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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visie, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel  

Het doel van de methode Maatschappelijke Beursvloer is het maken van een match tussen 

vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord, zodat er nieuwe 

contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties, overheden en scholen ontstaan. Uiteindelijk gaat het erom Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen (MBO) duurzaam een plek in de lokale samenleving te geven. 

 

Doelgroep 

De doelgroepen van de maatschappelijke Beursvloer zijn onder meer maatschappelijke 

organisaties, bedrijven, gemeenten, serviceclubs, scholen en ondernemersverenigingen.  

 

Aanpak 

Een Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij vraag en aanbod van vrijwillige 

inzet op lokaal niveau wordt verhandeld. Bij het organiseren van een Maatschappelijke 

Beursvloer worden de volgende vijf fasen onderscheiden. 

1. In de initiatieffase gaat het erom contacten te leggen met vertegenwoordigers van 

andere lokale organisaties om een werkgroep te vormen. Daarnaast wordt onderzocht 

of er commitment te krijgen is en wordt er een projectvoorstel gemaakt. 

2. In de concretiseringsfase wordt draagvlak gecreëerd bij gemeente, maatschappelijk 

veld en bedrijfsleven, worden financiën geregeld en worden de datum, tijdstip en locatie 

vastgesteld. 

3. Belangrijk in de voorbereidingsfase is de communicatie. Daarnaast worden potentiële 

vragers en aanbieders in kaart gebracht en vinden de voorbereidende bijeenkomsten 

plaats voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.  

4. In de realisatiefase vindt de Beursvloer plaats. Vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met een bedrijf dat hen aan de 

gewenste spullen, adviezen of menskracht helpt. Dat leidt vaak tot een ‘match’.  

5. In de laatste fase, nazorg en evaluatie, is de keuze voor nazorg aan de organisatoren 

en/of deelnemers. Geadviseerd wordt de matches te volgen. Bij de evaluatie worden 

zoveel mogelijk betrokken partijen ingeschakeld.  

   

Materiaal 

De methode staat beschreven in Toolkit Maatschappelijke Beursvloer, geschreven door 

Stefanie Lap en uitgegeven in 2011 door MOVISIE in Utrecht. Deze toolkit is in 2018 

herschreven door Angelique Ottens en Rebekka Andes van Sharity in Veenendaal. 

 

  

 

 

2. Onderbouwing  
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Maatschappelijke Beursvloer past binnen het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

(MBO). MBO is het deel van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ dat betrekking heeft 

op het versterken van de relatie van een bedrijf met haar omgeving (Kinds, Wolters, & Beek, 

2010).  Er zijn veel vormen van MBO maar het gaat steeds om 5 m’s: mensen (het beschikbaar 

stellen van medewerkers), middelen (het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen), 

massa (het openstellen van netwerken), media (het openstellen van in- en externe kanalen voor 

promotie) en munten (financiële ondersteuning). In het formuleren van vraag en aanbod van 

maatschappelijke organisaties en bedrijven ter voorbereiding van de Beursvloer wordt veel 

aandacht besteed aan deze 5 m’s. 

Rollen en taken van de overheid zijn verschoven en het concept van civil society is opgekomen. 

Onder civil society vallen niet alleen de maatschappelijke organisaties, maar ook burgers en 

bedrijven. Maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan sectoroverschrijdend werken en 

ontstaan er nieuwe partnerschappen (Kinds, e.a., 2010). Via een partnerschap bundelen 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid hun kennis, ervaring en middelen en 

zetten deze in voor de sociale omgeving. Om zo’n partnerschap gestalte te kunnen geven, is 

structuur nodig om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te kunnen werken (Kinds, e.a., 

2011). De matches die op de Beursvloer tot stand komen, vormen vaak de eerste stap naar een 

partnerschap tussen bedrijf en maatschappelijke organisaties. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

Er is één landelijk onderzoek gedaan naar praktijkervaringen met de Beursvloer (Van der 

Willigen & Verdonschot, 2006). Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 

maatschappelijke organisaties deel en circa 35 bedrijven. Over het algemeen zijn de 

organisatoren en deelnemers aan de Beursvloer tevreden. Ze vinden dat de Beursvloer een 

goed instrument is om bedrijven en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken. 

Daarnaast voeren veel lokale Beursvloeren een evaluatie uit, waaruit over het algemeen een 

grote tevredenheid blijkt. Succesfactoren die hierbij naar voren kwamen zijn onder andere: de 

persoonlijke benadering en contact, duidelijke informatie vooraf, de sfeer, locatie en 

verslaglegging (Lap, 2011). 

 

 

4. Effectonderzoek  

 

Er is een Nederlands monitoringonderzoek (Van der Willigen & Verdonschot, 2006) gevonden 

met directe aanwijzingen voor de effectiviteit. Daarnaast is een Duits monitoringsonderzoek 

(Jakob, Kinds, & Placke, 2009) gevonden met indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit van de 

Maatschappelijke Beursvloer. Beide onderzoeken laten zien dat het aantal matches per 

Beursvloer varieert maar dat het gemiddeld 70 in Duitsland (Jakob et al., 2009) en 88 in 

Nederland (Van der Willigen & Verdonschot, 2006) bedraagt. Van de matches wordt 70% 

(Duitsland) tot 80% (Nederland) daadwerkelijk uitgevoerd. Hoewel een deel van de matches 

heeft geleid tot vaker samenwerken, is onduidelijk of de Beursvloer leidt tot structurele, 

duurzame samenwerking. Bijna alle Nederlandse deelnemende bedrijven en maatschappelijke 
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organisaties vinden het echter een zeer geschikte manier om tot Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen te komen (Van der Willigen & Verdonschot, 2006).  

 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

▪ Het realiseren van nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen. 

▪ Door maatschappelijke organisaties en bedrijven te laten deelnemen aan workshops of 

trainingen, leren ze hoe ze zich moeten presenteren en zijn ze goed voorbereid. 

▪ Een aantrekkelijke omgeving met duidelijk herkenbare visuele herkenningstekens (badges, 

vlaggen) voor bedrijven, organisaties en organisatieteam maken een gemakkelijke eerste 

oriëntatie mogelijk. 

▪ De beperkte tijd met een duidelijk begin- en eindsignaal (bijvoorbeeld de gong) zorgt ervoor 

dat er snel spijkers met koppen worden geslagen. 

▪ Door persoonlijk contact en actief op mensen afstappen duurt het onderhandelen kort en is 

het evenement dynamisch en beweeglijk. 

▪ Hoekmannen en matchmakers begeleiden het proces van vraag en aanbod: ze coördineren, 

stimuleren, verwijzen eventueel naar andere hoeken. 

▪ Het werken met gesloten beurzen maakt de Beursvloer voor bedrijven een aantrekkelijke 

vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 

▪ Het lokale karakter en de opgestelde matchcontracten zorgen voor daadwerkelijke uitvoering 

van de matches. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op: 

Toolkit Maatschappelijke Beursvloer, geschreven door Stefanie Lap en uitgegeven in 2011 door 

MOVISIE in Utrecht. Deze toolkit is in 2018 herschreven door Angelique Ottens en Rebekka 

Andes van Sharity in Veenendaal. 

 

Als er in de beschrijving aanvullende informatiebronnen worden gebruikt, dan worden deze 

expliciet vermeld.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Steeds meer lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden vinden 

Maatschappelijke Betrokken Ondernemen belangrijk (zie ook 2.2). Deze partijen kunnen elkaar 

echter niet altijd gemakkelijk vinden. 

