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Voorwoord 

MBO laat zich omschrijven als alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de 
kwaliteit van de (lokale) leefomgeving te verbeteren. MBO kent oneindig veel vormen die zich laten 
bundelen in 5 m’s: Mensen, middelen, massa, media en munten. Dat is wat bedrijven vrijwillig 
beschikbaar stellen om projecten te ondersteunen in maatschappelijke sectoren zoals de zorg, sport, 
cultuur en het onderwijs. Of om een bijdrage te leveren aan het oplossen van specifieke 
maatschappelijke vraagstukken als mantelzorg, huiselijk geweld, schooluitval, verpaupering, integratie 
en overgewicht.  
 
Het programma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen valt binnen het werkveld van MOVISIE. In de 
praktijk betekent dit dat we onze inhoudelijke kennis en netwerken inzetten om duurzame relaties 
tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot stand te brengen.  
 
MBO wordt op praktisch niveau mede mogelijk gemaakt door een landelijk netwerk van intermediairs in 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Intermediairs in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
ofwel Maatschappelijk makelaars zijn professionals die maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven samenbrengen in projecten die voor beide meerwaarde opleveren en een bijdrage 
leveren aan de lokale samenleving. Zij werken zonder winstoogmerk en maken onderdeel uit van een 
vrijwilligerscentrale, welzijnsinstelling of zijn een zelfstandige stichting.  
 
Dit handboek is bedoeld voor deze lokale intermediairs die bedrijven en maatschappelijke projecten 
met elkaar willen koppelen. Het handboek wil (nieuwe) intermediairs Maatschappelijke Betrokken 
Ondernemen helpen snel antwoorden te vinden op de vragen die de bemiddeling tussen bedrijven en 
maatschappelijke projecten met zich meebrengt.  
 
Het handboek is een herziene versie van het Engage! Handboek voor makelaars van bedrijven & 
maatschappelijk project. Een uitgave van NOV Maatschap in Betrokkenheid uit 2001. Het Engage! 
Handboek was in ruwe versie samengesteld voor de scholingsreeks die door Maatschap in 
Betrokkenheid in 1999 en 2000 was georganiseerd voor, door en met actieve lokale makelaars. In het 
handboek zijn ook ervaringen verwerkt van bedrijven, waarmee Maatschap in Betrokkenheid het 
werknemersvrijwilligerswerk in Nederland heeft ontwikkeld.  
 
Het deel van NOV waaronder NOV Maatschap in Betrokkenheid viel is in 2005 opgegaan in CIVIQ en 
vervolgens in 2007 in MOVISIE. De brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) is onder de oude naam voort blijven bestaan en werkt nauw samen met 
MOVISIE. Bij Vereniging NOV zijn 350 (koepel)organisaties aangesloten, organisaties die met of voor 
vrijwilligers werken. Kijk voor meer informatie op www.nov.nl.  
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1 Over de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke projecten  

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond aangegeven van de samenwerking tussen bedrijven en 
maatschappelijke projecten. Onder maatschappelijke projecten wordt het geheel verstaan van de non-
profit sector. Het kunnen kleine vrijwilligersorganisaties in natuur en milieu betreffen of grote 
instellingen in welzijn en gezondheidszorg. Bij bedrijven gaat het niet alleen om de grote landelijke 
ondernemingen, die momenteel specifieke maatschappelijke programma’s hebben ontwikkeld, maar 
ook om lokale ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Begonnen wordt met een uitleg van wat 
MOVISIE doet op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en het belang van 
intermediairs MBO. 

1.1 Wat doet MOVISIE op het gebied van MBO? 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling, voor 
MBO met inhoud. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en 
sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis aan overheden, burgerinitiatieven, 
vrijwilligersorganisaties, (professionele) ideële organisaties en het bedrijfsleven. MOVISIE is een 
onafhankelijke, publieke non-profit organisatie die werkt vanuit maatschappelijke betrokkenheid aan 
concrete resultaten met de lokale context als uitgangspunt.  
 
Als landelijk kennisinstituut heeft MOVISIE drie aandachtsgebieden: 

1. Agendering: 

Onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en kansen van MBO bij zowel het 
bedrijfsleven, de overheid als bij maatschappelijke organisaties door rond dit thema artikelen te 
publiceren in vakbladen, themabijeenkomsten te organiseren en als actieve partner op te 
stellen bij landelijke evenementen. 

2. Versterken van de lokale infrastructuur rond MBO: 

MOVISIE ondersteunt intermediairs die binnen hun eigen werkgebied maatschappelijke vraag 
en aanbod samenbrengen (Steunpunten Vrijwilligerswerk en intermediairs in Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen). Ook speelt MOVISIE een rol in het MBO Stimuleringsprogramma. 
Dat uitgevoerd wordt door MVO Nederland. 

3. Innoveren: 

MOVISIE legt succesvolle lokale MBO formules vast, zoals de Maatschappelijke Beursvloer, 
Dubbel Genieten en NL Doet  in bedrijf, en verspreidt deze binnen het netwerk. Vanuit de rol 
als adviesbureau adviseert MOVISIE bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de 
strategische verankering en implementatie van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. 

 
Binnen MOVISIE werken ruim 200 professionals die zich bezighouden met onder andere thema’s als 
vrijwillige inzet, Maatschappelijke stages, activering, leefbaarheid, ouderenparticipatie en veiligheid. De 
koppeling van expertise op deze thema’s aan MBO in combinatie met de bestaande netwerken is de 
kracht van MOVISIE. 
 
Advies 

Nuon, KLM, ING, Holland Casino, NS, Univé Verzekeringen en ander bedrijven laten zich door 
MOVISIE adviseren bij het bepalen van de richting en de vormgeving van hun MBO beleid. De ervaring 
die MOVISIE heeft opgedaan met deze en andere trajecten is vastgelegd in een gratis te downloaden 
stappenplan over samenwerken met maatschappelijke organisaties: ‘Just share it’. Ook 
maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem, Kico en Landschapsbeheer Nederland maken 
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gebruik van de kennis en ervaring op het gebied van MBO. Het stappenplan ‘Zakendoen met bedrijven’ 
is gratis te downloaden en biedt maatschappelijke organisaties goede handvatten bij het opstarten van 
partnerschappen met het bedrijfsleven. Zie www.movisie.nl/betrokkenondernemen voor de gratis 
stappenplannen ‘Just share it’ en ‘Zakendoen met bedrijven’ of neem contact op voor advies op maat. 
 
Maatschappelijke Beursvloer 

De Maatschappelijke Beursvloer is een anderhalf uur durende informele ‘markt’ waar lokale 
maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. 
Tijdens deze ontmoetingen worden vraag en aanbod in de vorm van menskracht, kennis, faciliteiten en 
toegang tot netwerken samengebracht en ontstaan er (duurzame) samenwerkingsverbanden tussen de 
partijen. MOVISIE promoot in samenwerking met Fortis Foundation en KPMG het beursvloerconcept 
met als resultaat momenteel ruim 125 beursvloeren in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie 
op www.beursvloer.com. 
 
NL Doet en  bedrijf 

NL Doet (voorheen Make a Difference Day - MADD) is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij 
vrijwilligerswerk centraal staat. In 2009 voerde MOVISIE, naast de landelijke coördinatie, een 
promotiecampagne om het bedrijfsleven bij NL Doet te betrekken: NL Doet als bedrijf. 
Maatschappelijke organisaties maken dankbaar gebruik van de extra mankracht, kennis en materiaal 
dat ter beschikking wordt gesteld. Voor bedrijven is het een uitstekende manier om aan teambuilding te 
doen en tevens zinvol bezig te zijn. Voor meer informatie zie: www.nldoet.nl/bedrijven. 
 
Dubbel Genieten 

Dubbel Genieten is een succesvolle methode waarbij scholieren in het kader van maatschappelijke 
stages erop uitgaan met een oudere of gehandicapte. Dit doen zij onder begeleiding van werknemers 
in het kader van werknemersvrijwilligerswerk. Door deze mensen, die elkaar anders naar alle 
waarschijnlijkheid nooit ontmoet hadden, bij elkaar te brengen ontstaan bijzondere momenten. Voor 
meer informatie zie: www.dubbelgenieten.nl. 

1.2 Het belang van intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen adviseert en ondersteunt met name op 
praktisch en operationeel niveau. De ene intermediair zal zich meer met het brede veld van 
maatschappelijk ondernemen bezighouden dan de andere. Dit zal afhankelijk zijn van de 
samenstelling, de expertise en ambities van een intermediair. Het is van groot belang voor de efficiënte 
samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke projecten dat er lokaal intermediairs 
Maatschappelijke Betrokken Ondernemen beschikbaar zijn. Lokaal kan namelijk goed ingeschat 
worden wat goede partners zijn en op welke manier een win-win situatie te realiseren valt en op welke 
manier de ervaringen weer doorgegeven kunnen worden aan anderen.  
 
Het intermediairschap Maatschappelijke Betrokken Ondernemen kan door verschillende organisaties 
vervuld worden. Voor de hand ligt echter dat het een organisatie is met een goed inzicht in en contact 
met de non-profit organisaties ter plekke. Bij voorkeur is het ook een organisatie die reeds gewend is te 
bemiddelen tussen vraag en aanbod van mensen, middelen en eventueel munten (zie hoofdstuk 2).  
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1.3 Maatschappelijk ondernemer vanuit historisch perspectief 

Het feit dat bedrijven actief zijn in hun maatschappelijke omgeving is geen nieuw verschijnsel. Sinds de 
industriële revolutie zijn verlichte ondernemers zich meer gaan bekommeren om de gezondheid, 
huisvesting en scholing van hun werknemers. In tal van regio’s zijn er zo nauwe banden ontstaan met 
grote industriële bedrijven zoals Philips, de Schelde en Hoogovens. 
De betrokkenheid van deze bedrijven op hun sociale omgeving is door een aantal factoren bepaald: 
Het bedrijfsbelang. Om dit bedrijfsbelang te dienen was investering in de infrastructuur van wezenlijk 
belang. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen en spoorlijnen voor aan- en afvoer van de 
grondstoffen en goederen. 
Het sociaal belang. Bedrijven zagen steeds meer in dat een positief welbehagen van de medewerkers 
en hun familie ten goede kwam aan de inzet en resultaten op het werk.  
 
De bedrijfseconomische en sociale belangen liepen parallel. Bedrijven en omgeving maakten als het 
ware samen een organische groei door. De bedrijven zorgden voor huisvesting, de bouw van kerken 
en hadden bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers in dienst. Tevens zorgden ze voor scholen en 
bedrijfsruimten en stonden ze open voor activiteiten van werknemers, zoals knutselen, klussen of 
sporten. De verwevenheid tussen bedrijven en omgeving was dus groot, bijna alomvattend. Wanneer 
men in dienst kwam was het ook ‘een dienstverband voor het leven’ en vaak van vader op zoon.  
 
De verzorgende rol van de werkgever is een ontwikkeling die al in de 19e eeuw werd ingezet. Dit kwam 
mede doordat de rol van de overheid in die periode zeer beperkt was en te kenschetsen is als een 
nachtwakersstaat. De ‘oude’ bedrijven waren als het ware gedwongen veel in de sociale en 
infrastructuur te investeren om te komen tot goede bedrijfsresultaten. Naarmate de nachtwakersstaat 
zich steeds verder ontwikkelde tot de huidige verzorgingsstaat, konden bedrijven zich meer beperken 
tot hun kernfuncties en zaken als scholing en huisvesting overdragen aan maatschappelijke 
instellingen. De band tussen werkgever en werknemer verschraalde daardoor van een persoons- én 
functiegebonden relatie tot die van een uitsluitend functiegebonden relatie.  
 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het bedrijfsleven druk bezig met het herstellen van de 
welvaart en is de sociale zorg met name een taak van de overheid. De uitdaging voor het bedrijfsleven 
in het verleden, om uit weloverwogen eigenbelang een bijdrage te leveren aan de regionale 
ontwikkeling en daarmee werknemers aan het bedrijf te binden, is voorbij. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de kritische burgers en werknemers, die de paternalistische wijze, waarop bedrijven tot dan toe 
maatschappelijke zaken verzorgden, niet meer accepteerden. Deze kritiek werd bovendien versterkt 
door de groeiende beroepsgroepen van autonome werkers in de sectoren van zorg, welzijn en 
educatie. De actieve rol van de overheid duurt voort tot begin jaren tachtig waarin de verzorgingsstaat 
op z’n hoogtepunt is. De rol van bedrijf Blijft beperkt tot het geven van financiële bijdragen aan goede 
doelen.  
 
Het tij keerde echter eind jaren tachtig en begin jaren negentig. De hoge belasting- en regeldruk ging 
belemmerend werken op de nationale economie. Het Verdrag van Wassenaar in 1982 heeft de bodem 
gelegd voor een herschikking van eigen verantwoordelijkheden, waarbij vooral uitvoerende taken weer 
zoveel mogelijk gedecentraliseerd en verzelfstandigd moesten worden naar    - uiteindelijk - burgers, 
buurten en bedrijven. 
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Tendens in de jaren negentig 

De heer J.C. Blankert, voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) opende de 
brochure ‘Een goede buurt is beter’ (1999) met de volgende zin: “Bedrijven hebben belang bij de 
kwaliteit van hun omgeving. Omgekeerd is de kwaliteit van de omringende samenleving in sterke mate 
afhankelijk van de activiteiten van bedrijven.”  
Deze nota schetst de wederzijdse afhankelijkheid van bedrijven en buurt, een relatie die steeds meer 
aandacht vraagt. De eisen en verlangens van de omgeving ten aanzien van het bedrijfsleven zijn 
sterker geworden.  
 
Het bedrijfsleven heeft in het verleden de verantwoordelijkheid voor de wereld om zich heen wel 
erkend en gaf daar op vele manieren (soms noodgedwongen) aandacht aan. Voorbeelden hiervan zijn: 
aandacht vragen voor maatschappelijke problemen (Benneton), op een maatschappelijk verantwoorde 
manier produceren (The Body Shop), de bedrijfsnaam en geld verbinden aan een goed doel (Libertel 
met een Wild Life-abonnement) of milieubewust produceren (Shell). Maar hierbij horen ook aspecten 
van Human Resource Management (HRM) zoals een goede CAO en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
Bedrijven gaan zich dus steeds meer vanuit een positieve houding met de omgeving bezighouden. Zij 
zijn actief in het onderhouden van goede relaties met buurtbewoners, politie, onderwijs, 
maatschappelijke instellingen en actiegroepen. Dat geldt voor zowel lokale als landelijke bedrijven. 
Deze ontwikkeling past in een periode waarin de overheid zich meer op haar kerntaken richt en waarin 
bedrijven een grotere verantwoordelijkheid voelen voor de sociale, fysieke en economische omgeving. 
 
Nieuwe vorm maatschappelijk ondernemen 

Een nieuwe vorm van maatschappelijk ondernemen is maatschappelijk betrokken ondernemen.  
In feite wordt hiermee de stap gemaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar 
maatschappelijk betrokken ondernemen. Bij verantwoord ondernemen staat ‘rekening houden met’ 
voorop. Bij maatschappelijk betrokken ondernemen wordt een actieve betrokkenheid bij de - meestal - 
directe bedrijfsomgeving aan de dag gelegd. De onderneming raakt echt betrokken. De Engelse term 
hiervoor is corporate community involvement. De betrokkenheid van bedrijf Bij hun sociale omgeving 
biedt nieuwe perspectieven voor zowel het bedrijf als voor verschillende partijen in de omgeving.  
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Figuur 1: Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een omschrijving voor ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ luidt  als volgt: 

Bedrijven die ernaar streven om, meer dan waartoe de wet verplicht, toegevoegde waarde te realiseren voor bedrijven en 

maatschappij. Maatschappelijk staat hier voor bijvoorbeeld milieubewust produceren, bedrijfsopleidingen, 

arbeidsomstandigheden en het voorkomen van kinderarbeid. Onderdeel daarvan is maatschappelijk betrokken ondernemen. Dit 

is niet het hele gebied van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, maar met name het terrein dat betrekking heeft op het 

versterken van de relatie van een bedrijven met haar omgeving.  
 
De betrokkenheid van een bedrijf Bij haar omgeving wordt bemoeilijkt door reorganisaties en fusies, 
waardoor de verbinding met de directe omgeving steeds meer verdwijnt. De behoefte bij bedrijven stijgt 
om nieuwe manieren te vinden om weer in contact te komen met hun omgeving. Daarnaast wil men 
zich ook onderscheiden van andere bedrijven, aangezien nieuwe technologieën, kennis en diensten 
steeds meer op elkaar gaan lijken. Daarom zoekt men manieren om zich te onderscheiden. 
 
Door al deze processen komt er een wederzijdse afhankelijkheid in de maatschappij (civil society). Op 
sociaal terrein komt de erkenning dat 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 civil society komt op. Het ministerie van VWS spreekt van 
Ondernemend Sociaal Beleid. In Nederland - met haar groot en sterk maatschappelijk middenveld - is 
het redelijk bekend wat men onder civil society verstaat. 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 mee ‘mogen’ doen met de civil society. Er ontstaan daardoor nieuwe sociale 
partnerschappen. 

1.4 Partnerschappen 

In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen zullen samenwerkingsverbanden tussen 
partijen worden aangegaan. Deze samenwerking kan tussen twee of meerdere partijen plaatsvinden, 
waarbij men eigen, maar ook wederzijdse belangen heeft. De samenwerking gaat meestal verder dan 
één keer iets voor elkaar doen. In het algemeen gaat het om duurzame samenwerking die ook 
‘partnerschap’ genoemd kan worden. In dit hoofdstuk is een partnerschap een samenwerkingsvorm 
waaraan ten minste vier partijen mee kunnen doen: 

• Het bedrijfsleven (incl. branche-organisaties). 

Maatschappelijk  
Verantwoord 
Ondernemen 

MBO 
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• Maatschappelijke organisaties. 
• De overheid. 
• De intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. 

 
Een partnerschap kan qua omvang sterk verschillen. Zo kan er een samenwerking zijn tussen: 

• Eén bedrijven en een maatschappelijke organisatie.  
• Meerdere bedrijven en meerdere maatschappelijke organisaties. 
• Meerdere bedrijven en de gemeente. 
• Een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen als spil tussen het bedrijf, de 

maatschappelijke organisaties en de gemeente. 
• Vele mengvormen tussen bovenstaande partijen.  

 
Waarom partnerschappen? 

De samenleving vertoont sterke tegenstellingen die op sociaal terrein soms schrijnend en vaak als 
onnodig worden ervaren. 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. Een partnerschap voor sociale integratie is een uiting van betrokkenheid om tegenstellingen 
en inefficiëntie te doorbreken.  
Via een partnerschap bundelen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid hun kennis, 
ervaring en middelen en zetten deze in voor de sociale omgeving. 
Veel van die inspanningen en activiteiten dateren al van jaren of zelfs decennia geleden. Er treedt 
echter wel een verschuiving op in de aanpak. Er 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.  
 
Het bedrijfsleven 
Bedrijven hebben om vele redenen belang bij een goede relatie met hun omgeving. Zowel de primaire 
stakeholders (het eigen personeel, afnemers, leveranciers) als de secundaire stakeholders (overheid, 
buurt) vragen steeds meer van een bedrijf. Denk hierbij aan een goede CAO, kinderopvang, houding 
ten aanzien van langdurig werklozen, milieuwetgeving en kinderarbeid. Andere redenen om een goede 
relatie met de omgeving te hebben zijn: 

• Projecten kunnen bedrijven een betere toegang geven tot de arbeidsmarkt, tot plaatselijke 
netwerken, maatschappelijke organisaties, de lokale media en de lokale overheid.  

• Bedrijven zijn er bij gebaat wanneer hun werknemers in een prettige leefomgeving wonen: ‘de 
eigen mensen moeten zich ook buiten de poort thuis kunnen voelen’. Projecten als het 
opknappen van de buurt, sponsoren van buurtverenigingen, aandacht besteden aan 
werkloosheid in achterstandswijken en integratie projecten van allochtonen kunnen hiertoe 
positief bijdragen.  

• Ook kan er een direct economisch belang zijn, zoals de detailhandel die gebaat is bij een 
kwalitatief goede leefomgeving, aangezien dit van directe invloed is op de omzet. 

• Waardering te verkrijgen en positieve beeldvorming te bereiken. 
• Deel uitmaken van de aanpak van tekorten in de samenleving. 
• Aantrekkelijker worden voor toekomstige werknemers. 
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• De concurrentie op prijs en kwaliteit vervlakt. Steeds meer bedrijven leveren goede producten 
tegen een redelijke prijs. De consument zal daarom steeds meer naar de maatschappelijke 
betrokkenheid van een onderneming kijken bij de keuze voor diensten en producten.  

 

Bedrijven kunnen financiële middelen bieden, maar in steeds belangrijkere mate ook immateriële 
zaken zoals kennis, contacten, apparatuur, tijd van medewerkers en leiding.  
 
De maatschappelijke organisatie 
De maatschappelijke organisaties ervaren de noodzaak van bundeling van inzet en inzichten. De 
complexiteit van veel sociale kwesties vraagt om vernieuwing en om samenhang met wat er op 
terreinen als wonen, weten, werken en welzijn gebeurt. 
Contacten met het bedrijfsleven kan maatschappelijke organisaties ‘gelegenheidsvrijwilligers’ 
opleveren die klussen aanpakken die anders blijven liggen. De inzet vanuit bedrijven kan ook helpen bij 
het verbeteren van de kwaliteit en bij het verder professionaliseren van maatschappelijke organisaties 
en hun dienstverlening.  
 
De maatschappelijke organisaties en publieke instellingen hebben het volgende te bieden: 

• Het niet-hiërarchisch samenwerken. 
• Aandacht besteden aan zorg en zinvolheid. 
• Ervaring met crisis- en projectmanagement in complexe situaties. 
• Kennis van ‘andere’ culturen dan die van het bedrijfsleven. 
• Kennis van doelgroepen en hun problematiek. Zij staan dicht bij het werkveld. 

 
De overheid 
De overheid (en haar publieke instellingen) heeft voor haar eigen besluitvormende en uitvoerende 
taken ook belang bij samenwerking. Meer en meer is zij zich bewust van haar rol als regisseur om de 
betrokkenheid van burger en bedrijf Bij de lokale omgeving te bevorderen.  
 
De overheid heeft het volgende te bieden: 

• Expertise op het gebied van veel verschillende maatschappelijke velden. 
• Bedrijven verwachten van de gemeente een duidelijke visie. Bedrijven, maar ook andere 

organisaties (scholen, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties) willen vanuit hun positie 
meedenken en meewerken aan oplossingen. Dus niet de gemeente die alles regelt of alle 
oplossingen voorkauwt, maar via partnerschappen werken aan vormgeving van beleid.  

• Financiële middelen. 
• Netwerken. 

 
In het algemeen kunnen de volgende voordelen genoemd worden voor de gemeenschap: 

• Er ontstaat een beter begrip tussen bedrijfsleven en de non-profit sector.  
• Verbetering van de leefsituatie in de buurt. 
• Door een lokale aanpak raken meer inwoners betrokken bij het oplossen van buurtproblemen. 
• Vrijwillige inzet wordt versterkt bij buurtproblemen.  
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Niveaus van samenwerken 

Partners kunnen op verschillende niveaus activiteiten uitvoeren: strategisch, programmatisch of 
operationeel. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 
Strategisch niveau Met alle lokale partijen (overheid, bedrijfsleven en non-

profit organisaties) langdurige samenwerking 
ontwikkelen. 

4 jaar 

Programmatisch 
niveau 

Thema’s benoemen, prioriteiten stellen, programma’s 
maken en partners zoeken.  
Thema’s zoals onderwijs, waar een 
mentoringprogramma aan wordt gekoppeld. Of langdurig 
werklozen waar werkervaringsplaatsen aan gekoppeld 
worden. Dergelijke programma’s kunnen ook voor 
cultuur, zorg, allochtonen etc. opgezet worden. Hiervoor 
worden meestal meerdere partners gezocht.  

1 tot 3 jaar 

Operationeel/ 
uitvoerend niveau 

Bemiddelen. Hoe breng je geschikte partners bij elkaar.  
Hoe maak je dit mogelijk, hoe doe je dit in de praktijk, 
hoe doe je dit in je directe omgeving.  
Het betreft hier meestal een één-op-één relatie tussen 
bedrijven en maatschappelijke organisatie. 

Van ad hoc tot 3 
jaar. 

 
Belangrijk kenmerk van het partnerschap is  dat het gebaseerd is op vrijwilligheid. Het is een uiting van 
directe en vaak ook persoonlijke betrokkenheid. Een partnerschap berust in de eerste plaats op 
individuen die hun nek durven uit te steken en niet bang zijn om samen de klus op een onorthodoxe 
manier te klaren. 
De kunst van een partnerschap is om de wederzijdse belangen met elkaar te (willen) verbinden. Eigen 
speciale kwaliteiten inzetten en nieuwsgierig zijn naar de andere partijen en naar de (on)verwachte 
uitkomsten. Kortom, plezier hebben en de vruchten van de samenwerking met elkaar delen.  
 
Onderwerpen voor een partnerschap 

Een scherpe afbakening voor onderwerpen voor het partnerschap is niet te geven. Sociale integratie 
berust op vele pijlers en een partnerschap bepaalt zelf haar invalshoeken en prioriteiten. Dit is lokaal 
zeer divers en aan de hand van de lokale vraagstukken en mogelijkheden door de samenwerkende 
partners nader te bepalen. Voorbeelden zijn: 

• Versterking van het verenigingsleven en de maatschappelijke instellingen. De partners spreken 
af dat gezamenlijk nieuwe bestuursleden geworven, getraind en gefaciliteerd worden. 

• Doorbreken van vooroordelen en stigma’s ten aanzien van bijvoorbeeld allochtone jongeren. 
De partners spreken af dat men mentoren zoekt onder leidinggevenden in bedrijven die 
maandelijks een ontmoeting zullen hebben met allochtone jongeren. 

• Bedrijven kunnen behoefte hebben aan ‘leerplekken voor sociale vaardigheden’ voor 
medewerkers. Maatschappelijke organisaties kunnen dit in bijvoorbeeld het buurtwerk leveren 
en ‘winnen’ er een vrijwilliger mee. 

• Ondersteuning van zorginstellingen bij projecten die anders blijven liggen. Dit kan praktisch 
zijn. Bijvoorbeeld het opknappen van een kinderboerderij of gemeenschappelijke ruimtes. Het 
kan ook ondersteuning zijn van afdelingen en directies zoals bijvoorbeeld netwerkbeheer, 
commerciëler worden enzovoort. 
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2 Bemiddelen van mensen, middelen en munten 

In hoofdstuk één is besproken welke plaats Maatschappelijk Betrokken Ondernemen inneemt binnen 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij kwam aan de orde dat de activiteiten van een 
intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen zich met name zullen richten op het bemiddelen 
van mensen, middelen en munten. Deze aspecten worden in dit hoofdstuk toegelicht. Alsmede de 
organisatie en effecten vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. 

2.1 Bemiddelen van mensen door werknemersvrijwilligerswerk 

De definitie voor werknemersvrijwilligerswerk luidt als volgt: 
Medewerkers zetten zich - binnen de setting van het bedrijf - vrijwillig in voor maatschappelijk nuttige 
zaken. Het initiatief wordt genomen door werknemer of werkgever. Hierbij wordt samengewerkt met 
maatschappelijke organisaties.  
 
Uitgangspunten bij werknemersvrijwilligerswerk: 

• Er is een win-win-win situatie: zowel de maatschappelijke organisatie, het bedrijf en de 
individuele medewerker profiteren hiervan. Allen hebben iets te bieden en te vragen en er is 
sprake van een gelijkwaardige relatie.  

• Inzet door medewerkers gebeurt op vrijwillige basis. In overleg met het bedrijf en de 
medewerker(s). Afhankelijk van de doelstellingen wordt een passend project gezocht. 

• Medewerkers kunnen zowel in werktijd als in eigen tijd werkzaam zijn.  
• De activiteiten kunnen individueel of in teamverband uitgevoerd worden. Ook kan er een 

bedrijfsspecifiek programma opgesteld worden.  
 
Een aantal voordelen van werknemersvrijwilligerswerk: 

• Werknemersvrijwilligerswerk is praktisch en concreet, het is makkelijk te communiceren. 
• Medewerkers zijn en voelen zich actief betrokken bij het maatschappelijk betrokken 

ondernemen van het bedrijf. 
• Werknemersvrijwilligerswerk draagt bij aan de maatschappelijke identiteit van het bedrijf en 

dus aan het imago. 
• Afhankelijk van het gekozen bedrijfsprogramma draagt het bij aan de teambuilding, de 

vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers en aan hun loopbaanontwikkeling. Derhalve 
geeft het veel positieve mogelijkheden op het gebied van Human Resource Management.  

• Medewerkers zijn trots op het bedrijf, voelen zich ermee verbonden en dragen dat ook uit. 
• Werken in een andere omgeving werkt blikverruimend en is een goede methode om in nieuwe 

netwerken te komen.  
 
Werknemersvrijwilligerswerk is in een aantal hoofdvormen onder te verdelen. 
 
Projecten 
Een groep werknemers draagt met gezamenlijke activiteiten bij aan maatschappelijk nut. Dit kan 
variëren van een eendaagse tot een weekactie en van een eenmalig tot een meerjaren project. Het 
wordt in het kader van een personeelsuitje of in het kader van teambuilding ingezet. 
Doel: 

• Versterking van interne communicatie en teambuilding, bij nieuwe afdelingen of in 
traineeprogramma’s.  
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• Een effectieve manier om bedrijfsbetrokkenheid te tonen, versterkt waardering van 
werknemers en de waardering van de omgeving voor het bedrijf.  

• Gerichte training in leiderschapsvaardigheden, communicatie, creativiteit en flexibiliteit. 
 
Detachering 
Werknemer wordt op eigen verzoek of op verzoek van de werkgever geplaatst bij een maatschap-
pelijke organisatie. Plaatsing kan variëren van fulltime gedurende lange tijd, tot parttime (bijvoorbeeld 
honderd uur in zes maanden). De werknemer blijft in dienst van het eigen bedrijf, maar wordt ingezet 
bij een vrijwilligersproject.  
Toepassing:  

• In het kader van loopbaanbegeleidingtrajecten wordt vrijwilligerswerk gebruikt als overgang 
naar een andere functie binnen of buiten het bedrijf, al dan niet in combinatie met scholing 
en/of outplacement.  

• Werknemers die zwaar en riskant werk doen (dit kan zowel psychisch als fysiek werk zijn), 
krijgen vrijwilligerswerk aangeboden ter verlichting van hun eigenlijke taak, in de hoop dat dit 
het ziekteverzuim en de WAO-uitstroom drukt.  

