Themabijeenkomsten
		
				

Dinsdag 30 juni
Onderwerp : Nieuwe Business Modellen

...in Het Groene Woud
Dinsdag 29 september
Onderwerp: Gezondheid & Vitaliteit

Als inwoner van Het Groene Woud, voel je je betrokken bij ons mooie gebied.
Sterker nog: je hebt zelf ongetwijfeld ideeën over hoe Het Groene Woud nog
mooier, aantrekkelijker en beter leefbaar te maken is of hoe anderen daar nog
meer van kunnen genieten. Streekhuis Het Groene Woud wil je daarbij graag
ondersteunen door middel van het organiseren van maandelijkse Themabijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 30 juni a.s. Graag willen
wij je uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen als initiatiefnemer,
casehouder, ervaringsdeskundige, (sociaal) ondernemer of professional.
Maandelijks een Themabijeenkomst
Iedere laatste dinsdag van de maand wordt een Themabijeenkomst
georganiseerd. Doel van de bijeenkomsten is om elkaars krachten
te bundelen door te ontmoeten en te leren van elkaar! De ene
maand wordt dit naar een inhoudelijk thema ingericht, de maand
erop staat de bijeenkomst in het teken van financiële of andere
randvoorwaardelijke aspecten.
Wil je je initiatief verder ontwikkelen? Kom naar de Themabijeenkomsten georganiseerd door Streekhuis Het Groene Woud!

De Themabijeenkomst van 30 juni a.s. staat in het teken van
Nieuwe Business Modellen. De workshop wordt verzorgd door
Erik van den Oord. Hij heeft samen met Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit
				
Nijmegen) en anderen het nieuwe boek ‘Nieuwe Business
Modellen; Samen Werken aan Waardecreatie’ geschreven. Een
boek waar tijdens de workshop mee aan de slag wordt gegaan
om jouw plannen voor een initiatief, coöperatie, bedrijf of
(sociale) onderneming uit te werken. Maar je kunt het ook
gebruiken om een al bestaand bedrijf, organisatie of activiteit
mee door te lichten.

Dinsdag 30 juni
Onderwerp
: Verdienmodellen
Tijd
: 17.00 - 21.30 uur (van 17.00 tot 18.00 uur
		 netwerken/broodje eten)
Locatie
: Streekhuis Het Groene Woud,
		 Keefheuvel 1A in Liempde
Kosten
: € 95,- pp (inclusief boek ‘nieuwe Business
		 Modellen’ van Jan Jonker e.a.)
Aanmelden vóór 28 juni

Dinsdag 29 september
Onderwerp
: Gezondheid & Vitaliteit
Tijd
: 17.00 - 21.30 uur (van 17.00 tot 18.00 uur
		 netwerken/broodje eten)
Locatie
: Streekhuis Het Groene Woud,
		 Keefheuvel 1A in Liempde
Kosten
: € 25,- pp
Aanmelden vóór 21 september

Deelnemen
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan tijdig aan door een
e-mail te sturen aan streekhuis@hetgroenewoud.com.
Onder vermelding van je naam, je initiatief en je contactgegevens (e-mail/telefoon) en natuurlijk de specifieke
vraag die jij graag in wilt brengen. Ken je anderen die
ook interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomsten? Stuur dit bericht dan door in je netwerk.

Aanmelden praktijkvoorbeelden
Tijdens de workshop wordt ook een aantal voorbeelden uit
de praktijk van de deelnemers behandeld. Dit is niet alleen
interessant voor de ondernemer en de initiatiefnemer zelf,
maar het levert ook meteen nieuwe inzichten op voor de
andere aanwezigen. Heb je een idee om een verdienmodel
te verrijken tot een nieuw business model? Meld je dan zeker
aan! Tijdens de workshop worden maximaal drie casussen
besproken en verrijkt. Dat gebeurt door ze door een
‘wasstraat’ te halen. Dit is een methode waarbij aan de hand
van een aantal stappen een nieuw business model ontwikkeld
wordt. Heb je een wens om jouw business model te
verbeteren? Meld je praktijkvoorbeeld aan bij Erik van den
Oord, dan neemt hij contact met je op om het voorbeeld
door te spreken (erik@ivanhoe.nu).

