-leden: €360 

niet-leden: €460 (excl. BTW) 

 
De waarde van dit traject bedraagt 1.200 

euro. Jij betaalt slechts 360 euro, Vlaio 

betaalt voor jou de resterende 840 euro. 

Het gebruik van de KMO portefeuille is 

hierdoor niet mogelijk. 

 
Een heerlijke maaltijd en drankjes 

zijn inbegrepen in de deelnameprijs. 

 

Inschrijven 
 

Mail: lena.laurent@unizo.be 

Bel: 016 28 44 46

mailto:lena.laurent@unizo.be


Wandeling 1: DREAM 

Hoe krijg je mensen (klanten, leveranciers, 

medewerkers, …) mee in het verhaal van je bedrijf, 

een (nieuw) product, service of project? 

 

Wandeling 2: STAND 

Hoe zet je je onderneming in de wereld? Hoe breid 

je je netwerk uit? Welke plaats neem je in de 

markt? 

 

Wandeling 3: PUSH 

Hoe hou je het zelf vol? Hoe stuur je je mensen 

aan? Hoe geef je feedback? 

 

Wandeling 4: LOVE 

We gaan naar de kern van Leiderschap: 

Verbindende Communicatie om te komen tot 

WIN/WIN voor alle betrokkenen 

 

Wandeling 5: Thema te bepalen door de groep 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#sterkondernemen 

Meer starters, meer blijvers 

en meer groeiers: daar gaan 

we voor! Agentschap Innoveren 

& Ondernemen en haar partners 

willen u daarbij ondersteunen. 

Dit project is slechts één van de vele 

initiatieven waar u gebruik van kan 

maken. Ontdek ze allemaal op 

www.sterkondernemen.be. 
 

http://www.sterkondernemen.be/

