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INLEIDING.

Wie zijn wij?
De Smarter Academy is een initiatief van de Smarter Foundation en
heeft als doelstelling om (startende) ondernemers te ondersteunen bij
het opzetten of door ontwikkelen van hun onderneming. Met de hulp
van experts en de Smarter Community willen wij ondernemers (in spé)
helpen met het najagen van hun droom.

“Wij investeren in mensen, met tijd.”

Wat doen wij?
De Smarter Academy verzorgt maatwerk trajecten voor alle (startende) ondernemers met een droom of idee. Er kan gekozen worden voor
een ondernemerstraject, waarin alle stappen van het ondernemerschap
worden behandeld en waarin je door middel van een persoonlijke coach
werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en doelstellingen. Daarnaast is
het mogelijk om een boost traject te volgen voor een nader gekozen
onderwerp. Dit traject gaat de diepte in door middel van kennisdeling
van experts uit de Smarter Community.
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Doelstelling.
De doelstelling van de Smarter Foundation is het helpen van (startende) ondernemers met het najagen van hun droom. Bij de selectie van de deelnemers
wordt niet gekeken naar eventuele beperkingen, wij geven iedereen een kans.
Een traject in de Smarter Academy heeft als doel de deelnemers rijper te maken in het ondernemen. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal en samen met
experts wordt er gekeken naar de doelstellingen van de deelnemers. Een traject
kan ook succesvol worden afgesloten met het eindresultaat dat de deelnemer
geen ondernemer blijkt te zijn.

Doelgroep.
De Smarter Academy heeft drie doelgroepen
gedefinieerd, te weten;

1.

Personen met een droom om een eigen onderneming te starten.
Gecombineerd met een enorme drive om zichzelf te ontwikkelen en
te ontdekken wat het zijn van ondernemer inhoudt.

2.

Personen met een droom om ooit een eigen onderneming te starten.
Gecombineerd met een gevoel van twijfel, of het zijn van ondernemer
iets voor hem/haar kan zijn. Deze twijfel komt voort uit onwetendheid
of onzekerheid en deze persoon heeft inzicht nodig om tot de juiste
beslissing te komen.

3.

Personen met een droom om een eigen onderneming te starten.
Gecombineerd met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking die
het starten van de onderneming belemmert.
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WERKWIJZE.

Ondernemerstraject
Elke deelnemer van een ondernemerstraject start met een (digitale)
intake. De intake zal digitaal of persoonlijk plaatsvinden dmv. het
invullen van een vragenlijst. Het bestuur van de Smarter Academy
bekijkt zorgvuldig alle inzendingen en nodigt een X aantal personen
uit voor het maken van een video (voor de personen die omwille
van een beperking geen video kunnen maken werken wij met een
video call). De personen die niet worden uitgenodigd om de video
op te sturen krijgen per mail een terugkoppeling op hun ingeleverde
intake met daarin handvaten om zichzelf te ontwikkelen.
In de video geeft de potentiële deelnemer kort en bondig aan wat
zijn droom is en waarom hij wil deelnemen aan het ondernemers
traject. Deze video zal worden beoordeeld door het bestuur en
terugkoppeling op de video vindt veelal online plaats door middel
van een video call. Bij een afwijzing worden wederom tips gegeven
waarmee aan de slag gegaan kan worden en er wordt een afspraak
gemaakt voor de toekomst.
Op het moment dat de video goedgekeurd is zal er een persoonlijke
coach worden toegekend aan de deelnemer en deze zal hem/haar
gedurende het hele traject bij staan en begeleiden.
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Sessies
Inspiratiesessie
Goed om te weten sessie
Online sessie ondernemingsplan
Marketing en sales sessie
Online sessie ondernemingsplan
(Online) verdiepingsessie
Online sessie ondernemingsplan
Afsluiting ondernemingstraject
Netwerk event

€ 275,- per deelnemer
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Boost traject.
Elke deelnemer van een boost traject start met een digitale intake. Het bestuur van de Smarter Academy bekijkt zorgvuldig alle inzendingen en neemt persoonlijk
contact op met de potentiële deelnemer.

1. (Online) Boost traject
Het boost traject staat volledig in het teken van één onderwerp. Bijvoorbeeld;
- Verzekeringen				- Sales
- Investeringsaanvraag			

- Belastingsdienst

- Marketing					

2. Integratie Smarter Community
Het doel van een boost traject is om de deelnemer zo snel als mogelijk te kunnen
koppelen aan personen of bedrijven uit de Smarter Community. Zodoende kan de
deelnemer zo snel als mogelijk praktisch aan de slag met de geleerde kennis.
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Stichting Smarter Foundation
Nijverheidsweg 32
5061 KL Oisterwijk
www.smarterfoundation.nl

