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Klaar voor ‘The Big Refresh’? Op vrijdag 14 september bieden we een dag vol 

actuashots en infosessies rond verschillende thema’s. Zoals deze sessie over 

een ondernemende organisatie. 

Veel organisaties ervaren de druk op winstgevendheid, en tegelijkertijd dreigen zelfsturende startups 
de sector op hun kop te zetten. Verbeteren van de efficiëntie en het behouden van de dominante 
modus operandi van het management, is echter ontoereikend als het gaat over het omgaan met 
deze uitdagingen in een volatiele en onzekere omgeving. Zelfs het versterken van bestaande R & D-
middelen en innovatieprocessen redt het niet meer. 

Maar er is een andere strategische optie, vlakbij, klaar om volop gebruik van te maken ... Het 
ondernemerspotentieel van de werknemers van uw organisatie. 

Door uw organisatie te herontwerpen, opnieuw in te richten en opnieuw op te bouwen tot een 
onderneming die ondernemend gedrag stimuleert en ondersteunt, kunt u het 
ondernemerspotentieel van uw mensen activeren en benutten. Ondernemend gedrag wordt zo een 
krachtig mechanisme om de ontwikkeling van klantgerichte oplossingen te stimuleren met als 
resultaat hoogwaardige producten en diensten. 

Spreker 

Bart Derre is director van The BEE Ltd en heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager, bestuurder en 
zelfstandig managementadviseur. In zijn adviespraktijk houdt Bart zich onder meer bezig met het 
ontwerpen van ondernemende organisaties. Hij combineert deze praktijk met het doorgeven van zijn 
ervaring en kennis aan toekomstige managers als lector verbonden aan de vakgroep Commerciële 
Economie & Ondernemen HoGent. Bart is eveneens  adj.lecturer entrepreneurship & innovation  (& 
PhD cand) aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische 
Universiteit Eindhoven onderzoek naar het stimuleren van ondernemend gedrag.  
 
 



 

Informatie en inschrijvingen 

Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere 

updates. Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big 

Refresh terug vindt. 

 

Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de update ‘HR-update: 

Cash for car, winstpremie en mobiliteitsbudget’. 

 

Inschrijven vóór 11 september. Nog vragen? Stuur een mailtje naar team netwerking. 

 

https://www.voka.be/activiteiten/big-refresh-de-grote-najaarsupdate
mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh

