workshop

WORKSHOP

HOE KRIJG JE ZE MEE?

LEER HOE JE JE COLLEGA’S KUNT ACTIVEREN VOOR EN DOOR MVO!

Tijdens deze workshop geen abstract gedoe,
maar aan de slag met jouw interne MVOcommunicatie vraagstuk. In 1 dag leer je
doeltreffende instrumenten kennen en bedenk
je een concept om collega’s voor en door MVO
positief te beïnvloeden. Een hoop energie, die
ook na deze workshop standhoudt!

JE ZOEKT:
• Concretisering en validering van
duurzaamheidsthema’s

• Handvatten en instrumenten om mensen
mee te krijgen

• Onderlinge afstemming en borging van duurzaamheid
• Verhalen om interne (MVO)communicatie
vorm en inhoud te geven

MIS ’M NIET:
Donderdag
1 november 2018
(9.30 – 16.00 uur)

DOE MEE EN LEER!
Deze workshop vergroot je inzichten via

• Vakinhoudelijke kennis
• Tactieken en instrumenten
• Praktijkvoorbeelden
• Uitwisseling met professionals van andere organisaties
• Kennis & ervaringen van de trainers

‘Ik wist weer waar ik zaken moest
plaatsen en kreeg aanknopingspunten
voor verwoording en verankering van ons
duurzaamheidsbeleid.’
Paul de Bie, kwaliteitsmanager ESG / Wageningen UR

‘Het instrument ‘de MVOcommunicatieladder’ liet ons snel
zien waar we staan als het gaat om
betrokkenheid voor MVO en waar we
kansen laten liggen.’
Dunea

VOOR WIE IS DEZE WORKSHOP?
Communicatieprofessionals, MVO-managers c.q.
MVO-coördinatoren, KAM-coördinatoren, relatie
managers, salesmanagers en P&O/HRM deskundigen.

HET PROGRAMMA
1 NOVEMBER 2018
Workshop van 1 dag (9.30 – 16 uur) op 1 november 2018
bij Social Impact Factory, Vredenburg 40 te Utrecht.

• BLOK 1 Communicatietools: vb. BrandTree,
Communicatieladder, Vijfkrachtenmodel

• BLOK 2 Aan de slag: kies je tool en pas ‘m toe
• BLOK 3 Ontwikkel je eigen concept; zo kun je na afloop
van de workshop de interne communicatie succesvol
beïnvloeden
Na afloop

• Digital goodiebag
• Een online sparringsessie (1 uur) met één van de
trainers

WE BIEDEN JE NIEUWE INVALSHOEKEN ...
... over hoe je je collega’s moeiteloos kunt betrekken bij MVO-ontwikkelingen en initiatieven. En, hoe je hierbij optimaal
gebruik maakt bestaande interne communicatiekanalen. Formeel & informeel

MELD JE AAN!

TRAINERS

We hebben plek voor slechts 12 deelnemers. Jouw
investering voor deze workshop bedraagt € 495,- excl.
21% btw. Materialen en lunch zijn hierbij inbegrepen.
Na afloop ontvang je nog een digital goodiebag en een
online sparringsessie. Enthousiast?! Meld je dan aan
per e-mail bij Elise Vonk, info@vonk-mvo.nl vóór
24 oktober 2018. De workshop gaat door bij minimaal
6 deelnemers.

Christel is verander- en communicatiestrateeg en
‘coach on the job’ van communicatiemanagers. Elise
is MVO-communicatie expert en bedrijfskundige.
Samen ontwikkelden zij een toolkit voor organisaties
& professionals om sneller meters te kunnen maken.
De instrumenten zorgen voor duidelijkheid, richting
en focus binnen de duurzame transitie. De energie &
het enthousiasme voor (de mogelijkheden van) MVOcommunicatie dragen Christel en Elise graag op je over
in deze workshop.

‘Elise en Christel zijn
enthousiast, inspirerend,
prikkelend en hebben kennis
van zaken. Ze vullen elkaar
goed aan.’
Simon van der Schouw, adviseur Advies- en
Kenniscentrum Meerlanden

KIJK OOK EENS OP VONK-MVO.NL

Elise Vonk

Christel Berkhout

vonk-mvo.nl
06 - 81 86 39 87

christelberkhout.nl
06 - 23 14 66 62