• Als onderdeel van een traineeprogramma.  
• Als voorbereiding op de pensionering.  

Doel:  
• Opdoen van ‘nieuwe’ vaardigheden. Dit kunnen onder andere leidinggevende, sociale en 

adviserende vaardigheden zijn.  
• Verbreden van de maatschappelijke oriëntatie. 
• Bedrijfsbetrokkenheid tonen bij geselecteerde maatschappelijke problemen.  

 
Mentoring 
Werknemer ondersteunt een organisatie (of persoon daarin) door luisteren, aanmoediging en 
advisering. Het gaat meestal om een één op één relatie, waarbij een paar ontmoetingen per maand 
plaatsvinden van een à twee uur. Daarbij zijn vooraf duidelijke richtlijnen vastgesteld zoals: doel, 
tijdschema, verwachte uitkomst en grenzen. Een bekend voorbeeld is het ‘roots and wings’-project in 
Engeland, waarbij managers studenten motiveren en stimuleren om zich voor school in te zetten. Maar 
het kunnen ook managers zijn die bestuurders van verenigingen ondersteunen. Het gaat er hierbij om 
dat de typische kennis en vaardigheden die bij het bedrijf/beroep horen worden gebruikt.  
Toepassing: 

• Ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden zoals coaching en advies.  
Doel: 

• Bied individuele werknemers de mogelijkheid bekende kwaliteiten te tonen en nieuwe te 
ontwikkelen.  

• Bied het bedrijf de mogelijkheid bedrijfsbetrokkenheid te tonen en in nauw contact te komen 
met sectoren en vraagstukken uit de samenleving, waar ze normaal gesproken geen contact 
mee zouden hebben. 

2.2 Bemiddelen van middelen 

In deze categorie is een aantal vormen te zien: 
• Bemiddeling rond het doorgeven van meubilair, apparatuur en goederen vanuit bedrijven naar 

maatschappelijke organisaties. 
• Transport en opslag van goederen ten behoeve van kringloop. 
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• Faciliteiten van een bedrijven ‘om niet’ te laten gebruiken, zoals kopieermachine, papier, 
vergaderruimtes, kraampjes enzovoort.  

 
Aandachtspunten: 

• Maatschappelijke organisaties mogen niet het gevoel krijgen een dumpplaats te zijn voor oude 
spullen van het bedrijfsleven. Ook de maatschappelijke organisatie heeft haar eisen ten 
aanzien van materialen. Het is de vraag of een sportclub iets heeft aan een sterk verouderde 
computer die niet voldoende capaciteit heeft voor haar programma’s. In dat geval moeten de 
middelen zonder problemen geweigerd kunnen worden.  

• Transport en opslag kunnen een zeer tijdrovende en dure aangelegenheid worden. Derhalve 
moet van tevoren goed uitgewerkt worden of de kosten wel opwegen tegen de voordelen die 
dit biedt.  

2.3 Bemiddelen van munten 

Dit is wellicht de meest traditionele manier van sponsoren. Een bedrijven geeft geld aan een goed doel. 
Hiervan zijn een aantal traditionele vormen te noemen, maar de laatste jaren ontstaan er ook 
‘alternatieve vormen’. 
 
Traditionele sponsoring met geld: 

• Sponsoren van verenigingsblaadjes en andere verenigingsactiviteiten. Zo zijn er ook 
sportverenigingen die een ‘club van 100’ hebben. Een bedrijven wordt bijvoorbeeld lid van 
deze club voor €100,- en wordt vervolgens uitgenodigd voor de jaarlijkse netwerkborrel en er 
komt een naamsverwijzing op een bord in de kantine te staan.  

• Sponsoren van sportteams, waarbij naamsvermelding op shirts komt te staan. 
 
Alternatieve vormen: 

• Medewerkers kunnen vrijwilligersprojecten indienen bij hun werkgever, waarvoor zij in 
aanmerking wensen te komen voor financiering. Een commissie bekijkt deze aanvragen en 
verstrekt hiervoor bijvoorbeeld een vast bedrag variërend van €100,- tot maximaal €1.000,-. 

• Een bedrijven kan met een evenement geld inzamelen. Bijvoorbeeld met het organiseren van 
een fancy fair, jaarmarkt, sporttoernooi, benefiet concert of een culturele veiling. Dit geld komt 
vervolgens ten goede aan een aantal geselecteerde vrijwilligersprojecten, die zich meestal ook 
zullen presenteren tijdens het evenement. 

• Een combinatie van bemiddelen in mensen en munten is bijvoorbeeld een team medewerkers 
dat een kinderboerderij opknapt en de nieuwe materialen betaalt. Wanneer een afdeling op 
stap gaat met gehandicapten, dan betalen zij ook het transport, entreegelden en de 
consumpties voor henzelf  en hun begeleiders.  

• Buitenlandse projecten. Een bedrijven adopteert een weeshuis in Brazilië, gaat hier twee keer 
per jaar met een aantal medewerkers heen om de boel op te knappen en betaalt zowel alle 
materiaal, arbeids- als onderhoudskosten voor het weeshuis.  

 
Aandachtspunten: 

• Veel bedrijven worden bedolven onder aanvragen voor financiële steun voor 
vrijwilligersprojecten en zien door de bomen het bos niet meer. Een intermediair kan door het 
stellen van gerichte vragen deze sponsoraanvragen in goede banen leiden. 
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• Voor bedrijven is het financieel sponsoren niet meer genoeg. Zij willen meer betrokkenheid 
laten zien bij hun omgeving, maar weten vaak niet hoe zij dit moeten doen. Bij een intermediair 
ligt de taak om bedrijven op andere mogelijkheden te wijzen.  

• Het verlenen van sponsorgelden dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bedrijfsbeleid. 
Wanneer een bedrijven ‘onderwijs’ of  ‘milieu’ hoog op de agenda heeft staan, is het logisch 
om projecten te sponsoren die hierbij aansluiten.  

• Door medewerkers van een bedrijven de mogelijkheid te geven om projecten in te dienen voor 
financiële ondersteuning, is er een directe betrokkenheid van het bedrijf bij deze medewerker, 
wat de bedrijfsbetrokkenheid vergroot (mijn bedrijven sponsort m’n buurthuis of voetbalclub).  

• Er moet voor gehoed worden dat er geen ‘afhankelijke’ relatie ontstaat tussen geldgever en 
geldnemer. 

• Bedrijven willen steeds vaker iets terugzien voor hun financiële ondersteuning en worden 
steeds kritischer ten aanzien van de projecten waar zij geld voor geven. Wat levert het op! Met 
name netwerkactiviteiten zijn populair bij sponsors. De sponsorbox bij sportclubs, een 
sponsorborrel of lunch waarbij ze nieuwe mensen ontmoeten waaraan ze in het zakenleven 
ook iets hebben. Tegenwoordig worden ook veel sponsorpakketten aangeboden, waarin een 
combinatie van tegenprestaties voor sponsoring wordt aangeboden. Men krijgt bijvoorbeeld 
voor een geldbedrag het logo op de T-shirts en in het verenigingsblad. Tevens mag men 
deelnemen aan een sponsordiner en krijgt men twee keer per jaar een sponsormagazine waar 
het bedrijf ook in vermeld wordt.  

2.4 De organisatie vanuit het perspectief van het bedrijfsleven 

Het opzetten van een programma van maatschappelijke betrokkenheid kan, zoals eerder aangegeven, 
interessant zijn voor het bedrijf vanuit diverse motieven en invalshoeken. De positionering en 
coördinatie kan dan ook bij verschillende afdelingen liggen. Hieronder komen de voor- en nadelen van 
de verschillende positioneringen aan bod. Daaropvolgende wordt besproken wat het belang van 
maatschappelijk betrokken ondernemen voor de verschillende afdelingen is. 
 
Positionering binnen een organisatie 

Een vraag van bedrijven ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan afkomstig zijn 
van verschillende afdelingen: 

• Een individuele medewerker. 
• De personeelsafdeling (PZ, HRM). 
• Kwaliteitsafdeling. 
• Communicatie/ PR-afdeling. 
• De directie. 
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De voor- en nadelen van de positionering vanuit verschillende afdelingen 
 
Afdeling Voordeel Nadeel 

Individuele 
medewerker 

Zit op uitvoerend niveau, kent collega’s 
goed. Dit is positief voor het creëren van 
draagvlak. 

Veel onzekere factoren: is er budget voor 
daadwerkelijke actie, is het een 
individuele actie of wordt het gedragen 
door de hele organisatie. Meestal ad hoc 
actie. 

Personeels-
afdeling 

• Kent in het algemeen de werknemers 
en weet of er draagvlak is. 

• Heeft in het algemeen bevoegdheid 
en budget om tot een concreet 
actieplan te komen.  

• Ziet maatschappelijk verantwoord 
ondernemen mogelijkheden als 
instrument voor het opleidingsbeleid 
en kan dit ook structureel in dit beleid 
opnemen. 

• In het algemeen is er een flink 
budget voor opleidingen, wat voor 
werknemersvrijwilligerswerk 
aangewend zou kunnen worden. 

De veronderstelling dat de PZ’er wel weet 
wat er onder het personeel leeft. Daardoor 
kunnen er programma’s gemaakt worden, 
waarvoor achteraf geen draagvlak is bij 
medewerker.   

Kwaliteits-
manager 

• Kwaliteit heeft met alle aspecten van 
de bedrijfsvoering te maken, dus ook 
met ‘waardering voor de 
maatschappij’. 

• Zit meestal onder het 
managementteam gestructureerd. 

 

• Je weet niet goed wat voor positie 
een kwaliteitsmanager heeft. Is dit 
een staffunctie of een lijnfunctie en 
kan men zelf beslissingen nemen.  

• Soms zitten hier mensen die 
weggepromoveerd zijn, daardoor is 
de positie niet altijd even duidelijk (de 
informele positie). 

Communicatie/ 
PR 

• Afdeling is goed op de hoogte van 
het feit dat voor nieuwe programma’s 
draagvlak moet zijn. 

• Zij kan in de interne communicatie 
een goede rol spelen. 

• Kans dat programma’s in het kader 
van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)-beleid met name 
gericht zijn op het verbeteren van het 
imago. Dit is geen goede basis voor 
een MVO-beleid. Daar prikt de media 
snel doorheen. 

• Afhankelijk van organisatie zijn de 
budgetten laag. 

Directie Op het hoogste niveau. Wanneer hier 
besloten wordt dat er een MVO-
programma komt, dan zal hier hoge 
prioriteit aan gegeven worden. 

• Niet scoren in het eerste gesprek 
betekent vrijwel altijd ‘einde verhaal’.  

• Geen draagvlak bij de medewerkers, 
‘dit is weer het nieuwe speeltje van de 
baas’.  

• De directie zal uitvoering delegeren 
en dan is het de vraag  of de 
uitvoerder ook zo enthousiast is.  
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Werknemersvrijwilligerswerk als HRM-instrument 

Werknemersvrijwilligerswerk is een creatief instrument voor HRM. De werknemer is in een totaal 
andere omgeving dan gebruikelijk, waardoor verrassende processen kunnen optreden en nieuwe 
vaardigheden opgedaan kunnen worden. Dit kunnen vaardigheden, taken en verantwoordelijkheden 
zijn die men in de setting van het eigen werk niet of nauwelijks aanspreekt of voor verbetering vatbaar 
zijn. 
Werknemersvrijwilligerswerk kan een beroep doen op vaardigheden zoals: 

• Coaching. 
• Verantwoordelijkheid dragen. 
• Leiding geven. 
• Projectmatig en flexibel werken. 
• Sociale/communicatieve vaardigheden. 
• Plannen. 
• Binnen een team werken. 

 
Positieve effecten 
De ontwikkeling van deze vaardigheden gebeurt binnen veel bedrijven via dure trainingen. Deze 
vaardigheden ontwikkelen in het kader van werknemersvrijwilligerswerk gebeurt tegen minimale 
trainingskosten en bovendien heeft het nog een aantal positieve effecten die interessant zijn in het 
kader van HRM:  

• Betrokken medewerkers. Het bedrijf toont betrokkenheid bij personeel en de buurt. Omdat de 
werknemers van het bedrijf de gelegenheid krijgen ‘iets goeds’ te doen voor hun omgeving, zal 
men trots zijn op het eigen bedrijf. Dit kan tot gevolg hebben dat men minder snel overstapt 
naar een ander bedrijf.  

• Motivatie vergroten. Men krijgt de mogelijkheid eens wat anders te doen dan het gebruikelijke 
werk. Dit doorbreekt routinematig werken. Bovendien wordt er een beroep gedaan op de 
vaardigheden van werknemers waardoor het zelfvertrouwen groeit.  

• Het komt ten goede aan de interne communicatie, met name bij teambuilding activiteiten. Men 
communiceert op een andere manier met elkaar dan in de dagelijkse (hiërarchische) setting. 
Het werken tijdens de teambuilding activiteit in het kader van werknemersvrijwilligerswerk kan 
als metafoor dienen in de dagelijkse werkzaamheden binnen het bedrijf. 

• Deskundigheidsbevordering. Niet alleen ten aanzien van nieuwe vaardigheden (zoals 
advisering), maar ook ten aanzien van werkterreinen waar men voorheen niet mee bekend 
was. 

• Deelname aan nieuwe netwerken waar men van kan leren.  
• Verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving groeit. Doordat men zich inzet voor projecten 

in de directe omgeving, zal men zich daar ook verantwoordelijker voor voelen.  
• Een zichtbare en welkome aanvulling voor de maatschappelijke organisaties.  

 
Werknemersvrijwilligerswerk kan op een aantal manieren als HRM- 
instrument gehanteerd worden: 

• In het kader van een personeelsuitje. 
• Als teambuilding instrument, bijvoorbeeld bij traineeprogramma’s.  
• Heroriëntatie op de arbeidsmarkt/op de eigen loopbaan.  
• Het vergroten van de employability (de multi-inzetbaarheid van de medewerkers, aangezien zij 

zich door vrijwilligerswerk meer vaardigheden eigen maken). 
• In het kader van een mentoring programma en detacheringsprogramma. 
• In- en uitstroom projecten. 
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• Loopbaanbeleid. 
• Prepensionering (ouderenbeleid). 
• Re-integratie na ziekte/sociale activering. 

 
Het stimuleren van werknemers bij maatschappelijk betrokken ondernemen 
Voor het bedrijf is er een aantal mogelijkheden binnen het HRM-beleid om de betrokkenheid van hun 
medewerkers bij maatschappelijk betrokken ondernemen programma’s te stimuleren. Dit kan door het 
waarderen en/of organiseren van bovenstaande programma’s.  
 

Waarderen van – onbetaalde - maatschappelijke activiteiten waarbij het initiatief bij de werknemer ligt. 
De werknemer voert de activiteit ook in de eigen tijd uit. In eerste instantie is dit geen 
werknemersvrijwilligerswerk, maar dit biedt wel goede aanknopingspunten om hier draagvlak voor te 
krijgen. Werknemersvrijwilligerswerk kan daardoor afgestemd worden op bestaande 
vrijwilligersactiviteiten van de werknemers. Het is een goede manier om uit te vinden op welke 
gebieden werknemers al actief zijn.  
 
Een bedrijven kan vrijwilligerswerk stimuleren door: 

• Dit te laten gelden als een pré bij sollicitaties. 
• Informatie over vrijwilligerswerk van werknemers op publicatieborden en in bedrijfsbladen te 

vermelden. 
• Verlofregelingen in verband met activiteiten in werktijd te treffen, zoals bij kindervakantiewerk 

of jaarlijkse buurtevenementen. 
• Bedrijfsfaciliteiten ‘om niet’ te verstrekken, zoals materialen (computers, meubilair), ruimte, 

transport en opslag en het gebruik laten maken van bijvoorbeeld de kopieermachine.  
• Financiële ondersteuning voor vrijwilligersprojecten, voorgedragen door werknemers, te 

bieden, bijvoorbeeld sponsoractiviteiten bij een sportvereniging of een advertentie zetten in 
een verenigingsblad, maar ook verf betalen bij het opknappen van een buurthuis.  

• Uitloven van een vrijwilligersprijs. Het geld komt ten goede aan het vrijwilligersproject. 
• Ondersteuning te geven bij opleidingen in het kader van vrijwilligerswerk. Wanneer een 

werknemer in het kader van zijn eigen vrijwilligerswerk gebaat is bij een cursus 
‘projectmanagement’, dan kan de werkgever deze faciliteren. Ook het onderzoeken of er in het 
huidige werk aansluiting gevonden kan worden bij projectmatig werk behoort tot de 
mogelijkheden.  

• In haar CAO of secundaire arbeidsvoorwaarden regelingen te treffen om vrijwilligerswerk van 
werknemers te faciliteren. 

 
Organiseren van - onbetaalde - maatschappelijke activiteiten van werknemers in de tijd van de baas 
en binnen de setting van het bedrijf. Voor het organiseren hiervan is een persoon of afdeling 
verantwoordelijk en men noemt dit wel ‘bedrijfsprogramma’s’.  

• Ontwikkelen van een 'eigen' bedrijfsprogramma, inclusief bijbehorende faciliteiten, coördinatie 
en communicatie. Zoals het opzetten van een projectenbank of het organiseren van 
bijvoorbeeld ‘lunchpauze’-activiteiten. Ook kan elke werknemer jaarlijks een bepaald aantal 
uren krijgen om zich in te zetten voor een vrijwilligersorganisatie of er kan een projectenweek 
georganiseerd worden. Detachering- en mentoring projecten kunnen ook als 
bedrijfsprogramma ingezet worden.  

• Uitvoering van de vrijwilligersactiviteiten als onderdeel van, of in het verlengde van de reguliere 
werkzaamheden. Dit kan binnen het kader van de vereisten van het bedrijf zijn (teambuilding), 
marketing (klantcontacten), ontwikkeling van kennis en vaardigheden (training en opleiding). 
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2.5 Maatschappelijk betrokken ondernemen en communicatie 

Bedrijven communiceren vooral intern en informeel naar de eigen relaties over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Communicatie vindt tot nu toe met name achter de schermen plaats. Veel 
bedrijven vinden het niet gepast om hiermee naar buiten te treden. Het gaat er dan ook niet om dat 
iedereen weet hoe goed een bedrijven  het doet, maar dat de omgeving er iets van merkt en er beter 
van wordt. Toch staan bedrijven hier verschillend tegenover. Daarom wordt ook wel een onderscheid 
gemaakt in ‘high profile’ en ‘low profile’ communicatie of marketing strategie.  
 
High profile 

Een onderneming die voor high profile kiest, zet externe communicatiemiddelen in en zoekt actief de 
publiciteit. Dit kunnen advertenties zijn, presentaties en bijvoorbeeld jaarverslagen. Ook kunnen 
bedrijven de dialoog aangaan met de omgeving. Dit heeft Shell gedaan, die zijn introverte houding 
verruilde voor een corporate dialoog met de samenleving over aanpassing van zijn eigen gedragscode. 
Toch zijn er niet veel bedrijven die zich high profile profileren. Men is soms bezorgd dat het uitgebreid 
in de publiciteit brengen van hun maatschappelijke activiteiten al snel gezien wordt als borstklopperij. 
Ook is men bang voor reacties vanuit de media. Als een grote onderneming een liefdadigheidsproject 
of vrijwilligersorganisatie ondersteunt, is dit al snel verdacht. Heeft het bedrijf soms iets te verbergen? 
De media kan hier zeer kritisch tegenover staan, waardoor het bedrijf juist negatief in de publiciteit 
komt.  
 
Bedrijven die zeer duidelijk voor een high profile strategie kiezen zijn bedrijven met maatschappelijke 
betrokkenheid als kernactiviteit. Een voorbeeld hiervan is de Postcode Loterij, die het steunen van 
goede doelen duidelijk in de publiciteit brengt. Of de Triodos Bank, die zijn beleggingen baseert op 
verantwoord beleggen. Beleggers kiezen juist voor deze bank, omdat ze verantwoord willen beleggen. 
Ook een bedrijven als Max Havelaar communiceert juist dat hun producten met respect voor de 
belangen van de lokale boeren op de markt worden gebracht.  
 
Low profile 

Low profile-strategie is met name gericht op interne communicatie, waarbij van schriftelijke en 
mondelinge communicatie gebruik gemaakt wordt om de eigen medewerkers te laten weten hoe het 
bedrijf op een ethische manier produceert (bijvoorbeeld geen kinderarbeid, zo min mogelijk 
milieubelastend produceren). Dit kan ook betrekking hebben op het stimuleren van de eigen 
medewerkers ten aanzien van zaken als bijvoorbeeld het gebruik van kringlooppapier, zoveel mogelijk 
carpoolen en deelname aan maatschappelijk betrokken ondernemen programma’s. Het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de interne communicatie daarover heeft als doel een 
klimaat te creëren waarin mensen zich verbonden voelen met, en trots zijn op hun bedrijf.  
Bedrijven die aan maatschappelijk betrokken ondernemen programma’s deelnemen (bijvoorbeeld het 
opknappen van een kinderboerderij of een dagje op stap met gehandicapten) worden vaak verrast door 
de positieve interesse vanuit de pers. Dan geldt ‘anderen laten vertellen dat je het goed doet is veel 
effectiever dan wanneer je van jezelf zegt hoe goed je het doet’. 
 
Al kiezen sommige bedrijven wel voor low profile, toch zijn ze soms  bereid om in de media verslag te 
doen om zo aandacht voor de maatschappelijke organisatie te krijgen. Dit is vaak in de lokale media, 
waar de maatschappelijke organisatie direct profijt van heeft. Ook kan een bedrijven ervoor kiezen om 
in de publiciteit te komen, omdat zij op deze manier ook andere bedrijven wil stimuleren aan 
maatschappelijk betrokken ondernemen projecten mee te doen.  
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2.6 Valkuilen en succesfactoren van maatschappelijk betrokken ondernemen 

Valkuilen 

• Wanneer de werkgever bestaande vrijwilligersactiviteiten van werknemers wil ondersteunen, 
bestaat de kans dat de werknemer dit als bemoeizucht ziet. Daarom moet goed 
gecommuniceerd worden waarom een werkgever dit doet.  

• Niet zorgvuldig naar medewerkers communiceren waarom het bedrijf MBO wil stimuleren. Het 
wordt gezien als ‘het nieuwe speeltje van de baas’ en er is niet genoeg draagvlak. 

• Mensen verplichten om mee te doen, waardoor weerstand ontstaat. 
• Onderschatten hoeveel tijd het vinden van geschikte projecten en het daadwerkelijk 

organiseren kost. 
• Medewerkers tijdens een project niet goed informeren waarom iets gedaan wordt en wat het 

belang van hun inzet is. 
• Ontbreken van goede begeleiding van het leerproces.  
• Leidinggevenden ondersteunen vrijwilligerswerk niet, waardoor een individuele werknemer 

belemmerd kan worden in z'n activiteiten. Een voorbeeld: een spoedklus krijgt in het bedrijf een 
hogere prioriteit dan werkzaamheden in het kader van MBO. Een werknemer krijgt zo niet de 
gelegenheid om hieraan mee te werken.  

 

Succesfactoren 

• Goede communicatie in alle fasen van het project. 
• Goede afspraken en samenwerking tussen partners. 
• Commitment vanuit de top. Het topmanagement ondersteunt het belang van het MBO 

programma en draagt dit ook uit.  
• Aansluiten bij andere onderdelen van het bedrijfsbeleid, waardoor de activiteiten sneller 

ingebed zullen zijn in de organisatie en een vervolg zullen krijgen.  
• Duidelijke leerdoelen vaststellen voor de medewerkers en dit begeleiden. 
• De medewerkers mee laten beslissen over de projecten.  

 
Aandachtspunten 

• Maatschappelijke organisaties geven steeds vaker aan dat ze op zoek zijn naar een duurzame 

relatie. Het kost hun teveel tijd en energie om steeds met een ander bedrijven in zee te gaan. 
Ze zouden daarom ook meerdere activiteiten met één bedrijven ondernemen, in plaats van met 
meerdere bedrijven.   

• Bedrijven en medewerkers zijn vaak enthousiast voor werknemersvrijwilligerswerk. Na goede 
ervaringen wordt meestal naar een vervolg gezocht. 

• Maatschappelijke organisaties zijn meestal enthousiast over de inzet van bedrijven, maar 
ervaren soms nog ongelijkheid. Gechargeerd, het bedrijf biedt hun iets en daar moeten ze dan 
maar blij mee zijn, ongeacht of het uitkomt en past binnen het beleid. Ook is er soms, 
voorafgaand aan deelname aan het maatschappelijk betrokken ondernemen programma, de 
zorg of ze niet gebruikt worden in plaats van partner te zijn. 

• Bedrijven verbinden hun maatschappelijk betrokken ondernemen programma’s vaak alleen 
met maatschappelijk ondernemen en niet met andere beleidsterreinen. Daardoor is het 
draagvlak en de continuïteit lastiger te waarborgen.  

• Het gaat om een klein percentage van het totale bedrijfsleven in Nederland. Met name bij 
Nederlandse vestigingen van multinationals en om bedrijfsprojecten die door adviesbureaus 
zijn geopperd/geïnitieerd. 
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• Dienstverlenende bedrijven zoals banken, verzekeringsbedrijven en adviesbureaus 
participeren sneller dan productiebedrijven. 

• Het bedrijfsleven wil een ‘bedrijfsgerichte’ benadering ten aanzien van projecten en 
samenwerking met maatschappelijke organisaties. Dit houdt in dat er duidelijke afspraken 
gemaakt dienen te worden die ook nagekomen worden. In de samenwerking met 
maatschappelijke organisaties levert dit wel eens moeilijkheden op.  

 
Argumenten tegen maatschappelijk betrokken ondernemen 

Ondanks het feit dat steeds meer bedrijven zich bezig houden met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zijn er ook bedrijven waar maatschappelijke belangen niet worden meegewogen in de 
bedrijfsbeslissingen. De volgende argumenten worden daarvoor soms opgevoerd: 

• Economische resultaten zijn belangrijker dan maatschappelijk gedrag. 
• Maatschappelijke activiteiten worden als kostenpost beschouwd. 
• Managers worden niet beoordeeld op maatschappelijke maatstaven, dus hanteren ze deze niet 

binnen hun taak. 
• Maatschappelijke kritiek krijg je toch altijd, we hebben wel wat anders aan ons hoofd. 
• Je druk maken om wat de maatschappij van je organisatie vindt is meer iets voor de grote, 

internationale, beursgenoteerde bedrijven. 
• We hebben onze handen vol aan de dagelijkse beslommeringen; de druk en zorg van alledag 

weerhoudt ons ervan om erover na te denken. 
• Wij zijn als werkmaatschappij afhankelijk van de directie van het concern, die het nog niet ziet 

zitten.  
 
Bij bovenstaande argumenten speelt onervarenheid met het onderwerp vaak een rol. Hierdoor weet 
men niet waar te beginnen, of is er gebrek aan inzicht in het belang en de reikwijdte ervan.  
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3 De intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen oprichting en 
ontwikkeling  

Een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen kan op verschillende manieren van start 
gaan. In dit hoofdstuk wordt een stappenplan beschreven aan de hand waarvan men te werk kan gaan. 
Uiteraard zijn hier veel verschillende varianten op te bedenken. Hieronder worden diverse varianten 
aangegeven. De volgende onderdelen komen aan de orde: 
3.1  Doelstelling van intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen bepalen. 
3.2  Marktonderzoek uitvoeren. 
3.3  Businessplan opstellen. 
3.4  De uitvoering. 

3.1 Doelstelling intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen bepalen 

Voordat een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen aan zijn werk kan beginnen, zullen 
er antwoorden op de volgende vragen  gevonden moeten worden: 

• Wat is het doel van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen? 
• Welke rol wil de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen gaan vervullen? 
• Welke diensten gaat de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen aanbieden? 

 
Om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden en een goed standpunt te kunnen formuleren is 
inzicht in de niveaus waarop de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen activiteiten kan 
uitvoeren noodzakelijk. Hierbij gaat het om de volgende niveaus: strategisch, programmatisch of 
operationeel/uitvoerend.  
 
In de vorige hoofdstukken is een visie neergezet over hoe een intermediair Maatschappelijke 
Betrokken Ondernemen zich binnen een netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties 
begeeft. Dit is niet het hele gebied van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, maar met name 
het terrein dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van een bedrijven ten opzichte van 
haar omgeving. De activiteiten richten zich met name op bemiddeling bij het tot stand komen van een 
goede relatie. Nadruk ligt dus op het adviseren en ondersteunen op praktisch en operationeel niveau. 
De intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen houdt zich voornamelijk met 
maatschappelijk betrokken ondernemen bezig; het bemiddelen in mensen, munten en middelen. Dit is 
de drijfveer en de kernactiviteit van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. De 
activiteiten die de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen wil gaan uitvoeren kunnen 
bijvoorbeeld zijn: 

• Het opzetten van een databank met vacatures voor individueel werknemersvrijwilligerswerk. 
• Bemiddelen bij het sponsorbeleid van organisaties. 
• Organiseren van activiteiten in het kader van werknemersvrijwilligerswerk zoals een dagje uit, 

teambuilding, prepensionering en mentoring.  
 
Alhoewel deze activiteiten op uitvoerend niveau liggen, neemt dit niet weg dat de ene intermediair 
Maatschappelijke Betrokken Ondernemen meer naar de strategische kant zal neigen dan de andere, 
afhankelijk van de expertise en ambities van een lokale intermediair.  
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3.2 Marktonderzoek uitvoeren 

In een marktonderzoek wordt onderzocht of er behoefte is aan de diensten en activiteiten die de 
intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen wil gaan uitvoeren. Dit onderzoek kan 
eenvoudig van opzet zijn en slechts een paar uur in beslag nemen. Het  kan ook een uitgebreid 
onderzoek worden en een aantal maanden duren. In een stappenplan wordt beschreven hoe een 
marktonderzoek uitgevoerd kan worden. 
 
Stappenplan 

 
Stap 1: Formuleer een onderzoeksopdracht en formuleer de gewenste uitkomst 
Een voorbeeld. De opdracht is een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het opzetten van 
een lokaal steunpunt, waar kennis, vaardigheden, contacten en middelen van bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en overheid ingezet kunnen worden ten gunste van de sociale integratie 
binnen de lokale samenleving. De activiteiten die daarbij uitgevoerd zullen worden zijn in eerste 
instantie het bemiddelen bij het sponsorbeleid van bedrijven, het organiseren van teambuilding 
activiteiten en/of een dagje uit en het opzetten van prepensionering programma’s. 
De gewenste uitkomst. Op basis van de resultaten van het marktonderzoek, kan een goed 
onderbouwde beslissing genomen worden over het al dan niet starten van een lokaal steunpunt door 
een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen.  
 
Stap 2: Werkmethode onderzoek bepalen 
Het is mogelijk om te kiezen uit een eenvoudig en uitgebreid onderzoek. 
 
