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Voorwoord

Het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

(MBO) is, mede door MOVISIE en voorlopers, op de 

kaart gezet in Nederland. Ontwikkelingen in o.a. 

Amerika en Engeland dienden als inspiratie. Het eerste 

wapenfeit dateert uit 1996. Toen werd de eerste Maat-

schappelijke Beursvloer uitgevoerd door de Vereniging 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in de Beurs 

van Berlage te Amsterdam. 

Daarna is er veel gebeurd. MBO is geagendeerd bij 

overheid, maatschappelijke veld en bedrijfsleven.  

Een infrastructuur met een netwerk van intermediairs 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, die op lokaal 

niveau partijen samenbrengen, is gebouwd. Succesvolle 

concepten zijn vastgelegd, ontwikkeld en verspreid, 

zoals Maatschappelijke Beursvloer en NL DOET en be-

drijven. Naar aanleiding van advieswerk bij bedrijven is 

Just Share it ontwikkeld en naar aanleiding van advies-

werk bij maatschappelijke organisaties Zaken doen met 

bedrijven; beide stappenplannen om een succesvolle 

samenwerking op te starten. 

Een kroon op dit ‘ontwikkelingswerk’ vormt in 2009 

Wereldz, het eerste landelijke MBO symposium met 800 

bezoekers waar MOVISIE naast ABN AMRO Foundation 

Nederland een belangrijke trekkersrol vervulde. En ver-

volgens in hetzelfde jaar de lancering van het Nationaal 

Stimuleringsprogramma MBO waar MOVISIE, samen met 

MVO Nederland, VWS en een aantal koplopers uit het 

bedrijfsleven, vanaf het begin bij betrokken zijn.

Inmiddels is het 2010. Op de agenda staat nu vooral 

de verbreding en het verdiepen van MBO: het moet 

meer en beter! Het ‘meer’ door nieuwe partijen te 

informeren, interesseren en stimuleren om aan MBO te 

doen. Het ‘beter’ gaat onder andere vorm krijgen door 

investeringen en opbrengsten inzichtelijk te maken voor 

bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties via 

de Nationale MBO Monitor. 

Deze gids met MBO cases toont de maatschappelijke 

urgentie van sociale vraagstukken op het terrein van 

wonen, zorgen, bewegen, werken, leven en leren.  

In zes praktijkcases laten we zien hoe bedrijven met 

die vraagstukken aan de gang gaan. Er gebeurt al 

een heleboel, maar meer inzet en creativiteit is nodig. 

MOVISIE blijft daarom in MBO investeren, bedrijven 

voorzien van inhoudelijke vakkennis en gewenste ont-

wikkelingen aanjagen. Wellicht ontmoeten wij elkaar 

tijdens deze activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie. 

Marijke Steenbergen

Raad van Bestuur MOVISIE
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Ik	merk	hoe	dankbaar	de	
mensen	zijn	dat	wij	ze	een	
dagje	mee	uit	nemen.

1 Zorgen
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Zorgen

In de zorg werken veel professionals, maar er zou 

veel misgaan zonder de inspanning van alle men-

sen die zich onbetaald inzetten. Het gaat hierbij 

om mantelzorgers die langdurig en vaak intensief 

zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende 

vriend of familielid. En daarnaast ook om alle vrijwil-

ligers die mensen die zorg nodig hebben én hun 

mantelzorgers ondersteunen. 

Issues

De vergrijzing en het beleid om ouderen en mensen 

met beperkingen langer zelfstandig te laten wonen 

heeft invloed op hun behoeften aan ondersteuning. 

Steeds meer mensen zijn aangewezen op mantel-

zorgers of vrijwilligers. Maar door overbelasting 

en verminderde beschikbaarheid dreigt een tekort. 

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 

psychische beperking hebben niet alleen fysieke 

zorg nodig. Zij kunnen er vaak niet of zeer moeilijk 

zelfstandig op uit. Ze zijn afhankelijk van anderen 

voor dingen die voor ons alledaags zijn, zoals een 

boodschap doen of een frisse neus halen in het park. 

Te weinig contact met de buitenwereld kan leiden 

tot eenzaamheid.

Rol	bedrijven

Bedrijven kunnen hulp bieden aan mensen die  

ondersteuning nodig hebben of zich eenzaam 

voelen. Via werknemersvrijwilligerswerk zorgen be-

drijven voor extra handen en activiteiten, waardoor 

de kwaliteit van leven voor deze mensen verbetert. 

