Uitnodiging en programma Algemene
Vergadering – ledendag 23 juni 2017
Programma
9u15

Onthaal

9u45

Welkomstwoord door Bert Boone, dagelijks bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen

9u50

Keynote ‘De jeugd van tegenwoordig’, Amélie Rombauts, trendonderzoeker Trendwolves
Een gevleugelde uitdrukking die ouderen gebruiken om hun ongenoegen of onbegrip over
jongeren te uiten. De jeugd wordt verweten lui te zijn en slecht gemanierd, weinig discipline te
hebben en verwend te zijn. Mee eens? Oneens? Amélie Rombauts deelt inzichten uit haar
onderzoek naar jongeren versus werk en inspireert met een aantal best practices.

11u

Pauze

11u15

Algemene Vergadering, statutaire agendapunten (open vergadering voor elk lid,
minimaal bij te wonen door de stemgerechtigde leden)
1. Actuele beleidsreflecties, oproepen en planning najaar 2017
2. JOP 2018 VDAB
3. Voorstel statutenwijzigingen (maatschappelijke zetel en boekjaar)
4. Begroting 2017
5. Ontslagname voorzitter en bestuurders

12u30 Broodjeslunch
13u30 Workshops, eerste namiddagsessie (te kiezen uit 3 workshops)
1.

‘Haal meerwaarde uit je maatschappelijke impact’ , Tomas De Groote, kennismanager
Impact Sociale Innovatiefabriek
Is meten weten? Het aantal deelnemers is makkelijk te meten en ook financiële indicatoren
zijn eenvoudig op te volgen. Maar hoe toon je de maatschappelijke impact aan van je
activiteiten, zoals een betere gezondheid of een hoger welbevinden? In deze sessie krijg je
zicht op de mogelijkheden om van start te gaan met je impact, wat een impactevaluatie
inhoudt en wat de mogelijke ‘wins’ zijn. Maak kennis met Impact Wizard, de eenvoudige,
slimme en effectieve online gids om je impact te evalueren en te verhogen.
De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap
en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking
vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een
focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

2. ‘Sleutelen met GMK, IMK en Roadmap inclusief ondernemen’, Bert Boone, dagelijks
bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen
Inclusief ondernemen? Toch nog ver van het bed? Een ijl begrip? De Werkplekarchitecten
maken het concreet met de ‘Roadmap inclusief ondernemen’ die toelaat inclusief ondernemen
stapsgewijs op te bouwen. We laten je eveneens kennismaken met een Integraal methodisch
Kader om je tenderdossiers aan te scherpen.

3. ‘Meerwaarde van zelfevaluatie voor organisatieontwikkeling’, Erik Conings, expert
Kwaliteit
Om organisatieontwikkeling te bekomen is het belangrijk om periodiek stil te staan bij de eigen
bedrijfsvoering en in de spiegel te kijken om sterke punten te (h)erkennen en te borgen én
verbeterpunten te detecteren. Ook in de voortgang van projecten is deze spiegeling belangrijk
en aan de hand van een case mbt Job- en Taalcoaching wordt de deelnemer meegenomen in
de positieve flow die een zelfevaluatie kan bieden.

14u45 Workshops, tweede namiddagsessie (te kiezen uit 3 workshops)
1.

‘Haal meerwaarde uit je maatschappelijke impact’, Tomas De Groote, kennismanager
Impact Sociale Innovatiefabriek
2. ‘Sleutelen met GMK, IMK en Roadmap inclusief ondernemen’, Bert Boone, dagelijks
bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen
3. ‘Meerwaarde van zelfevaluatie voor organisatieontwikkeling’, Erik Conings, expert
Kwaliteit
16u

Netwerkmoment

Praktisch
Deelname is gratis, inschrijven verplicht.
Bevestig je deelname voor 20 juni 2017 via deze link en vink je voorkeuropties aan.
De stemgerechtigde leden krijgen conform de statuten een week voor de algemene vergadering
een afzonderlijke uitnodiging met agenda en bijhorende documenten.
Met het oog op een vlot verloop van het programma verzoeken we u vriendelijk om tijdig
aanwezig te zijn.
Het adres en de routebeschrijving van congrescentrum Lamot in Mechelen vind je hier (knop
“bereikbaarheid”).
Weinig tijd? Kom dan enkel in de voormiddag of in de namiddag.
Meer info?: stel al je vragen aan Tina via tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

