De Nieuwe Vereniging
Talent- verandering – werk – omgeving- circulair – sociaal – lokaal- samen-zorg- innovatie

WIE ZIJN WE? DE Nieuwe Vereniging (N.V.)

Wij zijn de nieuwe vereniging van ondernemers die werken aan verandering, die resoluut
kiezen voor maatschappelijke winst en streven naar een arbeidsmarkt waar alle talenten
kansen krijgen. Ondernemers die het anders willen doen, die werken aan een sociale en
circulaire economie waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. Zij staan voor duurzaam=
circulair= sociaal= betekenisvol= zinvol. Ze werken transparant en zijn bewust van hun
ecologische en sociale impact, lokaal en daarbuiten. Zij maken het verschil door zorg te
dragen voor elkaar en voor hun omgeving. Ze doen meer met wat ze hebben, doen goed
voor hun bedrijf, medewerkers, samenleving en natuur.
De n.v. verbindt en versterkt deze ondernemers: wij staan open voor alle initiatieven die
dezelfde ambitie delen: groeien naar een samenleving zonder verspilling (van materiaal,
mensen, voedsel, energie,…) en waar alle kansengroepen volwaardig deel van uitmaken.
De n.v. inspireert en innoveert: een netwerk waar gelijkgestemden zich thuis voelen en
praktijken kunnen delen. Een veilige haven die hun belangen behartigt, maar die ook
wendbaar is en proactief inspeelt op veranderende tijden. Een laboratorium om te
experimenteren en te pionieren.
De n.v. beweegt: wij faciliteren, ontwikkelen, zorgen voor meer erkenning en herkenning van
onze sector van betekenisvolle ondernemers en we ijveren voor meer jobs. Want meer groei
betekent meer impact!

WELKE WERELD WILLEN WIJ? Herwinnen VAN TALENTEN & VAN MATERIALEN
Een wereld waar iedereen, hoe kwetsbaar ook, door werk op maat hun talenten vinden en
terug een toekomstperspectief krijgen.
Een wereld waar mensen nieuwe kansen krijgen om terug regie te hebben over hun eigen
leven, om uit de armoede te geraken en om te participeren aan de gemeenschap.
Een wereld zonder verspilling, waar gebruikte materialen nieuwe kansen krijgen door
hoogwaardig hergebruik en recycling en terug opgenomen worden in de keten.
Een wereld waar de kringloop van grond- en voedingsstoffen en van energie gekend en
gesloten is.
Een wereld met een sterk sociaal weefsel waar de behoeften van de lokale gemeenschap
worden ingevuld.

HOE REALISEREN WE ONZE IMPACT? EEN PUNT MAKEN VAN VERANDERING

Door in te zetten op begeleiding van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. Niet voor
niets noemen wij onze begeleiders ‘mirakelmakers’.
Door onze maatschappelijke meerwaarde en impact van ons ondernemen te benoemen, te
meten en te promoten.
Door duurzame consumptie te stimuleren en kringen populair te maken.
Door een wendbare organisatie die inspeelt op lokale noden en maatschappelijke
tendensen.
Door samenwerking (cocreatie) en kennisdelen