 

Maatschappelijke organisaties hebben vaak vragen of klussen die ze op eigen kracht niet of 

moeilijk kunnen realiseren. Ze beschikken niet over een duurzaam bedrijvennetwerk dat ze voor 

verschillende activiteiten kunnen aanspreken en zijn ook niet in staat dit op te bouwen. Het 

ontbreekt hen vaak aan contacten met collega maatschappelijke organisaties, bedrijven en 

gemeente. Daarbij geven ze regelmatig aan moeite te hebben om hun vraag op een heldere, 

eenduidige manier te formuleren. Ook blijkt het lastig te zijn om behoefte aan geld te vertalen in 

een vraag naar concrete ondersteuning door inzet van menskracht, kennis of middelen. 

 

Bedrijven willen invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en willen hun 

betrokkenheid verder laten reiken dan sponsoring. Ze kennen echter vaak niet voldoende 

mogelijke projecten en het kost te veel tijd om projecten te zoeken en afspraken te maken op 

individueel niveau. Aan de andere kant kost het ook veel tijd als maatschappelijke organisaties 

zelf contact opnemen en op individueel niveau te woord moeten worden gestaan. Daarnaast 

zijn bedrijven op zoek naar netwerkmomenten met andere bedrijven en de gemeente.  

 

Gemeenten zijn op zoek naar manieren om verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven, 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ze willen het lokale netwerk verbreden, 

aansluiten op de sociale agenda (Wmo en civil society) en nieuwe allianties laten ontstaan die 

een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang in steden en dorpen.  

 

 

 



 

 

 10  * * *  Maatschappelijke Beursvloer 

1.2 Doel van de methode  

 

Het doel van de methode is het maken van een match tussen vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. De vragers zijn maatschappelijke 

organisaties met een verzoek om ondersteuning. Bedrijven, serviceclubs, 

ondernemersverenigingen, onderwijs en overheid bieden hun ondersteuning aan in de vorm 

van menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij 

voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap 

ontstaat.  

 

Het gaat om nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijfsleven, 

maatschappelijke organisaties, overheden en scholen. Partijen die elkaar anders niet snel tegen 

zouden komen, raken in gesprek. Het uiteindelijk doel van Maatschappelijke Beursvloer is de 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) een duurzame plek in de samenleving te 

geven.   

 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroepen van de Maatschappelijke Beursvloer zijn maatschappelijke organisaties, 

bedrijven, gemeenten, serviceclubs, scholen, ondernemersverenigingen, enzovoort.  

 

Om de doelgroepen te bereiken, worden verschillende middelen ingezet, afhankelijk van de 

doelgroep. Zo maakt men voor bedrijven bijvoorbeeld gebruik van een website, mailing, 

persoonlijke contacten, nieuwsbrieven, businessclubs, bijeenkomsten en congressen. Contact 

met maatschappelijke organisaties verloopt bijvoorbeeld via persoonlijke contacten, 

welzijnsorganisaties, mailing of flyer, terwijl sleutelfiguren en ambassadeurs vooral via 

persoonlijke contacten benaderd worden. Met sommige communicatiemiddelen kunnen meer 

doelgroepen tegelijk geïnformeerd worden.  

 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

In de documentatie over de methode worden geen specifieke indicatie- of contra-

indicatiecriteria gegeven. 
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1.5 Aanpak 
 

Maatschappelijke Beursvloer is een evenement waarbij vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 

op lokaal niveau wordt verhandeld. Het startpunt is vaak dat bij een (welzijns)organisatie, bedrijf 

of gemeente de wens ontstaat om een Beursvloer te organiseren. Meestal zijn het lokale 

makelaars of vrijwilligerscentrales die een Beursvloer organiseren, maar ook gemeenten of 

serviceclubs nemen wel het initiatief. We zien ook varianten op het oorspronkelijke concept, 

zoals veilingen, matchdiners en matches waarvoor maatschappelijke organisaties zich in 

onderlinge competitie moeten kwalificeren.  

 

Bij het organiseren van een Maatschappelijke Beursvloer kunnen de volgende vijf fasen 

onderscheiden worden. 

 

Fase 1 De initiatieffase  

De eerste stap van de initiatiefnemer is contact leggen met vertegenwoordigers van andere 

lokale organisaties zoals een vrijwilligerscentrale, (welzijns)stichting, bedrijfsvereniging, 

maatschappelijke of vrijwilligersorganisatie, serviceclub, gemeente of provincie, intermediair in 

maatschappelijk betrokken ondernemen, bedrijf of enthousiaste burger. Met hen wordt een 

werkgroep gevormd om een Maatschappelijke Beursvloer op te zetten. De coördinatie ligt vaak 

bij de vrijwilligerscentrale of intermediair in maatschappelijk betrokken ondernemen. De 

werkgroepdeelnemers zorgen voor commitment binnen de eigen organisatie. De mogelijkheden 

voor extern commitment worden kort onderzocht door gesprekken te voeren met sleutelfiguren 

van een select aantal bedrijven, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties. 

De werkgroepleden zorgen voor een mandaat van de achterban en schrijven een kort 

projectvoorstel met daarin missie/doelstelling, te bereiken eindresultaten, doelgroep, middelen, 

beslismomenten en wie de Beursvloer organiseert. 

   

Fase 2 Concretiseringsfase 

In deze fase gaat het om het creëren van draagvlak binnen de samenleving vanuit drie hoeken: 

gemeente, maatschappelijk veld en bedrijfsleven. Idealiter zijn deze partijen vertegenwoordigd 

in de werkgroep, maar ze kunnen ook een rol spelen in de financiering. De gemeente is hierbij 

een belangrijke partner. Door ondersteuning van de Beursvloer kan de gemeente zich profileren 

en haar netwerk verbreden. Ten slotte worden in deze fase datum, tijdstip en locatie 

vastgesteld. 
 
Fase 3 Voorbereidingsfase 

Belangrijk in de voorbereidingsfase is de communicatie. Het opstellen van een 

communicatieplan met een korte uitwerking van doelgroepen en middelen gebeurt in deze fase. 

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende communicatiemiddelen: persberichten, 

interviews, folders of flyers, een lokale website, de landelijke website, een Beursvloerkrant, 

social media als LinkedIn en Twitter, promotionele artikelen en een Beursvloertrailer. Er kan 

gebruik gemaakt worden van de huisstijl die landelijk is ontwikkeld voor de Maatschappelijke 

Beursvloeren en die onder bepaalde voorwaarden vrij gebruikt mag worden.  

 

In deze fase gebeurt ook het werven van vraag en aanbod. Dat begint met het inventariseren 

van de potentiële aanbieders en vragers. Vervolgens start de werving van de vraag. Om de 

vragen te inventariseren, ontvangen maatschappelijke organisaties acht tot twaalf weken voor 
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de geplande Beursvloer datum een (digitale) uitnodiging. Tijdens een voorbereidende 

bijeenkomst worden maatschappelijke organisaties getraind in de regels van het spel (zie 1.7). 

Het werven van aanbod via het eigen netwerk of de persoonlijke benadering werkt beter dan 

een (e-)mailing, uitnodiging of folder. In een persoonlijke benadering kan men het concept van 

de beursvloer toelichten en concrete vragen van maatschappelijke organisaties aan bedrijven 

voorleggen. Andere manieren zijn: deelnemende ondernemers andere ondernemers of klanten 

laten uitnodigen, een presentatie houden op een avond van de ondernemersvereniging of een 

andere netwerkbijeenkomst. Ook voor bedrijven is het nuttig om een voorbereidende 

bijeenkomst te houden, liefst aansluitend op een bestaande netwerkbijeenkomst (zie 1.7). Een 

volgende stap in de voorbereiding is de administratie van vraag en aanbod. Dit kan door een 

standaardformulier te gebruiken voor het indienen van een vraag en/of aanbod. Vervolgens 

vindt afstemming plaats van vraag en aanbod. De richtlijn voor de verhouding bedrijven versus 

maatschappelijke organisaties is maximaal 1,5 maatschappelijke organisatie per bedrijf. 

