‘Wij hebben door de adviezen meer
zelfvertrouwen gekregen om de
sponsor-actie op te zetten’.

Kosten
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: uw organisatie betaalt een
bescheiden bedrag per adviesdagdeel. Dat is om de kantoorkosten van SESAM academie te dekken en de permanente scholing

SESAM academie

van de adviseurs te bekostigen. U mag er immers van uitgaan dat

Deventerstraat 130-c

SESAM-adviezen altijd up-to-date en maatwerk zijn.

7321 CD Apeldoorn

De SESAM adviseurs zijn vrijwilligers die voor hun inzet geen

T 055 360 29 16

vergoeding ontvangen behalve een vergoeding voor hun
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reiskosten.
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‘De adviseurs hebben lijn in de organisatie
weten te brengen’.

Vrijwilligersorganisatie

Advies nodig?

de juiste kennis en ervaring. Daarnaast biedt SESAM academie

helpen. Wanneer uw adviesaanvraag voldoet aan onze criteria,

Uw club, vereniging, stichting, sociale onderneming of burgeri-

ook de mogelijkheid van interim-bestuur als uw organisatie een

neemt een SESAM adviseur contact met u op voor een kosteloos

nitiatief heeft te maken met veranderingen, van binnen en in de

tijdelijke bestuurder nodig heeft.

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw aanvraag

wereld er omheen. Veranderingen kunnen nieuwe kansen bieden

toelichten en stelt de adviseur vragen om helder te krijgen welke

maar stellen ook andere eisen aan uw organisatie of initiatief,

Zo’n 80 gemotiveerde vrijwilligers in heel Nederland vormen

ondersteuning uw organisatie nodig heeft. Als het nodig is komt er

bijvoorbeeld door teruglopende subsidies, vergrijzing onder de

samen SESAM academie: een maatschappelijk adviesbureau.

een collega mee die ervaring heeft met uw specifieke vraag.

leden, onvoldoende vrijwilligers of fondsen of sponsoren die

Met een landelijk netwerk van professionele adviseurs, is er altijd

steeds hogere eisen stellen. Hoe brengt u uw organisatie in een

wel een SESAM adviseur in de buurt om u te ondersteunen. Zij

En dan?

veranderende wereld in beweging?

beschikken over veel kennis en ervaring en zetten hun expertise

Naar aanleiding van de kennismaking beschrijft de adviseur de

geheel belangeloos in voor stichtingen, verenigingen, sociale

inhoud, de werkwijze en de planning van het adviestraject. Ook

U bent niet de enige die met deze vragen te maken heeft. Een

ondernemingen of burgerinitiatieven waar sprake is van inzet van

geeft hij of zij aan hoeveel adviesdagdelen hiermee gemoeid

SESAM adviseur kan u helpen. SESAM adviseurs kennen uit

vrijwilligers.

zullen zijn. Dit (concept)plan van aanpak wordt met u besproken.

ervaring de weg naar passende antwoorden. Of het nu gaat

Cultuurverandering

Coaching

Bent u het eens met de inhoud, dan ondertekent u beiden dit plan

om het werven van leden en vrijwilligers, om een plan voor een

Kosteloos kennismaken

subsidie- of sponsoraanvraag, om het vinden van een nieuwe sa-

In uw adviesaanvraag (bij voorbeeld via www.sesamacademie.nl)

menwerking of om een fusie, er is altijd een SESAM adviseur met

geeft u kort aan waarmee SESAM academie uw organisatie kan
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van aanpak en kan het adviestraject beginnen.
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