Programma
9.30 uur
10 uur
10.15 uur

Warme ontvangst met koffie en croissants – het gebaar telt!
Uitdagingen voor ondernemers in de kinderopvang, een korte inleiding
Première van de film met zeven inspirerende sociaal ondernemers in de
kinderopvang in de hoofdrol

11 uur
12.30 uur
13.30 uur
15 uur

En nu aan de slag! – een eerste reeks workshops
Lunch en netwerkmoment
Omdat je op één been niet kan staan: een tweede reeks workshops
We breien er een gezellig einde aan met een drankje en een babbel. Stel
gerust die vraag die op je lippen brandt aan een expert of een collegaondernemer

Workshops
Stapsgewijs innoveren
Vernieuwing, inspelen op trends, uniek zijn,... Hoe kan je als organisatie inspelen op al wat leeft in
en rond jouw opvang? We innoveren door kleine stappen te zetten. We gaan aan de slag met de
Innovator-Generator, een ondersteunend instrument ontwikkeld aan de Artevelde Hogeschool.
Hierbij brengen we de innovatie op gang voor jouw organisatie. Na deze workshop zijn de de eerste

11 uur
en 13.30 uur

stappen richting innovatie gezet.
Door: Karolien Huylebroek, docent pedagogie jonge kind Artevelde Hogeschool

Alternatieve vormen van fondsenwerving (onder meer ‘crowdfunding’)
Waar kan je allemaal terecht voor de financiering van je kinderdagverblijf? Naast de gewone
banklening en subsidies, zijn er nog tal van mogelijkheden. In deze workshop gaan we in op deze
alternatieve financieringsvormen en bespreken we de voor- en nadelen.

13.30 uur

Door: Ben Peeters, kredietconsulent Hefboom

Image building
Waarom is je imago uitbouwen en verzorgen belangrijk? Hoe doe je dat? Wat zijn tips en wat zijn
valkuilen, bijvoorbeeld bij gebruik van sociale media?
Door: Christophe Toye, communicatietrainer bij I Like Media

11 uur
en 13.30 uur

Tijdens ontmoetingen jaag je niet, daar zaai je!
Netwerken is niet alleen voor ‘grote’ ondernemers belangrijk.
Iets wat gemakkelijk oogt, vraagt soms veel voorbereiding. Maar… dé netwerker bestaat niet. Elke
netwerker heeft zijn mosterd ergens gehaald. Door na te denken bij enkele concrete voorbeelden is

11 uur

het de bedoeling een goede netwerker te worden, één waar u zich ook goed bij voelt.
Door: Nele Muys, coördinator Liberform (vormingsfonds vrije beroepen)

Groeimindset als sleutel voor duurzame inzetbaarheid en innovatief
gedrag van medewerkers
Medewerkers met een GROEIMINDSET zijn nodig in de opvanglocatie van vandaag en morgen: ze
staan open voor vernieuwing, verandering en gaan graag nieuwe uitdagingen aan. Maar hoe zorg je
ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn in een wereld waar jobs voortdurend veranderen
en mensen langer moeten werken? Hoe krijg je mensen mee op avontuur naar vernieuwing en
verandering? Karolien Hendrikx en Bieke Schreurs deden vanuit het expertisecentrum Innovatief

11 uur
en 13.30 uur

Ondernemen van Hogeschool PXL onderzoek naar de hefbomen naar een groeimindset bij meer dan
500 ondernemers en medewerkers. Hun inzichten en heel veel praktische tips worden gedeeld in
deze interactieve sessie.
Door: Karolien Hendrikx, Expertisecentrum Innovatief Ondernemen Hogeschool PXL Hasselt

Missie, visie en trends
Hoe ziet de kinderdagopvang van de toekomst er uit? Wat is het belang van een de missie, visie en
waarden binnen jullie opvang? Hoe weten jullie klanten voor welk concept jullie staan? Welke trends
beïnvloeden de kinderopvang en hoe kunnen jullie hiermee rekening houden? Tijdens deze
workshop leren jullie de verbanden, geven we inspirerende voorbeelden en gaan we jullie zelf
ontdekken hoe je zelf aan de slag kan gaan in je eigen kinderopvang om de juiste beslissingen te

11 uur
en 13.30 uur

nemen voor een succesvolle kinderopvang, klaar voor de toekomst!

Door: Nadine De Weirdt, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Financieel plan
Het financieel plan is de vertrekbasis voor de financiële opvolging van mijn
bedrijf/kinderdagverblijf.
Waaruit bestaat een financieel plan ?
Hoe moet ik het schrijven ?
Waarom moet ik het schrijven ?
Door: Rudi Ceunen, kredietconsulent Hefboom

11 uur

Aan de slag met talent

Hoe ontdek je waar je zelf sterk in bent? Hoe werf je de talenten die je nodig hebt? Hoe kan je deze
talenten, ook de minder voor de hand liggende, bij jezelf en je medewerkers maximaal benutten
binnen je kinderopvang?

11 uur
en 13.30 uur

Door: Rita Steyaert, diensthoofd HRM bij Kind en Gezin

Praktisch
Deelname aan de Inspiratiedag is gratis (koffie en lunch inbegrepen). Je hoeft je enkel te
registreren vóór 19 maart via deze link. Het aantal deelnemers is beperkt tot 150. Je kiest ter
plaatse aan welke workshops je wil deelnemen.
We raden je aan om met het openbaar vervoer te komen. De Kind en Gezin Academie ligt op
slechts 10 minuten wandelen van het treinstation Brussel Zuid. Meer info over de bereikbaarheid
op de website van Kind en Gezin.

