
Je hebt de droom om zelf een zelfregie- of herstelinitiatief te

beginnen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of je

bent onlangs gestart met je initiatief. Je bent her en der bij

soortgelijke initiatieven op bezoek geweest en hebt ook al veel

informatie opgezocht en gekregen. Je hebt je verdiept in hoe

anderen zijn gestart en ook welke wegen zij hebben bewandeld

om financiering te realiseren. Ook heb je in je eigen omgeving al

een netwerk van (mogelijke) samenwerkingspartners en mensen

die jouw initiatief een warm hart toe dragen. Omdat er zoveel bij

komt kijken hoop je in deze leergang kennis en inspiratie te halen

(en te brengen) bij klasgenoten en docenten.
 

De Maatschappelijk Ondernemerschap Leergang is gericht op startende
initiatiefnemers en 'tweede generatie' ervaringsdeskundigen die een zelfregie-
en/of herstelinitiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid gaat
(helpen) runnen.  
 
In deze leergang leer je wat het inhoudt om een 'maatschappelijke
onderneming' zoals je zelfregie- en/of herstelinitiatief te runnen. Hoe
positioneer en verkoop je jezelf? Hoe zorg je dat je de juiste dingen blijft doen?
Hoe zorg je voor duurzame financiering? Hoe richt je je bedrijfsvoering effectief
in? En hoe zorg je voor blije mensen en een gezonde organisatie? We verkennen
samen hoe je effectief kan zijn als maatschappelijke onderneming zonder je
eigenheid en vrije ruimte te verliezen. 
 
De leergang zal resulteren in een strategie die je kan uitrollen in je eigen
initiatief. Ook bouw je een netwerk op van andere startende en ervaren
initiatiefnemers. De leergang bestaat uit: 

 - twaalf dagdelen verdeeld tussen september 2018 en juli 2019
 - locatie in het midden des lands

 - studiebelasting ongeveer twee dagen per maand
 - toelating na intakegesprek

 - lesgeld vergoed door MIND
 - in ruil daarvoor verwachten we 100% inzet en betrokkenheid

  
Vragen? Mail yvon@publiekewaarden.nl

 

Maatschappelijk Ondernemerschap Leergang
 voor startende en 'tweede generatie'-initiatiefnemers van

zelfregie- en herstelinitiatieven
 

Wil je deelnemen?
 Meld je aan vóór 17 augustus via

 https://goo.gl/forms/oFhQuG2A74zW1b7o1

Je bent al een tijdje ervaringswerker in een zelfregie- of

herstelinitiatief en leidt af en toe ook projecten en/of treedt op als

spreker over jullie initiatief. Je hebt via de initiatiefnemer of

directeur van het initiatief waar je werkt al enig zicht op de vele

gesprekspartners die er in jullie netwerk zijn. Je begeleidt

vrijwilligers en/of nieuwe collega’s en haalt soms ook nieuwe

opdrachten binnen. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je je

meer gaat verdiepen in het runnen van de onderneming om

bijvoorbeeld de initiatiefnemer/directeur te ondersteunen of om

t.z.t. zelf het initiatief (of een andere) te kunnen runnen.
 


