sociaal ondernemerschap
versterken

bootcamp SDG
Start-to-SDG: hoe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen jouw sociale
onderneming toekomstproof maken
Wat is een bootcamp?
Een bootcamp is een interactief traject waarin je in vijf halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar
een hoger niveau tilt.
Samen met duo’s uit zeven andere sociale ondernemingen - uit verschillende sectoren - maak je werk
van een specifieke case: je leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.
Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je
deze ideëen naar een visie. Ten slotte begeleiden we je persoonlijk bij het uitrollen van deze visie, tijdens
twee uur extra individuele coaching.

Waarom deelnemen aan dit bootcamp?
De ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ is één van de belangrijkste teksten van de Verenigde
Naties van de afgelopen jaren. Van duurzaamheid, solidariteit en respect voor mensenrechten tot industriële innovatie, waardig werk en goed bestuurlijk beleid: de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in dit document vormen een leidraad voor elke toekomstbestendige onderneming.
Dankzij de interactieve begeleiding tijdens dit bootcamp, creëer jij een ethisch kompas. Op die manier
slaag je erin om jouw sociale onderneming maximaal te verduurzamen: aan de hand van een strategisch kader stroomlijn je jouw toekomstige acties.

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp?
Je leert:
•
De inhoud van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling (5 P’s + 17 SDG’s) hertalen naar jouw
sociale onderneming
•

Een praktische aanpak uitwerken voor een efficiënt verduurzamingsproces op jouw werkvloer

•

Het stappenplan van het SDG-Compass toepassen, inclusief ‘systeemdenken’ en ‘transitie’

•

Het samenspel tussen duurzame ontwikkeling en vrede (conflictbemiddeling), maar ook tussen
ethiek en goed bestuurlijk beleid onder de knie krijgen

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?
•

Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit bootcamp: je haalt eruit wat je erin steekt

•

Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp

•

Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten
delen en implementeren

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats?
Er zijn twee groepen. Zo kan je kiezen welke plaats en tijdstip je best past:
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25/5

15/6

Alle sessies vinden plaats van 9.30u tot 13.00u

Docent?
Peter Wollaert (Cifal Flanders)

Inschrijven?
Om een maximaal resultaat te garanderen, vragen we elke deelnemende sociale onderneming twee
deelnemers af te vaardigen. De prijs voor deelname bedraagt 500 euro (excl. btw) per organisatie (ook
als je maar één deelnemer stuurt).
Inschrijven kan via www.groeilabz.be.
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