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Master Class bedrijfsmodellen ontwerpen
Een bedrijfsmodel is een complex samenspel van factoren en actoren, binnen en buiten het bedrijf. Het
is dan ook niet eenvoudig om een goed en volledig overzicht te krijgen op het bedrijfsmodel dat uw
onderneming in de praktijk hanteert. Het is nog moeilijker om de wijzigingen die er zich onvermijdelijk in
zullen voordoen in kaart te houden.

SUMMER
MASTER
CLASS
CIRCULAIRE BEDRIJFSMODELLEN
ONTWERPEN DIE WERKEN VOOR
JOUW BEDRIJF

Een Master Class op wereldniveau.
En voor u, als ondernemer in de circulaire
economie, helemaal betaald door
Greenville.

In de praktijk wordt het al helemaal een uitdaging om een bedrijfsmodel inzichtelijk te maken voor iedereen
binnen uw organisatie. Terwijl net dat erg belangrijk is voor een goede werking.

Master Class, met plaats voor slechts 12 bedrijven
Er bestaat een Master Class die u beslagen maakt in het analyseren van bestaande bedrijfsmodellen en het
testen van nieuwe. Greenville wil bedrijven in de circulaire economie, zowel nieuwe als reeds bestaande
bedrijven, met een Summer Master Class helpen om betere bedrijfsmodellen te bouwen voor hun circulaire
activiteiten. Daarmee ondersteunen we het sluiten van kringlopen en bevorderen we waarde creatie. Kortom,
we helpen bij het uitbouwen van de strategie en de organisatie van bedrijven in de circulaire economie.
De Master Class is erg interactief. Daarom is er in deze Business Model Design Training op wereldniveau maar
plaats voor 12 bedrijven.
Zorg daarom dat uw kandidatuur snel binnen is.

1. Voor wie?

2. Door wie?

Het project richt zich op twee doelgroepen:

De Summer Master Class wordt geleid door Matty
Paquay van Paquay & Associates.
Hij is een van de 30 certified trainers wereldwijd
van Alexander Osterwalder, bedenker van het
vermaarde Business Model Canvas en werkte mee
aan diens laatste boek Value Proposition Design.

•

We willen startende KMO’s meer inzicht
geven in de opbouw en ontwikkeling van een
bedrijfsmodel.

•

Daarnaast willen we langer werkende KMO’s
inspireren en begeleiden bij het heroriënteren of
versterken van hun activiteiten.

Maximum 12 ondernemingen die ervoor willen
gaan en een veranderingstraject willen doormaken
kunnen deelnemen aan het traject. Enkel eigenaarsondernemers, in team met 1 centrale medewerker
uit het topkader van het bedrijf, komen in
aanmerking om het traject te volgen. Deze Master
Class is ontwikkeld voor operationele bedrijven.
Adviesbedrijven komen niet in aanmerking voor deze
opleiding.
Voor deze sessie scheppen we een vertrouwelijk
kader waarin je samen met een selectief gezelschap
van andere ondernemers leert kijken naar je eigen
bedrijf en bedrijfsmodellen.

Matty doceert Business Model Design aan de
studenten van de opleiding Master of Management
aan de UHasselt en is oprichter en academisch
curator van de Growth Academy aan de afdeling
SEE van de UHasselt. Daarnaast is Matty mentor
van de internationale MBA-studenten en in het KMO
Excellence programma voor entrepreneurs aan de
Vlerick Business School.
Matty Paquay staat aan het hoofd van Paquay &
Associates, een bedrijf dat zich specialiseert in de
begeleiding van industriële ondernemingen en
groei-KMO’s die op het kantelpunt van een nieuwe
groeifase zitten. In tegenstelling met vele andere
consultants verkeert een overgroot gedeelte van de
klanten van Paquay & Associates niet in een crisis
maar zoeken ze net oplossingen om hun sterke
groei te kunnen volgen. Matty gelooft niet in dikke
verslagen en hoogdravende theorieën, maar werkt
met zijn ondernemers aan veranderingsprocessen
waarbij concrete acties en een strikte opvolging
centraal staan. Matty is coauteur van het boek
“De Groeiparadox : waarom groeien
ondernemingen afremt en pijn doet. En wat er
aan te doen.”

3. Het Programma
Bedrijfsmodellen overzichtelijk en inzichtelijk maken, dat is een eerste hoofddoelstelling van de Summer
Master Class. Daarnaast leert u nieuwe modellen ontwerpen en hen op hun haalbaarheid en wenselijkheid
testen.
U leert dat stap voor stap. De Master Class is opgebouwd uit 3 workshops die telkens een volledige dag
in beslag nemen. Het hierna omschreven programma is voor ons een blauwdruk, die we verder zullen
aanpassen aan de specifieke noden van de bedrijven die zich inschrijven.
Inhoudelijk vertrekt het project van het ‘Business Model Innovation Grid’.
Dit model vertrekt van 9 «business model archetypes» en is ontwikkeld door TU Delft en de universiteit van
Cambridge. Het grid streeft naar een circulaire economie in alle sectoren.
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WORKSHOP 1 (27/8/2019)
DE BASIS VAN
BUSINESS MODEL DESIGN.

WORKSHOP 2 (3/92019)
JE EIGEN BUSINESS MODEL
ONDER DE LOEP.

WORKSHOP 3 (17/9/2019)
MODELLEN BESPREKEN
EN SAMENWERKINGEN
UITTEKENEN.

De technieken juist
toepassen is minder
eenvoudig dan het lijkt.
Werken met bedrijfsmodellen
is voor een belangrijk deel
ook dezelfde taal leren: weten
wat de ander bedoelt en
begrijpt.

Na deze tweede workshop
krijg je een inzicht in jouw
circulaire opportuniteiten.

Samen elkaar nieuwe
business modellen
bespreken én mogelijke
samenwerkingen
concretiseren.

Na die eerste dag beheerst u
het ontwerpen van business
modellen. Zodat u aan
de slag kan om circulaire
modellen te ontwerpen en uit
te testen.
U krijgt ook de eerste
inzichten rond mogelijke
samenwerking in
het hergebruik van
materiaalstromen

En zie je mogelijke
samenwerking rond
hergebruik van
materiaalstromen. Je zal
samen niet alleen nieuwe
value propositions kunnen
ontwikkelen maar ze
ook operationeel maken
via nieuwe business
modellen met herbruikbare
materiaalstromen als key
resources.

Je gaat naar huis met
concrete tools, nieuwe
partners en een zicht op
de impact van circulaire
opportuniteiten in jouw
nieuwe business model.

Interesse?
Stel je vandaag nog kandidaat
Kandidaatstelling kan tot 21 juni 2019. Dat kan door een mail met de onderstaande informatie te sturen
naar kris.asnong@greenville.be.
Gelieve in deze mail volgende zaken op te nemen:
• naam onderneming / adres / ondernemingsnummer
• beschrijving van de activiteit van de onderneming, met bijzondere aandacht voor de activiteiten
die het bedrijf heeft ontplooid of wil ontplooien in de circulaire economie.
• De 2 deelnemers aan het traject, met opgave van hun rol in de onderneming en hun
contactgegevens
• motivatie om deel te nemen aan het traject
Gelieve alvast de 3 data van de workshops te blokkeren in je agenda.
Wij laten je ten laatste op 27 juni 2019 weten of je geselecteerd bent voor het leertraject.

Het traject is gratis
dankzij de steun
van EFRO en
provincie Limburg.

Meer info
Greenville nv
Kris Asnong
Centrum Zuid 1111 - 3530 Houthalen-Helchteren
kris.asnong@greenville.be - 011 39 72 80