Eenvoudig onderzoek 

Ad hoc vragen inventariseren. 
Een steunpunt vrijwilligerswerk inventariseert de vragen die zij tot nu toe vanuit het bedrijfsleven heeft 
gekregen. Dit kunnen vragen zijn als: 

• Hoe vaak worden we benaderd met een vraag uit het bedrijfsleven? 
• Wat voor vraag is dit (bemiddeling, advisering, sponsoring)? 
• Wat levert het op, wat kost het (in tijd en geld)? 
• Passen deze activiteiten bij de doelstelling van onze organisatie? 
• Enzovoort.  

 
Wanneer hieruit geconcludeerd wordt, dat er draagvlak is voor een intermediair Maatschappelijke 
Betrokken Ondernemen, dan kan men dit voldoende vinden voor het daadwerkelijk aan de slag gaan 
van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen.  
 
Pilots uitvoeren  

Wanneer een organisatie nog geen ervaring heeft met maatschappelijk betrokken ondernemen, kan 
besloten worden om een aantal pilots uit te voeren met plaatselijke bedrijven en organisaties. Dit kan 
een pilot zijn ten aanzien van bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk. Bedrijven worden benaderd of 
ze deel willen nemen aan een project, dat zoveel mogelijk aansluit bij een concrete vraag uit het 
bedrijfsleven. Vervolgens worden de ervaringen en de resultaten beschreven die de beide partijen 
hebben opgedaan en zal er verbreding van het idee plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
expertmeeting. Op basis daarvan kan men besluiten de activiteiten verder uit te breiden met als 
uiteindelijk doel de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen.   
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Uitgebreid onderzoek 

Er kan ook voor gekozen worden om een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.  
Startpunt voor het onderzoek is het beschrijven van de huidige situatie. Vragen die hierbij gesteld 
kunnen worden zijn: 

• Vaststellen van een sociaaleconomische kaart van de omgeving en inventarisatie van de 
relevante partijen. Op welke wijze komt in het werkgebied de maatschappelijke betrokkenheid 
van bedrijven tot uiting? Vindt hierbij incidentele of structurele samenwerking plaats met 
gemeente en/of maatschappelijke organisaties? Zijn er nog andere organisaties die zich 
hiermee bezig houden? Is dit concurrentie?  

• Is er in het werkgebied behoefte aan een intermediair Maatschappelijke Betrokken 
Ondernemen die de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheid bevordert? 

• Zo nee, wat zijn hiervan de redenen? 
• Zo ja, welke wensen hebben de diverse partijen ten aanzien van de intermediair 

Maatschappelijke Betrokken Ondernemen, wat betreft de mogelijke inhoud, functie en 
organisatie? 

• Is het globaal beschreven uitgangspunt, zoals beschreven in stap 1, een goed uitgangspunt 
voor een dergelijk steunpunt? 

• Is er voldoende expertise in de organisatie om een intermediair Maatschappelijke Betrokken 
Ondernemen te laten functioneren? Welke externe ondersteuning is gewenst? 

• Enzovoort. 
 
Stap 3: Uitvoeren van het onderzoek 
Om bovenstaande vragen (uit het uitgebreide onderzoek) te inventariseren zullen veel gesprekken 
moeten plaatsvinden met betrokken partijen zoals het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke 
organisaties.  
Dit kan aangepakt worden via het volgende stappenplan. 
a. Organisaties inventariseren. 
b. Introductie bij organisaties. 
c. Vragenlijst opstellen. 
d. Bijeenkomst organiseren. 
e. Resultaten bespreken. 
 
Tip: Na elke fase dient een terugkoppeling plaats te vinden naar de eigen organisatie om draagvlak te 

creëren.  

 
Ad a. Organisaties inventariseren 

Inventariseer belanghebbende organisaties en sleutelfiguren vanuit: 
• De gemeente. 
• Het bedrijfsleven. 
• Maatschappelijke organisaties. 

 
Bepaal criteria waaraan de gesprekspartners moeten voldoen, bijvoorbeeld: 

• Goede bekendheid met het regionale bedrijfsleven. 
• Goede bekendheid met het netwerk van vrijwilligers in de regio. 
• Naamsbekendheid in de sociale en economische infrastructuur. 
• Vertegenwoordigers van bedrijven die van oudsher gevestigd zijn en vertegenwoordigers van 

nieuwe bedrijven. 
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Tip: Betrek alle bovengenoemde organisaties bij de ‘oprichting’ van een intermediair Maatschappelijke 

Betrokken Ondernemen, zodat ze alle gecommitteerd zijn. Wanneer bijvoorbeeld het bedrijfsleven in 

deze fase wordt overgeslagen, dan zal het moeilijk zijn deze in een latere fase erbij te betrekken.  

 
Ad b.  Introductie bij de organisatie 

Het benaderen van een beperkt aantal verschillende partijen, op basis van criteria in a genoemd, 
waarbij het onderzoek geïntroduceerd wordt. Aan deze partijen worden vragen voorgelegd om na te 
gaan of zij behoefte hebben aan een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen (zie stap 
2, uitgebreid onderzoek). 
 
Tip: Er kan voor gekozen worden om in deze fase een klankbordgroep op te richten. Bespreek met de 

klankbordgroep de volgend zaken: 

• Verantwoordelijkheid klankbordgroep. 

• Manier van communicatie en rapportage. 

• Tijdsinvestering. 

• Taken. 

• Wat zijn de belangen van de leden. 

 
Tip: Bij het benaderen van personen kan gebruik gemaakt worden van het voorspraakmodel. Een 

sleutelfiguur introduceert het onderwerp binnen zijn industriële kring of via netwerkbijeenkomsten zoals 

‘de Rotary’ en ‘de Lions’. Vervolgens wordt aan de intermediair Maatschappelijke Betrokken 

Ondernemen doorgegeven dat het idee besproken is en een afspraak kan gemaakt worden. Uiteraard 

kan ook van andere sleutelfiguren uit de samenleving gebruik gemaakt worden (via gemeente, 

persoonlijke netwerken enzovoort.) die vervolgens de voorspraak verzorgen.  

 
Ad c. Vragenlijst opstellen 

Op basis van de resultaten van de introductieronde wordt een vragenlijst opgesteld. Aan de hand 
hiervan wordt een interviewronde en/of enquêteronde gehouden met bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en de overheid.  
Het resultaat is een compleet overzicht van activiteiten, knelpunten, mogelijkheden en wensen, gezien 
vanuit de betrokken partijen.  
 
Tip: Bepaal vooraf hoelang een gesprek zal gaan duren en hoe de informatie gebruikt wordt. Stel de 

gesprekspartner hiervan op de hoogte voor het interview of de enquête. Sommige bedrijven willen 

bijvoorbeeld niet dat hun naam in een onderzoek genoemd wordt.  

 
Ad d. Bijeenkomst organiseren 

Er wordt een bijeenkomst (bijvoorbeeld een rondetafelgesprek) georganiseerd met nader te bepalen 
deelnemers om de resultaten van de enquête- en interviewronde door te spreken en vast te stellen 
welke stappen er gewenst en mogelijk zijn.  
 
Ad e. Resultaten bespreken 

De resultaten worden teruggekoppeld naar de betrokken partijen. Dit zijn de onderzoeksresultaten en 
de vervolgacties die ondernomen gaan worden. Hierin kan bijvoorbeeld staan wat het doel is van de 
intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen, voor wie de intermediair is bedoeld en welke 
activiteiten er uitgevoerd zullen gaan worden en op welke termijn de intermediair operatief zal zijn.  
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Tip: De resultaten kunnen ook op grootse wijze gepresenteerd worden in bijvoorbeeld een conferentie 

of themabijeenkomst.  

3.3 Businessplan opstellen 

Wanneer uit het marktonderzoek (eenvoudig of uitgebreid onderzoek) is geconcludeerd dat er 
draagvlak is voor een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen, dan is de volgende stap 
het opstellen van een businessplan. Hierin worden de volgende onderdelen besproken: 

1. Doel. 
2. Definieer uitgangspunten van de activiteiten. 

a. visie 
b. wie is de opdrachtgever 
c. wat is het geografische gebied 
d. wat zijn de kernactiviteiten 

3. Wat is hier voor nodig (mensen, materialen, kosten). 
4. De financiering (inkomsten en uitgavenkant). 
5. Actieplan. 
6. Kwaliteitseisen. 
7. Structuur van het lokale steunpunt bepalen. 

 
Ad 1 Doel 

In het marktonderzoek is een algemeen doel bepaald. In het businessplan komt het uiteindelijke doel te 
staan. 
 
Ad 2 Definieer uitgangspunten van de activiteiten 

Bij punt 3.1 is besproken dat een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen vanuit drie 
invalshoeken kan werken. De strategische, programmatische en operationele aanpak. Bepaal welke 
invalshoek benaderd wordt. Uitgangspunt voor de intermediair is, dat de kernactiviteit gericht is op de 
operationele kant. Dus de intermediair als bemiddelaar in munten, mensen, middelen. 
 
Wie is de opdrachtgever 
De intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen moet gefinancierd worden. Bepaal daarom 
ook wie de opdrachtgever is. Dit kan de gemeente zijn, een welzijnskoepel, de Kamer van Koophandel 
en het bedrijfsleven of een combinatie daarvan.  
 
Wat is het geografische gebied 
Voor de meeste intermediairs zal het uitgangspunt zijn, dat ze binnen een aantal jaren grotendeels 
zelfvoorzienend moeten zijn. Dit houdt in dat ze geen subsidiegelden meer krijgen van een 
moederorganisatie en/of subsidiegever. Daarom zal er een prognose gemaakt moeten worden ten 
aanzien van de kosten/baten. Om deze te bepalen is het van belang te weten wat de potenties van het 
gebied zijn, waarin zijn of haar activiteiten plaatsvinden. Daarom moet er ook een geografisch gebied 
beschreven worden. 
Bedenk hierbij dat verhoudingen binnen dit gebied kunnen veranderen. Er kan een intermediair of 
concurrent bijkomen, waardoor de verhoudingen anders komen te liggen.  
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Wat zijn de kernactiviteiten 
Omschrijf welke diensten de intermediair MBO zal gaan uitvoeren. Indien daar ideeën over zijn, schrijf 
dan ook een groeiscenario voor de lange termijn, met daarin vermeld welke  activiteiten de intermediair 
Maatschappelijke Betrokken Ondernemen over drie  jaar wil verrichten. 
 
Ad 3 Wat is hiervoor nodig (personeel, materialen, kosten) 

Maak een begroting ten aanzien van personeel, materiaal en kosten. Maak indien noodzakelijk een 
aparte begrotingen voor de volgende onderdelen: 

• Marktonderzoek uitvoeren (bijlage 3.1). 
• Schrijven businessplan. 
• Daadwerkelijke exploitatie (bijlage 3.2). 

 
Personeel 
Maak een urenbegroting ten aanzien van de werkzaamheden. 
 
Kosten 
Op basis van de urencalculatie kunnen de personeelskosten begroot worden. Hier dienen ook de 
kosten voor materialen, huisvesting enzovoort aan toegevoegd te worden. 
 
Materialen 
Kantoor, kopieermachine, telefoon, pc, software, folders, nieuwsbrieven, papier, enzovoort 
 
Ad 4 De financiering 

De financiering van de ‘oprichting’ van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen kan 
op diverse manieren gebeuren. Zo kunnen er subsidiegelden aangevraagd worden (gemeente of 
overheid). Het  bedrijfsleven kan in de intermediair investeren of een zuster-/moederorganisatie stelt 
geld beschikbaar. Voor de meeste intermediairs zal het uiteindelijke doel zijn, dat ze na een aantal 
jaren ten minste zelfvoorzienend kunnen zijn. Daarom dient er voor de ‘oprichting’ een 
inkomstenoverzicht gemaakt te worden, maar ook voor de jaren daarna (zie bijlage 3.3.).  
 
Ad 5 Actieplan 

Plan de activiteiten en bepaal wie wat moet gaan doen. Maak een korte- en langetermijnplanning, 
bijvoorbeeld aan de hand van een tijdsbalk. 
 
Ad 6 Kwaliteitseisen 

Bij het uitvoeren van de activiteiten zal de kwaliteit gewaarborgd moeten zijn. Als er gewerkt wordt met 
een kwaliteitssysteem binnen de bestaande moederorganisatie, dan kan deze werkwijze ook 
gehanteerd worden voor de activiteiten van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. 
Wanneer nog niet met een dergelijk systeem gewerkt wordt, bedenk dan op welke manier kwaliteit 
gewaarborgd kan worden.  
 
Ad 7 Structuur van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen bepalen 

Een belangrijke vraag bij het opzetten van een lokaal steunpunt door een intermediair 
Maatschappelijke Betrokken Ondernemen is op welke manier dit gestructureerd wordt. Hier zijn ‘lichte’ 
en ‘zware’ structuren voor te gebruiken, ieder met eigen voor- en nadelen. 
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Het uitvoeren van activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen kunnen op 
projectbasis georganiseerd worden. Mensen, geld en middelen worden binnen de bestaande 
organisatie vrijgemaakt. 
 
Indien er een organisatie opgezet wordt met meerdere partijen die alle een zelfde inspraak willen 
hebben, kan gekozen worden voor een stichting. Een stichting mag geen winst maken. Dit kan een 
bewuste keuze zijn, omdat men vindt dat de markt nog niet rijp is voor een commerciële organisatie. In 
de bijlage 3.4 staat een doelstelling geformuleerd van een stichting, zoals in de statuten opgenomen 
kan worden.  
 
Conclusie 

Er zijn meerdere aanpakken mogelijk. 
• Reageren op vragen uit de markt, zonder daar een complete organisatie voor op te zetten. 
• Een gedegen onderzoek houden, alvorens de intermediair Maatschappelijke Betrokken 

Ondernemen van start gaat. 
• Aan de hand van pilots onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een intermediair 

Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. 
• Daadwerkelijk een stichting oprichten omdat er voldoende mogelijkheden worden gezien in de 

omgeving voor een lokaal steunpunt.  
• De intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen zoekt naar een aparte structuur, 

maar wil wel aanhaken bij een bestaande organisatie.  

3.4 De uitvoering 

Na het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van het businessplan kan er daadwerkelijk 
gestart worden met de activiteiten van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. Het 
is goed om je te realiseren dat de samenwerking tussen eerder genoemde partijen nog in de 
kinderschoenen staat. De afzonderlijke partijen geven in meerderheid aan zoekende te zijn en onzeker 
te zijn over de belangen van de ander. Men is zoekende naar geschikte onderwerpen en geschikte 
vormen voor samenwerking. Bovendien zijn er vele verwachtingen en opvattingen over 'de anderen', 
die wellicht geen recht doen aan eigentijdse verhoudingen. De volgende punten zullen aandacht 
moeten krijgen bij het bemiddelen tussen de verschillende partijen.   
 
Draagvlak creëren 

• Het creëren van draagvlak voor  activiteiten van de intermediair Maatschappelijke Betrokken 
Ondernemen en het oprichten van partnerschappen. Dit kan gerealiseerd worden door 
bedrijven of personen met een voortrekkersrol in een klankbordgroep te vragen. Ook kan dit 
bewerkstelligd worden door publicaties uit te brengen in de lokale media.  

• Het organiseren van 'seeing is believing'. Dit zijn korte werkbezoeken aan projecten en 
bedrijven die iets te melden hebben omtrent samenwerking in partnerschappen en als 
voorbeeld en inspiratiebron kunnen dienen. Een dergelijke trip kan in de gemeente, maar ook 
landelijk of over de grens plaatsvinden. Organiseer ook rondetafelgesprekken en korte 
werkstages die kennis over en weer bevorderen. 

• Houd de samenwerking vanaf het begin open en zorg dat het niet gedomineerd wordt door 
enkele belanghebbenden.  
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Informatie en communicatie 

De werelden van de profit en de non-profit sector kennen elkaar niet of nauwelijks. Bij het opzetten van 
samenwerkingsverbanden kan ofwel het bedrijfsleven ofwel de maatschappelijke organisatie ervaren 
dat de eigen netwerken te afgesloten zijn voor elkaar. Daardoor wordt het leggen van contacten  als 
moeilijk ervaren. Een belangrijke taak van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen is 
dan ook te zorgen voor contact en communicatie. 
Zorg voor een regelmatige informatiestroom. Als werkvorm kan gekozen worden voor het periodiek 
organiseren van  een open 'soos-uur' met spontane 'zeepkist'-verhalen over gezamenlijke en bilaterale 
activiteiten.  
 
Organisatie 

In het algemeen willen de meeste partijen klein en concreet beginnen. Dit houdt in dat de 
samenwerkingsvorm licht en flexibel moet zijn en dat de bijdrage bestaat uit concrete activiteiten op 
kleine schaal. Deze activiteiten kunnen een beroep doen op de faciliteiten van de bedrijven, maar ook 
op concrete activiteiten van de medewerkers. 

• Een samenwerking tussen de verschillende partijen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is 
geen zware organisatie nodig, maar inspiratie en korte lijnen. De intermediair Maatschappelijke 
Betrokken Ondernemen kan deze rol op zich nemen.  

• Wanneer er sprake is van een groter samenwerkingsverband, dan is het wenselijk dat 
afzonderlijke partners met hun vragen en aanbiedingen aan elkaar gekoppeld worden. Een 
dergelijke match kan producten in natura betreffen, het schenken van een donatie bij een 
jubileum of het plan om teambuilding voor een maatschappelijke projecten in te zetten. Ook 
kunnen maatschappelijke projecten hun vragen (en aanbod) bij de intermediair neerleggen. 
Communiceer naar de buitenwereld wie hiervoor het aanspreekpunt is en wie dit coördineert. 

• Laat meerdere partijen toe, maar houd het beheersbaar. Let er daarbij op dat er een  
afgewogen balans is tussen het aantal deelnemers van de verschillende sectoren. 
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4 Het ontwikkelen van bedrijfsprogramma’s 

Er zijn tal van mogelijkheden om via een bedrijfsprogramma vorm te geven aan maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Een dagje uit is de meest eenvoudige vorm van een bedrijfsprogramma, maar 
er is veel meer mogelijk (zie hoofdstuk 5). 
Voordat men aan de slag gaat met een bedrijfsprogramma is het belangrijk om te bepalen wat het 
bedrijf met het programma wil bereiken. Dus voordat een bedrijf Besluit activiteiten te ontwikkelen in 
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dient er een aantal stappen gezet te worden. 
In bijlage 4.1 ‘Aanpak bij intake’ worden die stappen genoemd. Deze hoeven niet op chronologische 
volgorde doorlopen te worden. Als deze stappen duidelijk in kaart zijn gebracht kan begonnen worden 
aan het opzetten en uitvoeren van een bedrijfsprogramma.  
 
Een succesvol bedrijfsprogramma komt tot stand door de volgende punten stap voor stap uit te voeren: 
4.1  Onderzoek 
4.2  Bedrijfsprogramma kiezen 
4.3  Voorbereidingen treffen 
4.4  Plan van aanpak maken 
4.5  De uitvoering 
4.6  Evaluatie 

4.1 Onderzoek 

Onderzoek is een goede manier om een helder beeld te krijgen welk bedrijfsprogramma bij een bedrijf 
past en in hoeverre er binnen een bedrijven draagvlak is voor het programma. Dit is vooral van belang 
als het gaat om werknemersvrijwilligerswerk. Door het beantwoorden van een groot aantal vragen 
wordt dit duidelijk. De vragen zijn te verdelen in de thema’s bedrijf, werknemer en maatschappij. 
 
Het bedrijf: 

• Hoe wordt maatschappelijk betrokken ondernemen ingepast in het sociale beleid van het 
bedrijf? 

• Vanuit welke afdeling komt de vraag? 
• Wat is het doel van het bedrijfsprogramma? Voorbeelden:  

o het moet passen binnen het loopbaanbeleid, 
o het is om de interne en externe communicatie te verbeteren, 
o het moet de relatie met stakeholders versterken. 

• Wordt een bedrijfsprogramma gesteund door het management? 
• Hoe past inzet van werknemers binnen het personeelsbeleid? 
• Moet het project aansluiten bij de bedrijfsvisie en/of affiniteit die men heeft met bepaalde 

sociale issues? 
• Vanuit het management bepalen welke activiteiten ‘niet’ gedaan mogen worden, bijvoorbeeld 

politiek gevoelig, milieuzaken enzovoort. 
• Wil men een eenmalige activiteit, of wil men een duurzame relatie opbouwen met een 

maatschappelijke organisatie? 
• Tijdsinvestering (bijvoorbeeld een middag, een dag, een weekend). 
• Projectomvang (looptijd van het project, aantal projecten activiteiten/frequentie). 
• Is er een budget voor een bedrijfsprogramma (kosten voor advisering van lokaal steunpunt, 

reis- en verblijfkosten, materiaalkosten enzovoort)? 
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De werknemer: 

• Heeft men zicht op de vrijwilligersactiviteiten die de medewerkers al uitvoeren en wil men 
hierbij aansluiten? Hoe moet dit onderzocht worden? 

• Heeft men zicht op wensen en aspiraties van eigen medewerkers? 
• Is er al draagvlak binnen de organisatie bij de medewerkers, of moet dit nog gecreëerd 

worden? 
• Wat voor soort vaardigheden moeten door medewerkers ingezet worden? 
• Zijn er activiteiten waar de medewerkers niet mee geassocieerd willen worden? 
• Krijgen medewerkers tijd ‘van de baas’ of gaat het in eigen tijd? 
• Willen medewerkers een eenmalige activiteit of een langdurige betrokkenheid bij een project? 
• Willen de medewerkers een project in de buurt van het bedrijf? 
• Willen de medewerkers een individueel programma of in teamverband werken? 

 
De maatschappelijke organisatie: 

• Is een bedrijf bekend met maatschappelijke organisaties? 
• Wil het bedrijf een eenmalige of langdurige relatie met een maatschappelijke organisatie? 
• Heeft een maatschappelijke organisatie de potentie en capaciteit om deel te nemen aan een 

bedrijfsprogramma? 
• Kan een maatschappelijke organisatie aangeven op welke gebieden zij voordelen kunnen 

behalen van werknemers zoals vaardigheden, praktische hulp, financieel advies, 
projectmanagement, strategisch management, onderzoek en ontwikkeling, persoonlijk advies? 

• Kan een maatschappelijke organisatie één contactpersoon aanstellen? 
 
Tijdens deze fase kan een enquête (zie bijlage 4.2) gehouden worden onder (een deel van) het 
personeel of er kunnen interviews afgenomen worden. Op deze twee manieren kan onderzocht worden 
welke vrijwilligersactiviteiten de werknemers zelf uitvoeren en in wat voor bedrijfsprogramma zij 
eventueel geïnteresseerd zijn. Ter illustratie volgen twee voorbeelden.  
 
Voorbeeld Interviews afnemen 

Een grote auto-importeur heeft een werkgroep die zich in het kader van kwaliteitszorg (het model van 
Instituut Nederlandse Kwaliteit) bezig houdt met waardering van het bedrijf door de maatschappij. Zij 
zullen met elkaar een eerste aanzet geven voor een werknemersvrijwilligerswerk programma. Ook de 
directie ondersteunt dit van harte. Het bedrijf heeft al een inventarisatie gemaakt van hun 
maatschappelijke activiteiten, werknemersvrijwilligerswerk maakt daar nog geen deel van uit. Om te 
onderzoeken hoe medewerkers aankijken tegen werknemersvrijwilligerswerk wordt met een aantal een 
interview gehouden. Ook wordt met de sleutelfiguren van de afdelingen Kwaliteit, P&O, Communicatie 
en met de directie gesproken. Uit de gesprekken blijkt dat er zeker draagvlak is voor 
werknemersvrijwilligerswerk, maar dat een aantal aanbevelingen op zijn plaats is. Aan de hand van de 
uitkomsten van de interviews wordt een adviesrapport opgesteld dat met de werkgroep besproken 
wordt. 
 
Voorbeeld Enquête afnemen 

Bij een bedrijven in sportartikelen wil men een werknemersvrijwilligerswerk programma ontwikkelen. Er 
gebeurt nu wel wat, maar de structuur ontbreekt. Om te kijken waar medewerkers in geïnteresseerd 
zijn, wordt een uitgebreide enquête (zie bijlage 4.2) onder het personeel verspreid. Door de enquête 
wordt bijvoorbeeld duidelijk in welk type vrijwilligerswerk men geïnteresseerd is. Als start van het 
bedrijfsprogramma wil men in elk geval een dagdeel met zoveel mogelijk personeelsleden aan de slag 
gaan. 
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4.2 Bedrijfsprogramma kiezen 

Op basis van het gehouden onderzoek (stap 1) kan aan de hand van de onderstaande profielen, 
bepaald worden welk bedrijfsprogramma bij het bedrijf past. Dit kan uiteraard ook een mix zijn. 
 
Profiel Voorbeelden 

Profiel 1 
Het verrichten van klussen, handwerk. 
Resultaat is hierbij belangrijk. 

Als ploeg een uitdaging aangaan om in een dag een praktische 
bijdrage te leveren aan het opknappen van een speeltuin/ 
buurtcentrum/natuurgebied enzovoort. 
• Een dag onderhoudswerkzaamheden doen op een 

kinderboerderij. Timmeren, verven, zagen. 
• Bomen snoeien en planten voor een natuurorganisatie. 
• Activiteitenruimte in een buurthuis opknappen. 

Profiel 2 
Het geven van 
verzorging/persoonlijke aandacht. 

Het organiseren van activiteiten waarbij de interactie met 
doelgroepen centraal staat. 
• Een bustocht maken met rolstoelgebonden ouderen. 
• Een sportdag organiseren voor gehandicapte jongeren. 
• Voorlezen aan schoolkinderen of ouderen. 

Profiel 3 
Het organiseren van activiteiten voor 
een goed doel. 

In teamverband activiteiten organiseren. 
• Het organiseren van een wensdag. 
• Organiseren van een sponsorloop waarvan de 

opbrengsten naar een goed doel gaan. 
• Begeleiding jeugdkampen. 

Profiel 4 
Het begeleiden van 
individuen/mentoring, bijvoorbeeld 
voor mensen die moeite hebben een 
stabiel leven op te bouwen of die 
deskundigheid op een bepaald vlak 
missen. 

Dit zijn meestal individuele activiteiten. 
• Een manager die de directeur van een basisschool coacht. 
• Achterstandsjongeren wekelijks begeleiden bij 

schoolactiviteiten. 
• Allochtonen helpen bij het opstarten van een eigen bedrijf. 
• Herintredende vrouwen begeleiden. 

Profiel 5 
Adviseren van organisaties. Eigen 
deskundigheid inzetten. 

In teamverband of individueel een aanbod doen aan 
vrijwilligersorganisaties om gratis gebruik te maken van kennis, 
ervaring en contacten. 
• Een marketingafdeling die een strategisch plan maakt voor 

een non-profit organisatie. 
• Verzorg een rondleiding door het bedrijf voor scholen, 

universiteiten en non-profit organisaties om de kloof te 
verkleinen. 

 
Maatschappelijke werkvelden 
Bij het bepalen van een bedrijfsprogramma is het goed om de onderstaande maatschappelijke 
werkvelden door te nemen. De voorbeelden laten zien wat er binnen het begrip bedrijfsprogramma 
allemaal mogelijk is. 

• Natuur (bijvoorbeeld meegaan met dierenambulance, opknappen kinderboerderij, wilgen 
knotten voor landschapsbeheer). 

• Milieu (bijvoorbeeld milieueducatie geven op scholen, schoonmaken van sloten). 
• Cultuur en recreatie (bijvoorbeeld muziek, dans en theater met doelgroepen). 
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• Welzijnswerk (bijvoorbeeld wijk- en buurtwerk, vluchtelingenwerk, spelotheek, welzijn 
ouderen). 

• Sport, spel en vakantieactiviteiten (bijvoorbeeld organiseren van wedstrijden, reizen 
begeleiden en coachen). 

• Onderwijs (bijvoorbeeld voorlezen, voorstelling met kinderen maken, docenten coachen, 
Nederlands voor vluchtelingen). 

• Gezondheidszorg (bijvoorbeeld activiteiten doen met bejaarden, gehandicapten of 
gemeenschapsruimtes opkappen). 

• Politiek (bijvoorbeeld voorlichting geven, werkgroepen begeleiden). 
• Mens en maatschappij (bijvoorbeeld alfabetisering, ouderenbonden advies geven, ex-

gedetineerden begeleiden, ondersteuning Derde Wereldwerk en Mensen in Nood, hokken 
opknappen voor de dierenbescherming). 

• Kerk (bijvoorbeeld diaconaal werk, onderhoud plegen, cursussen, besturen). 
• Maatschappelijke opvang (schilderen van ruimtes van dak- en thuislozenopvang, mentor voor 

verslaafden, een dag op stap met zwerfkinderen). 
• Jeugd (activiteiten begeleiden in een buurthuis, voorlezen, rondleiding door eigen bedrijf). 
• Vakantie/recreatie/sociaal toerisme (begeleiden van vakanties voor doelgroepen, opknappen 

van vakantiehuizen voor sociale minima). 
 
Doelgroepen 
Bij het bepalen van het soort bedrijfsprogramma is het ook mogelijk om je te richten op een specifieke 
doelgroep. Achter de doelgroepen staan één of meerdere voorbeelden van bedrijfsprogramma’s: 

• Kwetsbare jongeren (sportdag organiseren voor dak- of werklozen). 
• Langdurig of ernstig zieke kinderen (een circusvoorstelling maken, wensdag organiseren). 
• Ex-psychiatrische patiënten (persoonlijke begeleiding tijdens een dagje uit naar hun eigen 

keuze). 
• Hoogopgeleide asielzoekers (rondleiding en info over uw bedrijf, uitwisselen kennis). 
• Ouderen (dagje uit). 
• Kinderen (speeltuin opknappen, knutselen in buurthuis). 
• Verslaafden (huiskamer inrichten/opknappen). 
• Verstandelijk gehandicapten (percussieworkshop organiseren). 
• Basisschoolleerlingen (computerles geven, netwerk aanleggen). 
• Sportvereniging (bestuurders ondersteunen). 

 
Soorten bedrijfsprogramma’s 
Kies welk bedrijfsprogramma aansluit bij de wensen van het bedrijf. Hiervoor zijn een groot aantal 
mogelijkheden: 

• Een dagje uit. 
• Teambuilding. 
• Mentoring (advisering/coaching). 
• Prepensionering. 
• Interim-vrijwilligersmanagement. 
• Trainingen. 
• Sociale sponsoring. 
• Projectenbank. 
• Lunchpauzeactiviteiten. 

