ETION Belevingstrip

Mondragón & Bilbao

6 oktober 2019 - 9 oktober 2019

ETION-belevingstrips

(Mondragón Corporation)

De ETION-belevingstrips brengen je naar inspirerende plaatsen in onze wereld. Samen met
een groep ondernemende mensen proef je van de socio-economische en culturele ingrediënten
van een stad of regio. Het bezoek aan een bijzonder bedrijf, de ontmoeting met een begeesterend
ondernemer of het verkennen van een waarde(n)vol thema staan daarbij centraal. Gekruid door de
warme sfeer die ETION kenmerkt, beleef je een uniek reismenu dat prikkelt en wellicht naar meer
smaakt…

Mondragón & Bilbao
Van Bilbao wordt vaak gezegd dat het de verwachtingen overstijgt. Dat geldt nog meer voor
Mondragón.
Op 45 minuten rijden van Bilbao, in het Baskische binnenland, schittert een parel van waardengedreven en innovatief ondernemerschap. Terecht spreekt men hier van het wonder van
Mondragón. Wereldwijd waarschijnlijk hét voorbeeld bij uitstek van participatief ondernemen is de
Mondragón Cooperative Coorporation.
De grootste coöperatieve onderneming van de wereld draait een omzet van 15 miljard
euro per jaar, stelt meer dan 75.000 medewerkers te werk, heeft meer dan 100 dochterbedrijven,
beschikt over 11.000 medewerkers in het buitenland,…

(shutterstock..com)

De combinatie Mondragón met Bilbao tijdens deze 4-daagse belevingstrip wil je dan ook niet
missen. Maak kennis met een unieke mix van culturele schoonheid, Bourgondische hoogtepunten op
zijn Baskisch en hét businessmodel van de toekomst.

REISPROGRAMMA

1
dagZondag
6 oktober 2019 - Brussel - Bilbao - Mondragón

10.00 uur: samenkomst op Brussels Airport
13.35 uur: aankomst in Bilbao

Bijna 500 km ten westen van de platgetreden Ramblas in Barcelona ligt nog een
Spaanse stad die beslist een citytrip waard is: het mondaine Bilbao. Zoals de
Basken zeggen: “Bilbao, supera expectativas”. Ofwel Bilbao overstijgt de verwachtingen!
Bilbao is de grootste stad van Spaans Baskenland. De metropool is het economische
en industriële hart van de regio.
(123rf.com)

De stad werd gesticht in de late middeleeuwen en kende een rijke historiek. Van
oudsher is Bilbao een ruige stad met scheepswerven en industrie, die onderdrukt
werd vanuit dictatoriaal Madrid. Na een ernstige economische crisis in de jaren ’90
van de vorige eeuw beleeft Bilbao momenteel een culturele en architectonische
opleving.
Je verkent de historische stad met een lokale gids die ons met de fiets (desgewenst
e-bike) langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden leidt.

(hotelmondragon.com)

(123rf.com)

(123rf.com)

’s Avonds krijg je tijdens het diner in Hotel Mondragón een korte introductie over de
regio en het verdere reisprogramma van Geert Janssens (expert participatief ondernemen ETION) en Bart Van Thielen (KULeuven)

2&3
dagMaandag
7 oktober & dinsdag 8 oktober 2019
de Coöperatieve van Mondragón

Mondragón is vandaag wereldwijd bekend voor één mirakel: de Mondragón Cooperative
Coorperation. Die werd gesticht op de ruïnes van de Spaanse burgeroorlog.

(Mondragón Corporation)

José María Arizmendiarrieta, een jonge Baskische priester wilde iets doen aan de toren
hoge werkloosheid in de regio en besloot zich in te zetten voor de economische ontwikkeling
van de regio. In 1956 werd de eerste coöperatieve opgericht. 3 jaar later werd de Caja Laboral Popular gesticht, een bank die het centrum zou gaan vormen van een reusachtig netwerk
van coöperatieven. En mét succes!
Goed 60 jaar later is de Mondragón Cooperative Coorperation een economische mastodont met meer dan 75.000 werknemers. Zij zijn collectief eigenaar van de meer dan 100
dochterbedrijven van de coöperatie. Alles bij elkaar is de coöperatie Spanjes vierde industriële
en tiende financiële groep.

