Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen
Een garagehouder die een wekelijks sleuteluurtje organiseert voor hangjongeren,
de afdeling Personeel en Organisatie van een grote financiële dienstverlener die een
sollicitatiecursus geeft aan allochtone vrouwen, medewerkers van een bouwmarkt die
bij zelfstandig wonende ouderen klusjes aan huis doen. Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen (MBO) kent oneindig veel varianten. Bedrijven die maatschappelijk
betrokken ondernemen investeren in de kwaliteit van de lokale samenleving.
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Meer weten?

geeft u bedrijven, maatschappelijke organisaties en onder-

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl,

wijsinstellingen de kans om op een laagdrempelige manier

www.beursvloer.com, www.nationalembomonitor.nl,
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Tot slot zijn er legio gemeenten die de gelegenheid bieden

Daarnaast kunt u voor vragen contact opnemen met Mirjam

aan eigen medewerkers om zich in te zetten als vrijwilliger

Andries (030 789 22 33, m.andries@movisie.nl).
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Goed voor Elkaar

krijgen zij een beeld bij wat er leeft. Tegelijkertijd vervult de

Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed

gemeente een voorbeeldrol; practice what you preach!

voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij
de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en

Maatschappelijke Beursvloer

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt

De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement

u op www.movisie.nl.

waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag
en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van
het woord.
Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar.
De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een
match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De
matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang
tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij
voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een
gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op
de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen.
Per Maatschappelijke Beursvloer worden er gemiddeld 80
matches gesloten.

Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 * www.movisie.nl * info@movisie.nl

