
Zet de volgende stap
in je ondernemerschap.



Het verschil van een

BlackBird opleidingstraject?

Kmo’s in Vlaanderen  
kunnen gebruik maken  
van de subsidie via 
kmo-portefeuille.  
BlackBird Business  
Events bv is geregistreerd 
dienstverlener voor  
opleidingen,  ons 
registratienummer is 
DV.O245208.

• Onze trajecten bevatten diepgaande kennis op een gevorderd kmo- 
ondernemersniveau. We inspireren je niet enkel met ‘wat’ je moet doen, 
maar reiken je steeds concrete kennis aan over ‘hoe’ je het moet  
realiseren.  

• Tijdens onze trajecten combineren we datgene wat je leert onmiddelijk 
met de implementatie in je eigen business case. Zelfs na onze meer-
daagse trajecten reiken we jou een ondersteunend implementatietraject 
aan. Zo verzekeren we jou ten volle de toepasbaarheid van onze  
opleidingen.  

• Verwacht je niet aan louter theoretische modellen of zweverig guru- 

gedoe. Onze docenten zijn ervaringsdeskundigen die het zélf hebben 
doorleefd en brengen hun kennis recht uit de hedendaagse praktijk.  

• We rekenen af met je eigen bedrijfsblindheid. Doordat we je onder- 
dompelen in het strategisch ondernemersperspectief van een  
investeerder-ondernemer, ga jij op een heel andere manier naar  
het ondernemerschap leren kijken.   

• Na jouw deelname aan de Business Class maak je automatisch deel uit 
van een uniek en zeer waardevol lerend netwerk. Samen met onze 
partners organiseren we regelmatig inspirerende netwerkmomenten en 

hosted evenings waarop jij gratis bent uitgenodigd. 

Waarom

BlackBird?
Ben jij erin geslaagd om een goed draaiende kmo te 
bouwen? Dan sta je nu op het meest kritische punt in 
je ondernemerschap. Want 8 op 10 ondernemers  
komen nooit verder dan het operationeel managen 
van hun bedrijf. Een bedrijf dat al hun tijd opslorpt en 
dat niet zonder de ondernemer zou kunnen over- 
leven. En daarmee plaats jij jezelf, vaak zonder het te 
beseffen, in een zeer kwetsbare en risicovolle situatie. 

De grote ontbrekende schakel in het kennispatri- 
monium van deze ondernemers zit net boven het  
operationeel besturen van hun kmo. Niet onlogisch, 
want zowat alle beschikbare opleidingen op maat van 
kmo-ondernemers zijn gericht op het ontgroeien van  
het zelfstandigenbestaan, het zetten van de eerste 
stappen richting een kmo of het operationeel  
professionaliseren van bepaalde deelaspecten in  
de kmo zoals marketing, sales, hr, ...

Al deze opleidingen hebben tot gevolg dat jij een 
goed draaiende kmo realiseert, maar ze helpen je niet 
voorbij dit kritische punt in je ondernemerschap. 

De gevolgen daarvan zijn dat jouw bedrijf cruciale 
groeikansen misloopt, jij je ondernemersrisico niet 
optimaliseert, je geen tijd vindt om strategisch te 
gaan ondernemen, ... En de zwaarste afrekening?  
Die krijg je voorgeschoteld op het moment  
wanneer je ooit je bedrijf wil overlaten. 

Via onze opleidingen en begeleidingstrajecten  
leren we ambitieuze kmo-ondernemers die de  
fundamenten van het ondernemerschap reeds 
beheersen, de evolutie doormaken van hardwerkend 
kmo-ondernemer naar geslaagd investeerder- 
ondernemerschap. 



Een exclusief high-end begeleidingstraject  
gericht op kmo-ondernemers die al verder  
staan dan in de fundamenten van het  
ondernemerschap.

Tijdens dit vijfdaagse traject werk je op een  
inspirerende toplocatie meteen het concrete  
actieplan uit voor de toekomststrategie van  
je bedrijf én je ondernemerschap. Je past de  
opgedane kennis meteen toe op je eigen bedrijf.

40 uur opleiding op topniveau door ervarings- 
deskundigen en experten waardoor jij unieke  
kennis opdoet die je nergens anders aangereikt 
krijgt. We rekenen af met je bedrijfsblindheid  
en dagen je uit.

Je ontvangt tijdens het traject een arsenaal  
aan implementatietools en hulpmiddelen  
om je actieplan meteen in de praktijk om te  
zetten. Daardoor keer jij aan het einde van de 
BlackBird Business Class niet terug naar je  

bedrijf met een map vol huiswerk, maar kan je  
datgene wat je hebt geleerd meteen beginnen  
delegeren en implementeren.