 

Ondertussen starten de voorbereidingen van het evenement. Relevante onderwerpen zijn de 

inrichting (hoe ziet de Beursvloer er fysiek uit), de hoekmannen (begeleiders en coördinatoren) 

en de communicatie op de Beursvloer (bijvoorbeeld met schermen waarop matches worden 

gepubliceerd). Natuurlijk moeten er regels bepaald worden die op de Maatschappelijke 

Beursvloer gelden: het Beursreglement, dat voor alle deelnemers duidelijk moet zijn. Met een 

deelnemerslijst kunnen vragers en aanbieders elkaar op een later tijdstip nog eens benaderen. 

Extra aandacht krijgen de aftrap en de afsluiting van de Maatschappelijke Beursvloer, door die 

op een ludieke manier te laten doen door een prominent lid van de lokale samenleving, 

bijvoorbeeld de burgemeester. Een belangrijk element in de voorbereiding is ten slotte het 

draaiboek. Een handelstijd van rond de twee uur is voldoende, maar een Maatschappelijke 

Beursvloer kan ook deel uitmaken van een groter evenement en/of meerdere beursrondes 

hebben. 
 

Fase 4 Realisatiefase 

Als alle voorbereidingen met zorg zijn getroffen, kan de Maatschappelijke Beursvloer 

plaatsvinden. Vragers en aanbieders komen op een doordeweekse namiddag samen in een 

daartoe ingerichte locatie. Ze schrijven zich in en krijgen een badge die hen identificeert als 

aanbieder of vrager. Op de locatie zijn drie tot zes duidelijk van elkaar onderscheiden ‘hoeken’ 

ingericht met elk eigen, goed herkenbare hoekmannen, die orde in de chaos brengen en 

stimuleren dat de matchformulieren worden ondertekend. Ze zorgen ervoor dat alle vragers 

ongeveer even veel tijd met de aanbieders kunnen praten, verwijzen door naar andere hoeken 

indien nodig en denken creatief mee met vragers die even geen aanbieder kunnen spreken. 

De Beursvloer gaat van start met een slag op de gong. Anderhalf tot twee uur lang zoeken 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijf elkaar. Een gesprek waarbij 

een vrager en aanbieder elkaar wat te bieden te hebben, leidt tot een ‘match’. De afspraken 

worden in een matchcontract vastgelegd, ondertekend door partijen en de hoekman en 

afgeleverd bij de notaris. Matches worden bekend gemaakt door het aantal te publiceren, 

matches op schermen te tonen of te laten presenteren door een prominent lid van de lokale 

gemeenschap. 

Als de tijd om is, eindigt de Beursvloer weer met een slag op de gong. Het totaal aantal 

matches wordt bekendgemaakt en vaak wordt er afgesloten met een netwerkborrel. 
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Fase 5 Nazorg en evaluatie 

Matches komen soms wel, soms niet tot stand. Als matches niet tot stand zijn gekomen, is 

nazorg op zijn plaats. Dat kan bijvoorbeeld door vraag en aanbod te vermelden op de website 

of neer te leggen bij de intermediair in maatschappelijk betrokken ondernemen. Geadviseerd 

wordt om matches die op de Beursvloer tot stand zijn gekomen te volgen, maar soms wordt 

ervoor gekozen om geen nazorg te verlenen. Het principe is dan: de Beursvloer levert het 

eerste contact, daarna moeten beide partijen zelf verder.  

 

Het is belangrijk is om de buitenwereld op de hoogte te stellen van het succes van de 

Maatschappelijke Beursvloer. In de communicatie (persbericht) noemt men het aantal matches, 

de gekapitaliseerde omzet, het aantal deelnemers, de namen van prominente aanwezigen, 

enzovoort en er wordt een eventueel vervolg aangekondigd. Lokale media en nieuwsbrieven 

worden geattendeerd op matches die in de maanden na de Beursvloer tot stand komen. 

 

Zoveel mogelijk betrokken partijen (ambassadeurs, werkgroep, representanten van vraag en 

aanbod, hoekmannen) evalueren het hele project (zie 1.8). Netwerken die op een Beursvloer 

ontstaan, kunnen gekoppeld worden aan activiteiten op het gebied van Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen, zoals NL DOET. Ook zijn ze als voedingsbodem te gebruiken voor het 

oprichten van een MBO-platform. Zo kan de Beursvloer als vliegwiel dienen om MBO duurzaam 

een plek in de lokale samenleving te geven. 

 

 

 

1.6 Materiaal  

De oorspronkelijke Toolkit Maatschappelijke Beursvloer is geschreven door Stefanie Lap, in 

2011 en uitgegeven door MOVISIE. In 2018 is het Beursvloerconcept overgedragen aan Sharity 

en is de Toolkit herschreven door Angelique Ottens en Rebekka Andes. Deze toolkit is gratis 

aan te vragen via www.beursvloer.com.  

De toolkit is een handleiding voor intermediairs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

anderen die een lokale Maatschappelijke Beursvloer willen organiseren en beschrijft in vijf fasen 

de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de Beursvloer. Per fase staat beschreven welke 

stappen moeten worden gezet om de Beursvloer te organiseren. Omdat elke lokale situatie 

anders is, worden voorbeelden gegeven van dilemma’s en oplossingen. 

Er zijn allerlei ondersteuningsmiddelen ontwikkeld om de Maatschappelijke Beursvloer een 

professionele uitstraling te geven. Zo zijn er onder andere opvallende jasjes met een 

beursvloerlogo voor de hoekmannen en -vrouwen beschikbaar. Op www.beursvloer.com is een 

overzicht te vinden van de actuele ondersteuningsmiddelen en is te zien hoe ze zijn te 

bestellen. 

 

 

 

http://www.nldoet.nl/
http://www.nldoet.nl/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
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1.7 Uitvoerende organisaties 

 

Beursvloeren vinden plaats verspreid over het land, van Emmeloord tot Gilze-Rijen, van 

Groningen tot Middelburg. Op de website www.beursvloer.com is in de agenda te zien waar in 

Nederland Beursvloeren worden georganiseerd. 

  

Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties en circa 35 

bedrijven deel. Ongeveer 70% van de aanwezige maatschappelijke organisaties komt uit de 

zorg- en welzijnsector, 15% kunst en cultuur, 10% onderwijsinstellingen en de resterende 5% 

overig zoals sportverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Van het aantal aanwezige 

bedrijven neemt het Midden en Klein Bedrijf 90% voor haar rekening. In de overige 10% zijn 

relatief veel banken, verzekeraars en accountantskantoren vertegenwoordigd (Van der Willigen 

& Verdonschot, 2006). 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  

 

Werkgroepleden 

Leden van de werkgroep die de Maatschappelijke Beursvloer opzet, moeten enthousiaste 

vertegenwoordigers zijn die zich actief en met elkaar willen inzetten en die het project 

voldoende prioriteit geven. Wat betreft de samenstelling moet er een ervaren projectleider zijn 

binnen een groep van (gelijkwaardige) leden, minstens één teamlid met toegang tot een groot 

netwerk van bedrijven en minstens één met toegang tot een groot netwerk in het 

maatschappelijk veld. Verschillende achtergronden, opleidingen, disciplines, sectoren en/of 

werkterreinen binnen de werkgroep versterken elkaar. 

 

Maatschappelijke organisaties 

Maatschappelijke organisaties horen tot de doelgroep maar helpen ook de methode uitvoeren. 