 
In hoofdstuk 5 worden deze bedrijfsprogramma’s uitvoerig besproken.  
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4.3 Voorbereidingen treffen 

Het bedrijfsprogramma is gekozen (stap 2) en nu moeten de voorbereidingen getroffen worden. Aan de 
volgende punten moet u denken: 
 
Coördinator aanstellen 
Uit het onderzoek (stap 1) is onder andere duidelijk geworden welke organisatiestructuur nodig is om 
het bedrijfsprogramma in goede banen te leiden. 
Het is van belang dat er binnen het bedrijf een algemeen coördinator van het bedrijfsprogramma komt. 
Deze coördinator heeft het volgende profiel: 

• Gemotiveerd. 
• Pragmatisch. 
• Geïnteresseerd in de lokale gemeenschap. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 
• Goede kennis van de structuur van het bedrijf. 
• Bekend en gerespecteerd binnen het bedrijf. 
• Iemand die makkelijk omgaat met zowel het management als met medewerkers. 
• In staat om te managen. 

 
Rol van de coördinator: 

• Het zorg dragen voor een plan van aanpak (doelstelling, planning, budgetten en middelen). 
• Contact leggen met maatschappelijke organisaties en eventueel al projecten selecteren. 
• Een werkgroep opstarten. 
• De algemene coördinatie managen. 
• Verbindingen leggen tussen medewerkers, management en maatschappelijke partners. 
• Verantwoordelijk voor de communicatie van het bedrijfsprogramma. 
• Informeren van het management en andere betrokkenen. 
• De werkgroep motiveren. 
• Vrijwilligers werven als dat nodig is. 
• De evaluatie van het programma organiseren. 

 
De projectleider 
De bemiddelaar (de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen) stelt een projectleider aan. 
Hij of zij begeleidt het totale project. Als het goed is zijn de bedrijfscoördinator en de projectleider van 
de bemiddelende organisatie goede maatjes die in goede afstemming met elkaar het programma tot 
een succes maken. Ze vullen elkaar aan omdat de coördinator de weg kent in het bedrijf en de 
projectleider ervaring heeft met het opzetten van bedrijfsprogramma’s. Er moet een goede afstemming 
zijn wie wat doet. Wie schrijft bijvoorbeeld een plan van aanpak? Het is het handigst als de 
projectleider dit doet, omdat hij/zij daar ervaring mee heeft. 
 
Werkgroep samenstellen 
Om een soepel verloop van een project te bewerkstelligen is het zeer wenselijk dat er binnen het 
bedrijf een werkgroep wordt samengesteld. Hun taak is: 

• Het intern promoten van bedrijfsprogramma.  
• Het motiveren van collega’s om mee te doen. 
• Specifieke projecten coördineren, aanspreekpunt zijn voor een team van werknemers als er in 

teams gewerkt wordt. 
• Regelmatig de projectcoördinator informeren. 
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Voor een goede samenstelling van de werkgroep kan op de volgende zaken gelet worden: 
• Zijn de werkgroepleden enthousiast voor het opzetten van een bedrijfsprogramma? 
• Hebben ze tijd om zich in te zetten? 
• Zijn het mensen van verschillende hiërarchische niveaus? 
• Zijn het mensen van verschillende afdelingen, vestigingen, divisies die veel contacten binnen 

de organisatie hebben? 
• Zijn het mensen die kunnen organiseren en communicatief zijn? 

 
Voorbeeld: Rol van de werkgroep 

Een non-profit organisatie met vestigingen in een groot gebied, wil een dag aan de slag met het 
voltallige personeel. Er is een werkgroep samengesteld door de betrokken manager (de coördinator 
van het bedrijfsprogramma), waarin mensen met verschillende kwaliteiten en van verschillende 
afdelingen zitten. Vanuit het management is bepaald dat het een project moet betreffen waarin mensen 
centraal staan. Als bekend is welk project gekozen is, wordt er in een vergadering van alle lokale 
managers een presentatie gegeven, waarin het project wordt toegelicht. De werkgroep slaat een brug 
naar hun eigen medewerkers. Verder kunnen mensen met al hun vragen bij de werkgroep terecht.  
 
Communicatie 
Om het programma tot een succes te maken is goede communicatie met de medewerkers van groot 
belang. De werkgroep moet met elkaar beslissen hoe alle medewerkers het beste geïnformeerd 
kunnen worden. Van belang is dat alle medewerkers geïnformeerd worden over het 
bedrijfsprogramma. Daarvoor leent schriftelijke communicatie via een memo, een bestaand intern 
communicatiemiddel of een e-mail zich het beste. Maar zeker zo wezenlijk is het om, indien mogelijk, 
voor het gehele personeel presentaties te houden. 
 
Een presentatie bevat de volgende onderdelen: 

• De doelstelling van het bedrijfsprogramma. 
• De achtergrond van het bedrijfsprogramma.  
• Beschrijving van wat er al is gedaan. 
• Voorstellen van de werkgroep. 
• Presentatie van de partnerorganisaties en de projecten. 
• Aangeven hoe mensen zich kunnen inschrijven voor een project. 
• Gelegenheid voor het stellen van vragen en te reageren op het bedrijfsprogramma.  

 
De presentatie kan gegeven worden door de coördinator, de projectleider en /of door de betrokken 
maatschappelijke organisatie. Het werkt vaak positief als het management zelf aangeeft waarom zij het 
programma van belang vindt en mensen dus van harte uitnodigt om mee te doen. Het werkt 
motiverend als medewerkers zich direct met behulp van een inschrijfformulier kunnen inschrijven. De 
presentaties zijn van belang omdat je dan rechtstreeks feedback van de medewerkers krijgt op het 
bedrijfsprogramma.  
 
Voorbeeld: Functie van een presentatie 

Een levensmiddelenfabrikant wil een programma opzetten. Na gesprekken met de contactpersonen 
van P&O wordt een aantal voorstellen voor een mogelijke dag met het hele  personeel gedaan. Het 
bedrijf kiest voor de opzet van een kerstmarkt. Gedachte is dat medewerkers via allerlei activiteiten 
geld inzamelen voor een aantal projecten. Ook de projecten zelf worden gepresenteerd op de 
kerstmarkt. Er zit veel tijdsdruk op. Er worden presentaties voor het personeel gehouden, maar er blijkt 
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veel weerstand te zijn tegen het idee. Het programma wordt afgeblazen. De opzet om projecten te 
kiezen en die vervolgens te presenteren, is in andere gevallen wel succesvol verlopen.  
 
Naast goede communicatie is het vaak wenselijk dat zoveel mogelijk medewerkers kennis kunnen 
maken met werknemersvrijwilligerswerk. Dat kan door los van het uiteindelijke bedrijfsprogramma, kick 
off project(en) voor teams te organiseren. Deze concrete projecten kun je goed communiceren naar de 
medewerkers. Het zijn voor de medewerkers concrete voorbeelden hoe zij een bijdrage kunnen 
leveren aan de eigen gemeenschap. 
Mocht er besloten worden om inderdaad kick off projecten te organiseren, dan moeten er 
projectpartners gezocht worden. Het bedrijf wordt gevraagd aan welke randvoorwaarden de projecten 
moeten voldoen, zodat de projectleider gericht kan zoeken. 

4.4 Plan van aanpak maken 

Om het programma tot een succes te maken is een planmatige aanpak van belang. Een plan van 
aanpak is dan een nuttig instrument, dat als een handleiding voor de coördinator, de werkgroep en de 
projectleider fungeert tijdens de organisatiefase van het project. 
Daarnaast is het  van belang om regelmatig te overleggen, aangezien er veel partijen betrokken zijn bij 
de organisatie van een bedrijfsprogramma. Tijdens de overleggen kan de voortgang van de 
verschillende deelprojecten, maar ook van het algehele programma bewaakt worden. Als projectleider 
is het noodzakelijk om van deze overleggen notulen te maken, die iedereen krijgt. Het is vooral van 
belang om gemaakte afspraken vast te leggen.  
 
Het plan van aanpak bevat de volgende onderdelen: 

• Doelstelling: wat wil het bedrijf met het programma bereiken en waarom. Bijvoorbeeld: 
bijdragen aan de ontplooiing van jonge mensen in achterstandssituaties; bijdragen aan het 
verbeteren van de gezondheidszorg, met name voor ouderen. Maar ook doelstellingen als: het 
versterken van de vaardigheden van onze jonge medewerkers, die gezien worden als high 
potential; het versterken van de binding van medewerkers met het bedrijf. 

• Resultaat: wat zijn de concrete uitkomsten van het programma. 
• Werkwijze: welke stappen worden gezet om deze doelstellingen te realiseren, hoe wordt het 

aangepakt? Daarbij komen ook zaken aan bod als : 
o Werkzaamheden, die medewerkers gaan doen. 
o Materialen, werkplek. 
o Vervoer. 
o Catering. 
o Communicatie van het programma. 
o Publiciteit . 
o Verzekering van medewerkers tijdens de werkzaamheden van het programma. 
o Financiën: de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van een project. 

• Tijdspad: een planning wanneer wat moet gebeuren en afgerond moet zijn. 
• Overzicht van contactpersonen. 
• Administratie: wie doet de administratie? Hoe worden bijvoorbeeld de inschrijvingen 

geadministreerd? 
• Taakverdeling: wie doet wat in de organisatie van het bedrijfsprogramma? Wie is waarvoor 

verantwoordelijk? 
• Draaiboek: in het plan van aanpak kan op hoofdlijnen aangegeven worden, wanneer het 

draaiboek gemaakt wordt en welke onderdelen het moet bevatten. 
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Enkele punten worden nog wat verder toegelicht. 
 
Administratie 
Bij grote projecten is de administratie van de inschrijvingen een grote taak. Deze taken kunnen het 
beste door het bedrijf zelf uitgevoerd worden. Als het goed is beschikken zij over de nodige 
administratieve ondersteuning.  
Bij grote projecten is ook de communicatie van groot belang. Het gaat dan niet alleen om het 
informeren en enthousiast maken van medewerkers, zodat zij zich inschrijven. Ook de schriftelijke 
communicatie vooraf, tijdens en na het project over allerlei praktische ins en outs is een omvangrijke 
taak. Dit werk kan uitgevoerd worden door het secretariaat van het bedrijf. 
 
Taakverdeling 
Zoals eerder genoemd is het van belang dat er een goede taakverdeling plaatsvindt tussen bedrijf, 
maatschappelijke organisatie en de bemiddelende organisatie (de projectleider). Het is van belang te 
kijken wie waar ervaring mee heeft en dus de meest logische partij is om een taak uit te voeren. Zo 
hebben de maatschappelijke organisaties vaak ervaring met de uitvoering van bepaalde taken of 
hebben ze vaste bedrijven waar ze mee werken. Bijvoorbeeld een aannemer die normaliter de klussen 
voorbereidt en uitvoert. Als projectleider moet je dan vooral regelmatig checken of de maatschappelijke 
organisatie inderdaad de afgesproken werkzaamheden uitvoert ter voorbereiding van het 
bedrijfsprogramma. Ook moet vaak gecheckt worden of er inderdaad genoeg gereedschappen en 
materialen zijn, zodat iedereen tijdens het bedrijfsprogramma zinvol aan de slag kan. 
 
Draaiboek 
Ongeveer twee weken voordat een project plaatsvindt, kan het draaiboek gemaakt worden. Bij grotere 
projecten gaat het om een totaaldraaiboek en draaiboeken per project. Het draaiboek bevat een 
beschrijving van de dag van moment tot moment. Ook kunnen in het draaiboek gegevens van 
betrokkenen staan. 
 
Voorbeeld: Gedetailleerd draaiboek 

Bij een groot project waar mensen een dagje op pad gingen met rolstoelgebonden ouderen, kreeg 
iedereen als herkenningsteken een corsage. Deze moesten bij een bloemist worden opgehaald en 
door verschillende mensen meegenomen worden naar de locatie van de verzorgingshuizen. In het 
draaiboek stond niet alleen wie de bloemen ging ophalen en hoe laat, maar ook waar en bij welke 
bloemist. Als degene die de bloemen zou ophalen om wat voor reden dit niet zou kunnen doen, kon het 
coördinerend team op de dag zelf voor een vervanger zorgen en die goed informeren. 
 
Bij grotere projecten gaan mensen over het algemeen in kleine groepen aan de slag. Dit kan ook nog 
bij verschillende organisaties en op verschillende locaties zijn. Het is dan van groot belang dat je als 
coördinerend team door de dag heen contact kan hebben met de verschillende teams. Daarom is het 
belangrijk om in de organisatie te zorgen voor teamcaptains, die als contactpersoon kunnen fungeren. 
Als bijlage bij het draaiboek komt een overzicht met de indeling van alle teams per locatie met daarbij 
vermeld de betreffende teamcaptain. 

4.5 Uitvoering 

Dan, na alle voorbereidende werkzaamheden, is eindelijk het moment daar. De werknemers van het 
bedrijf kunnen aan de slag als vrijwilliger. Afhankelijk van het soort project en de afspraken die 
gemaakt zijn, kan je rol als projectleider verschillen. Bij een teamproject kan het zijn dat de 
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projectleider de algehele coördinatie van de dag verzorgt. Bij bijvoorbeeld mentoring en detachering zal 
de rol van de projectleider zijn om regelmatig bij de verschillende partijen te informeren of alles naar 
wens verloopt. Ook kan de projectleider bijeenkomsten begeleiden, waar groepen vrijwilligers 
(bijvoorbeeld mentoren) met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar.  
Voor gedetailleerde informatie over de uitvoering, zie hoofdstuk 5. 

4.6 Evaluatie 

Na afloop van een project is het zeer wenselijk om met alle partijen het verloop van het project te 
evalueren. Zowel de voorbereiding, de organisatie, de communicatie en de uitvoering. Dit kan via 
schriftelijke enquêtes, maar nog belangrijker zijn gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijf 
en de maatschappelijke organisatie. 
Naast evaluatie is het belangrijk om het eerste project goed af te ronden. Het is belangrijk om af te 
spreken of het bedrijf en de maatschappelijke organisatie graag met elkaar verder willen en op welke 
manier. Ook moet het bedrijf bepalen of en hoe ze met het werknemersvrijwilligerswerk verder willen 
gaan. Een actieve vrijwilligersraad bij het bedrijf kan hierin een goede rol spelen.  
Als het bedrijf voor een bepaald bedrijfsprogramma gekozen heeft, is het belangrijk om de procedures 
en afspraken rond het bedrijfsprogramma goed vast te leggen en ook om goed af te spreken hoe de 
bemiddelende organisatie betrokken blijft bij het bedrijfsprogramma. 

4.7 Valkuilen en succesfactoren 

De ervaring heeft geleerd dat er verschillende valkuilen zijn waar je tijdens de organisatie van een 
bedrijfsprogramma op beducht moet zijn. 
 
In de voorbereiding van een project/bedrijfsprogramma kunnen dit valkuilen zijn: 

• Slecht informeren van de maatschappelijke organisatie over de activiteiten van het bedrijf en 
andersom. Als bedrijven niet op de hoogte zijn van wat de maatschappelijke organisatie doet.  

• Onderschatten tijdsinvestering. Doordat je met verschillende partijen te maken hebt en het 
vaak om nieuwe projecten gaat, blijkt de organisatie vaak meer tijd te kosten dan verwacht. 
Juist de verschillen in cultuur maken soms dat zaken extra tijd kosten. 

• Ontbreken steun vanuit het management. Als het management of het middelmanagement niet 
echt achter de projecten staan, straalt dat ook uit naar de medewerkers. Daardoor kan het 
aantal inschrijvingen van medewerkers achterblijven. 

• Te sturend management. Als de plannen teveel van het management of een stafafdeling 
komen, bestaat het risico dat er te weinig draagvlak is voor werknemersvrijwilligerswerk. 
Goede communicatie en inspraak door medewerkers kunnen bijdragen aan een succesvol 
project. 

• Te klein organiserend comité. Als er te weinig mensen in het bedrijf betrokken zijn bij de 
organisatie, komt er vooral vlak voor de projecten plaatsvinden teveel druk op degenen die wel 
actief zijn. Ook kan de communicatie met de medewerkers gaan haperen. 

• Ingewikkelde administratie. Het administreren van de medewerkers die zich inschrijven kan bij 
grote groepen (meer dan 150) een hele klus worden. Om dit goed te laten verlopen, moet van 
tevoren goed nagedacht worden over hoe de administratie gaat verlopen en een duidelijke 
inschrijftermijn gesteld worden.   

• Geen goede match. Het moet klikken tussen het bedrijf en de maatschappelijke organisatie.  
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De belangrijkste factoren voor het ontwikkelen van een succesvol bedrijfsprogramma zijn: 
• Steun van de top, het algemeen management. 
• Begrip en steun van het lijnmanagement. 
• Succesvolle interne en externe communicatie. 
• Een centrale coördinator. 
• Middelen om de benodigde onkosten te kunnen voldoen. 
• Waardering en erkenning voor actieve medewerkers. 
• Partnerschap met een maatschappelijke organisatie. 
• Bescheiden start. 
• Monitoring en evaluatie. 
• Een ervaren bemiddelaar. 
• Draagvlak creëren binnen het bedrijf. 



 

Utrecht, 14 juni 2010 * Handboek voor intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  37 

5 Voorbeelden van bedrijfsprogramma’s 

Wanneer een bedrijven maatschappelijk betrokken wil ondernemen, zijn daar vele mogelijkheden voor. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd en komen de organisatorische 
aspecten aan de orde.  
Achtereenvolgens worden de volgende programma’s uitgelegd. De reeks wordt in de loop van de tijd 
nader aangevuld met nieuwe programma’s. 
 
5.1  Personeelsuitje voor een goed doel. 
5.2  Teambuilding. 
5.3  Detachering van medewerkers bij een maatschappelijke projecten. 
5.4  Mentoring. 
5.5  Projectenbank. 
5.6  100 uur-project. 
5.7  Lunchpauzeactiviteiten. 
5.8  Overige mogelijkheden en ideeën. 

5.1  Personeelsuitje voor een goed doel 

We spreken van een personeelsuitje voor een goed doel als medewerkers een dag actief met elkaar 
een maatschappelijke projecten aanpakken. Een dag waarbij werknemers gezamenlijk hun energie en 
enthousiasme inzetten voor een maatschappelijke of vrijwilligersorganisatie. 
 

Redenen voor een personeelsuitje voor een goed doel 

Een personeelsuitje voor een goed doel sluit aan bij de behoefte van steeds meer bedrijven, aangezien 
ze meer willen dan alleen maar een gezellige dag. Ook medewerkers zijn vaak uitgekeken op de 
steeds exotischer activiteiten. Het doen van iets wat als nuttig en waardevol wordt ervaren, spreekt 
zowel medewerkers als het management aan. Ook kunnen bedrijven kiezen voor deze vorm van een 
bedrijfsprogramma als uiting van de eigen maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf. 
Om een personeelsuitje voor een goed doel tot een succes te maken, moet het aan de volgende 
randvoorwaarden worden voldaan: 

• Ruime voorbereidingstijd. 
Het zoeken van een geschikt project, regelmatig overleg met de verschillende partijen, het 
organiseren van het materiaal, vervoer, enzovoort vraagt veel tijd. Juist omdat het voor alle 
partijen vaak om iets nieuws gaat, is er ruim tijd nodig om ook tegenslagen op te kunnen 
vangen. 

• Duidelijk resultaat. 
Het is voor alle partijen van belang dat er een duidelijk resultaat is. Daarom is het nodig dat er 
een duidelijk projectdoel is, maar ook dat de medewerkers goed geïnformeerd worden over de 
waarde van hun inzet voor het project/de maatschappelijke organisatie.  

• Betrouwbare maatschappelijke partners. 
Om tot een succesvol project te komen is het van wezenlijk belang dat de maatschappelijke 
organisatie zeer betrokken is bij de organisatie en uitvoering van het project. De organisatie 
moet er echt achter staan en bereid zijn de nodige tijd te investeren. Bij het zoeken van een 
geschikt project voor een bedrijf, is het dus belangrijk om vanaf het begin duidelijk te maken 
wat van de maatschappelijke partner wordt verwacht en wat zij van de bemiddelende 
organisatie en het bedrijf kunnen verwachten. Hierbij moet de win-win-win situatie uitgangspunt 
zijn. 
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• Duidelijke afspraken en verslaglegging. 
Om te zorgen dat alle partijen goed geïnformeerd zijn en weten welke afspraken er gemaakt 
zijn, is het nodig om van besprekingen een verslag te maken. Gedurende het hele traject 
maken we gebruik van projectbeschrijvingen, een plan van aanpak en voor de dag zelf een 
draaiboek. 

• Verrassing of niet. 
Bedrijven willen soms dat hun dagje uit een verrassing is voor de medewerkers. Dit heeft als 
nadeel dat mensen zich gedwongen kunnen voelen tot iets, waar ze niet achter staan. Het 
heeft dan ook de voorkeur om medewerkers juist vanaf het begin te informeren en te 
betrekken. Door het afnemen van een enquête onder de medewerkers, kunnen zij invloed 
hebben op het soort activiteit, de doelgroep of het werkveld. 

 
Valkuilen 

• Als organiserende groep te laat aanwezig zijn. Als organiserende groep moet je ruim op tijd 
aanwezig zijn. Je kunt dan ook met elkaar het draaiboek voor de laatste keer doornemen en de 
laatste wijzigingen doorgeven. 

• Geen centrale regie. Als er geen centrale regie is, ontbreekt het overzicht of alle teams goed 
aan de slag zijn. Ook is het dan onduidelijk voor bijvoorbeeld de teamcaptains bij wie ze met 
hun vragen terecht kunnen. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan als de coördinator van het 
bedrijf en de projectleider niet goed afgesproken hebben wie van beide de centrale regie heeft. 

• Geen centrale locatie. Als centrale regie moet je een vaste plek hebben, zodat je voor 
iedereen, maar zeker voor de teamcaptains en de serviceploeg, te vinden bent. 

• Ontbreken van serviceploeg. Als centrale regie kun je je post niet verlaten, er moeten dus 
mensen zijn die aangestuurd door de centrale regie praktische problemen kunnen oplossen.  

• Geen aanspreekpunt of niet bekend aanspreekpunt voor de teams. De teams moeten weten 
aan wie ze hun vragen kunnen stellen. Het eerste aanspreekpunt is de teamcaptain. Die kan 
bij vragen contact opnemen met de centrale regie.  

• Slechte communicatie tussen medewerkers, werkgroep en mensen van de maatschappelijke 
organisatie. De projectleider of in elk geval de centrale regie verzorgt de communicatie met de 
verschillende partijen. Hij is dus ook een aanspreekpunt voor de maatschappelijke 
organisaties. 

• Tekort aan materialen. 
• Materialen op de verkeerde plek. 
• Verkeerde tijdsplanning. Bijvoorbeeld onderschatten hoelang het duurt om een groep van tien 

begeleiders en tien rolstoelgebonden mensen in een bus te krijgen. 
• Ontbreken van controles door de dag heen. Door de dag heen kun je checken of alles volgens 

plan verloopt door contact te hebben (bijvoorbeeld via mobiele telefoons) met de teamcaptains. 
Zo houd je als projectleider overzicht. 

• Te weinig of te veel werk. Voor het project zelf geldt dat er voldoende werk voor iedereen moet 
zijn. Het is handig als er soms wat extra werk achter de hand is, mocht de klus sneller gaan 
dan verwacht. 

 
De organisatie 

Voor het organiseren van een personeelsuitje voor een goed doel kunnen vijf verschillende fases 
onderscheiden worden. In de praktijk zal blijken dat deze fasen elkaar vaak overlappen.  
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Fase 1: Keuze 

Project zoeken: resultaat schriftelijke projectpresentatie. 

Op basis van het profiel uit de intake (zie hoofdstuk 4, punt 4.2 bedrijfsprogramma’s kiezen) 
wordt een geschikt project binnen een maatschappelijke organisatie gezocht. 
Ingangen om een goed project te vinden zijn: 

• Netwerk van de medewerkers van het bedrijf. 
• De lokale steunpunt vrijwilligerswerk. 
• De gemeente (gemeentegids). 
• Welzijnskoepels. 

In deze fase wordt eventueel een projectgroep binnen het bedrijf opgericht die van begin af aan 
deelneemt aan de organisatie (zie hoofdstuk 4.3). 
 
Bij het benaderen van een maatschappelijke organisatie moet in deze fase altijd uitgelegd 
worden dat het bedrijf kan kiezen uit meerdere projecten. Het is dus mogelijk dat het bedrijf 
uiteindelijk voor een ander project kiest. Laat een maatschappelijke organisatie in deze fase dan 
ook nog geen voorbereidingen treffen. Het is alleen noodzakelijk om een toezegging te hebben. 
Uiteraard moet wel de haalbaarheid van het project besproken worden. Vaak is hiermee al een 
eenvoudig ‘plan van aanpak’ gemaakt. 
De gegevens en een globaal programma worden verwerkt in een schriftelijke projectpresentatie 
(zie bijlage 5.1, presentatie van projecten). 
 

Bedrijven kiest project. 

Afzeggen andere projecten, eventueel maatschappelijke organisatie in file houden.  
 
Fase 2:  Ontwerp 

Afspraak maken met maatschappelijke organisatie. 

De projectgroep, met eventueel vertegenwoordiger(s) van het bedrijf, en de projectleider van het 
steunpunt maken een afspraak met de contactpersoon van de maatschappelijke organisatie.  
De eerste afspraak vindt bij voorkeur plaats bij de maatschappelijke organisatie of op de locatie 
van het project. Het bedrijf kan zo een goede indruk krijgen van het project, maar ook van de 
sfeer en de werkomstandigheden van de maatschappelijke partner. Wees voorbereid op een 
(kleine) cultuurschok voor de mensen van het bedrijf. 
 

Doornemen checklist: resultaat ‘plan van aanpak’. 

In het eerste overleg wordt aan de hand van een checklist (zie bijlage 5.2) de opzet van het 
project doorgenomen. Er worden afspraken gemaakt wie wat doet, en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Dit alles wordt door de projectleider vastgelegd in een plan van aanpak 
inclusief een tijdsplanning (zie bijlage 5.3 voor een voorbeeld). 

 
Fase 3:  Organisatie 

Uitvoeren plan van aanpak: resultaat ‘draaiboek’. 

Aan de hand van het plan van aanpak, kan iedereen aan de slag gaan. In het plan van aanpak 
staat ook een tijdschema, met nog een aantal tussentijdse overleggen om de voortgang van de 
organisatie te bespreken. Voor de dag zelf maakt de projectleider uiteindelijk een draaiboek 
waarin het verloop van de dag beschreven staat. Dit wordt in het laatste overleg besproken 
waarbij de puntjes op de i gezet kunnen worden. (zie bijlage 5.4 voor een voorbeeld van een 
draaiboek.) 
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Fase 4:  Uitvoering 

Na alle voorbereidingen vindt het project daadwerkelijk plaats. De medewerkers van het bedrijf 
arriveren. Globaal ziet een programma er als volgt uit: 

• Welkom heten (de directeur, de vrijwilligerscoördinator, projectleider enzovoort). 
• Uitleg over de maatschappelijke organisatie. 
• Uitleg doel van het project. 
• Aan de slag met tussendoor eten/drinken. 
• Afronding (vaak met toespraak en eventueel met presentje). 
• Evaluatie (kan op de dag zelf of op een later tijdstip). 

De projectleider checkt het draaiboek, geeft informatie en verleent hand- en spandiensten indien 
nodig. Eventueel kan de (lokale) pers te woord gestaan worden.  
Wanneer alles goed verloopt, kan de projectleider ook zelf de handen uit de mouwen steken.  
 

Fase 5:  Afronding  

Schriftelijke enquête. 

Na afloop van het project vindt een evaluatie plaats met de medewerkers, het bedrijf en de 
maatschappelijke organisatie. Dit kan via een schriftelijke enquête, eventueel aangevuld met een 
(telefonisch) gesprek (zie bijlagen 5,6, 5.7, 5.8 en 5.9). 
 

Afrondend gesprek. 

Wanneer de uitslagen van de evaluaties bekend zijn, wordt een afrondend gesprek gehouden 
met het bedrijf en de maatschappelijke organisatie. Indien wenselijk kan een gezamenlijke 
evaluatie met het bedrijf en de maatschappelijke organisatie plaatsvinden. Nadeel hiervan kan 
zijn, dat niet openlijk over kritiek gesproken wordt, waardoor er geen reëel beeld ontstaat.  
Tijdens dit gesprek worden ook de financiën besproken, indien nodig.  
 

Verzenden factuur. 

Op basis van een offerte wordt de factuur verzonden. Eventuele extra kosten zoals reiskosten, 
catering worden hierin ook opgenomen (uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever). 
 

Vervolgafspraken. 

Indien de samenwerking door beide partijen positief is ervaren, kan dit een goede aanleiding zijn 
om verder te bemiddelen tussen beide partijen, waardoor een duurzame relatie kan ontstaan.  
Indien daarvoor geen animo is, kan uiteraard wel met zowel het bedrijf als de maatschappelijke 
organisatie onafhankelijk van elkaar een vervolgafspraak gemaakt worden. 

5.2 Teambuilding 

In het kader van teambuilding zijn veel verschillende activiteiten te organiseren zoals ‘een dagje op de 
hei’ of ‘naar de Ardennen’. Een teambuilding dag is echter ook te organiseren in een maatschappelijke 
omgeving. 
 
De letterlijke betekenis van teambuilding is het opbouwen van een groep. Teambuilding activiteiten 
kunnen vanuit verschillende uitgangspunten georganiseerd worden. Een belangrijke reden is dat men 
elkaar beter, of op een andere manier, wil leren kennen. Het kan om een nieuwe groep mensen gaan 
die na een reorganisatie of fusie met elkaar moet gaan samenwerken. Het kan ook gaan om een 
bestaande afdeling die elkaar buiten de vaste rolpatronen om beter wil leren kennen. Ze willen elkaar 
leren kennen als persoon en niet zozeer als collega.  
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Teambuilding wordt ook ingezet om problemen en conflicten te verhelderen en op te lossen. Door een 
afdeling op een andere manier samen te laten werken worden rolpatronen doorbroken en kunnen 
conflicten op creatieve wijze opgelost worden. Met teambuilding kan bereikt worden dat de neuzen 
weer dezelfde kant op komen te staan.  
Door goede teamprestaties kan een team meer zelfvertrouwen krijgen en ook tijdens het werk tot 
betere prestaties komen. Het team wordt dus als krachtbron ontdekt. Hetgeen tijdens een teambuilding 
activiteit tot stand is gekomen kan als metafoor gebruikt worden tijdens het werk.  
 
Redenen voor maatschappelijke teambuilding. 