(ladespensadeletxanobe.com)

Na de bezoeken op dinsdag reizen we per bus weer naar Bilbao. We dineren in het restaurant Etxanobe (1 Michelin ster) brengen de nacht door
in het 4-sterren hotel Mercure Bilbao Jardines de Albia.

(Mondragón Unibertsitatea)

In Mondragón maken we kennis met de originele organisatiestructuren en de coöperatieve manier van werken. Er worden
bezoeken ingepland bij het technologisch onderzoekscentrum, een
industrieel bedrijf en de Laboral Kutxa, de bank van de coöperatie.
Ook de universiteit van Mondragón, meer en meer het kloppend hart
van economische innovatie in de regio, komt aan bod. En we worden
ontvangen bij Otalora, het management training center van de stad. In
een interactieve workshop gaan we op zoek naar wat participatief ondernemen kan betekenen voor jouw organisatie.

4
dagWoensdag
9 oktober 2019 - Bilbao - Brussel

14.15 uur: vlucht Bilbao - Brussel
16.05 uur: aankomst in Brussel

Als kers op de taart ronden we deze belevingstrip af met een bezoek aan het Guggenheim
museum. Geen museum waar je braaf van zaal naar zaal wandelt, maar een echte belevenis
met een scheutje pretpark-energie.

(123rf.com)
(GF)

(123rf.com)

(GF)

De vaste collectie oogt indrukwekkend met uitgelezen stukken Europese moderne kunst:
Picasso, Matisse, Braque, Kandinsky, Mondriaan, en nog veel meer meesters passeren de revue.
De tijdelijke tentoonstellingen verrassen steeds opnieuw en maken een bezoek beslist gedenkwaardig!

REISDETAILS

Deelnameprijs

(per persoon)

in eenpersoonskamer: € 2.260
(indien je met partner reist: tweepersoonskamer: € 2.105 per persoon)

Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchten Brussel - Bilbao en terug met Brussels Airlines - Light & Relax
3 overnachtingen in kamer met ontbijt
Maaltijden (4 lunches en 3 diners)
Ontbijt, lunch en diner dagelijks inbegrepen
Alle activiteiten en bezoeken op initiatief van ETION, inclusief vervoer
Reisorganisatie door Omnia Travel in samenwerking met ETION
Reisbegeleiding door Geert Janssens - expert participatief ondernemen ETION
Bijdrage verzekering Garantiefonds

Niet inbegrepen
•
•
•
•

btw
Persoonlijke uitgaven (bar, telefoon,...)
Dranken buiten het drankenforfait dat in de maaltijden vervat zit
Annulerings- en bijstandsverzekering - we stellen de KBC annulerings- en bijstandsverzekering voor: €17,00 per persoon

Inschrijven
• Via geert.janssens@etion.be
• We vernemen graag:
-- de formule die je verkiest: één- of tweepersoonskamer
-- je naam en voornamen zoals gespeld op je identiteitskaart
-- indien je partner deelneemt, dezelfde gegevens van je partner
-- je contactadres en telefoonnummer
-- je facturatie-adres en btw-nummer
-- of je een annulerings- en bijstandsverzekering wenst af te sluiten (€ 17,00 per
persoon)
-- nuttige of noodzakelijk informatie voor de reisbegeleiding (bv. voedselallergieën)

Uiterste datum inschrijvingen:
woensdag 15 mei 2019

(foto: Txemi López via Pixabay)

ALGEMENE REISINFORMATIE & ANNULATIEVOORWAARDEN
Algemene reisinformatie
•
•

Het programma is gebaseerd op de actueel gekende informatie / tarieven voor een reis van 6
tot 9 oktober 2019
Vereist reisdocument: identiteitsbewijs geldig tot en met 6 maanden na datum van terugkeer
in België

Nieuwe reiswet
Onder de nieuwe reiswet geniet je, naast een maximale service, voortaan van een nog betere
bescherming voor groepsreizen. Alle informatie daarover krijg je bij inschrijving: de Algemene en
Bijzondere Reisvoorwaarden, het Standaardinformatieformulier Pakketreizen en (indien van toepassing) de KBC Verzekeringspolis.

Annulatievoorwaarden
Reizigers kunnen het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzegvergoeding.
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk medegedeeld worden. De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:tot
•

60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom vermeerderd met de annulatiekosten voor de
lijnvlucht(en).

•

59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom vermeerderd met de annulatiekosten voor
de lijnvlucht(en).

•

30 tot 16 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een minimum van € 125 per persoon
en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.

•

15 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.

In samenwerking met:

