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   INTRODUCTIE 
 

Tegenwoordig beslissen steeds meer mensen de veilige, afhankelijke werkomgeving te verlaten en anderen worden hiertoe 
gedwongen. Een snel stijgend aantal mensen beginnen een eigen bedrijf, maar omdat ze niet bekend zijn met de nieuwe 
omstandigheden en omgeving, zijn ze gedoemd om te mislukken. Om dit probleem te tackelen biedt RE-ENTER ondersteuning 
in ontwikkeling van de ondernemerschap mindset, kennis en vaardigheden, en zal dit op een speelse en effectieve manier 
doen. Het RE-ENTER programma zal ontwikkelt worden met de impact in gedachten voor zowel de doel groep en deelnemende 
organisaties, bedoelt om exploiteerbare en duurzame resultaten te creëren met eerlijke ontwikkelingskansen voor 
potentiele/nieuwe ondernemers en het verrijken van diensten van partnerorganisaties.  

 

Deze beschrijving van het programma geeft een gedetailleerd overzicht van de RE-ENTER online training programma ‘RE-

ENTER – Ondernemerschap is een mindset’. Het eerste deel van deze gids richt zich op de beschrijving van de online 

training programma inclusief de volgende elementen: 

 

- Titel 

- Introductie  

- Doel groep 

- Algemeen doel 

- Pedagogische aanpak 

- Belangrijkste leerresultaten 

- Programma structuur 

- Ondersteunende tools en materialen 

- Talen 

- Verwachte resultaten 

- Assessment/evaluatie methodes. 

 

Het tweede gedeelte zal een gedetailleerd overzicht geven van de onderdelen, doelen, leerresultaten, zelf assessment 

quizzen, en de verwachte afwikkeltijd per module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   OMSCHRIJVING VAN HET TRAININGSPROGRAMMA 
 

Titel 

De titel van het online trainingsprogramma is ‘RE-ENTER – Ondernemerschap is een mindset’ . 

 

Introductie 

Het trainingsprogramma ‘RE-ENTER – Ondernemerschap is een mindset’ is ontwikkelt in het framework van de Erasmus+ 
project ‘RE-ENTER’ en verspreid kennis over het starten van een onderneming in de doelgroep. Het online 
trainingsprogramma is gemaakt door partners uit Kroatië, Spanje, Nederland, Noorwegen, Griekenland en Cyprus.  
 

Doelgroep 

Mensen ouder dan 45 jaar die werkloos zijn of risico lopen om boventallig te worden in hun huidige werk (d.w.z. oudere 
ondernemers) . 
 
Doel 

Het doel van het trainingsprogramma is de doelgroep te motiveren en de kennis te geven die ze nodig hebben om een 

eigen onderneming te starten. 

 

Pedagogische aanpak 

Het ‘RE-ENTER – Ondernemerschap is een mindset’ trainingsprogramma is een flexibele training en kan worden uitgevoerd 

door e-learning als les vorm. De looptijd van de training is ongeveer 8,5 uur (alleen modules, zonder het extra materiaal). 

De training bestaat uit 6 modules. Elk moduul is op dezelfde manier opgezet. Ze beginnen met een korte introductie over 

het onderwerp van de module, met hierin het doel en de verwachte leerresultaten. Daarna komt het hoofdgedeelte: de 

inhoud van het moduul ondersteund door praktische voorbeelden. Elk moduul bestaat uit verschillende materialen; 

 

a) Case studies 

Voorbeelden binnen de onderwerpen van het moduul, die gaan over bedrijven die verschillende problemen zijn 

tegengekomen en deze altijd hebben kunnen oplossen . 

b) Zelf assessment quiz 

Na elk moduul kan de leerling een quiz maken met 10 multiple choice vragen. Hier kunnen ze de kennis testen die 

ze zojuist in het moduul hebben opgedaan.  

c) Boek aanbeveling van de RE-ENTER Boekclub 

Partners van het project hebben een Boekclub opgericht met aanbevelingen van boeken die van waarde zijn als 

extra informatie voor de leerlingen die hun kennis willen verdiepen over bepaalde onderwerpen. Leerlingen 

kunnen hierin zelf ook hun eigen aanbevelingen geven, deze zullen worden toegevoegd aan de Boekclub.  

d) Opdrachten binnen het Logboek 

Aangezien de online training bedoelt is om praktische kennis te delen met de leerling, geven we hen een kans om 

alvast na te denken over hun eigen toekomstige onderneming door verschillende opdrachten die helpen een 

onderneming te starten.  