Bij de keuze van een maatschappelijke projecten gaat men er vanuit dat het een extra dimensie aan 
het teambuilden toevoegt. De meerwaarde ten opzichte van ‘een dagje Ardennen’ is als volgt: 

• Ontwikkelen van maatschappelijk bewustzijn. 
• Het bedrijf/organisatie maakt een statement. 
• Lokt uit tot een maatschappelijke bijdrage. 
• Patronen worden doorbroken door confrontatie met de maatschappij of doelgroep. 
• Focus wordt verlegd omdat men wordt afgeleid door het goede doel.  
• Het is sociaal spannend; kan ik het aan? 
• Iets voor elkaar krijgen. 
• Stimuleren van vrijwilligerswerk. 
• Contact met de doelgroep/werkveld. 
• Focus op de omgeving in plaats van jezelf. 
• Voorkomen van cursistengedrag, waardoor er meer kans is op spontaan, rol- en 

hiërarchieoverschrijdend gedrag.  
 
Human Resource Management heeft daarbij nog de volgende motieven: 

• Versterking van interne communicatie en teambuilding bij nieuwe afdelingen of in 
traineeprogramma’s. Het doorbreekt bestaande patronen. 

• Gerichte training in bijvoorbeeld projectmanagement, leiderschapsvaardigheden, 
communicatie, creativiteit, flexibiliteit en in stressituaties werken. 

• Sociale vaardigheden opdoen. 
 
Randvoorwaarden bij het organiseren van teambuilding activiteiten zijn: 
Om van (maatschappelijk) teambuilden een geslaagd proces te maken dient met een aantal 
randvoorwaarden rekening gehouden te worden:  

• Niet geschikt bij conflicten. 
• Maatschappelijk teambuilden is niet geschikt als er conflicten in een team spelen. Dan moet de 

focus gericht worden op de communicatie en de onderlinge verhoudingen, niet op het 
maatschappelijk doel.  

• Draagvlak medewerkers. 
• Ook is het van belang dat medewerkers er zelf achter staan dat er aan teambuilding wordt 

gewerkt via een maatschappelijke projecten. 
• Win-win-win. 
• Zorg ervoor dat ook de belangen van de maatschappelijke organisatie heel duidelijk aan bod 

komen. Deze mogen niet ondersneeuwen in de wens van het bedrijf om een goede 
teambuilding dag te organiseren.  

 
De organisatie van de teambuilding. 
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De organisatie kan op eenzelfde manier plaatsvinden als bij het organiseren van een personeelsuitje 
voor een goed doel (Hoofdstuk 5.1). Extra aandachtspunten zijn:  

• Doel van de teambuilding activiteit moet duidelijk zijn.  
Dit doel moet ook goed gecommuniceerd worden naar de maatschappelijke organisatie, zodat 
hier bij het formuleren van het projectvoorstel rekening mee gehouden kan worden. Tevens 
dient aan de medewerkers uitgelegd te worden waarom er wordt gekozen voor een 
‘maatschappelijke’ teambuilding dag. Denk er wel aan dat er voldoende werk en materiaal is 
voor de hele groep.  

• Inschakelen externe trainer.  
Wanneer een duidelijk doel behaald moet worden tijdens de teambuilding dag, kan overwogen 
worden om een (externe) trainer in te schakelen, die deze dag inbedt in een groter traject. 
Deze teambuilding activiteit wordt dan niet gezien als een losstaande activiteit. Wanneer een 
trainer wordt ingeschakeld, dan moet er een voor- en  na traject aan gekoppeld worden. De 
trainer zal vooraf gesprekken moeten hebben met de opdrachtgever en het team om doelen en 
aandachtspunten vast te stellen. Deze moeten ook bij de projectleider en de maatschappelijke 
organisatie bekend zijn, zodat het project daar ook aan aangepast kan worden.  

 
Voorbeeld 

• Het is mogelijk dat een trainer het werk tijdens de teambuilding dag stil wil leggen, om het 
proces te bespreken.  

• Het doel voor de medewerkers kan bijvoorbeeld zijn improviserend en flexibel samenwerken. 
In dit geval zal de activiteit niet tot in de puntjes georganiseerd moeten zijn door de 
maatschappelijke organisatie. Ook zal het niet wenselijk zijn wanneer de maatschappelijke 
organisatie inspringt op het moment dat het niet goed gaat. Het team moet problemen zelf 
oplossen.  

 
Aan het eind van de dag zal het project op de vooraf gestelde doelen geëvalueerd worden. Om 
voldoende rendement te halen uit de dag kan de trainer video-opnames maken, die gebruikt kunnen 
worden bij de nabespreking. 

5.3 Detacheren van medewerkers bij een maatschappelijke projecten 

Een maatschappelijke detachering houdt in dat een medewerker van een organisatie voor langere tijd 
uitgeleend wordt aan een maatschappelijke organisatie/project. Dit gebeurt op vrijwillige basis, waarbij 
het bedrijf zorg draagt voor de loonkosten en de kosten van de detachering (bemiddeling en 
begeleiding). De omvang van een detachering kan verschillen van bijvoorbeeld drie maanden twee 
dagen in de week, één jaar één dagdeel in de week, tot zelfs twee jaar fulltime. Het gaat in elk geval 
om een substantiële hoeveelheid tijd met een daarbij behorend duidelijk takenpakket. 
 
Redenen om te detacheren. 

• In het kader van opleiding en training.  
De medewerker maakt zich tijdens de detachering kennis en vaardigheden eigen. Dit kunnen 
sociale en leidinggevende vaardigheden zijn, het ontwikkelen van creativiteit en flexibiliteit of 
het ontwikkelen van een brede, maatschappelijke kijk. Dit laatste kan interessant zijn in 
traineeprogramma’s. 

• In het kader van loopbaanbeleid. 
Inzetten als preventief instrument bij medewerkers die overspannen dreigen te raken. 
Voor medewerkers die aan het eind van hun loopbaan zijn, kan een detachering bij een 



 

Utrecht, 14 juni 2010 * Handboek voor intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  43 

maatschappelijke organisatie als prepensionering programma ingezet worden. Zij leren 
daardoor de weg kennen in het vrijwilligerscircuit en zullen daardoor minder snel in een ‘gat’ 
vallen. 
Ter oriëntatie op de eigen loopbaan.  
Medewerkers die zich oriënteren op hun loopbaan en een verandering overwegen, kunnen 
door een detachering nieuwe inzichten krijgen in eigen kwaliteiten, motivatie en mogelijkheden 
voor ander werk. 

• In het kader van reorganisaties en herstructureringen.  
Vooral in grotere bedrijven, maar ook in tijden van reorganisaties, zoeken bedrijven 
oplossingen voor mensen, die niet meer (of tijdelijk niet meer) een functie hebben. Een kortere 
of langere detachering kan dan een zinvolle manier zijn om een periode te overbruggen of deel 
uit te maken van een sociaal plan. 

• In het kader van het eigen beleid rondom maatschappelijk ondernemen.  
Een organisatie zou in plaats van de gebruikelijke sponsoring van een organisatie in geld, de 
menskracht en knowhow van een medewerker ter beschikking kunnen stellen. 

• In het kader van research. 
Voor een bedrijven kan het interessant zijn om in het kader van research een medewerker te 
detacheren bij een maatschappelijke organisatie. Een trainingsbureau kan bijvoorbeeld bij een 
maatschappelijke organisatie een bepaalde methodiek testen. 

 
Opzetten van een detacheringsprogramma. 
Detacheren is een tijdrovende aangelegenheid om voor een individuele medewerker te organiseren. 
Derhalve zou een bedrijven hier een duidelijke structuur voor moeten maken.  
Naar aanleiding van gesprekken met het bedrijf wordt een opzet voor het detacheringsprogramma 
gemaakt. In deze opzet staat: 

• Doelstelling van het programma. 
(Zie redenen om te detacheren.) 

• Wie mag deelnemen? 
Wie komt er voor detachering in aanmerking? 

• Betrokkenheid van het management en de leidinggevende. 
De leidinggevende van de medewerker moet betrokken worden bij de detachering. De 
volgende aspecten dienen in overleg afgesproken te worden: 

o Hoeveel uur kan de medewerker gedetacheerd worden?  
o Wie bepaalt de prioriteit tussen gewoon werk en vrijwilligerswerk?  

• Maak een duidelijke interne procedure. 
Stel een projectcoördinator aan binnen het bedrijf die verantwoordelijk is voor het 
detacheringsprogramma. 

o Waar moet een medewerker zich aanmelden? 
o Hoe moet een medewerker zich aanmelden? 
o Kan de leidinggevende en/of de personeelsfunctionaris ook initiatief nemen? 

• Duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid van de bemiddelende organisatie/steunpunt. 
Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen het bedrijf, de bemiddelende 
organisatie en de maatschappelijke organisatie. In het algemeen zal de bemiddelende 
organisatie verantwoordelijk zijn voor: 

o Een goede intake, gericht op het zoeken van een geschikte organisatie en het 
aanleveren van een passend project. Afhankelijk van het doel van de detachering zal 
de intake ook plaatsvinden met de direct leidinggevende, een personeelsfunctionaris 
en eventueel een Arboarts.  
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o Het ondersteunen van het bedrijf bij de opzet van de detachering. 
o Goede afspraken tussen bedrijven en maatschappelijke organisatie.  
o Begeleiding van de medewerker in die zin dat op afgesproken momenten gecheckt 

wordt of iedereen zich aan de afspraken houdt. 
o Eventueel bijsturen. 

 
Let op: Begeleid het proces, maar neem geen verantwoordelijkheid voor aspecten waarvoor het 
steunpunt niet gekwalificeerd is. 

• In geval van een re-integratie zal de Arbodienst en het bedrijf zelf een belangrijke rol hebben in 
de begeleiding. 

• Wanneer duidelijke leerdoelen zijn afgesproken zoals bijvoorbeeld ontwikkelen leidinggevende 
vaardigheden en projectmatig werken, dan zal het bedrijf zelf moeten controleren of hieraan 
voldaan wordt.  
Houd frequent contact met alle partijen. Indien noodzakelijk, kunnen de partijen voor 
tussentijds overleg bijeen geroepen worden. Als steunpunt kun je niet garantie staan voor het 
resultaat. Die verantwoordelijkheid ligt bij alle deelnemende partijen.  

• Vaste begeleiding/aanspreekpunt voor de medewerker bij het maatschappelijke projecten.  
Zorg ervoor dat er een bekwame medewerker aanspreekpunt is bij de maatschappelijke 
organisatie, die ook enthousiast is voor het project. Het is belangrijk dat de medewerker goed 
begeleid wordt en dat er ook een duidelijke meerwaarde van de werkzaamheden zijn voor de 
maatschappelijke organisatie. Het is niet de bedoeling dat iemand op een stoffig kamertje in 
z’n eentje wat zit te werken, waar vervolgens niets mee gedaan wordt.  

 
De verschillende fasen van een detacheringsprogramma. 
Wanneer de structuur en de randvoorwaarden zijn vastgesteld, kan men mensen gaan werven en een 
detachering tot stand brengen. 
 
Fase 1: Goede communicatie van het programma. 

Presentatie van het programma aan potentiële deelnemers. Dit kan zowel door schriftelijk 
materiaal als door een presentatie, waarbij uitgelegd wordt wat een detachering inhoudt en 
waarom het bedrijf die mogelijkheid gecreëerd heeft. Voorbeelden: 

• Bekendmaken via een intranet, internet, bedrijfsblad. 
• In management en teamoverleggen een presentatie geven. 
• Mogelijkheden met de Arboarts bespreken. 
• Bij een prepensionering programma kan een presentatie gehouden worden voor een 

54+kring. Dan wordt tevens geïnventariseerd of men geïnteresseerd is. 
• Overleg met de ondernemingsraad. Zij weten vaak welke medewerkers baat kunnen 

hebben bij een detachering.  
 
Indien geïnteresseerden niet bekend zijn met vrijwilligerswerk kunnen ze deelnemen aan een 
vrijwilligerswerk keuzetest. Zo krijgen zij een beeld van hun eigen interesses en de 
mogelijkheden met vrijwilligerswerk die daarbij horen. Hiervoor kan een aparte bijeenkomst 
georganiseerd worden of dit kan op individuele basis gedaan worden.  

 
Fase 2: Intake met de medewerker en de leidinggevende. 

Wat wil en kan de medewerker. Op basis van de keuzetest wordt een inventarisatie gemaakt van 
de doelstellingen, wensen en capaciteiten van de medewerker.  

• Wat is de motivatie om mee te doen aan dit programma? 
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• Wat verwacht de leidinggevende van de detachering? 
• Wat verwacht de medewerker van de detachering? 
• Wat zijn de leerdoelen? 

 
Met de leidinggevende worden afspraken gemaakt over de (rand)voorwaarden vanuit de 
werkplek. Bijvoorbeeld aantal dagdelen, welke dagdelen, periode van het jaar enzovoort. Ook 
kan met de leidinggevende gecheckt worden wat volgens hem geschikte werkzaamheden zijn.  
Het is wenselijk om in een gesprek met de leidinggevende en de medewerker de afspraken goed 
af te stemmen.  

 
Fase 3: Zoeken naar een geschikt project en kennismaking. 

Op basis van de intake wordt een geschikt project gezocht. Uiteraard is het van belang dat de 
medewerker enthousiast is over het project. Voordat het project definitief is, wordt er kennis 
gemaakt met de maatschappelijke organisatie en wordt het project besproken.  
Als het klikt tussen de medewerker en het project worden er afspraken gemaakt en vastgelegd 
ten aanzien van de detachering. Dit kan vastgelegd worden in een overeenkomst (bijlage 5.5): 

• Werktijden. 
• Werkplek. 
• Werkzaamheden. 
• Materialen voor de medewerker. 
• Onkostenvergoeding. 
• Aansprakelijkheid. 
• Begeleiding, zowel vanuit het bedrijf, de maatschappelijke organisatie als vanuit het 

steunpunt. 
• Verzekering.  

Deze punten moeten uiteraard ook besproken worden met het bedrijf. 
 
Fase 4: Uitvoering. 

De medewerker gaat daadwerkelijk aan de slag bij het project.  
Op afgesproken tijdstippen wordt de gedetacheerde medewerker begeleid. Dit kan bijvoorbeeld 
maandelijks zijn of alleen in het geval van knelpunten. 

 
Fase 5: Afronding. 

Evaluatie en afronding van de detachering met medewerker en organisatie. Dit kan via 
schriftelijke evaluaties (zie bijlagen 5.6, 5.7, 5.8 en 5.9). 

5.4 Mentoring 

Een duidelijke afbakening van het begrip mentoring is lastig. In de praktijk blijken verschillende termen 
als bijvoorbeeld coaching, partnerschap en mentoring door elkaar gebruikt te worden. In de literatuur 
wordt het volgende onderscheid tussen mentoring en coaching gemaakt: coaching heeft als doel het 
ontwikkelen van specifieke vaardigheden, terwijl bij mentoring het ontwikkelen van algemene 
vaardigheden en persoonlijkheid centraal staat. (Bronnen: Sue Stanyon, Mentoring, en W.L. Gillis 
Burleson, Mentoring, over ontwikkeling van diverse talenten.) 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen verstaat onder mentoring het volgende: begeleiding van een 
mentee (de begeleide persoon) door een mentor, waarbij mentor en mentee door middel van 
regelmatige gesprekken met elkaar van gedachten wisselen.  
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Mentoring is een interessante vorm van werknemersvrijwilligerswerk, waarbij werknemers als mentoren 
voor uiteenlopende doelgroepen kunnen optreden. Zij kunnen daarbij mentees helpen hun 
vaardigheden en persoonlijkheid te ontwikkelen en tegelijkertijd ook zichzelf verder ontwikkelen.  

 
Redenen voor een mentoringprogramma: 

• In het kader van opleiding en training. 
• De medewerker maakt zich tijdens de mentoring kennis en vaardigheden eigen. Dit kunnen 

sociale, coachings- en adviseringsvaardigheden zijn, het ontwikkelen van creativiteit en het 
ontwikkelen van een brede, maatschappelijke kijk. Het verbreedt de eigen horizon. 

• Bied individuele werknemers de mogelijkheid bekende kwaliteiten te tonen en nieuwe te 
ontwikkelen. 

• Bied het bedrijf de mogelijkheid bedrijfsbetrokkenheid te tonen en in nauw contact te komen 
met sectoren en vraagstukken uit de samenleving, waar ze normaal gesproken geen contact 
mee zouden hebben. Het ontwikkelt de vaardigheden/persoonlijkheid van hun medewerkers. 

 
Randvoorwaarden en kenmerken voor een mentoringprogramma: 

• Er is sprake van een één-op-één relatie.  
• Het is voor beide partijen gebaseerd op vrijwilligheid. 
• De relatie is niet hiërarchisch (hoewel de mentor wel vaak meer kennis en/of ervaring heeft 

dan de mentee). 
• Er is bij beide partijen sprake van commitment. 
• De relatie wordt voor langere, vooraf bepaalde termijn aangegaan. 
• Mentoring is gericht op een bepaald doel of thema (bijvoorbeeld begeleiding leerlingen om 

schoolprestaties te verbeteren, of van functionarissen binnen een organisatie om hun 
werkzaamheden beter te organiseren enzovoort). 

• Werk samen met een actieve en gemotiveerde samenwerkingspartner.  
• Zoek een maatschappelijke partnerorganisatie, die verantwoordelijk is voor de werving van 

mentees. Dit vraagt een actieve inzet van de partnerorganisatie. Van belang is dat er een 
duidelijk aanspreekpunt binnen deze organisatie is. 

 
Opzetten van een mentoringprogramma. 
Een mentoringprogramma is een tijdrovende aangelegenheid om voor een individuele medewerker te 
organiseren. Derhalve zou een bedrijven hier een duidelijke structuur voor moeten maken.  
Naar aanleiding van gesprekken met het bedrijf wordt een opzet voor een mentoringprogramma 
gemaakt. In deze opzet staat: 

• Doelstelling van het programma. 
• Waarom mentoring als vorm van werknemersvrijwilligerswerk? 
• Wat wil het bedrijf met mentoring bereiken? 
• Wie mag deelnemen?  
• Wat is het profiel van de mentee/doelgroep bijvoorbeeld:  

o Jongeren (leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs).  
o Ouderen. 
o Startende ondernemers. 
o Arbeidsgehandicapten/herintreders. 
o Bestuursleden/functionarissen binnen vrijwilligers-/ maatschappelijke organisaties. 

 
Tip: Denk aan draagkracht binnen de organisatie. Betrek zoveel  mogelijk mensen bij het opzetten van 

het programma en het kiezen van een doelgroep.  
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• Maak een duidelijke interne procedure. 
Benoem een projectcoördinator of bedrijfsonderdeel binnen het bedrijf, die verantwoordelijk is 
voor het mentoringprogramma. Regel tevens praktische zaken zoals: 
Waar en hoe moet een medewerker zich aanmelden? 
Wat is het profiel van een mentor? Dit kunnen bijvoorbeeld communicatieve, coachende en 
relevante ervaring en/of kennis zijn. 
Kan de leidinggevende en/of de personeelsfunctionaris ook initiatief nemen? 

 
• Betrokkenheid van het management en de leidinggevende. 

De leidinggevende van de medewerker moet betrokken worden bij de mentoring. De volgende 
aspecten dienen in overleg afgesproken te worden: 
Kan een mentor tijdens werktijd deelnemen. Zo ja, hoeveel uur. Indien het onder werktijd mag, 
wie bepaalt dan de prioriteit tussen gewoon werk en het mentoringprogramma.  

 
• De bemiddelende organisatie kan een rol spelen als programma facilitator met als taken: 

Het bedrijf ondersteunen bij de ontwikkeling van het programma. Het contact leggen met 
mogelijke partnerorganisaties. 
Helpen bij de planning en coördinatie van het programma. 
De coördinator binnen het bedrijf ondersteunen bij de werkzaamheden. 
Ondersteunen bij de werving van mentoren en mentees. 
Zorg voor dragen dat de mentoren en mentees getraind worden en advies kunnen vragen. 
Hiervoor kan het bedrijf een training ‘coachingsvaardigheden’ organiseren, die uiteraard ook 
door het bedrijf betaald wordt. 
De matching tussen mentee en mentor ondersteunen of uitvoeren. 
Bijeenkomsten voor mentoren en mentees begeleiden of ondersteunen. 
Ondersteunen bij de evaluatie. 
Ondersteunen en/of organiseren van een slotbijeenkomst voor mentoren en mentees. 

 
Tip: Maak duidelijke afspraken wie wat doet. 

Begeleid het proces, maar neem geen verantwoordelijkheid voor aspecten waarvoor het steunpunt niet 

gekwalificeerd is. Wanneer duidelijke leerdoelen zijn afgesproken zoals bijvoorbeeld, ontwikkelen 

coachende vaardigheden, dan zal het bedrijf zelf moeten controleren of hieraan voldaan wordt.  

Houd frequent contact met alle partijen. Indien noodzakelijk, kunnen de partijen voor tussentijds 

overleg bijeen geroepen worden. Als steunpunt kun je niet garant staan voor het resultaat. Die 

verantwoordelijkheid ligt bij alle deelnemende partijen.  

 
• Contact leggen met een maatschappelijke organisatie. 

Op basis van bovenstaande inventarisatie moet een geschikte maatschappelijke organisatie 
gezocht worden die geïnteresseerd is in het mentorprogramma. Dit kan uiteraard door 
samenwerking met de bemiddelende organisatie.  

• Vaste begeleiding/aanspreekpunt voor de medewerker bij het maatschappelijke projecten 
benoemen.  
Zorg ervoor dat er een bekwame medewerker aanspreekpunt is bij de maatschappelijke 
organisatie, die ook enthousiast is voor het project. 

 
Fases van een mentoringprogramma. 
Wanneer een structuur en de randvoorwaarden zijn vastgesteld, kan men medewerkers gaan werven 
voor het mentoringprogramma. 
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Fase 1:  Goede communicatie van het programma. 

Presentatie van het programma aan potentiële deelnemers. Dit kan zowel door schriftelijk 
materiaal als door een presentatie, waarbij uitgelegd wordt wat mentoring inhoudt en waarom 
het bedrijf die mogelijkheid gecreëerd heeft. Voorbeelden: 

• Bekendmaken via een intranet, internet, bedrijfsblad. 
• In management en teamoverleggen een presentatie geven. 
• Via de personeelsfunctionaris (als mogelijkheid voor loopbaanbeleid). 

 
Fase 2:  Intake met medewerker en de leidinggevende. 

Wat wil en kan de medewerker?  
• Wat is de motivatie om mee te doen aan dit programma? Wat verwacht de 

leidinggevende van de mentoring? 
• Wat verwacht de medewerker van de mentoring? 
• Wat zijn de leerdoelen? 

Met de leidinggevende worden afspraken gemaakt over de (rand)voorwaarden vanuit de 
werkplek, indien dit onder werktijd plaatsvindt. Het is wenselijk om in een gesprek met de 
leidinggevende en de medewerker de afspraken goed af te stemmen.  

 
Fase 3:  Zoeken naar een geschikte mentee, kennismaking en training. 

Op basis van de intake wordt een geschikte mentee gezocht. 
De volgende onderdelen zijn essentieel voor een goede uitvoering van het programma:   

• Training van zowel mentoren als mentees. In deze training krijgen zij inzicht in wat 
mentoring inhoudt, wat zij van elkaar kunnen verwachten, wat de afspraken zijn tussen 
mentor en mentee.  De training van mentoren en mentees kan gedeeltelijk gezamenlijk 
opgaan. De training fungeert dan ook als kennismaking en kan bijdragen aan een goede 
matching. 

• Goede matching van mentoren en mentees. Dit kan bijvoorbeeld door de trainer gedaan 
worden, maar ook in samenwerking door de coördinator binnen het bedrijf en de 
verantwoordelijke binnen de partnerorganisatie. 

• Duidelijke richtlijnen voor mentor en mentee met betrekking tot te maken afspraken 
(zowel wat betreft regelmaat als inhoud gesprekken). Een richtlijn kan zijn dat mentor en 
mentee elkaar eens per veertien dagen anderhalf uur spreken. 

 
Als het klikt tussen de medewerker en de mentee dan worden er afspraken gemaakt en 
eventueel vastgelegd. Dit kunnen afspraken zijn over: 

• Werktijd. 
• Werkplek. 
• Werkzaamheden. 

 
Fase 4:  Uitvoering 

De medewerker gaat daadwerkelijk aan de slag bij het project.  
Op afgesproken tijdstippen vindt begeleiding plaats. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks zijn of 
alleen in het geval van knelpunten. Ook kan overwogen worden om periodiek een bijeenkomst 
voor alle mentoren te organiseren, waar ervaringen worden uitgewisseld en problemen 
besproken kunnen worden.  
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Fase 5:  Afronding 

Evaluatie en afronding van een mentoringprogramma met medewerker en organisatie. Dit kan 
via schriftelijke evaluaties (zie bijlagen 5.6, 5.7, 5.8 en 5.9). 
 
Voor mentoring wordt altijd een bepaalde periode afgesproken. Door met een groep te werken 
die gezamenlijk begint, kan er dus ook een gelijktijdige afronding plaatsvinden, bijvoorbeeld door 
een slotfeest te organiseren.  
De evaluatie kan ook een moment zijn om te beslissen een nieuwe cyclus te starten met nieuwe 
mentoren en mentees. Ook kunnen mentor en mentee beslissen om samen verder te gaan. Het 
is dan wel van belang om goed af te spreken of dit nog binnen het programma valt of onder de  
verantwoordelijkheid van mentor en mentee. 

 
Enkele voorbeelden van bestaande projecten 

• Roots & Wings 
Mentoringprogramma in Engeland waarbij werknemers uit het bedrijfsleven leerlingen op 
(achterstands)scholen begeleiden. 

• KPMG 
Programma in Den Haag waarbij managers van KPMG optreden als mentoren voor 
schoolhoofden in het basisonderwijs. 

• ROC Amsterdam 
Programma waarbij vrouwen die werkzaam zijn in de techniek meisjes begeleiden die in 
opleiding zijn voor een technisch beroep. 

• Delinkwentie & Samenleving  
In een samenwerkingsverband met de reclassering begeleiden ex-gedetineerden (en ook 
‘gewone burgers’) ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij 

• CNV jongeren 
Employment Supporter. Programma waarbij succesvolle allochtonen allochtone jongeren in het 
beroepsonderwijs begeleiden. 

5.5 Projectenbank 

Een projectenbank is een databank van vrijwilligersvacatures bij een bedrijf. Een bedrijf ontwikkelt een 
dergelijke vacaturebank omdat zij hun medewerkers willen faciliteren bij het zoeken van 
vrijwilligerswerk. Via een vacaturebank laten zij de medewerkers zien wat de mogelijkheden zijn voor 
vrijwilligerswerk.  
De projectenbank kan op het intranet van een bedrijf geplaatst worden, zodat de medewerkers vanaf 
hun eigen werkplek vacatures kunnen bekijken.  
De vacatures binnen een projectenbank kunnen aangepast worden aan de kwaliteiten en 
deskundigheden van de medewerkers.  
 
Randvoorwaarden 

• Goede structuur van de projectenbank. De projectenbank moet makkelijk toegankelijk zijn voor 
medewerkers en een duidelijke structuur hebben, zodat zij gemakkelijk een vacature van hun 
gading kunnen vinden. 

• Heldere procedures. Als een bemiddelende organisatie een rol speelt in het aanleveren van 
projecten, moet duidelijk zijn wat het bedrijf zelf doet en wat van de bemiddelende organisatie 
wordt verwacht.  
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• Regelmatige aanlevering van projecten/vacatures aan de bank. Het is belangrijk dat de 
vacaturebank aantrekkelijk is voor medewerkers, zodat ze die regelmatig raadplegen. Als er te 
weinig variatie in functies is, nodigt dat niet uit. 

• Passende functies. Het is de uitdaging om op een projectenbank die functies te hebben, die 
passen bij de ervaring en kwaliteiten van de medewerkers. Daarbij moet duidelijk zijn voor wie 
de projectenbank is bedoeld. Binnen een organisatie zitten medewerkers van verschillende 
niveaus en functies. Uiteraard zal niet elke vacature geschikt zijn voor alle medewerkers. In dat 
geval moet er een grote variëteit aangeboden worden aan functies. 

• Goede begeleiding en ondersteuning van medewerkers die in een functie geïnteresseerd zijn. 
Wanneer een medewerker geïnteresseerd is in een functie, moet het contact met de 
maatschappelijke organisatie zorgvuldig en tijdig gebeuren. De motivatie van een medewerker 
kan anders alweer afnemen voor het vrijwilligerswerk. In de procedure moeten hier heldere 
afspraken voor gemaakt worden.  

 
Voorbeelden voor vacaturebanken in Nederland: 

• Fortis heeft in het kader van hun Stimulans-project een eigen vacaturebank opgericht. De 
vacatures krijgen ze aangeleverd via steunpunt vrijwilligerswerk, maatschappelijke organisaties 
en MOVISIE. De vacatures liggen voor 25% op bestuurlijk en voor 75% op uitvoerend niveau.  

• KPMG heeft een vacaturebank ontwikkeld, waar voornamelijk bestuurs- en adviesfuncties op 
staan vermeld.  

5.6 100 uur-project (training on the job) 

Een medewerker kan bij een maatschappelijke organisatie een afgerond project doen van bijvoorbeeld 
100 uur. Vandaar ook deze naam. Tijdens dit project worden vaardigheden of kennis geoefend. 
Vrijwilligerswerk kan op deze manier een vervanging zijn voor training. Het is dan vergelijkbaar met 
training on the job, dus het leren terwijl je aan het werk bent. Het is een voordeel dat het een project 
buiten de werkplek betreft, waardoor de veiligheid om te leren wordt vergroot. Een medewerker kan 
bijvoorbeeld leren over: 

• Coachen. 
• Leiding geven. 
• Projectmatig werken. 
• Verantwoordelijkheid nemen. 
• Zelfvertrouwen. 
• Probleem oplossen. 
• Motiveren. 
• Sociale vaardigheden als samenwerken, assertiviteit, initiatief. 
• Zorgen voor een ander. 
• Communicatieve vaardigheden als luisteren, contact onderhouden. 
• Marketing. 
• Organisatieontwikkeling. 

 
De organisatie van een 100 uur-project gaat op dezelfde manier als een detachering. Zie hoofdstuk 
5.3. Tijdens het 100 uur-project kan de medewerker een soort dagboek bijhouden, waardoor het 
leereffect kan worden vergroot.  
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Randvoorwaarden 

• Afgebakend project. Dat het om een duidelijk afgebakend project gaat is zowel van belang 
voor de medewerker als voor de maatschappelijke organisatie. 

• Goede begeleiding van de medewerker ten aanzien van het leerproces. 
• Duidelijkheid over de status van het project.  

Een project kan als hoofddoelstellingen hebben dat de medewerker vaardigheden kan 
ontwikkelen, dus een leertraject. Dan is goede ondersteuning noodzakelijk.  
Wanneer een dergelijk project wordt ingezet om kennis te maken met vrijwilligerswerk, dan is 
de begeleiding minder belangrijk. 

