Goedemiddag beste mensen,
Hartelijk welkom en bedankt voor uw aanwezigheid en uw interesse in Socres.
De bestuurders van Socres en ikzelf geloven rotsvast dat profitondernemingen
en social profitondernemingen heel veel voor elkaar kunnen betekenen.
We geloven dat niet alleen, we zien dat ook telkens als we mensen ontmoeten
die naast hun professionele activiteiten een bestuursmandaat bekleden in een of
andere non-profitorganisatie.
Het valt op dat deze personen graag vertellen over de organisatie waar ze
bestuurder zijn. Omdat het een engagement is, dikwijls zelfs een passie. Een
bestuursmandaat behartig je met hart en ziel.
In onze gesprekken met bestuurders komt vaak naar voor hoe boeiend het is om
naast de professionele besognes nog in een andere omgeving te kunnen werken.
Het draait om waarde. Kan ik als bestuurder meerwaarde leveren?
Het draait ook om gewaardeerd worden. Kwaliteiten die professioneel als
vanzelfsprekend worden beschouwd, krijgen grote waardering in de socialprofitorganisatie.
Het draait ook om mensen. Samenwerken in een bestuursploeg is een
inspanning, maar het geeft ook enorm veel energie. Je wordt er als mens rijker
van en je steekt er allerlei zaken op die ook professioneel van nut kunnen zijn.
Met het netwerkevent van vandaag wil Socres jullie samenbrengen, mensen uit
de profit en de non-profitwereld. Hopelijk leggen jullie vandaag interessante
contacten, want dat is onze doelstelling.
De inhoudelijke thema’s die we u aanbieden, draaien uiteraard rond dezelfde
gedachte : wat kunnen profit en social profit voor elkaar betekenen? Hoe
kunnen ze samenwerken, wat kunnen ze van elkaar leren?
Voor we van start gaan wil ik heel graag de founding partners van Socres vzw
danken voor hun geloof in Socres en het engagement om het initiatief levend te
houden. De founding partners zijn Recticel, Alcopa, Groep H.Essers en KBC.

Een bijzonder dankuwel is voor KBC waar we vandaag te gast zijn en zonder
wie deze dag niet mogelijk zou zijn.
Ik mag u nu onze eerste spreker aankondigen.
Patrick Kenis, Academic Dean van Antwerp Management School en hoogleraar
Beleids- en Organisatiewetenschappen.
De focus van zijn onderzoek richt zich vooral op de effectiviteit van de
samenwerking in multi-organisatienetwerken.
Patrick staat bekend als een hoogstaand en enthousiast spreker.
We hebben het genoegen te mogen luisteren naar zijn bijdrage met als titel : De
kracht van diversiteit: waarom en hoe samenwerking van sociale economie en
profitbedrijven meerwaarde oplevert.
Patrick, graag aan u het woord.

