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Graag nodigen wij je uit op maandag  
22 februari 2016 op ‘Samen Stromen’, het 
netwerk voor Samenwerking & Doorstroom

Wist je dat er vandaag 27.000 gemotiveerde werknemers aan de slag zijn in de sociale economie? Je krijgt een goed beeld van 
de sector in dit filmpje. 

Een aantal mensen zijn ondertussen, door de begeleiding binnen de sociale economie, voldoende gewapend om mee te 
draaien op de arbeidsmarkt. Wie weet zijn dit wel jouw werknemers van morgen? 

Samen Stromen, het nieuwe Netwerk voor Samenwerking & Doorstroom

De doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft echter pas kans op slagen wanneer ondernemers 
binnen en buiten de sociale economie elkaar beter leren kennen.

Daarom start socialeeconomie.be het Netwerk voor Samenwerking & Doorstroom. Een netwerk waar je… 
• … andere ondernemers binnen en buiten de sociale economie leert kennen
• … je MVO-ambitie (maatschappelijk verantwoord ondernemen) kracht bijzet, door mensen een kans te geven hun talenten 

te ontplooien
• … praktische informatie krijgt over doorstroomtrajecten (begeleiding, subsidiëring, …)
• … inspirerende getuigenissen hoort van ondernemers en doorstroombegeleiders

Netwerkevent: 22 februari

Klaar om de eerste knopen in je netwerk te leggen? Kom naar het netwerkevent, op maandag 22 februari 2016 (14u-20u) in 
Gent. Noteer de datum in je agenda, en schrijf je alvast in via socialeeconomie.be/netwerkevent-samen-stromen. 

Wedstrijd
Stuur deze uitnodiging gerust door naar collega-ondernemers die - net als jij -  geïnteresseerd zijn om te netwerken met 
bedrijven uit de sociale economie: de 3 personen die het meeste professionele contacten tot op Samen Stromen krijgen, 
winnen een cadeaubon ter waarde van 80 euro van Balls & Glory. 

Dit bedrijf is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen sociale en reguliere economie: Balls & Glory neemt gehaktballen 
af bij vleesverwerkingsbedrijf Noyen, dat werknemers van maatwerkbedrijf Demival inzet om de gehaktballen te draaien.

Samen Stromen is gefinancierd door de Vlaamse overheid, in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. 
Het initiatief is georganiseerd door socialeeconomie.be en gecoördineerd door De Punt.

https://www.youtube.com/watch?v=J-YbdSbrFIE
www.socialeeconomie.be/netwerkevent-samen-stromen
http://ballsnglory.be/

