Bonafideel
Een platform voor sociaal ondernemen, circulaire economie en samenwerking.

Beschrijving Bonafideel:
Bonafideel is een concept voor een ontmoetings-, studie- en werkplek voor: studenten; mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt; sociaal ondernemers (en iedereen met een interesse voor educatie,
ondernemerschap en samenwerken).

Bonafideel wil met behulp van zoveel mogelijk lokale partijen, een professioneel en sociaal netwerk
in en rondom de ontmoetingsplek creëren. Binnen het netwerk wordt samenwerken en sociaal
ondernemerschap geaccommodeerd en gestimuleerd.

Alle deelnemers hebben een betekenisvolle rol en bouwen samen aan een ondernemender en
socialer Den Bosch. Zo krijgen studenten die stage lopen, voor hun opleiding relevante taken en
doelen. Op deze manier bouwen ze mee aan de groei en ontwikkeling van Bonafideel. Ze
ontwikkelen hun kennis van de theorie hand in hand met beroepsgerichte ervaring in de
praktijk.(meer voorbeelden van andere doelgroepen?) .

De doelen van Bonafideel zijn:
Het bundelen van de talenten en middelen van onderwijs, overheid, ondernemingen en inwoners om:


sociaal ondernemerschap te stimuleren;



een brug van onderwijs naar arbeidsmarkt te creëren;



mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op basis van talenten, zelfstandig te leren
ondernemen;



een platform te bieden voor mensen die op een directe, betrokken wijze willen investeren in
goede doelen;



te dienen als bruisende ontmoetingsplek in de stad.

Wat gaan we doen op de netwerkbijeenkomst?
Samen met de andere OO netwerkers en OO leden gaan wij de methode en gedachtegang achter
Bonafideel toepassen op de eigen werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke inzet
van eigen talenten en potentiële aansluiting op de talenten van andere deelnemers.

We bekijken op deze netwerkbijeenkomst welke samenwerkingen er ontstaan binnen het beoogde
plan Bonafideel en hoe de verschillende talenten van betrokken partijen samen de individuele leden
en het gemeenschappelijke doel verder helpen.

Beschrijving inhoud activiteiten netwerkbijeenkomst
Hoe kan ik Bonafideel gebruiken om mijn talenten en rol optimaal te benutten?
Welke mogelijkheden zijn er om elkaars talenten te benutten en ondersteunen ?
Welke kansen kunnen wij met deze samenwerking creëren?
Wat zou een HUB zoals Bonafideel ons kunnen bieden?

Deze vragen beantwoorden we om de werkwijze en gedachtegang achter Bonafideel in kaart te
brengen, met die kaart gaan we op zoek naar kansen in een mogelijke samenwerking met Bonafideel,
en ook potentiële aansluiting van de eigen talenten op de talenten van anderen binnen het netwerk.

Slot
Wilt u uw netwerk vergroten rondom sociaal ondernemen en circulaire economie? Wilt u
meedenken over de uitvoering en toekomst van Bonafideel? En wilt u elkaars talenten benutten en
meedenken over een mogelijke samenwerking met Bonafideel? Dan zien wie u graag op de
netwerkbijeenkomst van 2 februari 2018.

