Vertrouwd
Trouwens, in een studieclub – in elke regio zijn er actief - komt u
direct in contact met andere LWV-leden. Omdat elke club maximaal
25 leden telt, leert men elkaar goed kennen. Deze contacten
zorgen er bovendien voor dat u zich ook bij grootschalige
ledenbijeenkomsten snel op uw gemak voelt. Vanzelfsprekend
krijgt u tijdens de bijeenkomsten informatie over actuele zaken bij
de LWV of actuele kwesties in de provincie. Op haar beurt verneemt
de LWV wat er speelt bij de studieclubleden en kan dan al dan niet
direct actie ondernemen. Een win-win-situatie bij uitstek.

Gun uzelf een
verrijkende kijk
op zaken
LWV Studieclub

Bent u geïnteresseerd in deelname in een studieclub?
Stuur een mail naar secretariaat@lwv.nl
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Als gedreven ondernemer zit u krap in uw vrije tijd, heel
begrijpelijk. Toch blijft het gewenst om op gezette tijden
ervaring en kennis te delen met collega-ondernemers.
Groot is dan ook de kans op een voortreffelijk advies of
een gouden tip om bijvoorbeeld een onoverkomelijk
probleem op te lossen. Zo’n kruisbestuivend platform is
de studieclub, een inspirerende club exclusief voor leden
van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Kortom, een
ontmoetingsplek om naar uit te kijken. En waar collegaondernemers naar u uitkijken.

Verrijkend
Alvast om te noteren in uw agenda: een
LWV-studieclub komt zes keer per jaar
bijeen. Altijd in de namiddag, na gedane
zaken. Van deze zes bijeenkomsten moet u
er wel minimaal vier bijwonen. Deelname
aan een studieclub is dan wel vrijwillig,
maar allerminst vrijblijvend. Zo’n commitment past ook bij het servicegerichte
streven van de LWV om haar leden
onderling kennis te laten delen. Juist een
zo breed mogelijk gedeelde kennis werkt
verrijkend. Want de max. 25 leden van elke
studieclub komen uit verschillende
sectoren en bekijken zaken dan ook
vanuit hun eigen perspectief. Een dergelijk
veelkleurig gezelschap zorgt vaak ook
voor bijzondere en verrassende inzichten.

Goed om te weten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusief voor LWV-leden
Klankbord voor en door ondernemers
Bron van kennis en ervaring
Ondernemers uit verschillende branches
Max. 25 deelnemers, vaste samenstelling
6 bijeenkomsten per jaar
Min. 4 van de 6 bijeenkomsten bijwonen
Verdiepen en verbreden van inzichten
Kennisuitwisseling met collegaondernemers en externe deskundigen
• Mogelijkheid om zelf gespreksonderwerpen aan te dragen
• Meer profijt van uw LWV-lidmaatschap

Verdiepend
Leden bepalen zelf de gespreksthema’s.
Elk lid kan een onderwerp op de agenda
zetten om daarmee de mening van
anderen te peilen. Uiteraard is er ook alle
gelegenheid om externe deskundigen
uit te nodigen om over specifieke thema’s
een lezing te houden. Inderdaad, u en
uw collega-ondernemers bepalen zelf
verbreding en verdieping.
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