
Vzw De Keerkring, de initiatiefnemer van de Opvoedingslijn, vroeg ons om een stakeholdersbevra-
ging uit te voeren bij ouders en het werkveld, om zicht te krijgen op hun positie en rol.

Enerzijds stelde vzw De Keerkring zich de vraag of wat zij te bieden heeft (nog) ‘actueel’ is. Biedt 
deze organisatie een antwoord op de vragen en behoeften van ouders en stakeholders? Wat zijn 
sterktes, wat zijn leemtes en hoe zouden ze daar nog beter op kunnen inzetten? Kortom, vzw De 
Keerkring wil de eigen werking bevragen en bekijken hoe ze hun aanbod (nog) beter kunnen af-
stemmen op de behoeften en vragen van ouders en van professionele stakeholders.

Aansluitend stelde zich ook de vraag hoe vzw De Keerkring versterkt kan inzetten op samenwer-
king met andere diensten en organisaties en welke meerwaarde dat voor al de betrokken actoren 
zou kunnen bieden.
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Inspraak, participatie en buurtgericht

Wil je als KMO of social profit organisatie investeren in het realiseren van duurzame partnerschap-
pen? Via praktijkgericht onderzoek worden heel wat bruikbare methodieken ontwikkeld om stake-
holders, met inbegrip van de lokale gemeenschap, actief te betrekken bij onder meer bedrijfsvoer-
ing en planning.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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