Workshop
Idealen en geld, ondernemer en vrijwilliger
Maandag 9 januari 17.00-20.00 uur
bij Godelieve op Carre 119
(tegenover Oude Zaal 16) tel: 013-5443204
(voor een broodje wordt gezorgd!)

De ASN reclame of Triodosbank met de Ideale Belegger

Geld stinkt, geld helpt, geld sloopt, geld groeit, Geld wordt pas goed door wat
je er mee doet......
Twee banken die met idealen zich handhaven in de wereld van het geld. Mooie voorbeelden hoe
hart en hoofd kunnen samenwerken....maar hoe je doe je dat in de praktijk van alle dag?
Transition Town Tilburg komt in een stroomversnelling. Met kloppend hart maken we dagelijks
idealen waar. Maar uiteindelijk moet er ook gewoon brood op de plank, de huur betaald worden
en willen we ook leven! De een met een uitkering, de ander als werknemer en de volgende als
zelfstandig ondernemer. Wat doe je als vrijwilliger vanuit jouw hart en wat doe je als professional?
Waar liggen de grenzen ten aanzien van het netwerk inzetten om betaalde klussen binnen te
halen? Wat gun je een ander? Waar stopt het als vriendendienst en start het netwerken voor jouw
bedrijf ? Dilemma’s waar we dagelijks tegen aan lopen. En waar geen kant-en-klare antwoorden
voor zijn. In deze workshop gaan we aan de slag om voor ons zelf grenzen bespreekbaar te
maken. Om idealen met hoofd en hart waar te maken, en ja, daar speelt geld een grote rol bij!
!
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Onderwerpen van de workshop
De sociale rekening
Hoe werkt de sociale rekening? De rekening die bij
houdt voor wie je zomaar iets gratis doet? Wanneer
verwacht je iets terug? Vind je het moeilijk als
iemand iets gratis van jou ontvangt (een idee, goed
plan, advies etc) en dat vervolgens commercieel
verkoopt?

Subsidies en financiering voor acties
Hoe ga je om met financiering voor activiteiten
van Transition Town? Vraag je alleen financiering
voor concrete materialen of ook voor de uren werk
die er inzitten? Is er een onderscheid tussen
iemand met een eigen bedrijf en iemand die dat
niet heeft? Hoe maak je de inzet van elkaar
zichtbaar, waar komt de sociale rekening in het
gedrang? Of kan het de sociale rekening juist
versterken?

Netwerken is ook werken
Welke contacten zet je waarvoor in? En hoe open
ben je daarover? Hoe doen clubs als de Rotary, de
skybox van Willem II en ondernemersnetwerken
dat? Welke elementen kunnen we hiervoor
inzetten bij Transition Town?

Opzet van de workshop
In dialoog aan het werk
Onder leiding van Sandra Franken gaan we met
elkaar in dialoog over de 3 onderwerpen. Sandra
brengt daarbij haar ervaringen als zelfstandig
ondernemer, Rotarian, vrijwilliger en idealist in.
Doel van de workshop
Aan het eind van de workshop hebben we elkaar
leren begrijpen. Je kunt je voorbereiden door over
de 3 onderwerpen jouw visie en idealen helder te
krijgen. We hebben dilemma’s besproken en
concrete afspraken gemaakt; Zo willen wij hoofd
en hart met elkaar verbinden!
!
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