“Door in de PR aandacht
te geven aan andere
doelgroepen bereiken we
nieuw publiek”

Wat is de SESAM academie?
De SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau dat
zonder winstoogmerk advies op maat levert aan vrijwilligersorganisaties. SESAM staat voor Senioren en Samenleving.

Deventerstraat 130 c

SESAM adviseurs zijn professionals van 55 jaar en ouder die hun

7321 CD Apeldoorn

kennis en ervaring belangeloos inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.

055 360 29 16

Zij adviseren onder andere over:
strategie

financiën

info@sesamacademie.nl

organisatie

fondsenwerving

www.sesamacademie.nl

marketing en communicatie

vrijwilligersbeleid

De SESAM adviseurs zijn ervaren coaches voor individuele
vrijwilligers of besturen. Naast organisatieadvies biedt de SESAM
academie ook interim bestuur. Onze adviseurs zijn gecertificeerd
en volgen permanent scholing om hun kennis up-to-date te houden. SESAM adviseurs helpen uw organisatie op weg naar een
gezonde toekomst. Een toekomst die u zelf verder kunt invullen!
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Vrijwilligersorganisatie

Advies nodig?

Kosteloos kennismaken

Kosten

Zoekt u een manier om fondsen te werven, vraagt u zich af hoe

In uw adviesaanvraag geeft u kort aan waarmee de SESAM aca-

Voor de kosten hoeft u het niet te laten: uw organisatie betaalt

u vrijwilligers vindt en bindt of loopt het in het bestuur van uw

demie uw organisatie kan helpen. Wanneer uw adviesaanvraag

een bescheiden bedrag per adviesdagdeel. Dat is om kantoor-

organisatie niet lekker? Kunt u hulp gebruiken bij het opstellen

voldoet aan onze criteria, neemt een SESAM adviseur contact

kosten te dekken en de permanente scholing van de adviseurs

“De adviseur liet ons zelf

van een marketing- of communicatieplan? Wilt u een juridisch

met u op voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Meestal is

te bekostigen, zodat u er vanuit kunt gaan dat SESAM-adviezen

goed nadenken”

probleem tackelen? Uw financiële positie doorspreken? Of hebt u

deze afspraak met twee SESAM adviseurs die elkaar in kennis

altijd up-to-date zijn. De SESAM adviseurs zijn vrijwilligers die

een andere vraag?

en ervaring aanvullen. Tijdens dit gesprek kunt u uw aanvraag

hun inzet gratis leveren.

toelichten en stellen de adviseurs vragen om helder te krijgen op
Dan is het tijd om contact op te nemen met de SESAM academie!

welke manier zij uw organisatie kunnen ondersteunen.

Ervaren mensen geven u onafhankelijk advies dat past bij uw

Meer informatie of uw adviesaanvraag indienen?
Neem contact op met de SESAM academie door te bellen, te

organisatie tegen zeer lage kosten. De SESAM academie werkt

En dan?

mailen of uw adviesaanvraag online aan te melden.

met professionals die - als vrijwilliger - advies op maat geven,

Naar aanleiding van de kennismaking beschrijft de adviseur in-

De adviseurs van SESAM academie zijn u graag van dienst!

speciaal voor vrijwilligersorganisaties. Met een landelijk netwerk

houd, werkwijze en planning van het advies. Ook wordt aangege-

van tachtig professionele adviseurs, is er altijd iemand in de buurt

ven hoeveel adviesdagdelen hiermee gemoeid zijn. Dit (concept)

om u raad te geven. SESAM adviseurs hebben veel kennis en

plan van aanpak wordt met u besproken. Bent u het eens met de

ervaring en zetten voor vrijwilligersorganisaties hun expertise

inhoud, dan ondertekent u beiden dit plan van aanpak en kan de

geheel belangeloos in. Of dat nu voor een patiëntenvereniging,

advisering beginnen.

een zangkoor of een museum is.
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