15+ netwerkmomenten tijdens de Business  
Class en nadien gratis toegang tot een waardevol  
lerend netwerk om te verbinden met onderne-
mers van hetzelfde niveau, waarbij je kan napraten 
over de inzichten van die dag of je ervaringen kan 
uitwisselen. Zo ontdek je alternatieve oplossingen 
voor punten waar je zelf nog tegenaan loopt.  
Zo creëren we een lerend netwerk dat ook na je 
deelname een grote waarde zal behouden.

Tijdens het vijfdaagse begeleidingstraject van de BlackBird Business Class ontvang je concrete en  
praktijkgerichte kennis en technieken om 3 doelstellingen in je bedrijf en je ondernemerschap te realiseren. 

1. Ontwikkel de ideale groeistructuur en versterk de continuïteit van je onderneming. 
2. Maximaliseer jouw waardecreatie als ondernemer en de financiële performantie van je bedrijf.
3. Optimaliseer je ondernemersrisico en zet je zakelijk vermogen aan het werk.

Concreet en

praktisch



Dagoverzicht

Dag 1

Docenten

• Inleiding investeerder-ondernemerschap
• Verantwoordelijkheden delegeren
• Continuïteit optimaliseren
• Groeirecept: scale-up strategie
• Optimaliseer je human capital strategie
• Installeer leidinggevenden
• Bouw een management team
• Talent binden aan je bedrijf

Dag 3

• Samenwerken met vennoten
• Aandeelhoudersstructuur versterken
• Financieringsbronnen en kapitaalrondes
• Investeerders en financieringspartners
• Financieringsmix: investering of overname
• Een financieringsdossier opbouwen
• Ondernemingscontinuïteit en successie
• Dynamieken in familiebedrijven
• Verschillende transactietypes

Dag 2

• Process management
• Operational performance optimaliseren
• Een bedrijfsdashboard opbouwen
• Je bedrijf aansturen vanop afstand
• Fundamenten van financial management
• Rentabiliteit en liquiditeit bewaken
• Cashflow prognoseplan opstellen
• Vennootschapsstructuren optimaliseren
• Optimaliseer de value drivers van je bedrijf
• Bedrijfswaardering berekenen en evalueren

Dag 4

• Aandelen- en handelsfondstransacties
• Acquisities: zelf bedrijven overnemen
• Exitstrategie: een bedrijf overlaten
• Groeien via een buy-and-build strategie
• Transactiestructuren: geheel of gefaseerd 
• Contracten: aandeelhouders  

en overnames
• Samenwerken met overname-adviseurs
• Onderhandelingstechnieken en valkuilen 

bij bedrijfstransacties

Dag 5

• Engagement na overname
• Investeren of participeren in bedrijven
• Uitwerken van jouw concreet  

implementatieplan en toekomststrategie
• Investeerder-ondernemerschap toepassen

Op verschillende avonden tijdens het traject 
voorzien we voor de aanwezige ondernemers 
gratis netwerkmomenten en avond- 
activiteiten met food & drinks. 

Om het maximum uit dit traject te halen, 
raden we je aan om tijdens het programma in 
het hotel te verblijven. Zo kan je ook ’s avonds 
connecteren met andere ondernemers, blijf je 
100% gefocust op het traject en mis je geen 
enkel waardevol moment. 

‘s Avonds

De docenten die jou zullen begeleiden 
tijdens het BlackBird Business Class traject 
zijn experten en ervaringsdeskundigen met 
een bewezen track record.

Hoofddocent voor het traject is Andy 
Coomans, een investeerder-ondernemer 
die op 37-jarige leeftijd zijn eerste bedrijf 
verkocht in een miljoenentransactie en  
vandaag actief participeert in meerdere 
start-ups en gevestigde kmo’s. Hij is  
eveneens auteur van twee ondernemers-
boeken: ‘Van zelfstandige naar ondernemer 
in 15 uitdagingen’ en ‘Sell Your Baby’ via 
LannooCampus.

Daarnaast maak je kennis met verschillende 
gastdocenten en vakexperts. Deze kunnen 
verschillen per editie en worden zorgvuldig 
geselecteerd in functie van hun bewezen 
expertise omtrent specifieke gespecia-
liseerde topics die tijdens de BlackBird 
Business Class aan bod komen. 



BlackBird First Class is het meest complete  
begeleidingstraject, waarbij je start met een  
vijfdaags programma waar jij de volledige skillset  
leert van een investeerder-ondernemer én jouw  
strategisch actieplan uitwerkt voor je bedrijf en  
je ondernemerschap. 