• Goede begeleiding van de medewerker bij het project. Om goed te kunnen functioneren is het 
van belang dat de medewerker een aanspreekpunt heeft binnen de maatschappelijke 
organisatie. Iemand die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning. Als 
bemiddelende organisatie heb je een taak om te zorgen dat een maatschappelijke organisatie 
zorgt voor de begeleiding en de benodigde faciliteiten. 

5.7 Lunchpauze activiteiten 

Nu er sprake is van een 24-uurs economie, waarin mensen zoeken naar een balans tussen werk en 
privé, is het voor sommigen lastig om het traditionele vrijwilligerswerk te doen. Toch willen mensen 
vaak graag een bijdrage leveren. Bedrijven kunnen deze wens van medewerkers ondersteunen door 
zogeheten lunchpauze activiteiten te organiseren. Daarbij realiseert een medewerker of een groep 
medewerkers een bepaalde taak. Voorbeelden zijn: 

• Voorlezen op school. 
• Op bezoek gaan bij ouderen. 
• Om de week zwemmen met een gehandicapte. 
• Soep scheppen in een dagopvang voor thuislozen. 
• Als team in de lunchpauze een mailing verzorgen.  

 
Het kan dus gaan om klussen met een structureel karakter, maar ook om eenmalige activiteiten. 
Mentoring zou je ook kunnen zien als een soort lunchpauze activiteit.  
 
Uit de voorbeelden blijkt dat de lunchpauze ruim gezien moet worden. Het gaat erom dat medewerkers 
in of rondom de werktijd vrijwilligerswerk doen. Of dit in de baas zijn tijd is, blijkt minder relevant. Het is 
vooral van belang dat de werkgever soepel omgaat met werktijden en afwezigheid van medewerkers. 
Uit ervaring in andere landen blijkt dat medewerkers toch hun werk doen en moeten doen en dat de 
vraag of het vrijwilligerswerk in werktijd is of niet eigenlijk geen issue is. 
 
Randvoorwaarden 

• Makkelijk toegankelijke klussen. Omdat het kortdurende, soms ad hoc klussen betreft is het 
van belang dat die makkelijk te vinden zijn. Dat kan via een schriftelijke uitgave waarop alle 
vacatures staan (een maatschappelijk menu), maar ook door een projectenbank op het 
intranet. 

• Korte lijnen. Mensen moeten zich op eenvoudige wijze aan kunnen melden voor een project, 
waarbij er liefst geen schakel tussen de vrijwilliger en de ontvangende organisatie zit. Dit moet 
wel goed gecoördineerd worden.  

• Goed georganiseerde maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke organisatie moet in 
staat zijn om de vrijwilligers die op deze manier komen, goed te kunnen opvangen en 
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begeleiden. Dit vraagt creativiteit en inzet en soms het aanpassen van de eigen werkwijze 
(meer projectmatig). 

• Enthousiaste maatschappelijke organisatie. Naast de goede organisatie is het nodig dat de 
maatschappelijke organisatie enthousiast is over deze vrijwilligers en de activiteiten en dus 
bereid is om zich in te zetten. 

• Draagvlak binnen team en binnen organisatie. Omdat deze activiteiten kortdurend zijn, bestaat 
het risico dat door werkdruk steun voor het project ontbreekt bij het team en de leiding in de 
organisatie. De medewerker(s) moeten gesteund worden bij deze activiteiten en de ruimte 
krijgen om er tijd voor vrij te maken. 

5.8 Overige mogelijkheden en ideeën 

Interim-vrijwilligersmanagement 

Bij vrijwilligersorganisaties kan de behoefte ontstaan om tijdelijk gebruik te maken van de expertise van 
een manager, met deskundigheid op een bepaald terrein. Om hieraan tegemoet te komen, zou het 
wenselijk zijn om een database te hebben van personen die bereid zijn om als interim 
vrijwilligersmanager te fungeren. Als bemiddelende organisatie heb je dus een rol als een soort 
uitzendbureau of detacheringsbureau. 
 
Matched giving 
De werkgever draagt financieel bij als medewerkers zelf geld doneren of fondsen werven door een 
activiteit. Of de werkgever draagt financieel bij aan projecten waarin medewerkers actief zijn. Vaak zit 
er een limiet aan de hoeveelheid geld die gegeven wordt. 
 
Materiële bijdragen 
Het bedrijf biedt haar werknemers de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de bedrijfsfaciliteiten. 
Bijvoorbeeld het gebruik van de kopieermachine of het gebruik van een vergaderruimte. Ook kan een 
bedrijven computers of meubilair aan maatschappelijke organisaties ter beschikking stellen.   
 
Vrijwilligersprijzen 
Het bedrijf looft een prijs uit en zet een vrijwilliger en zijn project in het zonnetje. Dit kan een eigen 
medewerker betreffen of een vrijwilliger die in de gemeente van de vestiging van het bedrijf actief is. 

• Partner van het jaar. 
Programma waarbij het bedrijf, aangevoerd door de medewerkers, een jaar lang allerlei 
vrijwilligersactiviteiten ondersteunt, gericht op een specifieke partnerorganisatie. 

• Bestuurders. 
Medewerkers van bedrijven nemen een functie op zich als bestuurder van bijvoorbeeld een 
school of een vrijwilligersorganisatie. 
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6 Het werkproces van de intermediair 

Bij het organiseren en coördineren van een bedrijfsprogramma komt heel wat kijken. Om een 
succesvol programma te kunnen opzetten en coördineren is een goede interne organisatie van groot 
belang. In dit hoofdstuk vindt u allerlei informatie die u kan ondersteunen bij een goede interne 
organisatie. In de bijlagen vindt u allerlei praktische werkdocumenten die u kunt gebruiken.  
Het werkproces wordt beschreven aan de hand van de verschillende stappen. 

6.1 Marketing en PR 

Bij de marketing gaat het om het actief werven van potentiële opdrachtgevers /partners. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijkheden: persoonlijke gesprekken, maar ook het sturen van een mailing aan een 
aantal geselecteerde organisaties. Naar aanleiding van die mailing wordt telefonisch contact gezocht 
met de organisaties, wat hopelijk leidt tot een aantal gesprekken. 
Bij marketing en PR kun je ook denken aan het plaatsen van advertenties of aan het genereren van 
publiciteit,  bijvoorbeeld een interview in de krant. Bij bijlage 6.1 vindt u een voorbeeldbrief voor een 
mailing aan bedrijven. 

6.2 Acquisitie 

Naar aanleiding van de PR en op andere wijzen kunnen er aanvragen voor informatie komen. Het is 
dan handig om standaard informatiepakketjes te hebben. Voorbeelden van begeleidende brieven voor 
algemene informatie en speciaal voor een goed dagje uit (teamprojecten) staan in bijlage 6.2. Bij deze 
brief kan bijvoorbeeld een brochure van de werkzaamheden van de intermediair Maatschappelijke 
Betrokken Ondernemen en factsheets bijgevoegd worden. 
Al deze acties kunnen er toe leiden, dat uw organisatie gevraagd wordt om op acquisitiegesprek te 
komen. Daarvoor kan de aanpak voor intake gebruikt worden (bijlage 4.1). 
Mocht er om een offerte gevraagd worden, dan wordt eerst een planning en voorcalculatie gemaakt om 
in te schatten hoeveel tijd en dus geld gemoeid is met deze opdracht. Op grond daarvan kan een 
offerte gemaakt worden. Zie hiervoor de paragraaf over financiën.  

6.3 Opdracht 

Als de offerte geaccepteerd wordt, is de opdracht binnen en zijn over en weer verplichtingen 
vastgelegd. Om de financiële afspraken goed vast te leggen, is het verstandig om een getekende 
offerte retour te krijgen of speciaal een prijsopgave te maken. Een prijsopgaaf vindt u bij bijlage 6.3   
Verder is het handig om een klantendossier aan te leggen, waarin alle stukken worden gearchiveerd en 
een overzicht van alle acties en communicatie wordt bijgehouden (Bijlage 6.4.). Daarnaast kan een 
registratieformulier (bijlage 6.5) gebruikt worden om de gemaakte uren en kosten bij te houden. Zo 
houd je de vinger aan de pols of de werkzaamheden nog volgens afspraak zijn of dat er over eventuele 
aanpassing van de werkzaamheden en dus van de kosten gesproken moet worden. 

6.4 Afronding 

Na afloop van de opdracht kan de balans opgemaakt worden zowel inhoudelijk als in financiële zin. 
Voor de laatste kan een nacalculatie gemaakt worden, waarbij de oorspronkelijke calculatie naast de 
werkelijke kosten gelegd wordt. Op grond van de calculatie kan de rekening opgemaakt worden. 
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6.5 Financiën 

Als intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen kun je inkomsten generen uit de advisering, 
bemiddeling en begeleiding van bedrijven. Het is van belang om inzicht te krijgen in wat je kostprijs per 
uur is en hoeveel tijd de verschillende werkzaamheden kosten. Ervaring leert dat het het handigste is 
om een offerte te maken alleen voor die werkzaamheden waarvan je op dat moment een reële 
inschatting kunt maken. Bijvoorbeeld bij een goed dagje uit kun je vooraf een inschatting maken 
hoeveel tijd het kost om projecten te zoeken en te presenteren aan het bedrijf en om met het bedrijf het 
project te bezoeken en naar aanleiding van dat bezoek een plan van aanpak te maken. Hoeveel tijd de 
voorbereiding en organisatie van het project kost, hoeveel begeleiding nodig is, kan pas reëel 
ingeschat worden als het plan van aanpak er ligt. Dan is duidelijk welke taken je als projectleider hebt 
in die fases. Er kan dan dus een offerte uitgebracht worden voor het vervolg. 
 
Bedrijven willen natuurlijk wel graag een inschatting kunnen maken van de mogelijke kosten. Daartoe 
kun je bij de offerte van de eerste fase een kostenindicatie voor het vervolg toevoegen. Als bijlagen zijn 
een aantal voorbeeldoffertes toegevoegd. Bijlage 6.6: Offerte voor een goed dagje uit voor 100 – 150 
personen tot en met plan van aanpak en kostenindicatie voor het vervolg, Bijlage 6.7: Offerte voor het 
vervolg van een goed dagje uit voor 100 – 150 personen, Bijlage 6.8: Offerte voor de ontwikkeling van 
een bedrijfsprogramma middels advies en onderzoek, Bijlage 6.9: Offerte voor een 
detacheringsprogramma. Tot slot vindt u bij bijlage 6.10 een aanmeldingsformulier voor projecten. 
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7 Bijlagen 
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Bijlage 3.1  Voorbeeld van planning en tijdsbesteding uitgebreid 
marktonderzoek 

Activiteit Periode Tijd/duur Verantwoordelijkheid 

Onderzoek definiëren en werkmethode 
bepalen 

Sept 10 uur Projectleider 

* Terugkoppeling binnen eigen organisatie    
a. Inventariseer belanghebbende 
organisaties 

Sept 5 uur pl 
5 uur mw 

5 uur projectleider  
5 uur medewerker 

b. Benader partijen voor introductie & 
bespreking onderzoek 

Okt 12 uur 
6 gesprekken x 2 uur 
inclusief verwerking 

Projectleider 

c. Opstellen vragenlijsten Okt 8 uur Projectleider 
* Terugkoppeling  4 uur Projectleider 
* Enquête en interview ronde MOVISIE 52 uur 

8 interviews x 4 uur  
10 enquêtes x 2 uur 
incl. verwerking 

Medewerker 

d. Bijeenkomst organiseren en resultaten 
bespreken 

MOVISIE 10 uur Projectleider 

* Terugkoppeling MOVISIE 4 uur Projectleider 
e. Samenstellen eindrapportage en 
terugkoppeling naar alle betrokkenen 

Dec 10 uur Projectleider 

* Terugkoppeling Dec 4 uur Projectleider 
(f. Conferentie) Jan 30 uur Projectleider 
  97 uur pl x € 85,- 

57 uur mw x € 85,- 
 

  Totaal € 13.090,-  
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Bijlage 3.2 Voorbeeld van exploitatiewerkzaamheden en kosten 

TAKEN UREN MIDDELEN 

Acquisitie: 
• Bedrijven (25) 
• Organisaties (50) 

 
25 x 10 uur = 250 
50 x 10 uur = 500 

Communicatie: 
• Folder 
• Nieuwsbrief 
À € 10.000,- 

Databank: 
• Informatieverstrekking 
• Beheer 

 
50 x 2 uur  =  100 
50 x 2 uur  =  100 

Bureauplaats: 
• Telefoon 
• PC, software 
• Kantoormiddelen 
À € 8.000,- 

Uitvoering: 
• Kleine projecten (10) 
• Middelgroot (10) 
• Groot (5) 

 
10 x 2  uur  =  2010 x 8 uur =  80 
5  x 20 uur  = 100 

 

Ondersteuning: 
• Stuurgroep (6) 
• Netwerkbijeenkomsten (2) 

 
6 x 10 uur   =   60 
2 x 50 uur   =  100 

Bestuurskosten 
 
 
À € 3.500,- 

Kwaliteitsontwikkeling: 
• Studie 
• Landelijk/prov. netwerk 

Subtotaal 
 
150 uur 

 
 
 
À € 3.500,- 

Subtotaal:  
Projectleider: 1.250 uur x € 85,- = € 106.250,- 
+ secr /adm 20%: 250 uur x € 45,- = € 11.250,- = € 117.500,- 

 
 
€ 25.000,- 

TOTALE UITGAVEN € 142.500,- 
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Bijlage 3.3 Voorbeeld van inkomstenoverzicht voor werkzaamheden 
intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen 

DIENSTEN OMVANG INKOMSTEN 

Abonnement. 25 bedrijven x 1.000 
50 organisaties x 250 

€ 37.500,- 

Databank, 
kringloopdiensten en 
nieuwsbrief (gratis) 

Subsidie/fondsen voor 200 uur  x € 85,- +  € 
10.000,- 

€ 27.000,- 

Bemiddeling en 
ondersteuning bij projecten. 

25 projecten x gemiddeld 8 uur x € 85,- € 17.000,- 

Ondersteuning 
partnerschap. 

Subsidie/fondsen voor 160 uur x € 85,- +  
€ 5.000,-  

€ 18.600,- 

Kwaliteitsontwikkeling. Subsidie/fondsen voor 150 uur x  € 85,- +  
€ 5.000,- 

€ 17.750,- 

TOTAAL  € 117.850,- 

 
 
Voorbeeld van een begroting 

Het eerste jaar dient rekening gehouden te worden met een opstartperiode, waarbij verwacht mag 
worden dat zowel het aantal abonnementen als het aantal projecten nog niet geheel gerealiseerd 
kunnen worden. Uitgangspunt voor de begroting kan zijn dat hiervan vijftig procent wel gerealiseerd 
wordt. Gevolg is dat er in het eerste jaar extra fondsen en subsidies gevonden moeten. 
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Bijlage 3.4 Voorbeeld van formulering doel van een stichting 

Het samenbrengen en/of nader tot elkaar brengen van bedrijven, overheid en het maatschappelijk 
middenveld, gericht op het aangaan van netwerken ter verbetering van de sociaaleconomische 
samenhang in (gebied en) omstreken. De stichting heeft met name een intermediairfunctie, gericht op 
het koppelen van vraag en aanbod. 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

• Het informeren en uitdragen van kennis. 
• Het leveren van begeleiding/ondersteuning bij de koppeling tussen bedrijven/overheid en het 

maatschappelijk middenveld. 
• Het motiveren/aanjagen/stimuleren/ontwikkelen van initiatieven. 
• Het acquireren van opdrachten. 
• Pre-advisering. 
• Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin in verband 

gebracht kunnen worden.  
• Geen winst te beogen.  
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Bijlage 4.1 Aanpak bij intake 

Alvorens een bedrijf besluit activiteiten te ontwikkelen op het terrein van maatschappelijk betrokken 
ondernemen, dient een aantal stappen gezet te worden. Deze hoeven niet op chronologische volgorde 
doorlopen te worden. 
 
Stap 1:  Denk na over de volgende zaken op beleidsniveau 

• Doelstelling van het programma en waarom voor deze  doelstelling is gekozen. 
• Positionering in het bedrijf. 

Verantwoordelijkheid voor het programma moet duidelijk zijn. Deze kan gepositioneerd zijn 
onder de kwaliteitsafdeling, HRM-afdeling, jubileumcommissie, marketingafdeling of het 
initiatief kan vanuit de medewerkers komen. 

• Eenmalig versus duurzaam. 
Een bedrijven kan ervoor kiezen eenmalig een project te doen in het MVO-kader, maar kan er 
ook voor kiezen om een langdurige relatie met een maatschappelijke organisatie aan te gaan, 
waarbij verschillende MVO-activiteiten gecombineerd kunnen worden. Dan kan een langdurig 
partnerschap opgebouwd worden. 

• Vrijwillige deelname voor werknemers versus verplichting vanuit het bedrijf. 
• Publiciteit over het project intern/extern. 
• Moet project aansluiten bij bedrijfsvisie. Hoe ziet die eruit. 
• Vanuit management bepalen welke activiteiten ‘niet’ gedaan mogen worden, bijvoorbeeld 

politiek gevoelig, milieuzaken enzovoort, of juist wel conform afspraken binnen het 
moederbedrijf, bijvoorbeeld ‘jeugd’ of ‘milieu’. 

 
Stap 2:  Bepaal de keuzecriteria 

• Eigen kennis/vaardigheden centraal versus nieuwe vaardigheden leren. 
• Lokale activiteit met impact op de eigen omgeving versus landelijke activiteit. 
• Individueel versus teamverband. 
• Resultaatgericht, activiteit moet een tastbaar resultaat opleveren. 
• Groepsgericht, bij activiteit gaat het om groepsproces, minder om resultaat. 
• Tijdsinvestering (bijvoorbeeld een dag, een weekend). 
• Projectomvang (looptijd van het project, aantal projecten activiteiten/frequentie). 
• Uitvoering projectactiviteit (aantal betrokken werknemers). 
• Aantal werknemers die deelnemen aan activiteit. 
• Groepssamenstelling: wel/geen mix met doelgroep. 
• Budget (bemiddeling door makelaar, reis- en verblijfkosten, materiaalkosten enzovoort). 

 
Stap 3: Keuze maken uit type werkzaamheden/ activiteiten Kies voor een profiel 

Welke kwaliteiten van de medewerkers worden aangesproken of moeten juist ontwikkeld worden. 
Profiel 1: Het verrichten van klussen. 

• Praktisch bezig (kinderboerderij opknappen, wilgen knotten, verven van buurthuis). 
Profiel 2: Het geven van verzorging/persoonlijke aandacht. 

• Met mensen in een persoonlijke relatie (bezoeken afleggen, wandelingen, mentor, dagje uit 
met gehandicapten). 

Profiel 3: Het organiseren van activiteiten. 
• Een festival coördineren. 
• Werken met groepen (begeleider jeugdkamp, cursussen geven). 
• Fondsenwerving (organiseren van benefietactiviteiten). 
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Profiel 4: Het begeleiden van individuen/mentoring. 
• Achterstandsjongeren wekelijks begeleiden bij schoolactiviteiten. 
• Buddy. 
• Bestuurders adviseren. 

Profiel 5: Het adviseren van organisaties, eigen deskundigheid inzetten. 
• Coaching besturen (voorzitter, penningmeester). 
• Lesgeven (computerlessen geven, taalles aan asielzoekers). 
• Advisering (veranderingsprocessen begeleiden, conflictbemiddeling, organisatieanalyse 

maken, PR/marketing activiteiten ondersteunen, nieuwe afdeling opzetten, fusieproces 
begeleiden). 

• Trainingen geven (commerciële vaardigheden, teambuilding). 
 
Stap 4: Bepaal werkveld/setting en/of doelgroep 

A. Uit de volgende maatschappelijke categorieën kan een selectie gemaakt worden (dit is geen 
uitputtende lijst): 

• Natuur (bijvoorbeeld: dierenambulance, kinderboerderij, landschapsbeheer, tuinbeheer). 
• Milieu (bijvoorbeeld: zorg voor het milieu, hulp aan plant en dier in noodsituaties, 

milieueducatie). 
• Cultuur en recreatie (bijvoorbeeld: musea, stadswandelingen, rondleidingen, muziek, dans en 

theater). 
• Welzijnswerk (bijvoorbeeld: wijk- en buurtwerk, vluchtelingenwerk, spelotheek, welzijn 

ouderen). 
• Sport, spel en vakantieactiviteiten (bijvoorbeeld: organiseren van wedstrijden voor 

doelgroepen, reizen begeleiden en coachen). 
• Onderwijs (bijvoorbeeld: basisschool, als leesmoeder/vader, voortgezet onderwijs, 

volwasseneneducatie, educatie allochtonen/asielzoekers, oudereneducatie). 
• Gezondheidszorg (bijvoorbeeld: verpleeghuis, bejaardenhuis, ziekenhuis, geestelijke 

gezondheidszorg, thuiszorg, opvang speciale groepen). 
• Gehandicaptenzorg (bijvoorbeeld: hulpverlening, ontspanning, sport). 
• Politiek (bijvoorbeeld: acties, voorlichting, werkgroepen). 
• Mens en Maatschappij (bijvoorbeeld: alfabetisering, ouderenbonden, ex-gedetineerden, Derde 

Wereldwerk, Mensen in Nood, dierenbescherming). 
• Kerk (bijvoorbeeld: diaconaal werk, onderhoud, cursussen, besturen). 
• Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld: dak- en thuislozen, verslaafden, zwerfkinderen). 
• Jeugd (bijvoorbeeld: activiteiten begeleiden buurthuis). 
• Vakantie/recreatie/sociaal toerisme (bijvoorbeeld: vakantieoorden, campings voor mensen met 

sociaal minimum, gehandicapten). 
 
B. Kies een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld: 

• Kwetsbare jongeren (sportdag organiseren voor dak-/werklozen) 
• Langdurig of ernstig zieke kinderen (een circusvoorstelling maken, wensdag organiseren). 
• Ex-psychiatrische patiënten (persoonlijke begeleiding tijdens een dagje uit naar hun eigen 

keuze). 
• Hoogopgeleide asielzoekers (rondleiding en info over uw bedrijf, uitwisselen kennis). 
• Ouderen (dagje uit). 
• Kinderen (speeltuin opknappen, knutselen in buurthuis). 
• Verslaafden (huiskamer inrichten/opknappen). 
• Verstandelijk gehandicapten (kinderboerderij opknappen). 
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• Basisschoolleerlingen (computerles geven, netwerk aanleggen). 
• Sportvereniging (bestuurders ondersteunen). 

 
Stap 5: Aspecten ten aanzien van de interne organisatie 

• Uitbesteden van organisatie of zoveel mogelijk zelf doen. 
• Communicatie naar eigen medewerkers in verband met draagvlak creëren. Hiervoor kan een 

enquête uitgevoerd worden onder personeel, ontwikkeld door MIB. 
• Eventuele administratie (kan bij grote projecten vrij complex zijn). 
• Aanstellen coördinator in bedrijf, of bij een grote activiteit 
• overwegen een projectteam op te zetten. 

 
De volgende activiteiten zijn mogelijk in het bedrijfsprogramma: 

• Dagje uit. 
• Teambuilding. 
• Mentoring (advisering/coaching). 
• Prepensionering. 
• Interim-vrijwilligersmanagement. 
• Trainingen. 
• Sociale sponsoring. 
• Projectenbank. 
• Lunchpauzeactiviteiten. 
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Bijlage 4.2  Enquête 

 Vraag Ja Nee 

1 Heeft u al eerder vrijwilligerswerk gedaan?  

(nee? ga dan naar vraag 5) 

  

2 Doet u momenteel vrijwilligerswerk?   

3 Zo ja in welke categorie? (a.u.b. aankruisen)  

 Gezondheidszorg  

(bijv. bezoekwerk in verpleeghuis, opvang speciale groepen, thuiszorg) 

 

 Gehandicaptenzorg  

(bijv. sport, jeugd) 

 

 Welzijnswerk  

(bijv. buurtwerk, spelotheek, vluchtelingenwerk) 

 

 Natuur en milieu  

(bijv. landschapsbeheer, Greenpeace) 

 

 Cultuur en recreatie 

( bijv. musea, theater) 

 

 Sport 

(bijv. organiseren van wedstrijden, coachen) 

 

 Onderwijs  

(bijv. leesmoeder/vader basisschool, Nederlands voor vluchtelingen) 

 

 Politiek  

(bijv. voorlichting, informatie) 

 

 Kerk  

(bijv. Kerk oudste, assistent in een moskee, zondagsschool) 

 

 Anders: 

 

 

 

 

4 Wat voor type werkzaamheden doet u als vrijwilliger?  

 Praktisch bezig 

(bijv. onderhoud, rijden voor de voetbalclub, redacteur verenigingsblad) 

 

 Mensen 

(bijv. ouderen bezoeken, coachen, mentoring, scouting) 

 

 Besturen  

(bijv. voorzitter, penningmeester) 

 

 Werken in een team  

(bijv. een festival organiseren) 

 

 Werken met groepen  

(bijv. verzorgen van cursussen, coachen, reisbegeleiding) 

 

 Fondsenwerving 

(bijv. organiseren van benefiet activiteiten 

 

 Anders: 
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5 Als uw werkgever u de mogelijkheid biedt om 

vrijwilligerswerk te doen in werktijd, zou u hieraan dan uw 

medewerking willen verlenen?  

  

 Zo ja, in welke categorie? (a.u.b. aankruisen)  

 Gezondheidszorg 

(bijv. bezoekwerk in verpleeghuis, opvang speciale groepen) 

 

 Gehandicaptenzorg  

(bijv. wandelen, sport) 

 

 Welzijnswerk  

(bijv. dak- en thuislozen, kleding verzamelen, soepkeuken) 

 

 Natuur en milieu  

(bijv. dierenambulance, landschapsbeheer, informatie) 

 

 Cultuur en recreatie  

( bijv. musea, stadswandelingen, dans, theater) 

 

 Sport  

(bijv. coach, scheidsrechter) 

 

 Onderwijs  

(bijv. leesmoeder/vader basisschool, verzorgen van oudereneducatie) 

 

 Politiek  

(bijv. voorlichting, werkgroepen) 

 

 Kerk  

(bijv. Koranschool, zondagsschool) 

 

 Anders: 

 

 

 

 

6 Wat voor type werkzaamheden zou u willen doen als 

vrijwilliger? 

 

 Praktisch bezig  

(bijv. kaartjes verkopen, rijden voor de club) 

 

 Met mensen in een persoonlijke relatie  

(bijv. bezoeken afleggen, wandelingen, mentor) 

 

 Besturen  

(bijv. voorzitter, penningmeester) 

 

 Werken in een team  

(bijv. een festival coördineren, redacteur clubblad) 

 

 Werken met groepen  

(bijv. begeleider jeugdkamp, cursussen geven, coachen, reisbegeleiding) 

 

 

 

Fondsenwerving 

(bijv. organiseren van benefietactiviteiten 

 

 Anders: 
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7 – A Bent u ooit eerder vrijwilliger geweest in uw eigen buurt of gemeenschap? Zo ja, 

op welke wijze? 

 

 

 

 

 

7 – B Ziet u mogelijkheden voor uw werkgever om bij te dragen aan de organisaties of 

activiteiten waar u zelf al bij betrokken bent? 

 

 

 

 

 

7 – C Zou u bepaalde vaardigheden willen leren door middel van vrijwilligerswerk? 

 

 

 

 

 

7 – D 

 

Wat hebt u persoonlijk te bieden aan kwaliteiten, kennis en ervaring aan 

maatschappelijke organisaties? 

 

 

 

 

 

7 – E 

 

 

Zou u uw familie willen betrekken bij vrijwilligerswerk dat van uw werkgever uit 

gaat? 

 

 

 

 

 

7 – G Hebt u nog iets toe te voegen? 

 

 

 

 

 

 

Naam: 

Afdeling: 

Telefoonnummer:   

Dit formulier inleveren bij:    

Voor: [datum]      
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Bijlage 5.1 Voorbeeld schriftelijke projectpresentatie voor een personeelsuitje 
voor een goed doel 

Partnerorganisatie en doelstelling 

Een instelling waar mensen met een verstandelijk handicap wonen. 
 

Doelstelling van de organisatie 
Bieden van wonen, dagbesteding en behandeling aan mensen met een verstandelijke handicap. 
 

Doelgroep organisatie 

Mensen met een verstandelijke handicap. 
 

Het project 
Op het terrein van 23 ha. te Sliedrecht zijn veel onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan 
bijvoorbeeld de kinderboerderij ‘de Beestenboel’, de speeltuin en de terreinen. Daarbij kunnen de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd worden: 

• Speeltoestellen herstellen en verven. 
• Hekwerk herstellen. 
• Ophogen van straatje en pleintje ‘knuffelweide’. 
• Herstellen van de voederruif. 
• Hekwerk plaatsen rondom de paardenwei. 
• Onkruid verwijderen. 
• Afsteken van grasranden en dergelijke.  
• Tuintjes van bewoners opknappen. 
• Overige werkzaamheden dienen verder uitgewerkt te worden. 

 
Ook zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld het uitvoeren van toneelvoorstellingen of het organiseren 
van activiteitenmiddagen. 
Bij de instelling zijn materialen aanwezig om deze werkzaamheden te verrichten, maar er zal ook 
materiaal aangeschaft moeten worden.  
De kosten voor de huur van zagen, scheppen enzovoort kunnen niet geheel door de deelnemende 
organisatie gedragen worden. Evenals de aankoop van materiaal voor het herstellen van het hekwerk. 
In de voorbereiding zal dus zeker aandacht besteed moeten worden aan hoe de financiering geregeld 
kan worden. Gedacht kan worden aan het financieren van de huur en aanschaf van de materialen. 
De activiteit zullen in samenspraak met de bestaande werkgroepen en bewoners uitgevoerd worden.   
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Bijlage 5.2  Checklist voor het opzetten van een personeelsuitje voor een 
goed doel  

Checklist ter voorbereiding van het plan van aanpak van een vrijwilligersproject (profiel ‘klus’ 
organiseren). Deze lijst bevat onderwerpen en zaken waarover in onderling overleg tussen de 
verschillende partijen (te weten: bedrijven en contactpersoon project) afspraken gemaakt moeten 
worden (wie doet wat). 
 
CHECKLIST 

 

1. Bezoek aan het project of de organisatie en kennismaking. 
 
2. Inventarisatie van werkzaamheden. 
 
3. Voorstel/haalbaarheidsadvies m.b.t. keuze. 
Werkzaamheden (indien nodig). 
 
4. Inventarisatie materialen, gereedschap en apparatuur. 
N.B: evt. bijdrage van bedrijven aan materialen, gereedschap e.d? 
 