Om de kans op een match te vergroten, dienen maatschappelijke organisaties over de 

volgende vaardigheden te beschikken.  

▪ Zichzelf op de Maatschappelijke Beursvloer presenteren en verkopen.  

▪ Bepalen wat hun échte vraag is en/of deze vraag in projectvorm gieten. 

▪ De regels van het spel kennen. 

▪ Contact maken met de aanbieders. 

▪ Kort en bondig duidelijk maken waar de organisatie voor staat.  

▪ Zich bewust zijn van wat zij een bedrijf te bieden hebben in de zin van specifieke kennis van 

een doelgroep of de samenleving, creativiteit en inspiratie.  

▪ Zich bewust zijn van de houding die ze op de Beursvloer aannemen.  

▪ Van tevoren bedenken hoe ze de uitvoering van de match gaan organiseren.  

▪ Zelf het initiatief nemen om de samenwerking met het bedrijf op te bouwen.  

 

 

 

http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
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Bedrijven 

Ook bedrijven horen tot de doelgroep en zijn essentieel voor het laten slagen van de 

Beursvloer. Het is belangrijk dat bedrijven op de Beursvloer kunnen verwoorden: 

▪ wat de doelstellingen zijn van het bedrijf om aan de Beursvloer deel te nemen 

▪ wat het bedrijf maatschappelijk wil bereiken 

▪ wat het bedrijf intern wil bereiken 

▪ wat het bedrijf te bieden heeft 

▪ wat het zoekt bij de ander 

▪ welke randvoorwaarden het bedrijf stelt aan samenwerking en praktische eisen of vakkennis. 

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Voor de Maatschappelijke Beursvloer is de inzet van veel verschillende partijen noodzakelijk. 

Wanneer één partij zich de Beursvloer openlijk toe-eigent, kan dit tot wantrouwen bij 

concurrerende organisaties leiden. Werkgroepen die met één hoofdsponsor werken, moeten 

hier rekening mee houden. 

 

Om de effectiviteit van de Beursvloer te kunnen meten, is het nodig te achterhalen hoeveel 

matches daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als veel matches niet goed worden uitgevoerd, kan 

dat schadelijk zijn voor een volgende beursvloer. Bij matches die tot stand zijn gekomen, 

kunnen partijen daarom nagebeld worden met de vraag hoe de samenwerking verloopt. Door 

het volgen van matches is het mogelijk tijdig bij te sturen. Hiervoor moeten wel uren in de 

begroting voor worden opgenomen. 

 

Ook wordt aangeraden om het hele project te evalueren met zoveel mogelijk betrokken partijen 

(ambassadeurs, werkgroep, representanten van vraag en aanbod, vrijwilligers, et cetera), dit 

vast te leggen en te kijken in hoeverre is voldaan aan het projectvoorstel dat de werkgroep 

heeft opgesteld in de opstartfase. 

 

Wat betreft MBO in algemene zin zijn er verschillende instrumenten om het effect te meten. 

▪ De nationale MBO Monitor: een meetinstrument waarmee de maatschappelijke inzet van de 

organisatie in kaart gebracht wordt. Na het invullen krijgt de organisatie een overzicht 

waarmee de inzet vergeleken wordt met de inzet van andere respondenten en tips waarmee 

de organisatie het succes van de MBO-activiteiten kan vergroten 

(www.nationalembomonitor.nl). 

▪ De Wellventure monitor™ meet op verschillende onderdelen de effecten van 

maatschappelijk ondernemen. Duidelijk wordt wat een project oplevert voor de doelgroep, 

maar ook voor het bedrijf en de werknemers en voor de maatschappelijke organisatie 

(www.wellventuremonitor.nl). 

▪ Social Return On Investment (SROI) is een methode die het rendement 

van maatschappelijke investeringen in economische én sociale zin meetbaar en zichtbaar 

http://www.nationalembomonitor.nl/
http://www.nationalembomonitor.nl/
http://www.wellventuremonitor.nl/
http://www.wellventuremonitor.nl/
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maakt. SROI is bedoeld voor investeerders en managers van projecten en bedrijven met een 

financiële en maatschappelijke doelstelling (www.sroi.nl).   

 

Trainingen 

Er worden trainingen voor de Maatschappelijke Beursvloer aangeboden voor maatschappelijke 

organisaties en voor bedrijven. Een voorbereidende training voor maatschappelijke 

organisaties, waarin aandacht wordt besteed aan verschillende vaardigheden (zie 1.7), kan de 

organisator zelf verzorgen of (tegen betaling) laten uitvoeren. Deze trainingen zijn aan te vragen 

via www.beursvloer.com. 

 

Ook voor bedrijven is een voorbereidende bijeenkomst nuttig, maar het gaat hierbij vooral om 

verdieping en inspiratie. Hiervoor kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij een bestaande 

netwerkbijeenkomst voor bedrijven in de gemeente.  

 

Kosten van de interventie 

Uit een benchmark van circa vijftien beursvloeren vanaf 2004 in onder andere Zeist, De Bilt, en 

Woerden blijkt dat de investering voor een Maatschappelijke Beursvloer (inclusief uren van een 

betaalde intermediair maatschappelijk betrokken ondernemen) tussen de € 15.000 en € 30.000 

bedraagt. Hiervan zijn circa € 2.500 out-of-pocket kosten en het overige deel is loonkosten 

(inzetten van een professionele intermediair voor 325-450 uur gedurende zes tot acht maanden, 

inclusief follow-up). Bij de out-of-pocket kosten is geprobeerd zoveel mogelijk in natura te 

regelen (locatie, catering). Bij alle vijftien Beursvloeren hebben gemeenten een bijdrage 

geleverd zowel financieel -via subsidies- als in betrokkenheid van een burgemeester en/of 

wethouder. Ook geven de gemeenten het goede voorbeeld door zelf matches te maken. 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Nadere studie moet uitwijzen of er soortgelijke methoden zijn en/of in welke mate deze 

methode(n) vergelijkbaar is (zijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sroi.nl/
http://www.sroi.nl/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
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1.11 Contactgegevens  

Oorspronkelijke ontwikkelaar interventie: Movisie, Utrecht (Stefanie Lap, Mirjam Andries) 

 

Sharity 

Wiltonstraat 42-46 

3903 EK Veenendaal 

www.sharity.eu 

Website interventie: www.beursvloer.com 

 

Contactpersoon 

Angelique Ottens 

06 38351304 

angelique@beursvloer.com 

angelique.ottens@sharity.eu 

 

 

http://www.sharity.eu/
http://www.sharity.eu/
mailto:angelique.ottens@sharity.eu
mailto:angelique.ottens@sharity.eu
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2. Onderbouwing  

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode Maatschappelijke Beursvloer is vanuit de praktijk ontwikkeld op initiatief van de 

Vereniging NOV, het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties. Vereniging NOV 

organiseerde in 1996 een landelijk congres over de samenwerking met het bedrijfsleven. Dit 

congres werd als een Beursvloer georganiseerd in de Beurs van Berlage te Amsterdam 

(www.beursvloer.com). Het landelijke karakter maakte het nakomen van de bij de matches 

gemaakte afspraken lastig en er kwam in eerste instantie geen vervolg op de landelijke 

Beursvloer. Op lokaal niveau is het concept opgepakt in Arnhem. Deze lokale beursvloer 

ontstond onder regie van Vrijwillige Inzet Arnhem en de Kamer van Koophandel, KPMG, Fortis 

Bank en de Arnhemse Uitdaging verleenden er hun medewerking aan.  

