
Ontmoetingsmoment voor ondernemers uit de buurt 
omdat deze tijd vraagt om verandering, verbinding en bezieling 
 
In Sint-Amandsberg zijn heel wat ondernemers actief, leven heel wat creatieve ideeën, komen 
interessante innovatieve initiatieven van de grond …. 

Vaak weten we niet van elkaar waar we mee bezig zijn en/of waar we naar op zoek zijn.  

Zeker nu met de corona-omstandigheden worden ondernemers uitgedaagd om een nieuwe visie te 
ontwikkelen over de toekomst, zich anders te organiseren en/of zichzelf opnieuw uit te vinden.  

We hebben elkaar nodig. Daarom organiseren Elke (Engelstraat) en Johan (Toekomststraat) op 19 
september een laagdrempelig, informeel uitwisselingsmoment voor geïnteresseerde ondernemers 
uit onze dynamische gemeente.  

Welke thema’s komen aan bod ? 

• Kennismaking: wie is wie? Wie doet wat? 
• Welke nieuwe uitdagingen brengt corona met zich mee voor onze (kleine) onderneming  ? 
• Hoe willen/kunnen we hier als ondernemer mee omgaan ? 
• Welke ideeën hebben we over anders gaan samenwerken, ons anders organiseren, 

duurzame verdienmodellen, … ? 
• Wat hebben we nodig om de shift te kunnen maken, een eerstvolgende stap te zetten ? 
• Hoe kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen ?  
• … 

Wat moet ik mij voorstellen bij de format ? 
Als initiatiefnemers willen Elke Leyman -emotioneel expressionist en bezieler van r-evolutie.be- en 
Johan Snellinckx -change facilitator en bezieler van intensio.be- de ochtend actief begeleiden zodat 
iedereen met een voldaan gevoel (letterlijk en/of figuurlijk) huiswaarts keert.  

Waar en wanneer ? 
Op 19 september in huis Fut’ur, Toekomststraat 23, St Amandsberg van 10u tot 12u30.  
We zorgen samen voor een coronaveilige omgeving (max. 15 deelnemers - mochten er meer 
belangstellenden zijn, dan organiseren we een tweede moment). Deelnameprijs is 5 euro. 

Hoe inschrijven ? 
Bel of stuur een mailtje naar Elke Leyman (r-evolutie.be) of Johan Snellinckx (Intensio.be) 
Elke - elke@elkeleyman.be – gsm 0032 494 547 587 
Johan – johan@intensio.be – gsm 0032 486 28 99 54 
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