5. Technische begeleiding en instructie tijdens het project (indien       nodig). 
 
6. Verblijf en catering. 
 
7. Vervoer van/naar/tijdens project. 
 
8. Publiciteit over het project (m.n. naamsvermelding van het   bedrijf?). 
 
9. Verzekeringen (werknemers bedrijf, project zelf). 
 
10. Achtergrond informatie over de organisatie en/of project voor de  vrijwilligers. 
 
11. Telefoon- en adreslijst met contactpersonen van alle partijen. 
 
12. Afsprakenlijst (‘contract’?) + rolverdeling bedrijf, maatschap en project. 
 
13. Planning/taakverdeling. 
 
14. Actielijst. 
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Bijlage 5.3 Plan van aanpak voor een personeelsuitje voor een goed doel  

In een plan van aanpak wordt beschreven wie wat moet doen en voor wanneer.  
Het is van belang om in een aanpak goed te beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is en wanneer 
iets af moet zijn. Daarbij worden alle activiteiten zo concreet mogelijk beschreven. Ook wanneer er nog 
onzekerheden zijn, dan moet dit beschreven worden, zodat het niet vergeten wordt. 
 
Een plan van aanpak kan één A-4 bevatten, zeker wanneer het een relatief eenvoudig project is, 
waarbij de maatschappelijke organisatie veel ervaring heeft met het begeleiden van grote groepen. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij natuurprojecten. Een plan van aanpak zal veel uitgebreider worden, 
naarmate het project complexer is.  
Een plan van aanpak zal ook eenvoudiger zijn wanneer het teamwerk belangrijk is en wanneer het 
eindresultaat niet zo belangrijk is. Het team moet zelf maar kijken hoe ze tot het gewenste 
eindresultaat komen, dat is onderdeel van de activiteit. 
Wanneer er echter maar beperkte tijd is, waarbij een duidelijk eindresultaat moet staan, dan zal er van 
tevoren meer georganiseerd moeten worden.  
 
Checklist 

Onderstaande lijst bevat onderwerpen en zaken waarover in onderling overleg tussen de verschillende 
partijen (bedrijf, maatschappelijke organisatie en lokaal steunpunt) afspraken gemaakt moeten worden. 
 
1. Duidelijkheid over de volgende gegevens: 

• Naam, adres, telefoon, fax, e-mail van de deelnemende organisaties/bedrijven. 
• Namen van alle contactpersonen (dus ook van lokaal steunpunt). 
• Datum van de activiteit. 
• Locatie van de activiteit. 
• Aantal deelnemers (eventueel naar leeftijd/man/vrouw). 

 
2. Eventueel bezoek aan het project of de organisatie en kennismaking. 
 
3. Inventarisatie van de werkzaamheden: 

• Wie is waar verantwoordelijk voor? 
• Planning. 

 
4. Voorstel/haalbaarheidsadvies m.b.t. keuze werkzaamheden (indien nodig): 

• De hoeveelheid werk ten opzichte van het aantal deelnemers. 
• De complexiteit van de werkzaamheden ten opzichte van de vaardigheden van de deelnemers 

(eventueel met aannemer werken, professionele begeleiding). 
• Wat te doen bij slechte weersomstandigheden. 

 
5. Inventarisatie materialen, gereedschap en apparatuur. 
N.B.: eventuele financiële bijdrage van bedrijven aan materialen, gereedschap en dergelijke? 
 
6. Technische begeleiding en instructie tijdens het project (indien nodig). 
 
7. Verblijf en catering: 

• Catering; welke dranken/maaltijden, door wie wordt dit geregeld en door wie betaald? 
• Zijn er toiletten aanwezig, is er een verkleedruimte aanwezig, is er douchegelegenheid? 
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8. Vervoer van/naar/tijdens project: 
• Parkeergelegenheid. 
• Routebeschrijving. 

 
9. Calamiteiten: 

• Is er een EHBO-kist/voorzieningen? 
• Door wie wordt dit georganiseerd? 
• Waar zijn deze voorzieningen te vinden op de dag zelf? 
• Is er een tandarts/huisarts bereikbaar (met name tijdens weekend)? 

 
10. Publiciteit over het project (m.n. naamsvermelding van het bedrijf): 

• Wie verzorgt de publiciteit? 
• Intern in de maatschappelijke organisatie. 
• Intern in het bedrijf. 
• Extern, pers, bladen enzovoort. 
• Eventueel buurtbewoners en andere belanghebbenden. 

 
11. Kleding: 

• Zorgen de medewerkers hier zelf voor? 
• Denk aan oude kleding, werkhandschoenen, laarzen enzovoort. 

 
12. Verzekeringen (werknemers bedrijf, project zelf): 

• Aansprakelijkheid bij materiële schade. 
• Aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel (waardoor tijdelijk niet gewerkt kan worden). 
• Zijn de medewerkers van het bedrijf verzekerd, zijn de eventuele vrijwilligers van de 

maatschappelijke organisatie verzekerd?  
• Bij twijfel: contact opnemen met MOVISIE Assurantiën. 

 
13. Achtergrondinformatie over de organisatie en/of project voor de vrijwilligers. 
 
14. Bereikbaarheid medewerkers: 

• Telefonisch door gsm. 
• Adres voor achterblijvers (eventueel). 

 
15. Afsprakenlijst (plan van aanpak) waarin de rolverdeling van bedrijf, maatschappelijke organisatie 

en steunpunt in staan beschreven, ten aanzien van alle onderdelen die in deze checklist worden 
genoemd. 

 
16. Aandenken voor deelnemers: 

• Denk hierbij aan foto’s, certificaat, anders. 
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Hieronder volgt een uitgebreid voorbeeld van een complex project wat in korte tijd een duidelijk 
eindresultaat moest laten zien. 
 
Plan van aanpak voor opknappen kinderboerderij bij zorginstelling x 

 
1. Omschrijving van het project 

Bedrijven Combi gaat begin december met zo’n zestig mensen een dagdeel aan een project werken bij 
zorginstelling x, een inter-levensbeschouwelijke organisatie voor zorg en dienstverlening aan 500 
mensen met een verstandelijke handicap te Utrecht. 
 
Het project: 
Het opknappen van de kinderboerderij wordt als project gedefinieerd.  
Al enige jaren is er achterstallig onderhoud. Mankracht en middelen ontbreken om de boerderij goed 
op te knappen. Ook de oude knuffelweide moet opgeknapt worden. Een knuffelweide is een omheind 
weiland waar ook rolstoelen in gereden kunnen worden. De bezoekers van deze weide kunnen 
‘knuffelen’ met de dieren (geiten, konijnen). 
 
Het dagprogramma zal er globaal als volgt uitzien: 
13.00: Vertrek van medewerkers bedrijven Combi naar de locatie te Utrecht. 
 Instructie in de bus door bedrijven Combi, incl. ploegen verdelen. 
13.30: Aankomst van medewerkers, direct omkleden. 
13.45: De ploegen gaan aan de slag. 
16.00: Koffie + broodjes (tijdens het werken). 
17.45: Einde project, aanvang apotheose. 
17.45: Afsluiting apotheose, gelegenheid voor borrel/broodjes. 
18.30: Buffet. 
20.00: Bus vertrekt. 
 
Bij het formuleren van het project staat een aantal aspecten centraal. 
In de eerste plaats moet de zorginstelling duidelijk baat hebben bij de activiteiten. Hiervoor dienen niet 
teveel extra inspanningen en/of kosten geleverd te worden. Extra kosten zullen in overleg met 
bedrijven Combi gedragen worden.  
Voor bedrijven Combi is het belangrijk dat een duidelijk einddoel gehaald kan worden. Met andere 
woorden, er moet een duidelijk ‘haalbare uitdaging’ aan vast zitten. 
 
Coördinatie 

Bedrijven Combi verzorgt de coördinatie en is aanspreekpunt met betrekking tot de randvoorwaarden 
van het project: catering, vervoer, consumptie, kleding en apotheose. 
Het lokaal steunpunt verzorgt de coördinatie en is aanspreekpunt met betrekking tot de uitvoering van 
het project: opknappen van kinderboerderij.  
Ook zal het lokaal steunpunt het plan van aanpak en het draaiboek verzorgen.  
Zorginstelling y verzorgt de publicatie en inventarisatie van de werkzaamheden.  
 
2. Contactpersonen van de partijen 

Maatschappelijke organisatie (zorginstelling x) 
Naam, adres, telefoon, fax, e-mail. 
Eventueel meerdere namen van contactpersonen + taak: 

• dhr. Ploeg, aanspreekpunt kinderboerderij. 
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• mevr. Looyen, publiciteit. 
• dhr. Bouw, hoofd facilitaire dienst. 

 
Bedrijven (bedrijven Combi) 
Naam, adres, telefoon, fax, e-mail. 
Contactpersoon. 
 
Steunpunt 
Naam, adres, telefoon, fax, e-mail. 
Contactpersoon. 
 
3. Haalbaarheid met betrekking tot werkzaamheden 

Vijf aspecten verdienen extra aandacht met betrekking tot de haalbaarheid: 
 
a. Het weer. 
Het project zal (onder voorbehoud) op een middag begin december plaatsvinden. Aangezien het een 
buitenevenement betreft is er enige zorg met betrekking tot het weer.  
Regen en lichte vorst vormen geen belemmering voor het project. Wel kan overwogen worden of er 
een tent neergezet wordt, waar de activiteiten ‘droog’ uitgevoerd kunnen worden, zoals schilderen van 
hokken. 

• In de voorbereiding dient ten aanzien van het weer aandacht besteed te worden aan:  
• Informatie aan de deelnemers in verband met warme kleding, laarzen, regenkleding en 

reservekleding. 
• Tijdens de activiteiten moet er een opwarmgelegenheid zijn. 
• Tijdens de activiteiten worden warme dranken rondgebracht. 
• Goede verkleedgelegenheid en eventueel douches. 

 
Bij harde storm en zware vorst wordt het onmogelijk of gevaarlijk om dit project uit te voeren. Daarom 
zullen alle partijen over alternatieven nadenken, die ook bij slecht weer uitgevoerd kunnen worden. 
Daarbij zijn de volgende voorstellen reeds genoemd: 

• Hokken maken voor de kinderboerderij. 
• Met dagbesteding overleggen of er nog meer activiteiten zijn.  

Ook voor deze activiteiten moet een duidelijke uitdaging aanwezig zijn. 
 
Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat het rond 17.00 donker begint te worden. Eventueel 
kunnen er bouwlampen opgesteld worden. 
 
b. De uitdaging. 
In totaal zullen zo’n zestig mannen en vrouwen (ongeveer gelijk in aantal) de activiteiten uit gaan 
voeren. Hiervoor hebben zij ongeveer vier uur de tijd.  
De voorbereiding en organisatie moeten goed zijn, aangezien in korte tijd met amateurs een 
behoorlijke prestatie neergezet gaat worden. Daarom dient goed overwogen te worden hoeveel werk er 
verzet kan worden. Het project mag niet te groot zijn, want anders is het eindresultaat niet zichtbaar. 
Het project mag ook niet te klein zijn, anders ligt de uitdaging voor het oprapen. Derhalve moet er een 
haalbare uitdaging liggen, met eventueel kleine ‘extra uitdagingen’ die uitgevoerd kunnen worden 
indien er tijd over is. 
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c. Technische begeleiding en instructie tijdens het project. 
Zorginstelling x zal onderzoeken welke werkzaamheden er verricht dienen te worden. De activiteiten 
worden opgedeeld in: 

1. Activiteiten die vooraf uitgevoerd dienen te worden (bijvoorbeeld uitzetten van knuffelweide, 
bestrating). Hierbij wordt ook onderzocht of er met een aannemer gewerkt dient te worden, 
bijvoorbeeld voor de bestrating. 

2. Activiteiten die door de medewerkers van bedrijven Combi uitgevoerd worden. Daarbij is een 
aantal aspecten van belang: 

a. De groep dient in kleine groepjes opgedeeld te worden. Deze  
b. groepen zullen te herkennen zijn aan kleurenbadges, die in de bus worden uitgedeeld. 
c. Elke groep heeft een duidelijke taakomschrijving met een haalbaar eindresultaat. 
d. Elke groep heeft begeleiding (indien nodig door professionals, hierbij ook denken aan 

teamleiders van de afdelingen) 
e. Het materiaal is per groep aanwezig. 

 
d. Inventarisatie materialen, gereedschap en apparatuur. 
De zorginstelling x heeft veel materiaal, maar wellicht moet er ook bij gehuurd worden. De extra kosten 
moeten in kaart gebracht worden en worden door bedrijven Combi betaald (let op: onderschat de 
aantallen materialen niet. Het werk schiet niet op, wanneer iedereen op elkaars gereedschap staat te 
wachten). 
Tijdens de uitvoeringsdag zal het materiaal van tevoren voor elke groep verdeeld worden en in een 
kistje worden gelegd. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het materiaal op de dag zelf.  
 
e. Vergunning en goedkeuring. 
Alle betrokken partijen dienen op de hoogte gebracht te worden en eventueel hun goedkeuring te 
verlenen voor de uitvoer van de activiteiten. Per instelling afspreken wie hiervoor verantwoordelijk is.  

• Onderzoeken of er bouwvergunningen nodig zijn. 
• Bestuur van zorginstelling x.   
• Eventueel gemeente. 
• Eventueel buurtbewoners.  
• Bewoners van zorginstelling x. 
• Werknemers van de kinderboerderij. 

 
4. Catering 

Bedrijven Combi zal in overleg met zorginstelling x (naam contactpersoon) de catering verzorgen. Dit 
betreft: 

• (warme) drankjes + broodjes/cake tijdens de activiteiten. 
• Eventueel een borrel/broodjes na de activiteit. 

 
5. Omkleedgelegenheid 

Waarschijnlijk kan de gymzaal gereserveerd worden als omkleedgelegenheid. Daarbij moet rekening 
gehouden worden dat er zowel een dames- als herenruimte is. De ‘nette’ kleding van de deelnemers 
moeten hier tijdens de buitenactiviteit netjes en veilig opgeborgen kunnen worden. Derhalve dienen er 
voldoende kapstokken te zijn. Na de activiteit moeten er ook douchemogelijkheden zijn.  
Zorginstelling x (naam) zal onderzoeken of de gymzaal hiervoor gebruikt kan worden. 
Bij de boerderij kan gebruik gemaakt worden van de toiletten. 
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6. Kleding 

In verband met weersomstandigheden dienen de deelnemers vooraf geïnformeerd te worden dat het 
een ‘buitenactiviteit’ betreft. Derhalve zal gevraagd worden om oude kleding, laarzen en regenkleding 
mee te nemen.  
 
7. Vervoer van/naar het project 

Dit wordt door bedrijven Combi geregeld. Daarbij kan overwogen worden om al tijdens de busrit uitleg 
te geven over het project.  
 
8. Publiciteit 

Bedrijven Combi overweegt om een video op te nemen. Indien dit doorgang vindt, zal de zorginstelling 
x (naam) hiervan melding maken aan ouders en bewoners van de zorginstelling in verband met de 
privacy van de bewoners. Indien er een video komt, moet duidelijk besproken worden wie het 
gebruiksrecht heeft.  
 
Andere mogelijkheden voor publiciteit: 

• Intern in instelling, naar ouders en bewoners. 
• Communicatie naar de deelnemers van bedrijven Combi. 
• Extern: plaatselijke tv en omroep, verslaggevers van kranten. 
• Verslaggever vanuit MiB. 

De publiciteit zal door de zorginstelling geregeld worden, eventueel met ondersteuning van het lokaal 
bemiddelingspunt.  
 
Voor de zorginstelling is het belangrijk om publiciteit te geven aan deze activiteit, aangezien ook de 
kinderen uit de omgeving in het weekend naar de kinderboerderij mogen komen.  
 
9. De uitdaging met daaraan het moment van de apotheose  

Bedrijven Combi heeft de sterke wens om een apotheose te hebben ter afsluiting van de dag. Daarbij 
kan gedacht worden aan: 

• Het terugzetten van de dieren in de kinderboerderij. 
• Bedrijven Combi geeft een donatie om nog meer dieren aan te schaffen. 

De video die gedurende de hele dag wordt gemaakt, kan ter afsluiting tijdens het avondbuffet vertoond 
worden. Tevens zal deze aangeboden worden aan de zorginstelling, zodat zij deze video als 
promotiemateriaal kunnen gebruiken.  
 
10. Verzekeringen 

De deelnemers dienen goed verzekerd te zijn voor: 
• Eventueel aangebrachte schade. 
• Inkomstenderving door ongeval. 

 
Zowel zorginstelling x als bedrijven Combi zal onderzoeken in hoeverre de deelnemers verzekerd zijn. 
Bij twijfel kan contact opgenomen worden met MOVISIE Assurantiën. 
Dit wordt in het volgend overleg geïnventariseerd. 
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Actiepunten  

Voor uitgebreide omschrijving: zie Plan van Aanpak. 
 

Agendapunt Werkzaamheden Verantwoordelijken 

Contactpersoon 

Instelling + naam 

noemen 

Datum 

Klaar 

Ad. 3a Alternatieven bedenken bij slecht weer Allen 27/10 
Ad. 3c Inventariseren werkzaamheden  Zorginstelling  20/10 
Ad. 3d Inventariseren materiaal, gereedschap en 

apparatuur 
Zorginstelling 27/10 

Ad. 3e Vergunningen en goedkeuring vragen: 
- zijn er bouwvergunningen nodig 
- informeren bestuur van zorginstelling x  
- gemeente, indien nodig 
- eventueel buurtbewoners 
- bewoners van zorginstelling x 
- werknemers van de kinderboerderij 

Zorginstelling 20/10 

Ad. 4 Catering Bedrijven Combi Ok 
Ad. 5 Omkleedgelegenheid Zorginstelling 27/10 
Ad. 6  Kleding Bedrijven Combi 15/10 
Ad. 7 Vervoer van/naar het project Bedrijven Combi Etc 
Ad.8 Publiciteit: 

- video  
- intern in instelling, ouders en bewoners 
- communicatie naar de deelnemers van 
bedrijven Combi 
- extern: plaatselijke tv en omroep, kranten 

Zorginstelling 
+  
bedrijven Combi 
 

Etc 

Ad. 9 Apotheose: 
- voorstel voor cadeau uitzoeken 
- voorstel voor donatie uitzoeken 

Bedrijven Combi 
 

 

Ad. 10 Verzekeringen Bedrijven Combi + 
zorginstelling 

 

Ad. 11. Nagaan of alles volgens schema gebeurt Lokaal steunpunt  
Ad. 11 Tijdsplanning, volgend overleg  

 27 oktober 11.00 
Allen  
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Bijlage 5.4 Voorbeeld van een draaiboek voor en personeelsuitje voor een 
goed doel 

Draaiboek opknappen kinderboerderij 

Per groep en activiteit komt een dergelijk draaiboek. 
 
Kleur badge: ROOD 

 
Team 1: 2 x 4 personen, project: hekwerk herstellen 
 
12.00 uur Organisatoren aanwezig 
12.30 uur Begeleiders groepen aanwezig bij kinderboerderij. 

Controle materiaal, briefing. 
13.30 uur Aankomst bus, omkleden, wanneer hele groep is omgekleed met begeleider 

richting kinderboerderij. Leden van de groep zijn aan de hand van kleurenbadge 
herkenbaar. 

13.45 uur Z.s.m. beginnen met activiteit.  
Het gereedschap zal voor de boerderij klaar liggen in kisten. 

16.00 uur Warme dranken en versnaperingen worden rondgebracht. 
17.45 uur Einde activiteit, viering van het resultaat. Apotheose.  

Begeleider: draagt zorg voor inlevering materiaal bij het servicepunt. 
18.30 uur Terug naar kleedruimte, omkleden en richting restaurant. 
18.30-19.45 uur Borrel en buffet in restaurant zorginstelling. 
19.45-20.00 uur Vertoning video in restaurant & afsluiting van de dag. 
20.00 uur Vertrek van de bus.  
 
 
Begeleider Aannemer: 
 
1. (groepshoofd)                
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 
Werkzaamheden hek: 

• Topplanken vervangen waar nodig. 
• Kapotte boven- en zijplanken verwijderen en afvoeren. 
• Nieuwe planken op maat maken en monteren. 
• Gaaswerk controleren, herstellen/vervangen. 



 

Utrecht, 14 juni 2010 * Handboek voor intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  76 

Organisatorische mededelingen: 

Servicepost: … 
Coördinatie van activiteiten op de veeweide wordt gedaan door: … 
Intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. Deze is gehuisvest aan de voorzijde/ binnen in 
de kinderboerderij. In geval van directe nood te bereiken onder nummer: … 
Op deze post is aanwezig: … 

• Extra gereedschap. 
• Extra materiaal. 
• In de boerderij is een toilet aanwezig. 

 
Procedure bij ongeval: 

• Klein ongeval: EHBO-doos aanwezig op de centrale post (voor EHBO-doos). 
• Groot ongeval: direct contact opnemen met de centrale post. Via de receptie zal bijvoorbeeld 

de ambulance (eerste hulp) opgeroepen worden. 
 
Catering: 

Bedrijf Y is verantwoordelijk voor de catering. Zowel tijdens als na de activiteit. 
Persoon x en y gaan met koffie en saucijzenbroodjes rond.  
 
Materiaal:  

Elke groep krijgt eigen materiaal dat vooraf uitgedeeld wordt. Een basispakket is aanwezig in een kist. 
De groepsleider is hiervoor verantwoordelijk en moet na afloop de kist bij de centrale post afleveren. 
Daarnaast is er een centrale post waar extra materiaal aanwezig is. 
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Bijlage 5.5 Overeenkomst voor detachering bij vrijwilligersorganisatie in het 
kader van het prepensioneringsprogramma 

Overeenkomst 

 
Ondergetekenden: 

1. Bedrijven K,  gevestigd te X 
Hierna te noemen zendend management 

2. Zorginstelling de Zon, gevestigd te Utrecht 
Hierna te noemen ontvangend management 

 
Komen het volgende overeen: 
 

1. Het zendend management stelt haar medewerker … (hierna te noemen medewerker) voor de 
periode november 1999 tot februari 2000 om niet beschikbaar voor twee dagen per week bij 
ontvangend management voor vrijwilligerswerk.  

 
2. De gedurende deze periode te verrichten werkzaamheden zullen door het ontvangend 

management in overleg met de medewerker worden vastgesteld. Medewerker zal de 
werkzaamheden op aanwijzing van het ontvangend management verrichten. 

 
3. De werktijden zullen in onderling overleg tussen de medewerker, zendend management en 

ontvangend management worden vastgesteld. 
 

4. a. Het zendend management is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werkzaamheden 
die de medewerker volgens aanwijzingen van het ontvangend management tijdens deze 
periode bij ontvangend management verricht, noch ten opzichte van het ontvangend 
management, noch ten opzichte van derden. Het ontvangend management vrijwaart zendend 
management hierbij van alle aanspraken dienaangaande. 
b. Ontvangend management verzekert medewerker op gebruikelijke voorwaarden tegen 
risico’s inzake aansprakelijkheid en ongevallen. 

 
5. Onkosten gemaakt door de medewerker in verband met de uitoefening van de 

werkzaamheden bij het ontvangend management zullen voor rekening van het ontvangend 
management zijn. 

 
Aldus overeengekomen en getekend: 
 
Het zendend             Het ontvangend 
management             management 
d.d.               d.d. 
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Bijlage 5.6 Evaluatieformulier detachering voor de werknemer  

Voorbereiding:  

 
Wat vond u van de introductie van het prepensionering programma (praatje op 
voorlichtingsbijeenkomst / enquête onder personeel / bijeenkomst voor geïnteresseerden waarbij test 
werd ingevuld? 
 
 
 
 
 
Wat vond u van het persoonlijk gesprek met de intermediair MBO waarin uw wensen verder werden 
geïnventariseerd? 
 
 
 
 
 
In hoeverre sloot het voorstel / de voostellen voor detachering aan bij de door u aangegeven wensen? 
 
 
 
 
 
Wat vond u van het kennismakingsgesprek bij de vrijwilligersorganisatie? 
 
 
 
 
 
Wat was uw motivatie om mee te doen aan het detacheringsprogramma? 
 
 
 
 
 
 

 
Detachering: 

 
Wat vond u van de werkzaamheden die u bij de vrijwilligersorganisatie hebt verricht? 
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Hoe was het contact met collega’s bij de vrijwilligersorganisatie? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de begeleiding binnen de vrijwilligersorganisatie? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de faciliteiten bij de vrijwilligersorganisatie? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de begeleiding vanuit de intermediair of het lokaal steunpunt gedurende de detachering? 
 
 
 
 
 
Hoe heeft u het ervaren binnen een ander soort organisatie te werken? 
 
 
 
 
 
Heeft u het idee dat u een andere kijk op bepaalde zaken heeft gekregen door de detachering? 
 
 
 
 
 
Heeft u het idee dat u nieuwe vaardigheden heeft ontwikkeld tijdens de detachering? 
 
 
 
 
 
Heeft u het idee dat u via uw detachering iets hebt kunnen bijdragen aan de vrijwilligersorganisatie? 
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Heeft de detachering aan uw verwachtingen voldaan? 
 
 
 
 
 

 
Toekomst 

 
Heeft detachering u nieuwe ideeën gegeven over mogelijkheden na pensionering? 
 
 
 
 
 
Indien ja, hoe denkt u die vorm te geven in de toekomst? 
 
 
 
 
 

 
Ruimte voor overige opmerkingen: 
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Bijlage 5.7 Evaluatieformulier detachering voor de vrijwilligersorganisatie 

Voorbereiding detachering 

 
Hoe vond u de informatie vooraf? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u het kennismakingsgesprek met de intermediair MBO of het lokaal steunpunt en het bedrijf? 
 
 
 
 
 
 

 
Detachering 

 
Wat vond u van de samenwerking met de medewerker van het bedrijf? 
 

- Wat vond u van zijn werkzaamheden / manier van werken? 
 
 
 
 
 

- Had de medewerker veel/weinig begeleiding nodig? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de begeleiding/samenwerking met intermediair MBO of het lokale steunpunt? 
 
 
 
 
 
Heeft de detachering aan uw verwachtingen voldaan? 
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Toekomst: 

 
Zou u in de toekomst weer mee willen werken aan een detachering? 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u verder nog opmerkingen? 
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Bijlage 5.8 Voorbeeld van een schriftelijke evaluatie voor het bedrijf 

Evaluatie van project in het kader van ‘een dagje uit’ bij ‘Antos’ 

 
Op 22 september heeft een groep medewerkers van uw bedrijven zich een dag ingezet voor de 
bewoners van de Kring. Graag horen wij van u hoe u de voorbereiding voor deze dag heeft ervaren en 
de dag zelf. Op grond van uw ervaringen kunnen we in de toekomst de projecten zo goed mogelijk 
laten verlopen.  
 
Hoe vond u de eerste kennismaking met de intermediair MBO of het lokaal steunpunt? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de adviesgesprekken met de intermediair MBO of het lokaal steunpunt? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de offerte/ het voorstel van de intermediair MBO of het lokaal steunpunt? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de voorbereiding van het project. Denk daarbij aan informatie vooraf, tijdsplanning, 
contacten met de intermediair MBO of het lokaal steunpunt? 
 
 
 
 
 
Hoe vond u de organisatie van de dag zelf? 
 
 
 
 
 
Hoe heeft u de inzet/samenwerking met de intermediair MBO of het lokaal steunpunt ervaren op de 
dag zelf? 
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Heeft het project voldaan aan de verwachtingen? 
 
 
 
 
 
Heeft u verder nog opmerkingen over het project? 
 
 
 
 
 
Zou u nogmaals aan een dergelijk project deelnemen? 
 
 
 
 
 
Wat ziet Antos voor meerwaarde om aan een dergelijk project mee te doen. 
Heeft u nog andere ideeën voor de inzet van uw medewerkers in het kader van werknemers/ 
vrijwilligerswerk. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
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Bijlage 5.9 Voorbeeld van een schriftelijke evaluatie voor deelnemers  

Evaluatie van introductieweek ‘Bedrijf x Midden in de Maatschappij’ 

 
Deze week heb je een bijdrage geleverd aan één van de projecten die onderdeel uitmaakten van de 
introductieweek van Bedrijf x Midden in de Maatschappij. Graag horen we van je hoe je de deelname 
aan dit  project hebt ervaren. Tenslotte kunnen we op grond van jouw ervaringen en die van anderen 
beslissen hoe we verder gaan. 
 

 
Wat vond je van de introductie van Bedrijf x Midden in de Maatschappij bij de medewerkers? 
 
 
 
 
 
Hoe vond je de organisatie van het project waar je aan hebt deelgenomen? 
 
 
 
 
 
Hoe vond je de informatie voorafgaand en tijdens het project? 
 
 
 
 
 
Hoe heb je de samenwerking met mensen van het project en/of collega’s ervaren? 
 
 
 
 
 
Hoe heb je het persoonlijk ervaren aan dit project mee te doen? 
 
 
 
 
 
Heeft het project voldaan aan je verwachtingen? 
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Heb je verder nog opmerkingen met betrekking tot het project waar je aan hebt deelgenomen? 
 
 
 
 
 
 

 
Vind je dat bedrijf x met maatschappelijke projecten moet verder gaan? 
 
 
 
 
 
 
Wat zie je zelf als de meerwaarde voor bedrijf x om zulke projecten te doen? 
 
 
 
 
 
Heb je zelf nog ideeën voor projecten/andere vormen van werknemersvrijwilligerswerk? 
 
 
 
 
 
Zou je ook individueel werknemersvrijwilligerswerk willen doen?  
Zo ja, wat en met welk doel voor je zelf? 
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Bijlage 6.1  Voorbeeldbrief voor mailingen aan bedrijven. 

Deze bijlage ontbreekt tijdelijk. 
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Bijlage  6.2  Voorbeeld van een begeleidende brief voor algemene informatie en 
speciaal voor een goed dagje uit. 

Algemene informatie 

 
Geachte … 
 
Hierbij ontvangt u informatie over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in uw eigen 
omgeving. MBO heeft als doel het stimuleren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. MBO wordt gesteund door bedrijven, overheid en non-profit 
organisaties. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van het zogeheten 
werknemersvrijwilligerswerk; bedrijfsbetrokkenheid door middel van de persoonlijke inzet van de 
medewerkers bij maatschappelijke projecten. 
 
Bijgaand vindt u een brochure met informatie over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen met 
daarin voorbeelden van onze activiteiten. Mocht u meer informatie willen ontvangen of een afspraak 
willen maken voor nader overleg, dan horen we dat graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Goed dagje uit 

 
Geachte …, 
 
Hierbij ontvangt u informatie over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en de 
mogelijkheden voor een door ons georganiseerd ‘goed dagje uit’. 
Maatschappelijke Betrokken Ondernemen wil de samenwerking stimuleren tussen het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van het zogeheten 
werknemersvrijwilligerswerk; bedrijfsbetrokkenheid door middel van de persoonlijke inzet van de 
medewerkers bij maatschappelijke activiteiten. 
Een van de activiteiten die wij, als lokale intermediair MBO, organiseren is een ‘goed dagje uit’: een 
dag waarbij werknemers aan de slag gaan voor een maatschappelijke projecten. Daarbij kan 
gedacht worden aan uiteenlopende activiteiten als het opknappen van een speeltuin of 
kinderboerderij, fietsen met verstandelijk gehandicapte kinderen of aan de slag gaan in een 
natuurgebied. 
 