 

Belangrijkste leerresultaten 

Aan het eind van dit trainingsprogramma zal de deelnemer: 

• Weten hoe obstakels te vermijden op de weg om motivatie te vinden om een nieuwe onderneming te starten 

• Leren hoe verschillende creativiteitstechnieken te gebruiken om een nieuw business idee te ontwikkelen 

• Weten waarom het nodig is om een unieke waarde propositie te hebben 

• Begrijpen wat de noodzaak is om een business idee canvas te ontwikkelen 

• Financiële valkuilen kunnen ontdekken en weten hoe toegang te krijgen tot kapitaal 

• Weten hoe je je eigen business idee kan communiceren 

 

 

 

 

Thema’s van de modules 



 

 

MODULE 1 MOTIVATIE 

 

MODULE 2 CREATIVITEIT 

 

MODULE 3 VISIE 

 

MODULE 4 PLANNING 

 

MODULE 5 FINANCIEN 

 

MODULE 6 COMMUNICATIE 

 

Meer informatie over de modules, bijbehorende onderdelen, doelen, leerresultaten en looptijd is te vinden in het volgende 

hoofdstuk. 

 

Talen 

Het trainingsprogramma is beschikbaar in Engels, Kroatisch, Spaans, Nederlands, Noors en Grieks. 

 

Assessment/Evaluatie methode 

Ons zelf assessment instrument bestaat uit multiple choice vragen (zelf assessment quizzen). Dit zal helpen om de zojuist 

verkregen kennis van de deelnemers te versterken en zelfverzekerd te voelen over hun vaardigheden. Naast de quiz zullen 

deelnemers ook een praktisch Logboek tot hun beschikking hebben met opdrachten die bij de modules horen. Na het 

invullen van de Logboek zullen ze een document krijgen met hierin de vastgelegde informatie over hun eigen potentiele 

onderneming.   

 

  



 

   OVERZICHT VAN HET LESMATERIAAL 
 

Het online trainingsprogramma ‘RE-ENTER – Ondernemerschap is een mindset’ bestaat uit een uitgebreid pakket.  

• 6 x Modules  

• 6 x Zelf assessment quizzen 

• 14 x Case studies 

• 18 x aanbevelingen van boeken in de Boekclub 

 

Hieronder vind je een duidelijke omschrijving en overzicht van de onderdelen, doelen, verwachte leerresultaten, extra 

hulpmiddelen, zelf assessment quizzen en verwachte tijd om het moduul te maken.  

 

MODULE 1 MOTIVATIE 
Introductie en units In dit moduul leer je over de basis psychologische termen zoals bewustwording, perceptie en 

motivatie, waarom deze belangrijk zijn en hoe je je gedrag kunt beïnvloeden.  
 

Module 1 is verdeeld in de volgende 7 onderdelen: 
1. Bewustwording 
2. Zelfkennis 
3. Motivatie 
4. Uithoudingsvermogen 
5. Stress 
6. Falen  
7. Ondersteunen 

 

Doel Het doel van dit moduul is je te helpen met zelfkennis en zelfrealisatie. 

