Wij zijn een collectief van talenten, onderwijsinstellingen,
professionals, overheden en bedrijven, die elkaar inspireren,
ondersteunen, verbinden en helpen groeien.
We zijn uniek doordat we niet slechts een netwerk van
kennissen zijn, maar juist een netwerk waarin we ons
committeren aan diensten, producten en inspiratie.
Het resultaat van de groei komt tot uitdrukking in de
ontdekking van en het flexibel inspelen op nieuwe markten,
kansen en producten. Anderzijds is het resultaat persoonlijke
groei en inspiratie voor het dagelijkse werk. We ontmoeten
elkaar tijdens inspirerende bijeenkomsten en werksessies op de
Netwerkschool in Velp.
Als partner van het Helicon Groei Collectief committeert u zich door lidmaatschap en uitwisseling van
diensten en producten. De verschillende partners:
 betalen jaarlijks 150,- euro;
 stellen jaarlijks 10 uur aan dienstverlening of product t.w.v. 750,- euro ter beschikking aan andere
partners;
 gebruiken jaarlijks 10 uur aan dienstverlening of product t.w.v. 750,- euro van andere partners.
Partners nemen jaarlijks deel aan inspiratiebijeenkomsten. Er wordt publiciteit gegenereerd voor de
partners door vermelding van hun bedrijfsnaam op de website, vermelding van hun bedrijfsnaam op
Netwerkschool Helicon, toegang tot de LinkedIn groep, en aandacht tijdens bijeenkomsten voor de
verschillende producten en diensten.
Uitwisseling met Netwerkschool Helicon:
- Gebruik accommodatie Netwerkschool zoals
vergaderruimtes en flexwerkplekken
- Gastdocentschap
- Gebruik van expertise bij docenten
- Samenwerking met/dienstverlening aan Helicon
Bedrijfsopleidingen
- Samenwerking met studentenondernemingen
- Gebruik van werkstudenten
Uitwisseling met andere bedrijven:
- Gebruik van expertise
- Gebruik van product(en) van een bedrijf;
- Ter beschikking stellen van expertise en/of producten

Netwerkschool Velp maakt onderdeel uit
van een landelijke proef om te komen tot
een andere vorm van onderwijs: beter
onderwijs tegen lagere kosten. Onderdeel
van de visie hierachter is het brede
netwerk dat de school heeft en wil
aanspreken om resultaat te boeken. Voor
alle betrokkenen meer werk, meer kennis,
meer ervaring.
Het Helicon Groei Collectief is een uniek
concept dat de verbinding legt tussen het
onderwijs, de overheid en het
bedrijfsleven. Dit wordt ingevuld door een
laagdrempelige uitwisseling van diensten
en producten.

Uitwisseling met (startende) ondernemers:
- Steunen van werkervaring / beginnende opdrachten
Ondernemers
- Ter beschikking stellen van expertise en/of producten
- Ter beschikking stellen van flexwerkplekken
Dit zijn slechts voorbeelden, partners zullen zelf hun gewenste ‘uitwisseling, diensten en producten’
afstemmen met elkaar.
Neem contact op met Guido Hamelink voor meer informatie over dit initiatief via
netwerkschool@helicon.nl of 06-43000297

