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STUDIENAMIDDAG VOOR VZW’S

Fiere vzw? Straal het ook uit!   
Hoe “employer branding” en “marketing” 
verrassend samengaan 

Kortrijk, 18 oktober 2016
Ook te volgen via livestream

PRAKTISCH

Datum en plaats

Dinsdag 18 oktober 2016 van 13 tot 16.30 uur
Ontvangst vanaf 12.30 uur met broodjeslunch 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijving 

Schrijf in vóór 11 oktober 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

Wilt u de studienamiddag via livestream volgen of nadien 
de opname bekijken?  Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 120 euro.

Indien zowel de directeur als de voorzitter van de vzw 
zich samen inschrijven, dan is de deelnameprijs slechts 
210 euro voor beiden samen.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.  Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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PROGRAMMA

12.00 Onthaal met broodjeslunch

13.00 Welkomstwoord
	 Moderator	Tim	Vannieuwenhuyse,	CEO	Waak

13.15 Marketing bezorgt elke vzw the extra (s)mile  
	 Georges	Van	Nevel,	zaakvoerder	Talent’	en	id-punt	en	expert	

Empolyer	Branding					
	
	 Ogenschijnlijk	2	tegengestelde	polen.	Commerciële	bedrijven	

omarmden	marketing	om	hun	winstgevendheid	te	bestendi-
gen/te	verhogen.	Terwijl	een	vzw	juist	zonder	winstoogmerk	
handelt.	Hoewel,	een	vzw	moet	de	nodige	winst	genereren	
om	de	noodzakelijke	investeringen	te	kunnen	dragen.	Dit	
vraagt	een	professionele	instelling.	Marketing	is	daar	een	
wezenlijk	onderdeel	van.	Het	laat	toe	een	sterke(re)	positie	uit	
te	bouwen.	En	continuïteit	garanderen	op	termijn.

14.15 Koffiepauze

14.45 Living the employer brand:  van sterke werkgever naar 
bezielde vzw-ambassadeurs

	 Gerd	Bellemans,	zaakvoerder	Talent’	en	id-punt	en	expert	
Empolyer	Branding							

	 Moeten	wij	onszelf	verkopen?	Wie	is	een	interessante	
werkgever?	Hoe	maak	je	het	verschil?	USP?	Wat	is	employer	
branding?	Identiteit	versus	imago?	Organisatiestructuur	
versus	-cultuur?	Interne	communicatie?	Hoe	medewerkers	
laten	schitteren?	Van	medewerkers	tot	ambassadeurs?		
	
Hoe	percipieert	het	ruime	publiek	‘een	werkgever’?	Vele	
organisaties	laten	die	beeldvorming	de	vrije	loop.	Ze	zouden	
dat	beter	niet	doen.

	 Een	doordacht	‘werkgeversimago’	overtuigt	de	mensen	van	de:
•	 Unieke	identiteit	van	de	organisatie	die	je	wil	zijn
•	 Rijkdom	van	de	jobs	en	loopbanen
•	 Ambities	en	rol	van	de	medewerkers	bij	de	realisatie	van	

het	verhaal	dat	je	wil	schrijven

	 Starten	met	een	gevoel	van	herkenbaarheid,	daarna	bezielen	
&	behouden	om	vervolgens	jouw	medewerkers	als	de	beste	
ambassadeurs	jouw	merk	te	laten	uitdragen.	Dit	is	de	op-
dracht!

15.45 Groep Ubuntu = Verder – Sterker – Anders	
	 ‘I	am	because	we	are’	als	lifestyle

	 Johan	Timperman,	afgevaardigd	bestuurder	Groep	Ubuntu

16.15 Vraagstelling
16.30 Einde studienamiddag

Fiere vzw? Straal het ook uit! 

Hoe “employer branding” en “marketing” 
verrassend samengaan

Jullie identiteit, jullie imago, jullie uitstraling, … Wat maakt 
jullie vzw zo uniek?

Tijdens deze studienamiddag zien we dat “marketing” en 
“employer branding” verrassend samengaan. 

Niet enkel de marketing naar je “externe” klanten, maar ook 
de employer branding naar je “interne klanten” zorgt voor de 
nodige brandstof voor de juiste uitstraling van jouw vzw. 

We vertrekken van de volgende vragen:

• Waarom is een juiste “uitstraling” zo belangrijk?
• Mag een vzw wel “commercieel” zijn en “zijn ziel verkopen”? 
• Wat als er “iets mis loopt”? Hoe pak je dit 

communicatiegewijs op een correcte manier aan? 
• Hoe laat je je medewerkers “schitteren” en maak je hen 

“ambassadeurs” van je vzw? 
• Hoe kan jouw vzw een interessante werkgever zijn? 
• Welke voordelen biedt een goede mix van marketing en 

employer branding?
• Welke voorbeelden zien we hiervan in de praktijk? 

Bent u verantwoordelijk binnen een vzw? 

Deze studienamiddag richt zich tot bestuurders, voorzitters, 
directeurs, penningmeesters, verantwoordelijken en 
consultants van vzw’s en andere geïnteresseerden. 

Livestream of opname

U kan deze studienamiddag volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat of nadien de opname bekijken. 

Organisatie 

Werkgroep: Piet Dujardin, Dominique Lapiere, Peter Reynaert, 
Marc Vandecasteele en Tim Vannieuwenhuyse


