
Conscious Contracting  

DO-IT-YOURSELF
TRAJECT



Project Conscious Contracting

Het project Conscious Contracting heeft als doel 
organisaties te helpen om te komen tot aansprekende,
juridisch verantwoorde overeenkomsten die ondersteunend 
zijn aan het welzijn van alle betrokken partijen en hun relatie. 

Hiervoor starten we een pilot-traject, waarin organisaties
zelf aan de slag gaan met de arbeidsovereenkomsten in
hun organisatie. De animo voor deelname was zeer groot.
We hebben inmiddels een groep van 8 bedrijven samen- 
gesteld die in oktober van start gaan.

Om nog veel meer organisaties óók de kans te geven
om stappen te zetten op dit gebied starten we gelijktijdig

een Do-It-Yourself traject.

Do-It-Yourself traject
De deelnemers van het Do-It-Yourself traject worden  
stap voor stap (online) meegenomen in wat Conscious 
Contracting is en hoe ze hier in hun eigen organisatie  
mee aan de slag kunnen gaan. Er zijn online masterclasses 
met uitleg en inspiratie en live Q&A sessies met inhoudelijke 
(juridische) experts. En via de online community kunnen 
deelnemers onderling ervaringen uitwisselen.

https://medemenselijkondernemen.nl/conscious-contracting/
https://medemenselijkondernemen.nl/conscious-contracting/#pilot-traject


 Elementen Do-It-Yourself traject
Als deelnemer aan het Do-It-Yourself traject mag je het  

volgende verwachten:

• Online masterclasses met uitleg en inspiratie > 3 x 1 uur

• Live Q&A sessies met inhoudelijke (juridische) experts > 3 x 1 uur

•  Suggesties voor stappen die je in je eigen organisatie kunt 

zetten > inschatting tijdbesteding 1,5 dag

•  Ruimte om eigen vragen in te brengen

•  Inspirerende voorbeelden en ‘beren op de weg’ van  

organisaties die hier al mee aan de slag gingen

•  Deelname aan Beren op de weg conferentie (april 2023) 

en het slotevent (juni 2023) van het project Conscious  

Contracting

•     Je wordt onderdeel van een community van organisaties 

die allemaal aan de slag gaan met conscious contracting  

en onderling ervaringen uitwisselen.

Het Do-It-Yourself traject start eind oktober 2022 en loopt 

tot en met juni 2023. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.



Dit project wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting Agape in  

Organisaties en mogelijk gemaakt door  
De Goldschmeding Foundation.  

De Stichting heeft als doel mede- 
menselijkheid in de bedrijfsvoering te  
bevorderen door kennis en inzichten 

‘naar de praktijk’ te brengen.  
www.medemenselijkondernemen.nl

  

Voor wie
We zoeken organisaties met minimaal 10 medewerkers
die in hun arbeidsovereenkomsten de ‘menselijke maat’  
willen zoeken, hierin meer recht willen doen aan het welzijn 
van alle betrokkenen. Die via het Do-It-Yourself traject 
zelf hier mee aan de slag willen gaan en met ons gaan  
experimenteren: dit is de eerste keer dat we dit traject  
organiseren en we willen graag samen leren. En die  
bereid zijn om inzichten en ervaringen te delen met  
andere organisaties. 

Meer informatie of meedoen
Wil je meer weten of heb je interesse om deel te  
nemen aan het Do-It-Yourself traject?  
Neem dan contact op met Judith Steitner via
judith@firmatwist.nl.

Het traject gaat door bij minimaal 15 deelnemers.

http://www.medemenselijkondernemen.nl
mailto:judith%40firmatwist.nl.%20?subject=