 

In 2004 is de Maatschappelijke Beursvloer gepresenteerd op Eurofestation, een Europese 

vakbeurs en conferentie over vrijwillige inzet en maatschappelijk betrokken ondernemen in 

Maastricht. In de aanloop naar Eurofestation is het samenwerkingsverband tussen Fortis 

Foundation Nederland, KPMG  en MOVISIE bekrachtigd. Het doel van dit partnerschap is het 

verder promoten en ondersteunen van de Maatschappelijke Beursvloer (in 2010 is Fortis 

Foundation Nederland opgeheven en vanaf 1 juli 2010 heeft de ABN AMRO Foundation de rol 

overgenomen). De drie partners van de Maatschappelijke Beursvloer stelden zich ten doel om 

in 2005 tien Maatschappelijke Beursvloeren te realiseren. De website www.beursvloer.com 

werd gelanceerd en met ondersteuning van VSBfonds is in 2004 een toolkit geschreven en zijn 

ondersteuningsmiddelen ontwikkeld en workshops gegeven ten behoeve van het organiseren 

van een Maatschappelijke Beursvloer.  

 

Eind 2005 telde Nederland achttien Maatschappelijke Beursvloeren. Dit aantal is een jaar later 

verdubbeld, inmiddels zijn in Nederland jaarlijks zo'n 50 Maatschappelijke Beursvloeren. Na de 

voltooiing van het onderzoek naar de optimalisering van de Maatschappelijke Beursvloer (Van 

der Willigen & Verdonschot, 2006) is de toolkit aangepast en hebben de drie partners zich 

verder gericht op de promotie binnen, maar ook buiten de landsgrenzen. Dit heeft er mede 

toegeleid dat er in onder andere Duitsland, België, Hongarije, Noorwegen en Bulgarije 

Maatschappelijke Beursvloeren worden georganiseerd.  

 

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

In de documentatie over Maatschappelijke Beursvloer staat geen verwijzing naar uitgebreidere 

visies, theorieën of wetenschappelijke onderzoeken voor de onderbouwing van de 

probleemanalyse en de verantwoording van de gekozen doelen, doelgroep en aanpak. De 

Maatschappelijke Beursvloer is een manier om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vorm 

te geven (Mirjam Andries, persoonlijke communicatie, 13-05-2011).  

http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/
http://www.beursvloer.com/


 

 

 Maatschappelijke Beursvloer  * * *  19 

Voor de onderbouwing van dit concept in relatie met MBO verwees de ontwikkelaar naar een 

publicatie van Kinds et al. (2010). 

 

Historisch perspectief  

Bij de onderbouwing van de probleemanalyse is het van belang erop te wijzen dat 

maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven geen nieuw verschijnsel is. Al tijdens de 

industriële revolutie in de negentiende eeuw bekommerden sommige ondernemers zich om de 

gezondheid, huisvesting en scholing van hun werknemers (bijvoorbeeld Philips, De Schelde en 

Hoogovens). Met de opkomst van de verzorgingsstaat konden bedrijven zich echter meer 

beperken tot hun kernfuncties en zaken als scholing en huisvesting overdragen aan 

maatschappelijke instellingen. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het bedrijfsleven 

bezig met het herstellen van de welvaart en wordt de sociale zorg meer een taak van de 

overheid. Dat duurt voort tot begin jaren tachtig waarin de rol van bedrijven beperkt blijft tot het 

geven van financiële bijdragen aan goede doelen. In de jaren tachtig en negentig komt hier 

verandering in. Door de hoge belasting- en regeldruk werden vooral uitvoerende taken zoveel 

mogelijk gedecentraliseerd en verzelfstandigd naar burgers, buurten en bedrijven. De overheid 

richt zich dan meer op haar kerntaken en bedrijven voelen een grotere verantwoordelijkheid 

voor de sociale, fysieke en economische omgeving (Kinds et al., 2010). Om aan deze behoefte 

van bedrijven tegemoet te komen, wordt naar methodes gezocht om hier vorm aan te geven. 

  

Civil society 

Een belangrijke basis voor het doel van de methode is de erkenning dat op sociaal terrein de 

overheid niet alléén verantwoordelijk kan zijn voor de kwaliteit van de samenleving. Rollen en 

taken van de overheid verschuiven van welvaartsstaat naar welvaartssamenleving en het 

concept van de civil society komt op. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) spreekt van Ondernemend Sociaal Beleid. De gedachte dat onder civil society niet 

alleen de maatschappelijke organisaties, maar ook individuele burgers en bedrijven vallen, is 

nieuw. Door deze ontwikkeling gaan maatschappelijke organisaties en bedrijven 

sectoroverschrijdend werken. Zij begeven zich ook op sociale en economische terreinen, waar 

zij voorheen niet kwamen. Grote bedrijven willen meedoen met de civil society. Er ontstaan 

daardoor nieuwe sociale partnerschappen (Kinds et al., 2010). De Beursvloer sluit hierop aan 

door bedrijven in contact te brengen met maatschappelijke organisaties op lokaal niveau. 

 

Maatschappelijk ondernemen 

Een nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemen is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (Kinds et al., 2010). Steeds meer streven bedrijven ernaar om, meer dan waartoe 

de wet hen verplicht, toegevoegde waarde te realiseren op economisch (Profit), ecologisch 

(Planet) en sociaal (People) gebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat er aandacht is voor 

milieubewust produceren, bedrijfsopleidingen, arbeidsomstandigheden en het voorkomen van 

kinderarbeid. Maatschappelijk betrokken ondernemen is het deel van ‘maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van een bedrijf 

met haar omgeving. MBO kent vele vormen, maar het gaat steeds om 5 m’s: mensen (het 

beschikbaar stellen van medewerkers), middelen (het beschikbaar stellen van faciliteiten of 

goederen), massa (het openstellen van netwerken), media (het openstellen van in- en externe  

kanalen voor promotie) en munten (financiële ondersteuning). In het formuleren van vraag en 

aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven ter voorbereiding van de Beursvloer is 

er veel aandacht voor deze 5 m’s. 
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Partnerschappen 

De erkenning groeit dat problemen en oplossingen niet meer bij één enkele partij liggen en dat 

het sociale en economische aspect niet langer als twee werelden gezien kunnen worden (Kinds 

et al., 2010). Via een partnerschap bundelen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de 

overheid hun kennis, ervaring en middelen en zetten deze in voor de sociale omgeving. Hierbij 

wordt gezocht naar meer structuur in de omgang met nieuwe partners. Een structuur die al wel 

bestaat ten aanzien van toeleveranciers, afnemers, werknemers en financiers, maar nog maar 

op kleine schaal ten aanzien van sociale partners. Deelname aan partnerschappen is ‘halen en 

brengen’. Voor zowel het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties als de overheid kan 

het aangaan van partnerschappen veel voordelen opleveren. Het gaat dan om een win-win 

situatie voor alle partijen. De matches die op de Beursvloer tot stand komen, vormen vaak de 

eerste stap neer een partnerschap tussen bedrijf en maatschappelijke organisaties. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties. 

 

1. Van contact tot contract. Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer, geschreven 

door Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot en uitgegeven in 2006 door CIVIQ in 

Utrecht. 

 

Het doel van het onderzoek was het optimaal tot zijn recht laten komen van het concept 

Beursvloer, zodat maatschappelijke organisaties er nog meer van kunnen profiteren.  

De onderzoeksvraag was tweeledig: 

• Hoe verloopt het proces van ‘contact’ op de Beursvloer naar daadwerkelijke samenwerking 

(‘contract’)? Wat voor ondersteuning hebben maatschappelijke organisaties daarbij nodig? 

