Vormingsaanbod Muntuit
Verbinden en waarderen met jouw
omgeving doe je zo!
Keynote/ interactieve lezing/ webinar
Wil je je ook meer inzetten op verbinding in je organisatie of
je buurt?
Aan de hand van voorbeelden van lokale
gemeenschapsmuntpraktijken ontdek je de juiste
ingrediënten die je zelf kan gebruiken om duurzaam welzijn te
creëren voor jezelf en je directe omgeving.

Verhoog het Bruto Lokaal Geluk,
Start je eigen munt
Traject met 4 contactmomenten
Wil je ook meebouwen aan duurzame en participatieve
samenleving, waar lokale voorspoed en geluk centraal
staan? Ben je benieuwd naar wat een gemeenschapsmunt
voor jouw directe omgeving zou kunnen betekenen? Vraag je
je af hoe je met een gemeenschapsmunt best start? Dan is
dit traject zeker iets voor jou!

Samen kunnen we van koers veranderen. Krijg goesting
en zie de vele mogelijkheden van jouw en andere lokale
initiatieven

Een gemeenschapsmunt is een uniek middel dat burgers
en gemeenschappen empowert om de huidige sociaal –
ecologische uitdagingen zoals milieuzorg, wijkparticipatie,
burenzorg, … zelf praktisch aanpakken.

Praktisch:
20 min – 60 min / 10 - 50 deelnemers

Praktisch:
4 x 90min / 5 + deelnemers

Verruim je perspectief met Bruto Lokaal Geluk.
Actieve spelsessie
Wat is het verschil tussen Bruto Nationaal Product en Bruto
Lokaal Geluk? Hoe duurzaam gelukkig ben je, je organisatie,
je buurt, …?
Ontdek het potentieel van gemeenschapsmunten om de
huidige sociaal-ecologische uitdagingen praktisch aan te
pakken.
Benieuwd naar hoe je je steentje kan bijdragen tot meer
Bruto Lokaal Geluk? Verruim je perspectief tijdens deze
actieve spelsessie.

Op maat van jouw vraag.
Sessie op maat van jouw organisatie
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

Praktisch:
90 – 120 min / 6-20 deelnemers
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