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FUTURE PROOF



dat je deze brochure aan het lezen bent, het betekent dat je met jouw 
bedrijf de corona-crisis tot nu toe doorstaan hebt. En dat is best wel 
een mooie prestatie! 

Maar ben je er ook gerust in dat jouw KMO een volgende pandemie 
aan kan? Of een andere vorm van crisis? In welke mate ben je 
voorbereid op externe factoren die het voortbestaan van jouw 
onderneming in het gedrang kunnen brengen? 

Overleven in een VUCA-omgeving 
Om jouw KMO future proof te helpen maken, doen we een beroep op 
StreetwiZe, een van de pijlers van MobileSchool.org. Deze organisatie 
heeft de voorbije 20 jaar een bijzondere expertise opgedaan in 
non-formeel basis-onderwijs aan jongeren voor wie de straat de 
belangrijkste leef- en leeromgeving is. In deze context, die meer dan welke 
andere ook volatiel, onzeker, chaotisch en ambigue (VUCA) is, blijken som-
mige jongeren het beter te doen dan anderen. De vaardigheden waarover 
de winnaars van de straat beschikken, de Street Skills zoals StreetwiZe ze 
noemt, blijken ook in een bedrijfsomgeving in belangrijke mate succesbe-
palend te zijn. 

Ook de KMO-context is immers continu in verandering en de voorbije jaren 
alleen maar complexer geworden. In deze opleiding gaan we aan de slag 
met die Street Skills, lichten we ze toe, oefenen we ze in en leggen we de 
brug naar jouw bedrijf. Bovendien gebruiken we die vaardigheden om stap 
voor stap te bouwen aan een scenario dat jouw KMO in staat moet stellen 
om beter bestand te zijn tegen plotse chaos en steeds 
groter wordende complexiteit. 

Bestemd voor 
Met dit opleidingstraject richten we ons naar bedrijfsleiders van kleinere 
KMO’s en naar het managementteam van middelgrote en grote KMO’s die 
de kansen op overleving van hun bedrijf bij een volgende calamiteit sub-
stantieel willen vergroten. 

P R O F I C I A T



is een internationaal erkende sociaal 
ondernemer, een geboren leider en oprichter van  
MobileSchool.org.  Arnoud is een Ashoka fellow 

(een internationale organisatie die 
vernieuwende sociale ondernemers steunt), 

entrepreneur in residence bij Vlerick Business 
School en een veelgevraagde inspirerende 

spreker op nationaal en internationaal niveau.

ARNOUD RASKIN

is sinds 2016 als trainer/facilitator verbonden aan 
MobileSchool.org. Hij is een man van het woord 
en een creatieveling met geweldige voelsprieten 
voor het aligneren van persoonlijke identiteit en 
organisatiecultuur. Door ervaring en opleiding 

heeft hij een expertise ontwikkeld in 
cultuurverandering, leiderschap, individuele en 

teamcoaching en game-based learning, 
zowel bij grotere organisaties als bij KMO’s.

ERIC VANBIERVLIET

D O C E N T E N



DAG 1 | Kick-off | 
10.02.22 | 13u30 - 17u00
Tijdens dit Kick Off-moment lichten we de deelnemers toe wat de 
doelstellingen van het opleidingstraject zijn, en zorgen we ervoor 
dat alle deelnemers elkaar leren kennen. Arnoud Raskin, de oprich-
ter van MobileSchool.org, inspireert de deelnemers in zijn keynote 
speech aan de hand van zijn persoonlijk verhaal en legt de brug 
naar wat we als bedrijfswereld van straatkinderen kunnen leren.

DAG 2 | Street Skill ‘Positieve Focus’ | 
15.02.22 | 14u00 - 17u30
Aan de hand van de Street Skill “Positieve Focus” leren de 
deelnemers hoe kansen en opportuniteiten te ontdekken in com-
plexe situaties waarin we doorgaans de neiging hebben om vooral 
deproblemen en obstakels te zien.

DAG 3 | Street Skill ‘Veerkracht en Wendbaarheid’ | 
22.02.22 | 09u00 - 17u00
Vanuit de Street Skill ‘Veerkracht en Wendbaarheid’ ontdek je hoe 
een doorleefd omgaan met je persoonlijke waarden, talenten en 
missie je fundament geeft en rechtop houdt als het stormt. In deze 
workshop leer je deze elementen (h)erkennen bij jezelf en bij 
anderen.

DAG 4 | Street Skill ‘Proactieve Creactiviteit’ | 0
8.03.22 | 13u30 - 17u00
Tijdens een workshop over de Street Skill “Proactieve Creativiteit” 
bouwen we stap voor stap een creatief proces op. Hier leggen we 
meteen de basis voor het toekomstige noodscenario dat de deelne-
mers tussen de verschillende workshops door verder aanvullen.

DAG 5 | Ervaringsgerichte toepassing van de Techniek ‘Connect’
15.03.22 | 09u00 - 17u00
Tijdens deze sessie dompelen we de deelnemers onder in een 
ervaringsgerichte toepassing van de Techniek ‘Connect’. We gaan 
daartoe de verbinding en de samenwerking aan met een aantal 
gedetineerden in de Hulpgevangenis van Leuven. 

PROGRAMM A



DAG 6 | Coöperatieve Competitie | 
22.03.22 | 09u00 - 17u00
Een future proof KMO-team is in staat om de balans te vinden tussen 
het nastreven van een gemeenschappelijk belang (coöperatie) en 
het opkomen voor jezelf of het constructief uitvechten van de juiste 
‘battles’ (competitie). Deze vaardigheid noemen we “Coöperatieve 
Competitie”.

DAG 7 | Techniek ‘Leading Change’ | 
29.03.22 | 13u30 - 17u00
Om een team mee te krijgen in een veranderproces is het, zeker in 
tijden van sterk verhoogde volatiliteit en onzekerheid, essentieel om 
elk teamlid inzicht te geven (het hoofd) en te inspireren rond de 
verandering (het hart), maar ook om er voor te zorgen dat er 
concreet en gewijzigd gedrag wordt vertoond (de handen). Vanuit 
de Techniek ‘Leading Change’ brengen we een overzichtelijk en 
makkelijk toepasbaar model rond het (bege)leiden van verandering.

DAG 8 | Techniek ‘Storytelling’ | 
31.03.22 | 13u30 - 17u00 
“een goed verhaal vertelt zichzelf niet”. Via de Techniek “Storytel-
ling” werken deelnemers een wervelend en wervend verhaal uit 
waarmee ze hun team in beweging kunnen krijgen.

DAG 9 | Impactsessie | 
03.05.22 | 17u00 - 21u00
Tijdens het slotevent brengen de deelnemers hun verhaal aan de 
andere deelnemers en (voor de leden van een managementteam) 
voor de bedrijfsleider.

PROGRAMM A

CATERING | Afhankelijk van de lesdag wordt een ontbijt, lichte lunch en/of lichte maaltijd 
aangeboden. 

PRIJS | De kostprijs bedraagt € 2.950 (excl. btw) voor de 1ste persoon van hetzelfde 
bedrijf, € 2.750 voor de 2de persoon van hetzelfde bedrijf en € 2.550 voor de 3de per-
soon van hetzelfde bedrijf. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring 
via KMO-portefeuille mogelijk (KMO-Portefeuille erkenningsnummer DV.O107340). 