• Wat kan er aan de toolkit verbeterd worden, zodat de maatschappelijke invloed van de 

Beursvloer nog groter wordt? (zie 2.1) 

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Door middel van een digitale 

enquête met een standaardvragenlijst is informatie verzameld over de totstandkoming van 

Beursvloermatches en het proces daarna. De enquête is ingevuld door 65 vragers (veelal 

maatschappelijke organisaties) en 40 aanbieders (veelal bedrijven) die hebben deelgenomen 

aan één van de vier Beursvloeren in Apeldoorn (40%), Amsterdam (22%), Haarlem (19%) of 

Delft (19%). Daarnaast zijn feiten en cijfers van 20 Beursvloeren verzameld via deskresearch 

(websites, krantenartikelen) en gesprekken met de lokale organisatoren van die Beursvloeren. 

Ook zijn kwalitatieve gegevens verzameld door tientallen gesprekken met vragers en 

aanbieders op deze Beursvloeren en observaties ter plekke. Het onderzoek is uitgevoerd in de 

eerste helft van 2006. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de toolkit aangepast.  

 

2. De oorspronkelijke Toolkit Maatschappelijke Beursvloer is geschreven door Stefanie Lap, in 

2011 en uitgegeven door MOVISIE. In 2018 is het Beursvloerconcept overgedragen aan Sharity 

en is de Toolkit herschreven door Angelique Ottens en Rebekka Andes. 

 

Veel lokale Beursvloeren hebben een eigen website waar niet alleen allerlei informatie over de 

beursvloer zelf is te vinden, maar waar ook vaak evaluatierapporten en krantenartikelen zijn te 

vinden over de betreffende Beursvloer. Hieronder twee voorbeelden: 

 

 

1. Beursvloer Loon op Zand 

De organisator van de Beursvloer, de werkgroep Beursvloer Loon op Zand, heeft bureau 

Flohr en Verheijen ingeschakeld voor het evaluatieonderzoek. Er is een enquête gehouden 

onder deelnemers en bezoekers van de eerste Beursvloer Loon op Zand op 17 april 2009 in 

Woonzorgcentrum De Venloene in Loon op Zand.  
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De vragenlijst is ingevuld door 88 beursvloerdeelnemers, waarvan 24 namens een bedrijf, 

27 namens een maatschappelijke organisatie (een organisatie met een maatschappelijk 

doel zonder winstoogmerk) en 32 namens een vrijwilligersorganisatie (een organisatie die 

geheel of grotendeels drijft op vrijwilligers). Van vijf deelnemers is de herkomst niet bekend. 

 

2. Beursvloer Delft 

De Delftse Beursvloer is gehouden op 24 maart 2009. De organisator van dit evenement, 

Bedrijf & Samenleving, onderdeel van Breed Welzijn Delft, heeft de Delftse Beursvloer 

geëvalueerd. In deze rapportage is niet na te gaan hoeveel deelnemers de enquête hebben 

ingevuld. Aan de Beursvloer deden 28 bedrijven mee (46 personen), 41 organisaties (71 

personen), 20 mensen voor de organisatie en 10 anderen (kijkers, sprekers, en dergelijke). 

 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Bij deze methode is geen duidelijk onderscheid te maken tussen organisatoren van en 

deelnemers aan de Beursvloer, ofwel tussen professionals en cliënten/burgers. Daarom worden 

de praktijkervaringen hieronder geïntegreerd weergegeven.  

 

Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties 

De respondenten waren vrijwel unaniem (97% van de maatschappelijke organisaties en 97% 

van de bedrijven) in hun mening over de Beursvloer als instrument om tot samenwerking tussen 

bedrijven en maatschappelijke organisaties te komen. 

Enkele reacties van maatschappelijke organisaties: 

▪ ‘De Beursvloer genereert aandacht voor maatschappelijke problemen bij bedrijven en geeft 

de maatschappelijke organisaties meer zakelijk inzicht.’ 

▪ ‘De Beursvloer is een uitstekende manier om het eerste contact met een bedrijf te leggen. 

Face-to-face contact werkt goed!’ 

▪ ‘Ik vind het een erg aardige manier om bedrijfsleven en non-profitorganisaties met elkaar in 

contact te brengen. Het is eigenlijk net als een contactadvertentie: je weet dat je allebei de 

intentie hebt om een partner te vinden.’ 

Enkele opmerkingen van bedrijven: 

▪ ‘De Beursvloer is effectief en efficiënt.’ 

▪ ‘Zonder de Beursvloer komt het er niet van. Je moet elkaar ontmoeten en spreken.’ 

▪ ‘Het is een leuke, pragmatische en directe manier om tot elkaar te komen. Ik was 

aangenaam verrast.’ 

 

De meeste maatschappelijke organisaties (86%) gaven aan dat de voorbereidende workshop 

hen heeft geholpen om te komen tot een match (Van der Willigen & Verdonschot, 2006). De 

bedrijven gaven aan dat ze tot een match kwamen vanwege de aansprekende doelstelling van 

de maatschappelijke organisatie en dat de vraag goed aansloot bij de kwaliteiten van het 

bedrijf.  
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Tevredenheid over de Beursvloer 

In Loon op Zand vond bijna 99% van de respondenten de Beursvloer geslaagd tot zeer 

geslaagd. Ruim 95% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de eigen 

deelname aan de beursvloer. Mocht er volgend jaar weer een Beursvloer zijn, dan doet ruim 

94% van de respondenten zeker wel of waarschijnlijk wel weer mee. De gemiddelde 

rapportcijfers voor verschillende aspecten van de Beursvloer, zoals de organisatie, de sfeer, 

website en workshop, locatie, beursblad en nieuwsbrieven, varieerden van 8,0 tot 8,5 (Lap, 

2011). In Delft was het gemiddelde rapportcijfer van de deelnemers 8,5 (Lap, 2011). 

 

Tevredenheid over de matches 

Landelijk is 72% van de maatschappelijke organisaties (zeer) tevreden over de activiteiten die 

ze samen met de matchpartner hebben uitgevoerd. Bij bedrijven zien we eenzelfde beeld: bijna 

drie kwart van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de match. Maatschappelijke 

organisaties zijn over het algemeen ook (zeer) tevreden over de samenwerking en de wijze 

waarop die match tot stand is gekomen: 41% vindt die goed verlopen en 43% zelfs zeer goed. 

Ook hier zien we bij bedrijven een soortgelijk beeld: 59% goed en 22% zeer goed (Van der 

Willigen & Verdonschot, 2006). 

 

Succesvoorwaarden 

Naar aanleiding van het landelijk onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan die vervolgens 

in de toolkit zijn verwerkt (zie 1.5) (Van der Willigen & Verdonschot, 2006). Het gaat hierbij om 

aandacht voor: 

▪ de financiering met bijdragen van gemeente, bedrijven en het maatschappelijk veld 

▪ het bezoeken van andere Beursvloeren ter inspiratie  

▪ het werven van aanbieders/bedrijven, bv via hun zakelijk of persoonlijk netwerk  

▪ het vooraf afstemmen en bekend maken van vraag en aanbod, zowel qua aantal als qua 

inhoud 

▪ het persoonlijk contact na aanmelden, zodat vraag en aanbod kunnen worden bijgestuurd en 

verwachtingen kunnen worden bijgesteld 

▪ het trainen van maatschappelijke organisaties in het presenteren en verkopen van zichzelf 

▪ tegenprestatie versus aanbod; maatschappelijke organisaties zijn meestal vragers die een 

tegenprestatie leveren, maar het blijken ook vaak aanbieders te zijn, zodat er ook volop 

matches tussen maatschappelijke organisaties onderling plaatsvinden (een volgende stap is 

dat de scheiding tussen bedrijven als aanbieders en maatschappelijke organisaties als 

vragers verdwijnt)  

▪ op de Beursvloer zelf: ontvangst en beursvloer scheiden, duidelijkheid over wanneer de 

‘handel’ begint, duidelijk onderscheid tussen vragers en aanbieders en hoeken  

▪ de rol van de lokale makelaars: nazorg en ondersteuning 

▪ spin-off: contacten en vervolgafspraken, zodat de ontstane contacten leiden tot structurele 

samenwerking.  