Wij kunnen in overleg zorgen voor de aanlevering van projectvoorstellen en de advisering bij de 
keuze van een project. Verder kunnen we de voorbereiding en de organisatie van een project op 
ons nemen. Een overzicht van de kosten voor een ‘goed dagje uit’ vindt u hierbij. Tevens hebben 
we een brochure over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bijgevoegd, waarin u voorbeelden 
kunt vinden van bedrijfsuitjes en andere activiteiten. Mocht u nog vragen hebben of een afspraak 
willen maken voor nader overleg, dan horen we dat graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 

 



 

Utrecht, 14 juni 2010 * Handboek voor intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  89 

Bijlage 6.3 Prijsopgaaf 

Prijsopgave voor een teambuildingsdag 

 
Voor de volgende fases van de organisatie en begeleiding van de personeelsbijeenkomst voor 150 – 
175 personen 
 
Organisatie van de teambuildingsdag 

• Organisatie werkzaamheden 
• Communicatie naar verschillende betrokkenen 
• Ondersteuning partnerorganisaties 
• Draaiboek ontwikkelen     

20 uur P.L. 
20 uur P.M.                3.400,- 
 
Uitvoering 

Begeleiding en coördinatie op de uitvoeringsdag  
(afhankelijk van het aantal medewerkers dat wordt ingezet) 
10 uur P.L.                   850,- 
 
Afronding 

• Opmaak rekening            
• Evaluatie 

9 uur P.L. 
3 uur P.M.                   935,- 
                  -------------------       
Totaal                  € 5.185,-  
 
Wij hanteren de volgende uurtarieven: 
Advisering   € 85,- 
Projectleiding  € 85,- (P.L.) 
Projectuitvoering € 85,- (P.M.) 
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen. Alle bedragen zijn excl. 19% BTW. 
 
Hiernaast dient u nog rekening te houden met bijkomende kosten voor uw eigen medewerkers voor 
vervoer, catering, eventueel verzekering, materialen. 
Mocht de aard en de omvang van de  werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan zal bij overschrijding 
van meer dan 10% dit met de opdrachtgever besproken worden. 
 
Akkoord: 
 
 
Naam             Datum 
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Bijlage 6.4 Klantdossier 

Klantdossier 

 

 
Datum 1e contact:   
 
Naam Bedrijf:    
 
Adres:     
 
Tel:           Fax:        E-mail:  
 
Naam contactpersoon bedrijf:  
 
Naam contactpersoon MBO: 
 

 

Aanwezig in dossier: 

 
0 Actielijst 
 
0 Correspondentie 
 
0 Voorcalculatie 
 
0 Offerte 
 
0 Contract + leveringsvoorwaarden 
 
0 Planning met actieoverzicht 
 
0 Resultaat projectenbank fase 
 
0 Plan van Aanpak 
 
0 Draaiboek 
 
0 Verslagen van gesprekken en overleggen 
 
0 Lijst met gemaakte kosten tbv van rekening (reiskosten, overig) 
 
0 Evaluatie 
 
0 Nacalculatie 
 
0 Rekening 
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0 Algemene Informatie bedrijf: 
 
Aantekeningen 
 
0 Diversen: …………………………………………… 
 
 
 
 
dd kp Kp 

Bedr 

Actie 
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Bijlage 6.5 Intern registratieformulier 

Registratie uren en kosten  
Voor intern gebruik 
 
Opdrachtgever: 
 
Project: 
 
Datum Omschrijving Volgens offerte Werkelijk 
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Bijlage 6.6 Offerte voor een goed dagje uit voor 100 – 150 personen tot en met 
plan van aanpak en kostenindicatie voor het vervolg 

Voorstel voor de personeelsbijeenkomst van bedrijf B 

 
 
[datum] 
[schrijver] 
[functie] 
 

Bedrijf B 

 

Dit jaar organiseert bedrijf B voor de tweede maal een personeelsbijeenkomst. Deze 
personeelsbijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers, ook van de regiokantoren. Verwacht wordt 
dat er zo’n 150 mensen zullen deelnemen.  
De dag is de start van het nieuwe werkseizoen en heeft als doelstelling met elkaar gezamenlijk iets te 
ondernemen wat bijdraagt aan de teamsprit (‘we gaan er weer voor in het nieuwe jaar’), maar heeft ook 
het karakter van een kennismaking, omdat er mensen van alle kantoren meedoen. De dag moet dus 
echt een oppepper zijn.  
 
De dag zal er globaal als volgt uit zien: 
10.00 uur Medewerkers arriveren bij het project 

Presentatie door directeur van bedrijf B 
Presentaties door het maatschappelijke project en de intermediair MBO 

11.30 uur  Start werkzaamheden 
13.00 uur  Lunch 
14.00 uur  Vervolg werkzaamheden 
16.30 uur  Afronden werkzaamheden, afsluiting van het project 
17.00 uur  Drankje, gezamenlijke diner 
 
Aan de intermediair MBO is gevraagd om een voorstel te doen hoe een dergelijk project wordt  
vormgegeven en georganiseerd. 
 
Intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen 

Het doel van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen is het samenbrengen van het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om bijvoorbeeld het werknemersvrijwilligerswerk te 
bevorderen. Een van de manieren waarop dat tot stand kan komen is het uitvoeren van een eenmalig 
project als een teambuildingsdag of een personeelsdag. In een dag of dagdeel kunnen medewerkers 
van een bedrijven aan de slag bij een maatschappelijke organisatie om een ‘klus’ te klaren. 
 
Het aanbod van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen 

• Adviseren bij opzet project 
• Benaderen van maatschappelijke organisaties 
• Voorstellen van maatschappelijke projecten aan bedrijf B 
• Organisatie van de personeelsbijeenkomst voor wat betreft het maatschappelijke projecten 
• Begeleiding van de personeelsbijeenkomst 
• Evaluatie van de dag 
• Eventueel vervolg van werknemersvrijwilligerswerk 
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Mogelijke projecten 
Omdat het om een grote groep gaat, waarbij het belangrijk is dat er verschillende werkzaamheden zijn, 
lijken de volgende projecten mogelijk: 

• Aan de slag bij een instelling voor gehandicapten, psychiatrische patiënten of ouderen, waarbij 
zowel activiteiten met de bewoners worden ondernomen als praktische klussen worden 
aangepakt. U kunt dan denken aan werkzaamheden in de tuin, schilderwerk, een ruimte 
versieren, speelplekken opknappen, et cetera. Bij de activiteiten met bewoners kan het 
bijvoorbeeld gaan om een gezamenlijke percussieworkshop, samen schilderen, een uitstapje 
maken. 

• Werken in de natuur, waarbij er verschillende werkzaamheden zijn, aangepast aan de 
mogelijkheden van de verschillende deelnemers. 

• Activiteiten bij een asielzoekerscentrum, bijvoorbeeld een spelochtend voor kinderen 
begeleiden. Daarnaast kunnen medewerkers praktische klussen doen: in de tuin, gebouwen 
opknappen. 

Een andere mogelijkheid is om na een gezamenlijke start bij verschillende projecten aan de slag te 
gaan, waarbij met behulp van bijvoorbeeld video of fotocamera verslag gemaakt wordt van de 
verschillende projecten. Die video of fotoverslag kan ’s avonds tijdens het diner vertoond worden.  
Verschillende mensen binnen bedrijf B zijn vakmensen als het gaat om bouwactiviteiten. Het zou een 
leuke mogelijkheid zijn hiervan gebruik te maken.  
Ook kan er een link gelegd worden tussen het programma overdag en het avondprogramma, 
bijvoorbeeld een groep mensen gaat het diner voorbereiden voor de medewerkers van bedrijf B en 
voor de bewoners van de betrokken instelling, een andere groep gaat de feestzaal inrichten en weer 
een andere groep bereidt een feestelijk avond programma voor. 
 
De werkwijze van de intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen 

Mocht bedrijf B met de intermediair MBO in zee gaan, dan zal deze als eerste op zoek gaan naar één 
of meer geschikte partnerorganisaties en projecten. Als criteria zijn tot nu toe genoemd: 

• Liefst één locatie 
• De locatie ligt niet vast 
• 20 september 
• Verschillende werkzaamheden, zodat deelnemers kunnen kiezen 

 
Er van uitgaande dat de projecten bedrijf B aanspreken, wordt een vervolgafspraak gepland waarbij 
een vertegenwoordiging van bedrijf B, de intermediair MBO en de maatschappelijke partner aanwezig 
zijn. Meestal vindt dit gesprek plaats bij de maatschappelijke organisatie zelf, zodat een goed beeld 
gevormd kan worden van de voorgenomen activiteiten.  
Naar aanleiding van dit gesprek maakt de intermediair MBO een plan van aanpak waarin alle aspecten 
van het project aan de orde komen (zoals beschrijving van de werkzaamheden, vervoer, catering, 
begeleiding, verzekering, publiciteit). In dit plan staat ook de taakverdeling tussen bedrijf B, de 
maatschappelijke partner en de intermediair. 
Op grond van dit plan van aanpak kan iedereen aan de slag.  
Naast het praktisch organiseren van het project kan de intermediair MBO adviseren en ondersteunen 
bij de communicatie en administratie van het project. 
Enige weken voor de grote dag vindt een laatste overleg plaats voor definitieve afstemming. De 
intermediair maakt een draaiboek voor de dag zelf, die voor het organiserend team de handleiding is 
voor de dag zelf. Ook wordt informatie voor alle medewerkers op papier gezet. 
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Op de personeelsdag neemt de intermediair MBO de algehele coördinatie van de dag voor haar 
rekening. De intermediair MBO zorgt voor een goede afstemming tussen de medewerkers van bedrijf B 
en de medewerkers van het maatschappelijke projecten. 
Na afloop van de dag vindt er een evaluatie plaats met de medewerkers, bedrijf B en de 
maatschappelijke organisatie.  
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Voorlopige planning 

 

Week 16  De intermediair MBO levert een voorstel met offerte voor dit traject. 
 

Week 17  Bedrijf B beslist of zij met de intermediair MBO in zee wil gaan 
 

Week 21 De intermediair levert een project aan, dat voldoet aan de wensen die bedrijf B heeft 
aangegeven. 

 

Week 23 Een gesprek tussen de intermediair MBO, bedrijf B en de maatschappelijke partner vindt 
plaats om het plan van aanpak te bespreken. Ook worden afspraken gemaakt over de 
communicatie met medewerkers, eventuele extra kosten. 
De intermediair MBO maakt een plan van aanpak. 
Bedrijf B informeert alle medewerkers over het project. 

 

Week 24-30 Organisatie per projectonderdeel. 
 

Week 30  Conceptdraaiboek gereed voor de dag zelf. 
 

Week 33  Verdere praktische organisatie en coördinatie 
    Informatie naar medewerkers. 
 

Week 35  Laatste puntjes op de i. 
 

Week 38  De personeelsbijeenkomst vindt plaats. Begeleiding en coördinatie van de dag zelf. 
 

Week 41  Afrekening en evaluatie 
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Offerte 

 
Voor een maatschappelijke personeelsdag van 100 - 150 personen met gemiddelde inzet. 
 
Bij de kostenberekening worden een aantal aspecten meegenomen: 

• adviseren bij de opzet van een project: 
• adviseren welke maatschappelijke organisaties benaderd kunnen worden; 
• contacten leggen met maatschappelijke organisaties en projecten zoeken; 
• het organiseren van de personeelsbijeenkomst; 
• aanwezigheid van projectleiding tijdens de personeelsbijeenkomst. 

 
Offerte voor de eerste fase van het organiseren van de personeelsbijeenkomst 
  

             kosten 

Contacten leggen met organisaties  
15 uur P.M.          1.275,- 
 
Voorbereiding 

Bezoek aan partnerorganisatie 
Incl. maken plan van aanpak   
10 uur P.L.             850,- 
 
Totaal eerste fase       2.125,- 
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Kostenindicatie voor het vervolg, afhankelijk van de afgesproken taakverdeling en de 

complexiteit van het project. 

 
Organisatie 

Uitwerking van het project: 
Organisatie werkzaamheden   
15 uur P.M.                1.275,- 
Ondersteuning partnerorganisatie  
10 uur P.M.                   850,- 
Draaiboek ontwikkelen   
4 uur P.L.                      340,- 
 
Uitvoering 

Begeleiding en coördinatie op de uitvoeringsdag 
(afhankelijk van het aantal medewerkers van MBO dat wordt ingezet)    
10 uur P.L.                   850,- 
 
Afronding 

Opmaak rekening    
1 uur P.L.3 uur P.M.                   340,- 
Evaluatie     
4 uur P.L.                      340,- 
 

Totaal vervolg          3.995,- 
 
 
Wij hanteren de volgende uurtarieven: 
Advisering    € 85,- 
Projectleiding   € 85,- (P.L.) 
Projectuitvoering  € 85,- (P.M.) 
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen 
Alle bedragen zijn excl. 19% BTW. 
 
Hiernaast dient u nog rekening te houden met bijkomende kosten voor uw eigen medewerkers voor 
vervoer, catering, eventueel verzekering, materialen. 
 
Mocht de aard en de omvang van de  werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan zal bij overschrijding 
van meer dan 10% dit met de opdrachtgever besproken worden. 
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Bijlage 6.7 Offerte voor het vervolg van een goed dagje uit voor 100 – 150 
personen 

Offerte voor bedrijf B van de intermediair MBO 

Voor de volgende fases van de organisatie en begeleiding van de personeelsbijeenkomst voor  
100 – 150 personen 
 
Organisatie         kosten 
Overleg voorzitten + verslaglegging   
7 uur P.L.                  595,- 
Uitwerking van het project: 
Organisatie werkzaamheden   
10 uur P.M.                 850,- 
Ondersteuning partnerorganisatie  
10 uur P.M.                 850,- 
Draaiboek ontwikkelen   
8 uur P.L.                 680,- 
Bezoek met teamcaptains + overleg   
4 uur P.M. 2 uur P.L.                 340,- 
 
Uitvoering 

Begeleiding en coördinatie op de uitvoeringsdag (afhankelijk van het aantal medewerkers van MiB dat 
wordt ingezet)    
10 uur P.L.                 850,- 
 
Afronding 

Opmaak rekening    
1 uur P.L.3 uur P.M.                 340,- 
Evaluatie  
4 uur P.L.                    340,- 
            -------------------       
Totaal vervolg        3.995,- 
 
Wij hanteren de volgende uurtarieven: 
Advisering     € 85,- 
Projectleiding    € 85,- (P.L.) 
Projectuitvoering   € 85,- (P.M.) 
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen 
Alle bedragen zijn excl. 19% BTW. 
 
Hiernaast dient u nog rekening te houden met bijkomende kosten voor uw eigen medewerkers voor 
vervoer, catering, eventueel verzekering, materialen. 
 
Mocht de aard en de omvang van de werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan zal bij overschrijding 
van meer dan 10% dit met de opdrachtgever besproken worden. 
 
Akkoord: 
Naam              Datum 
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Bijlage 6.8 Offerte voor de ontwikkeling van een bedrijfsprogramma middels 
advies en onderzoek 

Offerte voor bedrijf Y 
 
Ontwikkeling van een bedrijfsprogramma 

 
[naam] 
[functie] 
[datum] 
[organisatie] 
 
 

Situatieschets 

Kwaliteitsmanagement krijgt veel aandacht binnen bedrijf Y. Zo is de organisatie ISO gecertificeerd. 
Daarnaast wordt gewerkt met het EFQM- of INK-model. Afgelopen jaar heeft bedrijf Y dan ook voor 
haar inspanningen waardering gekregen vanuit het Instituut Nederlandse Kwaliteit.  
Binnen het INK-model is ‘Waardering door de maatschappij’ een van de aandachtsgebieden. Door de 
auditoren was aangegeven dat dit onderdeel explicieter aandacht zou kunnen krijgen.  
Door middel van sponsoring worden jaarlijks vele projecten ondersteund, zoals een nationaal 
jeugdfonds en experimenteel kankeronderzoek. Bedrijf Y is founding member van het landelijk Fonds 
Z. Naast een financiële bijdrage wordt dit fonds ook ondersteund door middel van advisering  en 
faciliteiten. 
Zeker ook binnen bedrijf Y zelf leeft de vraag hoe de inzet van het bedrijf voor de maatschappij  
zichtbaarder gemaakt kan worden, in elk geval zichtbaarder voor de eigen medewerkers. Het is 
belangrijk dat dit aandachtsgebied van het INK-model voor hen gaat leven en dat de activiteiten dicht 
bij de mensen staan. De vraag aan de intermediair MBO is dus hoe een hierbij passend 
bedrijfsprogramma rondom werknemersvrijwilligerswerk ontwikkeld kan worden en welke 
mogelijkheden er zijn. 
 
Werknemersvrijwilligerswerk 

Tegenwoordig kiezen bedrijven er steeds vaker voor om hun bijdrage aan de maatschappij en dus aan 
allerlei concrete projecten niet in geld te geven, maar in middelen en menskracht. Deze inzet van 
medewerkers voor maatschappelijke projecten noemen wij werknemersvrijwilligerswerk. Ervaring in 
Nederland, maar zeker in andere landen waar deze tendens al langer gaande is, leert dat deze vorm 
van partnerschap vele voordelen kent voor beide partijen. Voordelen voor uw bedrijven kunnen zijn: 

• Werknemersvrijwilligerswerk draagt bij aan de maatschappelijke identiteit van het bedrijf en 
dus aan het imago. 

• Werknemersvrijwilligerswerk is praktisch en concreet, het is makkelijk te communiceren. 
• Werknemersvrijwilligerswerk is dus een goede manier om in vulling te geven aan het 

aandachtgebied: ‘Waardering door de maatschappij’. 
• Medewerkers zijn en voelen zich actief betrokken bij het Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen beleid van het bedrijf. 
• Afhankelijk van het gekozen bedrijfsprogramma draagt het bij aan de teambuilding, de 

vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers en aan hun loopbaanontwikkeling. 
• Medewerkers zijn trots op het bedrijf, voelen zich ermee verbonden en dragen dat ook uit. 
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Vrijwilligerswerk nodigt uit tot initiatief en betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheid nemen, 
coachend leiding geven. Dit zijn kwaliteiten die bedrijven tegenwoordig ook graag zien bij hun 
medewerkers. Wil werknemersvrijwilligerswerk hier een bijdrage aan leveren, dan is het wel een 
voorwaarde dat medewerkers vrijwillig aan projecten deelnemen. Consequentie daarvan is dat bij de 
organisatie van uw bedrijfsprogramma er veel aandacht besteed wordt aan de interne communicatie 
van het programma, om zo draagvlak onder het personeel te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk dat 
het topmanagement het belang van het programma ondersteunt en dit dus ook uitdraagt. Zo kan 
werknemersvrijwilligerswerk, vanuit een stafafdeling aangestuurd en gecoördineerd, een impact op het 
gehele bedrijven hebben. 
 
Rol van de intermediair MBO 

De intermediair MBO ondersteunt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het vormgeven van 
partnerschappen.  
 
Om een passend bedrijfsprogramma voor bedrijf Y te kunnen ontwikkelen stellen wij voor om de 
volgende fases te doorlopen. 
 
Ontwerp 

Met een aantal betrokkenen van het bedrijf vanuit Communicatie, Personeel en Organisatie en het 
Management worden gesprekken gehouden om te onderzoeken welke mogelijkheden, doelstellingen, 
aandachtspunten er zijn. Zo wordt er onderzocht of en hoe bij de missie van het bedrijf aangesloten 
kan worden of bij het personeels- of opleidingsbeleid.  
Eventueel zou in dit stadium al een enquête onder (een deel van) het personeel gehouden kunnen 
worden, om te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is en voor welke type programma’s en projecten. 
Vanuit deze gesprekken en eventueel de enquête maken wij een adviesrapport dat een voorstel voor 
een bedrijfsprogramma bevat en een globaal projectplan voor dit betreffende programma. 
Dit rapport wordt toegelicht in een gesprek, waarna het bedrijf kan besluiten of het daadwerkelijk met 
het voorgestelde programma aan de slag wil. 
Voor voorbeelden van bedrijfsprogramma’s verwijzen we naar de bijlage. 
 
Voorbereiding 

Mocht u besluiten om inderdaad het geadviseerde programma te gaan opzetten, dan zal dat de nodige 
voorbereiding vragen. Zo moet de in- en externe communicatie opgezet worden. Als er nog geen 
enquête is gehouden onder het personeel, dan kan die nu gehouden worden. Daarnaast kan er 
schriftelijk informatie gegeven worden. De intermediair MBO kan presentaties voor uw personeel 
verzorgen.  
Afhankelijk van het gekozen programma kan het wenselijk zijn om intern een werkgroep samen te 
stellen, die meedenkt en meehelpt in de uitvoering. Ook is het vaak voor het programma nodig om een 
goede administratieve ondersteuning te organiseren. 
In het algemeen wordt er in dit stadium gezocht naar een aantal maatschappelijke partners, waar de 
projecten plaats kunnen hebben.  Afhankelijk van het aantal projecten en partners vinden er 
gesprekken plaats tussen bedrijf Y de maatschappelijke organisatie en de intermediair MBO. Door dit 
gesprek leren de partners elkaar kennen en kan gekeken worden of het over en weer klikt. Er worden 
dan afspraken gemaakt over planning, taakverdeling, verantwoordelijkheden en budgetten. De 
weerslag hiervan legt de intermediair MBO vast in een plan van aanpak. 
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Organisatie 

Als een project op hoofdlijnen bekend is, dus: het draagvlak onder medewerkers is gecreëerd, er zijn 
projectpartners, de planning is bekend, de organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld, dan kan er 
begonnen worden met de werving en inschrijving van medewerkers.  
Als het om een programma gaat voor individuele medewerkers of voor teams, kan er een intake 
plaatsvinden zodat er nu een passend project gezocht kan worden.  
Vooral bij projecten waar veel mensen aan deelnemen of die complex van aard zijn, vraagt deze fase 
veel tijd. Zaken als materialen, vervoer, catering, verzekeringen, planning van de dag en taakverdeling 
worden nu georganiseerd.  
Bij grote projecten wordt gedurende deze fase door ons een draaiboek voor de uitvoering ontwikkeld. 
 
Uitvoering 

Dit is de fase waar het uiteindelijk omdraait: de medewerkers gaan aan de slag.  
Dus: het buurthuis wordt opgeknapt of de medewerkers gaan op pad met rolstoelgebonden ouderen of 
op het asielzoekerscentrum wordt een sporttoernooi georganiseerd. De intermediair MBO kan daarbij 
aanwezig zijn om het project in goede banen te leiden. 
Gaan medewerkers individueel of als team aan de slag, dan kunnen wij de nodige begeleiding en 
ondersteuning bieden. Daarvoor werken wij indien nodig met professionele trainers of supervisors 
samen. Zij kunnen de medewerkers ondersteunen bij het realiseren van de gewenste resultaten op 
HRM-gebied. 
 
Afronding of consolidatie 

Na afloop van het project of na een afgesproken periode wordt het project door ons met u en met de 
maatschappelijke partner(s) geëvalueerd. Ook wordt er een schriftelijke evaluatie onder de betrokken 
medewerkers gehouden. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden voor een eventueel vervolg. 
Zo kan er na een eerste introducerend programma gekeken worden hoe het 
werknemersvrijwilligerswerk ingebed kan worden bijvoorbeeld door het te koppelen aan het 
opleidingsbeleid. Ook kan gekeken of en hoe met de maatschappelijke partners in de toekomst verder 
samengewerkt kan worden. 
 
Afhankelijk van het gekozen programma kunt u besluiten het programma geheel zelf te coördineren of 
de coördinatie of deeltaken door de intermediair MBO te laten doen. 
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Offerte voor bedrijf Y 
 
 

Ontwerp van een bedrijfsprogramma 
 
Drie gesprekken met betrokkenen van het bedrijf vanuit  
Communicatie, Personeel en Organisatie en het Management  
om te onderzoeken welke mogelijkheden, doelstellingen, 
aandachtspunten er zijn (inclusief voorbereiding).      1.020,- 
 
Adviesrapport opstellen dat een voorstel voor een  
bedrijfsprogramma bevat en een globaal projectplan  
voor dit betreffende programma.                425,- 
 
Adviesgesprek waarin het rapport wordt toegelicht.        340,- 
 
Optioneel: Enquête onder personeel ontwikkelen  
en uitwerken. Hierbij wordt uitgegaan van een enquête  
met hoofdzakelijk meerkeuzevragen en maximaal 
50 enquêtes.                   425,- 
 
Totaal                  2.210,- 

 
 
Alle prijzen zijn excl. 19% BTW en excl. Reis- en verblijfkosten. 
Intermediair MBO hanteert de volgende tarieven: 
Advisering      € 85,- per uur 
Projectleiding     € 85,- per uur 
Projectwerkzaamheden   € 85,- per uur 
 
 
Naar aanleiding van het advies kunt  u besluiten of u op het advies in wilt gaan.  
MOVISIE de intermediair MBO zal dan voor de volgende fase van het project offerte uitbrengen en 
indien gewenst een kostenindicatie voor het vervolg. 
 
Mocht de aard en de omvang van de  werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan zal bij overschrijding 
van meer dan 10% dit met de opdrachtgever besproken worden. 
 
 
Voorbeelden van bedrijfsprogramma’s: 

 
Voor de gehele organisatie: 

Een maatschappelijke week: medewerkers zetten zich gedurende 1 week samen of in  
teams in voor verschillende projecten. Een dergelijk programma kan eenmalig heel goed dienen als 
introductie van werknemersvrijwilligerswerk, omdat het goede mogelijkheden biedt voor bedrijfsbrede 
communicatie. 
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Projectenbank: het bedrijf heeft op het eigen netwerk een projectenbank. De projecten worden 
aangeleverd door een aantal vaste partners. De projecten kunnen zeer verschillend van aard zijn: 
individueel of voor teams, eendaags of langer.  
 
 
Voor teams: 

Maatschappelijk teambuilden: als alternatief voor een training gaat een team gezamenlijk een klus 
doen om zo aan de teamdoelstellingen te werken, bijvoorbeeld elkaar beter leren kennen of patronen 
doorbreken.  
 
Een goed dagje uit: een team zet zich in voor een maatschappelijk project en heeft daarmee een leuke 
en zinvolle dag. 
 
 
Voor individuele medewerkers: 

Mentoringprogramma: medewerkers worden mentor voor iemand uit een bepaalde doelgroep en 
hebben dan regelmatig een gesprek met hun mentee. Dit programma wordt door het bedrijf opgezet en 
gecoördineerd. U kunt denken aan: medewerkers zijn mentor voor allochtone jongeren, die een 
opleiding voor de autobranche volgen of managers zijn mentor voor hoofden van scholen. 
 
Prepensioneringsprogramma: oudere werknemers worden in de gelegenheid gesteld om voor langere 
tijd  geheel of gedeeltelijk gedetacheerd te worden bij een maatschappelijke organisatie. De 
medewerker mag dit doen om zich voor te bereiden op te periode na het werk. Ook kan de 
medewerker niet meer in staat is om het eigen werk fulltime te vervullen en wordt door de 
maatschappelijke detachering voorkomen dat hij geheel moet afhaken. 
 
Honderd uur-opdrachten: een medewerker pakt een afgebakend project aan bij een maatschappelijke 
organisatie van honderd uur. Door middel van dit traject kan de medewerker zich bepaalde 
vaardigheden of competenties verwerven. Te denken valt aan communicatieve vaardigheden, 
adviesvaardigheden, coachend leiding geven. 
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Bijlage 6.9 Offerte voor een detacheringsprogramma 

Offerte voor bedrijf Z 

Voor de ontwikkeling van een detacheringprogramma 

 
Ontwikkeling van het programma 
Overleg (2 maal) voorzitten en verslagleggen 
Plan van aanpak opstellen 
Procedures vastleggen 
Communicatieplan vaststellen 
30 uur P.L.               2.250,- 
 
Informatiebijeenkomst voor medewerkers 
Per keer                     340,- 
 
Workshop voor potentiële deelnemers          510,- 
 
Totaal (in €)               3.100,- 

 
 
Wij hanteren de volgende uurtarieven: 
Advisering    € 85,- 
Projectleiding   € 85,- (P.L.) 
Projectuitvoering  € 85,- (P.M.) 
Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen. 
Alle bedragen zijn excl. 19% BTW. 
 
Hiernaast dient u nog rekening te houden met bijkomende kosten voor uw eigen medewerkers voor 
vervoer, catering, eventueel verzekering, materialen. 
 
Mocht de aard en de omvang van de werkzaamheden tussentijds wijzigen, dan zal bij overschrijding 
van meer dan 10% dit met de opdrachtgever besproken worden. 
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Kostenindicatie voor het vervolg van het ontwikkelen van een detacheringprogramma 

Voor Bedrijf Z 

 

 

Uitvoering van het programma 
 
Coördinatie 
3 uur per maand P.L.             255,- 
 
Halfjaarlijks evaluatiegesprek 
4 uur P.L.                340,- 
 
 
Kosten per werknemer 
 
Intake 

Inventarisatie van de doelstellingen en wensen  
die bedrijven en medewerker hebben ten aanzien  
van de detachering                340,- 
 
Projectenbank 

Intermediair MBO levert enkele concrete  
projecten aan, waaruit een keuze gemaakt kan  
worden.                 340,- 
 
Voorbereiding 

Gezamenlijke kennismaking incl. bezoek aan het project. 
Afspraken ten aanzien van de detachering  
bespreken en vastleggen.           680,- 
 
Uitvoering 

Detachering met alleen praktische begeleiding en  
ondersteuning bij knelpunten          340,- 
 

Afronding 

Evaluatie en afronding van de detachering met de  
medewerker en de organisatie          340,- 
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Bijlage 6.10 Aanmeldingsformulier voor projecten 

 

Naam organisatie:          

 

Naam Contactpersoon: 

 

Adres: 

 

Postcode/woonplaats: 

 

Telefoon: 

 

Fax: 

 

Email: 

 

 
 

 
Doelstelling organisatie: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Doelgroep organisatie: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Achtergrondinformatie organisatie: 
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Omschrijving project: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Concrete activiteiten: 
(korte omschrijving van verschillende activiteiten + aantal vrijwilligers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Extra informatie over het project: 
(bijv. Mogelijkheden voor catering, bijkomende kosten, materialen, andere samenwerkingspartners) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


