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9u00 - 9u30
Ontvangst

9u30 - 10u00
Uw medewerkers en doelgroepen als krachtbron: 
ontdek sterke voorbeelden!

10u00 - 10u40
De nieuwe organisatie, 
een co-creatie van alle betrokkenen

Pauze

11u00 - 12u30
“Logica brengt je van A naar B. 
Verbeelding brengt je overal.” (Albert Einstein)

Lunch

13u30 - 15u30
Ontwerp de Social Pro! t organisatie van de toekomst!

Pauze

15u50 - 16u30
“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat 
bent daadwerkelijk te realiseren”
(Johann Wolfgang von Goethe)

16u30 - 17u00
Highlights Of The Day

17u00 - 18u00
Receptie

Dag van de
Social Profi t

donderdag, 21 februari 2013
Congres- en erfgoedcentrum LamotTM, Mechelen

Voor bestuurders, directies 
en personeelsverantwoordelijken

Programma

met de steun vanPraktisch

member of Acerta

Training & Consult in social pro! t

Deelnameprijs
" 75 (excl. btw)
" 100 (excl. btw) voor 2 personen van dezelfde organisatie
Graag storten op rekeningnummer 734-0030581-35 
met vermelding “Dag van de Social Pro! t - Naam - Organisatie”
U ontvangt een factuur, na registratie van uw betaling.

Wanneer en waar?
Donderdag, 21 februari 2013 van 9u00 tot 18u00
Congres- en erfgoedcentrum LamotTM, Van Beethovenstraat 8 - 10, 2800 Mechelen

Inschrijven
Vóór 14 februari 2013 op acerta.be/dagvandesocialprofi t

Heeft u vragen of wenst u meer info? 
Contacteer Griet Mertens (016 24 99 20 - griet.mertens@acerta.be)

De hybride organisatie: medewerkers 
en doelgroepen als krachtbron

Antwerpen

Brussel

Leuven

acerta.be

VVDG

Oproep:
deel uw best 

practices met ons!
Wij zijn ervan overtuigd dat wij heel wat van elkaar 
kunnen leren. Daarom willen wij zoveel mogelijk 
goede praktijken en beproefde methodes 
bundelen om ze op de Dag van de Social Pro! t 
exclusief voor te stellen. 

Bent u trots op iets - kleins of groots - wat u of uw 
organisatie bereikt heeft? Denkt u spontaan terug 
aan een uniek initiatief waarbij de doelgroep en/
of medewerker écht de drijfveer was en het verschil 
maakte? Laat het ons zeker weten!

Schets uw actie in maximaal 20 lijnen en mail 
naar info.voca@voca.be vóór 14 januari 2013. 
Wij contacteren u om verdere afspraken te 
maken.

Wie ‘Social Profi t’ zegt, zegt ‘dienstverlening voor mens en maatschappij’. 
Maar hoe zou uw organisatie eruitzien als u de mens écht centraal stelt? 
Wat als u medewerkers en doelgroepen bewust zou inzetten als krachtige 
bron van innovatie?

In het hoge tempo waarin u leeft en werkt, is het goed om stil te staan bij de 
essentie. Waarom doet u dit werk? Wat drijft u? Wat vindt u belangrijk? 
Doorgaans komen er al snel twee belangrijke thema’s bovendrijven: ‘u wilt de cliënt 
centraal stellen’ en ‘medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie’.

Deze en andere vragen vormen het centrale thema van de derde Dag van de 
Social Pro! t. Tijdens dit exclusieve event willen we uw organisatie stimuleren 
om permanent te innoveren en nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Door 
waardevolle inzichten te delen, slimme links te leggen, boeiende inspiratie 
te bieden en bruikbare hefbomen aan te reiken. 

Kortom, wij geven concrete impulsen om de platgetreden paden te verlaten en 
verder te denken dan het concept of de theorie.

De jaarlijkse Dag van de Social Pro! t is enig in zijn soort en wilt u zeker niet missen! 
Kom als expert, samen met andere deelnemers, constructief meebouwen aan de nieuwe 

Social Pro! t organisatie van morgen. Wij kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!

Grijp deze unieke gelegenheid en schrijf u snel in!



Dag van de Social Profit
uitnodiging