 

Succesfactoren die in de lokale evaluaties naar voren kwamen zijn onder andere: de 

persoonlijke benadering en het contact, duidelijke informatie vooraf, de sfeer, locatie en 

verslaglegging. Verbeterpunten zijn het vergroten van het aantal deelnemers en een 

‘projectenhoek’ waarin een project niet tot zijn recht kwam (Lap, 2011).  
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3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

Voor het onderzoek naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met de methode wordt 

verwezen naar 3.1. 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 

 

Onderstaand (ingekort) artikel illustreert hoe de Maatschappelijke Beursvloer in Zeewolde in de 

praktijk is gebracht en wat dat opgeleverd heeft (Zeewolde Actueel, 22-2-2011). 

Tweede Beursvloer leidt tot vele kwaliteitsmatches! 

De grote zaal van Open Haven was donderdag 17 februari jl. het decor van een bruisende 

Beursvloer. Voor deze tweede editie hadden zich 90 bedrijven en 60 maatschappelijke 

organisaties ingeschreven. Op de Beursvloer, waar ruim 300 mensen aanwezig waren, zijn in 

totaal 219 matches gesloten, die een maatschappelijke waarde van ruim 150.000 euro 

vertegenwoordigen.  

De informele sfeer maakte dat partijen makkelijk contact maakten, met als resultaat een grote 

diversiteit aan matches. Zo kunnen cliënten van AllerZorg, die bijna niet de deur uit komen, 

binnenkort genieten van een verwendagje verzorgd door leerlingen van Landstede; krijgt het 

vrouwelijke personeel van horecagelegenheid De Proeverij en De Drie Geboden een workshop 

weerbaarheidstraining van het Pitstophuis in ruil voor een lunch en gaat caravancentrum Van 

Bodegraven de aanhangwagens van Scouting Jan Wandelaar nakijken in ruil voor publiciteit 

tijdens de rommelmarkt op Koninginnedag.” 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Nederlandse primaire onderzoeken naar de effectiviteit van de methode. 

 

Van contact tot contract. Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer, geschreven door  

Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot en uitgegeven in 2006 door CIVIQ in Utrecht. 

 

Voor de opzet van dit onderzoek zie 3. Hier gaan we in op de resultaten van het monitoringdeel 

van het onderzoek.  

 

Resultaten 

Per Beursvloer worden gemiddeld 88 matches gemaakt. Gemiddeld blijkt 80% van de matches 

binnen een jaar na de Beursvloer uitgevoerd te zijn. Op de vraag of de match nog geleid heeft 

tot vaker of zelfs structureel samenwerken, antwoordde gemiddeld 52% ontkennend; het is (tot 

nu toe) gebleven bij de eenmalige match. Bij 29% van de respondenten heeft het geleid tot 

vaker samenwerken en bij 25% zelfs tot structurele samenwerking.  

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

Studies in het buitenland en/of naar ‘soortgelijke methoden’ 

 

Gute Geschäfte. Marktplatz für Unternehmen und Gemeinnützige geschreven door  

G. Jakob, H. Kinds en G. Placke, uitgegeven in 2009 door de Bertelsmannstiftung in Gütersloh. 

 

Onderzoeksopzet 

Dit monitoringonderzoek gaat over de Duitse variant van de Maatschappelijke Beursvloer, de 

Marktplatzmethode. Het doel van het onderzoek was een evaluatie van de Marktplätze die 

tussen september 2006 en maart 2009 in Duitsland zijn gehouden Er zijn 48 Marktplätze 

georganiseerd waaraan in totaal 654 bedrijven en 854 maatschappelijke organisaties hebben 

meegedaan. Het onderzoek richtte zich op de ervaringen van de organisaties die de Marktplatz 

georganiseerd hadden. Deze organisaties werden bevraagd door middel van een vragenlijst. 

Van de 36 aangeschreven organisaties hebben er 32 meegedaan. De focus lag op de laatste 

Marktplatz. Daarnaast zijn er interviews met experts gehouden. 

 

Resultaten 

Er zijn 3481 matches tot stand gekomen; het aantal per Marktplatz varieert van 30 tot 160. Naar 

schatting is 70% van de matches gerealiseerd.  
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Van de organisatoren was 97% (zeer) tevreden met het resultaat van de Marktplatz. In hoeverre 

de matches hebben geleid tot nieuwe projecten of tot duurzame samenwerking is onduidelijk. 

De organisatoren van de Marktplätze hebben hier geen zicht op. Uit de interviews met de 

experts zijn aanwijzingen gekomen dat dit soms wel het geval is.  
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

▪ Het realiseren van nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en scholen (1, 2, 3). 

▪ Door maatschappelijke organisaties en bedrijven deel te laten nemen aan workshops of 

trainingen, leren ze hoe ze zich moeten presenteren en zijn ze goed voorbereid (1, 3). 

▪ Een aantrekkelijke omgeving met duidelijk herkenbare visuele herkenningstekens (badges, 

vlaggen) voor bedrijven, organisaties en organisatieteam maken een gemakkelijke eerste 

oriëntatie mogelijk (1, 3). 

▪ De beperkte tijd met een duidelijk begin- en eindsignaal (bijvoorbeeld een gong) zorgt ervoor 

dat er snel spijkers met koppen worden geslagen (1,3). 

▪ Door persoonlijk contact en actief op mensen afstappen duurt het onderhandelen kort, is het 

evenement dynamisch en beweeglijk (1,3). 

▪ Hoekmannen en matchmakers begeleiden het proces van vraag en aanbod: ze coördineren, 

stimuleren, verwijzen eventueel naar andere hoeken (1, 3). 

▪ Het werken met gesloten beurzen maakt de Beursvloer voor bedrijven een aantrekkelijke 

vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (1). 

▪ Het lokale karakter en de opgestelde matchcontracten zorgen voor daadwerkelijke uitvoering 

van de matches (1, 2, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er is een Nederlands onderzoek gevonden met directe aanwijzingen voor de effectiviteit en een 

Duits onderzoek met indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit van Maatschappelijke 

Beursvloer.  

1. Het Nederlandse onderzoek (F) naar de optimalisering van de Maatschappelijke Beursvloer 

(Van der Willigen & Verdonschot, 2006) laat zien dat er per Beursvloer gemiddeld 88 

matches worden gemaakt. Gemiddeld blijkt 80% van de matches binnen een jaar na de 

Beursvloer uitgevoerd te zijn. Op de vraag of de match nog geleid heeft tot vaker of zelfs 

structureel samenwerken, antwoordde gemiddeld 52% ontkennend; het is (tot nu toe) 

gebleven bij de eenmalige match.  
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2. Bij 29% van de respondenten heeft het geleid tot vaker samenwerken en in 25% zelfs tot 

structurele samenwerking. 

 

3. Het Duitse onderzoek (F) (Jakob et al., 2009) geeft aan dat in Duitsland het aantal matches 

per Marktplatz varieert van 30 tot 160. Naar schatting is 70% van de matches gerealiseerd. 

97% van de organisatoren was (zeer) tevreden met het resultaat van de Marktplatz. In 

hoeverre de matches hebben geleid tot nieuwe projecten of tot duurzame samenwerking is 

onduidelijk. De organisatoren van de Marktplätze hebben hier geen zicht op. Uit de 

interviews met de experts zijn aanwijzingen gekomen dat dit soms wel het geval is. 

