Bekijk de webversie

Beste partner van Kom'mit,
Met veel genoegen presenteren wij u dit gevarieerde jaarprogramma. Stuk voor stuk
evenementen die u beslist niet wilt missen en die gegarandeerd zorgen voor een flinke
inspiratieboost en nieuwe inzichten op het gebied van MVO! Noteer bij interesse de
onderstaande data alvast in uw agenda. Enkele weken voor ieder evenement ontvangt u
een uitnodiging met verdere details en een aanmeldlink. Wij kijken uit naar een mooi jaar
en verheugen ons nu al op uw komst!
Team Kom'mit

Woensdag 30 maart
Verkiezing en uitreiking Kom'mit MVOprijs
De feestelijke verkiezing en uitreiking van de Kom'mit
MVO-prijs is verplaatst naar 30 maart 2022 en is daarmee
het eerste evenement dat op de planning staat. Tijdens
een feestelijk diner leren we de drie finalisten, FORMANI,
Smeets Schilderwerken Stein en Zuyderland beter
kennen en bepalen de deskundige juryleden en de
aanwezige Kom'mit-partners wie de grote winnaar wordt.

Donderdag 21 april
Masterclass 'Hoe kom ik wél aan
personeel?'
In deze online masterclass nemen bedrijfsadviseurs
Magalie en Noémie Raaijmakers u mee in de wereld van
het vinden en houden van personeel. Deze
powervrouwen brengen deelnemers met elkaar in
verbinding en zetten ze in de actiemodus. U krijgt veel
concrete tips en trics, die u in uw bedrijf kunt toepassen.

Medio mei
Bedrijfsbezoek
Elkaar inspireren staat hoog in het vaandel bij Kom'mit.
Medio mei staat er dan ook een bedrijfsbezoek op de
planning bij een Kom'mit-partner. Welk bedrijf dit is blijft
nog even een verrassing, maar het geeft een goed
voorbeeld van hoe maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt toegepast in de praktijk.

Eind juni
Zomercarrousel
De zomer begint meteen goed met de Zomercarrousel
van Kom'mit. Laat u verrassen door alle informatie die u al
wandelend krijgt langs verschillende stands op een
idyllische locatie. Een fraai staaltje infotainment en een
gezellige bijeenkomst met een zomerse touch.

Woensdag 28 september
Prinses Laurentien - Laaggeletterdheid
Prinses Laurentien is o.a. sociaal ondernemer, auteur en
(dialoog)facilitator. In 2017 werd ze door De Dikke
Blauwe uitgeroepen tot ‘invloedrijkste speler in de
Nederlandse filantropie’. De rode draad in al haar werk
vormt inclusieve diversiteit en duurzaamheid. In 2004
richtte ze Stichting Lezen & Schrijven op om
laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen.

Eind oktober
Regio in Beeld
Regio in Beeld is onze jaarlijks terugkerende sessie
waarbij onder andere de meest recente cijfers van het
UWV gepresenteerd worden. Op basis van deze actuele
inzichten kunnen we beleids- en actieplannen ontwikkelen
met onze samenwerkingspartners in de regio. Belangrijke
cijfers, discussies en inspirerende praktijkvoorbeelden
passeren de revue.

Dinsdag 15 november
Björn Kuipers - Maatschappelijk
Teamwork
Björn Kuipers kennen we natuurlijk als voormalig
scheidsrechter en lid van de scheidsrechterscommissie
van de UEFA. Daarnaast is hij eigenaar van een aantal
Jumbo supermarkten waar hij al jarenlang inclusief
onderneemt. In zijn dynamische talk verbindt hij deze
werelden met elkaar. U zit op het puntje van uw stoel!

Kom'mit
Millenerweg 4
6136 KW Sittard
info@kom-mit.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kom-mit.nl toe aan uw adresboek.