Daarna identificeer je jouw meest prioritaire  
challenge, oftewel de volgende grote sprong die je  
wil maken met je onderneming. In een traject van  
12 maanden implementeer je vervolgens jouw  
persoonlijke challenge onder begeleiding van 
onze docenten en een panel van experten.

Na dit traject zal jij de kennis bezitten én de 
nodige stappen hebben gezet om:

• de waarde van je bedrijf te verhogen dankzij  
een beter begrip van cashflow en value drivers

• succesvol financiering op te halen of  
investeerders aan te trekken

• zelfsturing te installeren door verantwoordelijk-
heden te delegeren en een managementteam  
uit te bouwen

• je zakelijke- en privévermogen te optimaliseren
• aandelentransacties te structureren waardoor  

je tijdig je ondernemersrisico beperkt en je jouw 
bedrijf kunt laten groeien door overnames, of je 
exit te  realiseren indien je wil overlaten.

Een exclusief high-end begeleidingstraject 
van 14 maanden, gericht op kmo-ondernemers 
die al verder staan dan in de fundamenten van  
het  ondernemerschap.

In totaal 9 dagen even helemaal weg uit je bedrijf 
op inspirerende toplocaties, om  te werken aan 
het actieplan van jouw toekomststrategie en de 
volgende fase van je  bedrijf.

72 uur opleiding en begeleiding op topniveau  
door inspirerende  ervaringsdeskundigen en  
experten waarmee jij unieke kennis opdoet die  
je nergens anders aangereikt krijgt. We rekenen  
af met je bedrijfsblindheid en dagen je uit.

Een arsenaal aan implementatietools en 
hulpmiddelen die je tijdens het traject  aange-
reikt krijgt om je actieplan meteen in de praktijk  
te installeren (of te delegeren  aan je team).

27+ netwerkmomenten om te verbinden met 

gelijkgestemde ondernemers, verschillende 
groepsmomenten waarbij je samen met andere  
ondernemers rond  bepaalde topics ideeën  
uitwisselt en enkele inspirerende avond- 
activiteiten.

Concreet en

praktisch



Traject overzicht

5 dagen (aansluitend)

• Opleidingstraject om jouw skillset als investeerder- 
ondernemer te ontwikkelen rond 3 belangrijke topics:

• Continuïteit en groeistructuur
• Waardecreatie en financial performance

• Vermogen en ondernemersrisico
• Tijdens dit programma krijg je niet enkel alle relevante 

kennis en  inzichten aangeleerd door de docenten, je past 
meteen toe wat je leert  en werkt al deze zaken uit voor je 
eigen business case. Hierdoor  verzeker jij jezelf ervan dat 
dit traject niet eindigt met een werkboek in  de kast, maar 
met direct implementeerbare acties.

• De docenten die jou begeleiden tijdens deze 5 dagen 
zijn experten en  ervaringsdeskundigen met een bewezen 
track record.

1 dag (2 maanden na de Business Class)

• 2 maanden na de BlackBird Business Class heb jij vol-
doende zicht op  de implementatie die moet gebeuren om 
jouw volgende grote sprong  als ondernemer te realiseren.

• Tijdens deze sessie geef jij vorm aan jouw challenge: de 
business case  die je in het volgende jaar samen met ons 
zal realiseren. 

3 dagen (gespreid over 9 maanden)

• Ieder kwartaal komen we samen met jouw challenge- 
groep. We laten  maximaal 10 tot 20 ondernemers toe  
per groep. 

• Tijdens deze dagen werk je aan je eigen businesscase. 
Je evalueert de  huidige stand van zaken en stelt jouw 
volgende actiepunten scherp. 

• Onder begeleiding van Andy Coomans en een 
panel van  experten, welke specifiek worden  
geselecteerd op basis van  de challenges binnen 
jouw groep. Deze sessies zijn zeer  interactief met 
een hoge aandacht voor jouw individuele case. 

• De aanwezige ondernemers versterken elkaar 
met frisse ideeën of alternatieve methodes om  
de volgende fase in jouw  challenge tot een succes 
te brengen. 

• Deze combinatie maakt het traject waardevoller, 
concreter en  diepgaander dan wanneer je aan 
de slag zou gaan met  bijvoorbeeld een business 
coach of een adviesraad. 

1 dag (14 maanden na de Business Class)

• Tijdens deze laatste sessie blikken we terug op jouw 
parcours d.m.v. een  grondige evaluatie en brengen we 
verdere optimalisatiepunten in kaart.  We dagen je nog een 
laatste keer uit om opnieuw next level te denken. 

BlackBird
Business Class

Fase 1

Hatching
session

Fase 2

Challenge 
sessions

Fase 3

Flight  
proof
session

Fase 4



Meer info over onze trajecten?

www.blackbirdevents.be