 

Verklaring classificatie voor typering onderzoeksopzet:  

A = Experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

B = Quasi-experimenteel onderzoek in de praktijk en met follow-up  

C = (Quasi-) experimenteel onderzoek, in de praktijk (zonder follow-up)  

D = (Quasi-) experimenteel onderzoek, niet in de praktijk 

E = Veranderingsonderzoek  

F = Monitoring 

Z = Geen van de voorgaande alternatieven. 

Zie voor een toelichting bijlage 3. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van Maatschappelijke 

Beursvloer voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, serviceclubs en gemeente 

als het gaat om: 

▪ een match tot stand te brengen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 

▪ nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen 

▪ Maatschappelijk Betrokken Ondernemen duurzaam een plek in de lokale samenleving te 

geven. 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

beursvloer, maatschappelijke beursvloeren, maatschappelijk betrokken ondernemen, gute 

geschaefte / gute geschäfte, marktplatz-methode 
 

Zoekstrategieën 

▪ Het beschikbare materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar en aanbieder. 

▪ Er is gezocht in meerdere databanken: 

• Catalogus MOVISIE 

• NARCIS  

• HBO Kennisbank 

• PiCarta 

• Google Scholar 

▪ De referenties van het reeds gevonden materiaal zijn gecheckt. 

▪ Internetresearch. 

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van titels en abstracts is een selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante artikelen aangevraagd, doorgenomen en verder geselecteerd. De literatuur is als 

volgt geselecteerd: alleen publicaties die ingaan op de methode of in relatie stonden met de in 

de methode genoemde bronnen zijn meegenomen.  

 

Zie 6.2 voor geselecteerde literatuur. 

 

 

6.2 Literatuur  

 
Jakob, G., Kinds, H. & Placke, G. (2009). Gute Geschäfte Marktplatz für Unternehemen und 

Gemeinnützige. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.  
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Kinds, H., Wolters, M. & Beek, L. van (2010). Handboek voor intermediairs Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen. Utrecht: MOVISIE.  

Lap, S. (2011). Toolkit Maatschappelijke Beursvloer. Utrecht: MOVISIE.   

Tweede Beursvloer leidt tot vele kwaliteitsmatches!(2011, 22-2-2011). Zeewolde Actueel.  

Willigen, M. van der & Verdonschot, N. (2006). Van contact tot contract. Onderzoek naar de 

optimalisering van de Beursvloer. Utrecht: CIVIQ.  
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

▪ Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

▪ Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 
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effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 

effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

 (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c  

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 
Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 

Titel rapport Van contact naar contract Toolkit 

Maatschappelijke 

Beursvloer 

Toolkit Maatschappelijke 

Beursvloer 

Auteur M. van der Willigen en N. 

Verdonschot 

S. Lap S. Lap 

Jaar 2006 2011 2011 

Onderzoeksvraag - Hoe verloopt het proces 

van ‘contact’ op de 

Beursvloer naar 

daadwerkelijke 

samenwerking (‘contract’)? 

Wat voor ondersteuning 

hebben maatschappelijke 

organisaties daarbij nodig? 

- Wat kan er aan de toolkit 

verbeterd worden, zodat de 

maatschappelijke invloed 

van de Beursvloer nog groter 

wordt? 

Voorbeeld van een 

plaatselijk 

evaluatierapport in 

Loon op Zand 

Voorbeeld van een 

plaatselijk evaluatierapport 

in Delft 

 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

Vragers en aanbieders op 

Maatschappelijke 

Beursvloeren 

Vragers en aanbieders 

op de Maatschappelijke 

Beursvloer van Loon op 

Zand 

Vragers en aanbieders op 

de Maatschappelijke 

Beursvloer van Delft 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

65 vragers (veelal 

maatschappelijke 

organisaties) en 40 

aanbieders (veelal bedrijven) 

160 (88 respondenten) 

 

Niet duidelijk; er waren 46 

personen van 28 

deelnemende bedrijven op 

de Beursvloer, 71 

personen van 41 

organisaties, 20 personen 

van de Beursvloer en 10 

andere personen.  
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Effectonderzoeken (deel 4) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 

Titel rapport Van contact naar contract Gute Geschäfte. Marktplatz für Unternehmen 

und Gemeinnützige  

 

Auteur M. van der Willigen en N. 

Verdonschot 

G. Jakob, H. Kinds en G. Placke 

Jaar 2006 2009 

Onderzochte doelen Hoe verloopt het proces van ‘contact’ 

op de Beursvloer naar daadwerkelijke 

samenwerking (‘contract’)?  

Evaluatie van de Beursvloeren die tussen 

september 2006 en maart 2009 in Duitsland 

zijn gehouden.  

 

In het onderzoek 

betrokken doelgroep 

Vragers en aanbieders op 

Maatschappelijke Beursvloeren 

Organisatoren van de Marktplatz 

Aantal geïncludeerde 

subjecten (n) 

65 vragers (veelal maatschappelijke 

organisaties) en 40 aanbieders 

(veelal bedrijven)  

32 organisatoren van de Marktplatz 

Typering 

onderzoeksopzet ( zie 

bijlage 3) 

Monitoring (F) Monitoring (F) 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten   
effectonderzoeken  

 

 

Onderzoek 1 

 

A. Van contact tot contract 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 De resultaten van de studie zijn door experts beoordeeld.  x 

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

x  

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

x     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie).      

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie.     

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. x  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  



 

 

 Maatschappelijke Beursvloer  * * *  37 

Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

x F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 

 



 

 

 38  * * *  Maatschappelijke Beursvloer 

 

 

D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

Gemiddeld aantal 

matches per 

Beursvloer 

Gemiddeld % 

binnen 1 jaar 

uitgevoerde 

matches 

% van de 

matches dat heeft 

geleid tot vaker 

samenwerken 

% van de 

matches dat heeft 

geleid tot 

structureel 

samenwerken 

Meetinstrument** Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst Vragenlijst 

Effectsize *** 88 80% 29% 25% 

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een 1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 
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Onderzoek 2 

 

A. Gute Geschäfte. Marktplatz für Unternehmen und Gemeinnützige  

 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 De resultaten van de studie zijn door experts beoordeeld.  x 

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

 x 

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

x     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie).      

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). x     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie.     

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. x  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

x  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  

 



 

 

 40  * * *  Maatschappelijke Beursvloer 

Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

x F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 
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D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

Aantal matches 

per Marktplatz 

Aantal 

gerealiseerde 

matches 

  

Meetinstrument** Vragenlijst Vragenlijst   

Effectsize *** 30-160 70% (schatting)   

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een 1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 
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F. Beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek door een beoordelingscommissie 
van experts   

Kruis voor elke uitspraak die waar is het antwoord ´ja´ aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) het vak ‘nee’ aan.  

 

  Ja Nee 

1 De resultaten van de studie zijn door experts beoordeeld.   

2 De experts onderschrijven de resultaten van de studie.   

3 De meting is verricht met instrumenten die voldoende betrouwbaar zijn.   

4 De meting is verricht met instrumenten die de doelen van de methode valide 

operationaliseren. 

  

5 De statistische techniek waarmee de resultaten zijn geanalyseerd is adequaat 

gekozen en de gemeten effecten zijn significant. 

  

6 De controleconditie is adequaat gekozen.   

7 De resultaten zijn voldoende praktisch relevant.   

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die voldoende vergelijkbaar is met de 

dagelijkse praktijk van de uitvoering van de methode: er is sprake van externe 

validiteit. 

  

 
 
G. Toelichting op de beoordeling door experts 
 

 

 

 

 

 


