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Financiële Educatie: onze missie
We geven inzicht aan jongeren in de financiële wereld en daardoor in hun persoonlijke
financiële situatie. We moedigen jongeren aan om kritische vragen te stellen als het gaat over
lenen, sparen, betalen en verzekeren. Zo willen we bijdragen tot een gezonde financiële
attitude.
We dragen bij tot het stimuleren van ondernemerszin bij jongeren en helpen jongeren de
weg te vinden naar het ondernemerschap.
We hopen hierbij de drempel van de financiële instelling te verlagen, hen te stimuleren zich
bij verschillende partijen voldoende te informeren om de juiste financiële keuzes te maken.

Ons didactisch materiaal is naar vorm en inhoud afgestemd op de leefwereld van de
jongeren.
Door dit initiatief kunnen KBC medewerkers ook buiten hun werkomgeving met hun
expertise en hun talenten aan de slag. Dit heeft een positieve impact op de zingeving,
voldoening en werkplezier van de KBC medewerker.

Geen suffe complexe cursus over ondernemen,
maar een overview van idee tot up & running en
verder

Een boeiende en interactieve inspiratiesessie van 3
uur op maat van de jongeren gegeven door
enthousiaste collega’s met expertise in
ondernemen!
En dit doen we gratis…

Inspiratiesessie: “Word je eigen baas! Hoe doe je dat?
Ik heb een idee en wat nu? Starter of start-up?
Wat is een Business Model Canvas? Wat is B2C?
DESTEP, al van gehoord?

Hoe kan een ondernemingsloket mij helpen?
Hoe financier ik mijn eigen zaak?
Wat als het misloopt? En zoveel meer…

Voor alle studenten die goesting hebben om te
ondernemen en die willen weten hoe je eraan
begint.
Zit je nog met veel vragen en heb je nog een
klein duwtje nodig, voor hen, deze 3 uur
durende inspiratiesessie.

Inspiratiesessie: “Word je eigen baas! Hoe doe je dat?
Evaluatie: positief!
“Wij hebben effectieve ambitie. Maar wisten niet waar te
beginnen. Nu hebben we een leidraad om te volgen”

“Ik weet nu veel meer over wat je allemaal moet doen om
een onderneming te starten.”
“De info die gegeven wordt doet de goesting wel groeien.
Inhoudelijk ook echt veel bijgeleerd of opnieuw opgefrist.”
“Ik wist nog niet heel veel over ondernemen. Dus voor mij
was deze inleidende sessie heel interessant.”
“Ik ben geprikkeld en wil een individuele begeleiding.”
“Veel tips gegeven”

Onze USP ?

-

Trajectinfo van A tot Z

-

Case driven met uitleg van experten

-

Wij kunnen specifiek inhoudelijke expertise
koppelen aan maatschappelijke en marktervaringen

-

Gericht doorverwijs naar partners die diepgaande
domeinexpertise hebben

=> Get A Grip on it – Get Inspired

Wat hebben we reeds uitgevoerd ?
Proef gastcolleges :
- KDG Antwerpen
- UCLL Limburg
- KUL
- vzw Landwijzer : beginnende landbouwers
Wat staat nog op agenda ?
Proef gastcolleges
- 2 sessies aan beginnende banketbakkers
- geïnteresseerde HS / Uniefs
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