Verwachte leerresultaten ✓ Een deel begrijpen van de complexiteit van menselijk gedrag 
✓ Begrijpen hoe je dingen bereikt en wat jou motiveert 
✓ Leren wat stress is en hoe je dit kan overwinnen 

Vaardigheden en skills ✓ Weten hoe je meer zelfbewust wordt 
✓ De technieken weten om stress te overwinnen 
✓ Weten hoe je leert van je fouten 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – Kaars probleem 
CS2 – Beeld je een reden in  
CS3 – Steve Jobs 
CS4 – Post it 

Geschatte looptijd 45-60 min 

 

  



 

MODULE 2 CREATIVITEIT 
Introductie en units In dit moduul zal je inzicht krijgen in de waarde van creativiteit om je eigen bedrijf te starten, 

hoe je creatiever kan worden, en welke technieken er zijn om je te helpen dit bedrijf (idee) te 
vormen.  

 
Module 2 is verdeeld in de volgende 4 onderdelen: 

1. Je eigen creativiteit 
2. Creativiteit in ondernemen 
3. Creativiteitstechnieken 
4. Definitieve gedachtes 

 

Doel Het doel van dit moduul is je te helpen genereren, te voorzien en definiëren van jouw 
business idee, met gebruik van verschillende creativiteitstechnieken. 

Verwachten leerresultaten ✓ Verkrijgen van inzicht in de waarde van creativiteit voor jouw onderneming, 
✓ Begrijpen hoe creativiteit kan helpen om jouw business idee te vormen en te leiden, 
✓ Verkrijgen van kennis over verschillende creativiteitstechnieken en hoe je deze kunt 

gebruiken. 

Vaardigheden en skills ✓ Het kunnen genereren, voorzien en definiëren van jouw business idee, 
✓ Het kunnen identificeren en gebruiken van de creativiteitstechniek die het meest 

past bij jouw situatie en gedurende alle ontwikkelingsfases van jouw bedrijf, van 
idee tot creatie naar versterking en groei, 

✓ Creatiever zijn in je dagelijkse professionele activiteiten en je bedrijf. 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – XQuad 
CS2 – Connex 

Geschatte looptijd 90 min 

 

MODULE 3 VISIE 
Introductie en units In dit moduul zal je meer leren over hoe je een business idee creëert die verschillend is van 

anderen in de markt, samen met het herkennen of je idee goed genoeg is om mee door te 
gaan. Als dat zo is zal je leren hoe je een strategie maakt, een doel en een kleine voorspelling 
voor de toekomst.  
 
Module 3 is verdeeld in de volgende 8 onderdelen: 

1. Differentiatie 
2. Herkennen van een goed idee 
3. Visie 
4. Nieuwe doelen creëren 
5. Strategie 
6. Doelen stellen 
7. Waarde propositie 
8. Toekomst scenario’s 

 

Doel Het doel van dit moduul is je te helpen met het verzinnen van een goed idee en het correct 
uitvoeren van dit idee. 

Verwachte leerresultaten ✓ Weten hoe je een nieuw business idee kan herkennen die verschilt van de competitie 
✓ Beseffen waarom je een visie nodig hebt om een succesvol bedrijf te creëren 
✓ Het belang begrijpen van een goede waarde propositie 

Vaardigheden en skills ✓ Het kunnen ontwikkelen van een business strategie met bijpassende doelen 
✓ Het kunnen voorspellen van toekomst scenario’s 
✓ Kunnen schrijven van een goede waarde propositie 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – IKEA 
CS2 – LUSH 

Geschatte looptijd 90 min 

 

 

 



 

MODULE 4 PLANNING 
Introductie en units In dit moduul zal je leren over het business planning proces, waarom dit belangrijk is, 

methodes en tools om dit te ontwikkelen, bronfuncties en risico management.  
 
Module 4 is verdeeld in de volgende 6 onderdelen: 

1. Planning 
2. Business planning 
3. Resources 
4. Risico management 
5. Business model canvas 
6. Planning adviezen 

 

Doel Het doel van dit moduul is je in ontwikkeling te helpen en het realiseren van je business 
plannen. 

Verwachten leerresultaten ✓ Je zal het business planning proces begrijpen 
✓ Je zal het belang van risico en resource management herkennen 
✓ Je zal inzicht krijgen in de meest gebruikte business planning tools 

Vaardigheden en skills ✓ Weten hoe je de business planning tools gebruikt 
✓ Weten hoe je je eigen business plan ontwikkelt 
✓ Weten hoe je je risico’s en resources beheert 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – Coca Cola 
CS2 – Dodo 

Geschatte looptijd 60-90 min 

 

MODULE 5 FINANCIEN 
Introductie en units Wanneer je je eigen bedrijf begint is uiteraard het idee belangrijk waarop je je business 

baseert, echter is het tweede meest belangrijke element het financiële gedeelte, gezien dit 
het hart is van hoe je een bedrijf succesvol leidt. Het kunnen performen in een solide 
financiële omgeving is erg belangrijk omdat dit elk aspect beïnvloed binnen je bedrijf, van 
het managen van je cashflow tot het monitoren van je business performance, naar hoe je je 
bedrijf wil laten groeien en elke kans aan te kunnen grijpen wanneer deze zich voordoet. 
Door dit moduul zal je de hoofd factoren begrijpen die jouw bedrijf beïnvloeden vanuit de 
financiële bril gezien.  
 
Module 5 is verdeeld in de volgende 6 onderdelen: 

1. Financieel management 
2. Financiële fouten 
3. Cashflow management 
4. Taxatie & Planning 
5. Schuld inning 
6. Toegang tot kapitaal 

 

Doel Het doel van dit moduul is te begrijpen hoe financieel management een tool kan worden om 
je bedrijf draaiende te houden, terwijl je op het zelfde moment toegang krijgt tot financiële 
mogelijkheden die je nodig hebt om je bedrijf succesvol te leiden. 

Verwachte leerresultaten ✓ Begrijpen wat Financieel Management en Cash flow Management is 
✓ Herkennen van de meest gemaakte financiële en accounting fouten 
✓ Leren hoe je schulden int 
✓ Begrijpen hoe je jezelf kan behoeden voor een financiële ramp 

Vaardigheden en skills ✓ Kunnen maken van je eigen financieel management 
✓ Kunnen performen in een cash flow management 
✓ Weten hoe je toegang krijgt tot extra geld 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – Slim denken 
CS2 – Teken tijd 

Geschatte looptijd 90 min 

 

 



 

MODULE 6 COMMUNICATIE 
Introductie en units Communicatie is één van de meest belangrijke tools om lange termijn relaties met collega’s, 

partners en klanten te onderhouden en te ontwikkelen. Efficiënte communicatie zorgt voor 
het creëren van positieve en productieve werk relaties. Aan de andere kant, slechte 
communicatie kan zorgen voor miscommunicatie, druk en conflicten.  
 
Module 6 is verdeeld in de volgende 6 onderdelen: 

1. Communicatie 
2. Presentatie 
3. Storytelling 
4. Luisteren 
5. Communicatie kanalen en tools 
6. Rol van de sociale media 

 

Doel Het doel van dit moduul is het helpen begrijpen wat communicatie vaardigheden zijn, waar 
ze belangrijk zijn in business, hoe ze ontwikkelt kunnen worden en welke communicatie 
kanalen en tools gebruikt moeten worden om de impact van elke communicatie activiteit te 
maximaliseren.  

Verwachte leerresultaten ✓ Weten hoe storytelling en luisteren je helpen kan om je business doelen te bereiken 
✓ De manieren te begrijpen om angst te overwinnen voor het spreken voor grote 

groepen 
✓ Begrijpen hoe je de aandacht trekt van een potentiele investeerder in één minuut 

Vaardigheden en skills ✓ Structureren van een effectieve pitch 
✓ Creëren van het verhaal over je bedrijf 
✓ Verbeteren van je sociale media marketing 

Zelf assessment Ja 

Case studies CS1 – Pet sitters 
CS2 – Les Cuistots 

Geschatte looptijd 90 min 

 


