Beste
lezer,

Inhoud

In deze eerste editie van het BSAE magazine
Community in 2020 lees je het rondetafel
gesprek met zes verenigingsprofessionals die
jaarlijks mee instaan voor de awarduitreiking
binnen hun sector. Wat is hun grootste
motivatie om awards te organiseren, hoe
pakken ze het aan, waar zien zij valkuilen en
opportuniteiten?

Ledennieuws en praktijkcases
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Rondetafelgesprek: awards als erkenning voor wat is én
als richtingwijzer voor de toekomst

7

Woord van bestuur: energie van professionals die echt
het verschil willen maken • BSAE bestuurders
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Bert Fraussen, doctor aan de Universiteit
Leiden, doet ons stilstaan bij de identiteit
van onze organisatie. Wie ben je? Waar sta je
voor? En hoe werkt dat door in je dagelijkse
werking en je rol als belangenbehartiger ?

BSAE Academy
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Wie ben je en waar sta je voor als belangenorganisatie •
Bert Fraussen
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In het dubbelgesprek met Christophe
Hautier van ORI (sectororganisatie van
advies- en ingenieursbureaus) en Nicolas
Van Praet (Netwerk tegen Armoede), zien
we hoe verenigingsprofessionals uit twee
verenigingen uit totaal verschillende sectoren
dezelfde uitdagingen en tendensen bemerken.

"Ik zit helemaal op mijn plaats binnen een
beroepsvereniging" • Fien De Baere, Vereniging van
Vlaamse Reisbureaus
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De wetenschap over vermarkting en de relatie met de
politiek • David Nassen
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Boekrecensie: De Verenigingsprofessional
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Voorbij verenigen en op naar verbinden – een
avontuurlijk reis • Marc Mestdagh
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De kracht van het netwerk en maatschappelijke relevante
expertise • Christophe Hautier, ORI, en Nicolas Van Praet,
Netwerk tegen Armoede
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Verder niet te missen artikels: ‘Voorbij
verenigen en op naar verbinden’ door Marc
Mestdagh, CEO 2mpact, en het verslag over
het CSI Flanders onderzoeksproject door
BSAE-coördinator David Nassen.
Dit magazine leeft en komt tot
leven
door
actieve
en
betrokken
verenigingsprofessionals. De artikels delen
en illustreren de praktijkkennis uit BSAEbijeenkomsten.
Geïnspireerd door een artikel? Ga dan samen
aan de slag in de BSAE Academy. Of wil je zelf
in de pen kruipen? Laat het ons weten.
Veel leesplezier,
Josefien D’Haene
Community manager BSAE
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