Vormingsaanbod Muntuit
Complementaire munten,
een hefboom naar duurzame samenleving.

Wat als... we lokaal starten met
een gemeenschapsmunt?

Interactieve lezing

Actieve sessie

Heb je soms ook het gevoel dat je ondanks alle inspanningen
in jouw directe omgeving geen vat krijgt op de grote
uitdagingen op vlak van klimaat, milieu, sociaal… ?
Benieuwd naar wat Bruto Lokaal Geluk kan zijn, met
bouwstenen als welzijn, ecologie en co-creatie? Ontdek
de rijkdom van lokale munten, die overal in de wereld aan
populariteit winnen als een middel om sociaal-ecologische
uitdagingen praktisch aan te pakken.
Na deze sessie zie je hoop, goesting en de vele mogelijkheden
van jouw en andere lokale initiatieven.
Praktisch:
20 min – 60 min / 10+ deelnemers

Ben je als burgerinitiatief, buurtcomité, organisatie...
geïnteresseerd in een gemeenschapsmunt en wil je er eens
van proeven? In deze actieve workshop gaan we na een
korte intro aan de slag met je ideeën.
Wat wil je realiseren in je buurt of omgeving en wie heb je
daar voor nodig? We bekijken samen of een munt het juiste
middel is voor je doelen.
Praktisch:
120 min / 5 + deelnemers
Noot:
Je kan ook zelf aan de slag. Check via de wizard al eens welke munt
bij jouw initiatief kan passen. Daarnaast kan je posters downloaden
om de stappen richting een gemeenschapsmunt te doorlopen.
Uiteraard mag je ons inschakelen voor de begeleiding.

Bruto Lokaal Geluk? Verruim je perspectief.
Actieve spelsessie

Op maat van jouw vraag.

Ervaar hoe geld ons gedrag verandert. Voor beter… of voor
slechter. Is er een alternatief voor de scheve geldrelaties die
we onderling in stand houden?

Sessie op maat van jouw organisatie

Is de toekomst te vormen met bouwstenen zoals welzijn,
ecologie en co-creatie? Benieuwd naar wat dit zoal kan zijn?
Kom er alles over te weten tijdens deze actieve spelsessie!
Praktisch:
90 – 120 min / 6-20 deelnemers
Noot:
In deze sessie spelen we een kort spel over het effect van geld op ons
gedrag. Het spel kan je ook afzonderlijk boeken en kan gespeeld
worden in minimum 20 min.

Heb je een specifiek verzoek qua vorming? Wij bieden ook
vormingen aan op maat van jouw thema! Contacteer ons
gerust voor een vrijblijvend, verkennend gesprek naar de
mogelijkheden en tarieven.

Heb je interesse in een vorming?
Heb je een vraag over de tarieven?
Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende
verkenningsgesprek via hallo@muntuit.be

www.muntuit.be

