Uitnodiging 22 maart 2018
Conferentie ‘vrijwilligerswerk & financiële redzaamheid & bedrijfsleven’

Op 22 maart 2018 organiseert de Sallandse Dialoog een conferentie over ‘vrijwilligerswerk en financiële redzaamheid’.
Waaruit bestaat dit vrijwilligerswerk en wat is het belang ervan voor uw bedrijf of organisatie?
Speciale aandacht is er voor de vrijwillige inzet van medewerkers van bedrijven. Hoe kan dit type vrijwilligerswerk
meer betekenen voor projecten, voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en voor de maatschappelijke
betrokkenheid van je bedrijf?

Voor wie: Belangstellenden uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten, kennisinstellingen

Programma:

12:30 uur Inloop en lunch
13:00 uur Opening door dagvoorzitter Yvette Stemerding, coöperatie adviseur en
initiatiefneemster & kartrekker van de Salland Academy
13.10 uur ‘Samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in de schuldhulpverlening’;
door Ben Boksebeld, Saxion Hogeschool
13.30 uur Dialoog sessie 1; 3 sessies over de functies en aard van het vrijwilligerswerk
• Gastdocenten binnen financiële educatie
• Ondersteuners van thuisadministratie
• Budgetcoaches in de schuldhulpverlening
14.15 uur Pauze
14.30 uur ‘Corporate volunteering’; inleiding door dr. Lonneke Roza, Erasmus Universiteit Rotterdam
15:00 uur Intermezzo
15.15 uur Dialoog sessie 2; 3 sessies over voordelen van vrijwilligerswerk
• Versterken van maatschappelijk betrokken ondernemen door inzet van medewerkers
• Ontwikkelingskansen voor medewerkers door vrijwilligerswerk
• Vakkennis inzetten in natura voor financiële redzaamheid
16.00 uur ‘De Uitdaging; bedrijfsprogramma’s en medewerkers in ontwikkeling’
16:30 uur Informele afsluiting

Kosten: € 50,-, incl. lunch. Vrijwilligers en ervarings

deskundigen gratis deelname.

Rekeningnummer Sallandse Dialoog:

NL77RABO0307529797 t.n.v. Coöperatie Sallandse Dialoog

Aanmelden vóór 15 maart 2018 via:
info@sallandsedialoog.nl
Voor vragen:

Henk Kinds (06) 50 66 82 85
Gerria Toeter (06) 20 08 43 48
www.sallandsedialoog.nl
In samenwerking met Vrijwilligers Centrale Deventer

Waar & wanneer:
22 maart 2018
12.30 - 17.00 uur
Rabobank Salland
Hanzeweg 3
7418 AW Deventer

“Ik vind het fijn iets voor een ander te doen.
Anderen blij maken, maakt mijzelf ook blij.
De vrolijke blik, de lachende ogen, een bedankje:
dat geeft zoveel energie! En ik leer zelf er ook van.
Karin van den Berg

