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investeren in mensen  
door sociale ondernemingen 
concept programma 2023 
 
Bijdragen aan een beter leven, door werk en ontwikkeling; dit is wat sociale ondernemingen 
willen voor hun medewerkers. Door te investeren in mensen, bieden ze niet alleen werk en 
inkomen, maar ook groeimogelijkheden. Zo versterken ze zowel de bedrijfsvoering als de 
maatschappelijke impact. 
 
Ben jij een sociale ondernemer die zichzelf en je medewerkers graag verder wil ontwikkelen? 
Dan is dit programma iets voor jou! Wij bieden inzichten, delen succesverhalen en 
onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor jouw medewerkers en bedrijf. 
 
Sluit je aan bij ons in de 6 inspirerende en leerzame sessies in Amsterdam, op 
dinsdagmiddagen van 3 tot 5 uur, in de periode april - november 2023. Doe mee en ontdek 
hoe je bij kunt dragen aan een leven lang ontwikkelen en groei voor iedereen! 
 

voor wie? 

Ben jij in je onderneming verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en opleiden van je 
mensen en wil je hen stimuleren zich verder te ontwikkelen? Wil je daarmee ook de effectiviteit 
en de impact van je bedrijf vergroten? Dan is dit programma voor jou bedoeld.  
 

wat gaan we doen? 

Wij dragen inhoud aan en maken het programma. Samen geven we dit met jou en de andere 
collega deelnemers nader vorm door het delen van ervaringen en inventariseren van kansen en 
mogelijkheden. In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal en nodigen we expertise uit: 
 
18 april  Kick off: een leven lang leren  Giulia Galera (Universiteit Trento, Italië),  
       Lieven Bossuyt (Lichtwerk, België) 
23 mei  Investeren in medewerkers  Maurice de Greef (Universiteit Brussel)  
27 juni  Een andere arbeidsmarkt   Leendert de Bell (Hogeschool Utrecht), Bartel  
       Geleijnse (Colour Kitchen Academy) 
19 sept  Samenwerken met opleiding Milo Stokman (ROCvA/ House of skills) 
17 oktober  Investeren in kansen   Jaap Kemkes (De Omslag) 
14 november Wrap up 
  

interesse?  

Heb je nog vragen? Neem contact op met Corine van de Burgt (corine@deomslag.nl).   
Of wil je je meteen opgeven voor deze serie? Dat kan hier. 

mailto:corine@deomslag.nl?subject=programma%20investeren%20in%20mensen
https://www.deomslag.nl/nl/bijeenkomst/20/investeren-in-mensen-door-sociale-ondernemingen-programma-20?r=nl/bijeenkomsten


 
 

 
 

 
programma 2023 

 

1 kick off: een leven lang ontwikkelen 

Perspectief voor de medewerkers in sociale ondernemingen; hoe er een beweging in 
Europa groeit voor een sociale economie die investeert in iedereen. Wat wijst 
onderzoek uit over wat er nodig is? En welke kansen biedt digitale ondersteuning, 
mogelijk ook in jouw onderneming?  

- met Giulia Gelara , Euricse Italië en Lieven Bossuyt, Lichtwerk, België 
- dinsdag 18 april 15.00 - 17.00 uur 

 

2 investeren in medewerkers 

 “Er wordt te vaak vanuit gegaan dat de wil tot leren er niet is. Deze is er wel, maar het 
moet passend zijn bij de persoon en diens leven” aldus de Greef. Sociale inclusie wordt 
versterkt door leren. Je medewerkers halen er meer uit dan loon en werk. Je leert je 
netwerk te vergroten en ontwikkelt zelfvertrouwen. Hoe kun jij bijdragen opdat je 
mensen sterker staan? 

- met Maurice de Greef, hoogleraar volwassenen educatie, Universiteit Brussel 
- dinsdag 23 mei 15.00 - 17.00 uur 

 

3 een andere arbeidsmarkt  

Niet de mensen, maar de arbeidsmarkt moet zich aanpassen. Onderzoek maakt 
inzichtelijk hoe reguliere ondernemingen kunnen leren van de kennis en expertise van 
sociale ondernemingen en andersom. Samenwerking kan meer mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk helpen. Onderzoek en de praktijk 
ontmoeten elkaar in de innovatie van de arbeidsmarkt. 

- met Leendert de Bell, onderzoeker lectoraat Organiseren van waardig werk, Hogeschool 
Utrecht en Bartel Geleijnse, Colour Kitchen Academy. 

- dinsdag 27 juni 15.00 – 17.00 uur 
  

4 samenwerken met opleidingen 

Soms is leren heel dichtbij. Ondernemingen en onderwijs instellingen dragen ieder 
vanuit hun eigen expertise bij aan leven lang leren. We brengen het veld in kaart. Welke 
programma’s bieden ROC’s? Hoe kun jij hun expertise benutten?  

- met o.a. Milo Stokman van ROC van Amsterdam en House of Skills 
- Dinsdag 19 september 15.00 – 17.00 uur  

  

https://euricse.eu/en/people/giulia-galera-2/
https://www.linkedin.com/in/lievenbossuyt/
https://www.linkedin.com/in/maurice-de-greef-358b075/
https://www.linkedin.com/in/maurice-de-greef-358b075/
https://www.linkedin.com/in/bartel-geleijnse/
https://www.linkedin.com/in/milo-stokman-5701b07/


 
 

 
 

 

5 investeren in kansen 

De regelgeving en de mogelijkheden voor financiering. Belangrijk om te weten hoe het 
zit. Bezint eer ge begint, maar dan zijn er misschien ongekende mogelijkheden! 

- met o.a. Jaap Kemkes, (De Omslag) 
- Dinsdag 17 oktober 15.00 – 17.00 uur  

 

6 wrap up 

Wat hebben we ervaren, waar liggen de kansen voor jouw bedrijf, en wat heb je nodig 
om die kansen om te zetten in actie? En daarbij is het wenselijk om samen te gaan 
werken aan een gemeenschappelijke agenda voor een leven lang leren? 

- dinsdag 14 november 15.00 - 17.00 uur 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/jaapkemkes/


interesse?
Heb je nog vragen? Neem contact op met
Corine van de Burgt ( )
Of wil je je meteen opgeven voor deze
serie? Dat kan .

corine@deomslag.nl

hier
mede mogelijk gemaakt door stichting DOEN

https://www.deomslag.nl/nl/bijeenkomst/20/investeren-in-mensen-door-sociale-ondernemingen-programma-20?r=nl/bijeenkomsten

	programma investeren in mensen losse dias.pdf
	programma Investeren in mensen voor Sociaal Ondernemers def.pdf
	investeren in mensen
	door sociale ondernemingen
	voor wie?
	wat gaan we doen?
	interesse?
	programma 2023
	1 kick off: een leven lang ontwikkelen
	2 investeren in medewerkers
	3 een andere arbeidsmarkt
	4 samenwerken met opleidingen
	5 investeren in kansen
	6 wrap up


	programma investeren in mensen losse dias



