
In deze infosessie van het Netwerk tegen Armoede worden 2 pistes geëxploreerd:  

Mogelijke bijdragen vanuit uw rol als werkgever

Wordt u als werkgever vaak geconfronteerd met ziekteverzuim, loonbeslag, vragen naar
voorschotten, personeelsverloop, communicatieproblemen, … Dit zijn mogelijk signalen van
een armoedeproblematiek. Hier gaan hoge kosten voor de werkgever mee gepaard. We
bekijken hoe de tewerkstelling van deze werknemers verduurzaamd kan worden op een manier
die een win-win genereert voor de werknemer in armoede én voor zijn werkgever. 

Mogelijke bijdragen vanuit uw rol als producent van goederen/diensten

Hoe kan u ervoor zorgen dat uw product of dienst beter afgestemd is op de noden en
behoeften van mensen in armoede? Ontdek het aan de hand van het model van de 6 P's van
een armoedebewuste productontwikkeling. Ons unieke consumentenpanel van
ervaringsdeskundigen geeft de nodige input om hiermee aan de slag te gaan.

Deze interactieve infosessie wordt verzorgd door een tandem van een trainer en een
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Beiden hebben ruime ervaring in de
bedrijfswereld. Duurtijd: 2 uur. Max 20 deelnemers.

I N F O S E S S I E :  B E D R I J V E N  E N  D E  A R M O E D E - S D G ' S
TOOLS OM EEN ARMOEDEBEWUST BEDRIJF TE WORDEN

“Beëindig armoede overal en in al haar vormen”: dat is de ambitieuze doelstelling van SDG 1. Ook

verschillende andere SDG's zijn gerelateerd aan armoedebestrijding. Maar wat kan u als bedrijf nu

concreet doen om bij te dragen aan deze uiterst belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelstelling?

Het Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 58 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met een unieke
expertise in armoede. Het Netwerk bereikt meer dan 20.000 mensen in armoede die vanuit hun ervaringen
input geven om armoede structureel te bestrijden. Deze expertise is er ook op het vlak van tewerkstelling en
productontwikkeling. Op basis van deze ervaringsexpertise, wetenschappelijk onderzoek en best practices uit
de bedrijfswereld ontwikkelde het Netwerk deze infosessie.  Ons team bestaat uit trainers-consultants,
ervaringsdeskundigen met ruime ervaring in de bedrijfswereld en beleidsmedewerkers.

Deze dienstverlening kwam tot stand in samenwerking met


