Save the date: Inspiratie- en
uitwisselingsevent welzijnsgericht
ondernemen
De laatste jaren word je als welzijnsvoorziening meer en meer
geconfronteerd met begrippen die eindigen op ‘ondernemen’, gaande
van sociaal over waardegericht tot welzijnsgericht ondernemen. Diverse
visieteksten werden hierover geschreven: van het charter ‘Samen
ondernemer in welzijn’ van het Vlaams Welzijnsverbond (2013) tot
recent ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’ van Verso
(2017). Deze publicaties duiden erop dat het concept ondernemen
belangrijk en zelfs onmisbaar wordt in de verschillende welzijnssectoren.
Maar wat houdt dat ‘ondernemerschap’ in en waarin zit nu net het
‘welzijnsgerichte’ in dat ondernemerschap? Bovenal, wat betekent dat
concreet voor jouw organisatie?
Allemaal vragen waarop we heel praktische antwoorden willen geven en
vooral ondersteuning willen bieden om ‘ondernemerschap’ te
concretiseren.
Blokkeer daarom alvast vrijdag 30 november in je agenda! Die dag
willen we jou de mogelijkheid geven om:
Kennis te maken met ons kompas welzijnsgericht ondernemen dat
jou wil triggeren rond welzijnsgericht ondernemerschap
Inspiratie op te doen naar mogelijke te volgen trajecten rond
aspecten van (welzijnsgericht) ondernemerschap
Kennis te maken met organisaties, consulenten, ondersteuners die
jou kunnen helpen bij welzijnsgericht ondernemerschap
Met elkaar in gesprek te gaan rond ondernemerschap om zodoende
van elkaar te leren
Naar huis te gaan met een map vol tips en tricks rond
welzijnsgericht ondernemerschap
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Vorige week kwam je in het filmpje van Mark al te weten wanneer en
waar ons inspiratie- en uitwisselingsmoment welzijnsgericht ondernemen
plaatsvindt.
Hierbij alle praktische zaken nog eens op een rijtje:
Inspiratie- en uitwisselingsevent welzijnsgericht ondernemen op
vrijdag 30 november 2018
In Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem.
Toekomen kan op verschillende momenten (9u30, 10u30, 11u30
of 13u30) waarbij je telkens een traject van 5 uren doorloopt.
Het programma is toegankelijk voor verantwoordelijken, directie,
leidinggevenden, stafmedewerkers en eventueel bestuurders,
Maximaal 3 deelnemers per organisatie (aantal wordt bij groot
succes beperkt tot 2).
Binnenkort krijg je ook de mogelijkheid om in te schrijven.
Voor meer info of vragen kan je terecht bij Mark Vanhumbeeck,
mark.vanhumbeeck@vlaamswelzijnsverbond.be
Met vriendelijke groeten

Mark Vanhumbeeck
stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen

Hendrik Delaruelle
algemeen directeur

Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/save-dateinspiratie-en-uitwisselingsevent-welzijnsgericht-ondernemen-0
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