Daarbij gaat het niet alleen om de zorgvragers zelf, 

maar ook om het ontlasten van de mantelzorgers. 

Dat heeft ook een maatschappelijk belang. Man- 

telzorgers die hun zorgtaken goed aankunnen, 

kunnen hun naasten langer thuis blijven verzorgen. 

Daardoor hebben zij minder professionele zorg  

en minder opnames in zorginstellingen nodig. 

Bovendien voorkom je zo dat mantelzorgers zelf uit-

vallen met bijvoorbeeld consequenties voor hun baan. 

In Nederland zijn op jaarbasis circa 3,5 miljoen 

mensen als mantelzorger actief, 750.000 meer 

dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. 

450.000 voelen zich ernstig overbelast in 2010. 

(SCP).

Mantelzorgers zijn goed voor 80% van de zorg 

die geleverd wordt. 71% doet dit naast een be-

taalde baan (SCP).

30% van de volwassen Nederlandse bevolking is 

eenzaam, waarvan 10% sterk en 20% matig  

(Coalitie Erbij).

Feiten	en	cijfers
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UVIT-medewerkers gaan op stap met 
ouderen en gehandicapte kinderen
Unieke	manier	om	feedback	te	krijgen	op	de	bedrijfsvoering

Gonnie Stouthamer, administratief medewerkster bij Univé-VGZ-IZA-Trias 

in Alkmaar: Mijn moeder heeft jaren in een verpleeghuis gezeten. Ik zag 

daar mensen die helemaal nooit bezoek kregen. Soms kwam de familie 

pas op bezoek zodra het om de erfenis ging. En een uitje hebben ze ook 

niet vaak. Ik merk hoe dankbaar de mensen zijn dat wij ze een dagje 

mee uit nemen. Een man die huilt van blijdschap, de vele tekeningen en 

bedankkaartjes die we ontvangen. Voor ons is dit toch een kleine moeite?

Wie?

Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) is een verzekeringscombina-

tie met ruim 4,2 miljoen zorgverzekerden en 800.000 

schadeverzekerden. UVIT heeft 150 vestigingen in het 

hele land. Bij de vestiging in Alkmaar werken ongeveer 

350 medewerkers.

Wat?

UVIT focust bij haar maatschappelijke betrokkenheid  

op de actieve inzet van haar medewerkers als werknemer-

vrijwilligers tijdens werkuren. Er is een personeelsregeling 

die de medewerkers hiervoor de gelegenheid biedt.  

De inzet is vaak vanuit het landelijk initiatief Dubbel 

Genieten, waarbij mensen van maatschappelijke instellin-

gen die er niet zelfstandig op uit kunnen, een dagje mee 

uit gaan met vrijwilligers van UVIT en maatschappelijk 

stagiairs. Daarnaast organiseert UVIT projecten met een 

preventief karakter, zoals verkeersveiligheidprojecten  

of de relatie tussen sociaal contact en stressvermindering 

en minder medicijngebruik.

Hoe?

Maatschappelijk Ondernemen maakt integraal deel uit 

van de zorgstrategie van UVIT. Landelijk is er een beleid 

vastgesteld. Elke vestiging heeft een MBO-werkgroep die 

lokaal invulling geeft aan het beleid. Een werkgroep  

bestaat uit drie tot acht medewerkers. Zij organiseren 

uitjes voor kinderen met een beperking of ouderen, vaak 

ook gecombineerd met maatschappelijke stagiairs van 
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Gonnie	Stouthamer:

In het verleden hebben we wel eens een acti-

viteit georganiseerd zonder dat we ons vooraf 

goed in de doelgroep hadden verdiept. Dat 

werkte niet goed. Nu starten we een activiteit 

altijd met een briefing voor al onze medewerkers 

die vrijwillig aan de slag gaan. De maatschap-

pelijke organisatie geeft achtergrondinformatie 

over de doelgroep en over individuele cliënten.

scholen. Ze hebben hiervoor een beperkt budget en leg-

gen zelf contacten met lokale maatschappelijke organi-

saties waarmee ze samen projecten opzetten. De ideeën 

voor projecten komen vanuit de medewerkers, via de 

lokale Beursvloer of vanuit Stichting de Waaier in Alkmaar.

Winst	voor	de	samenleving

• UVIT zorgt voor extra vrijwilligers die zich inzetten  

voor de samenleving. Deze vrijwilligers zetten zich  

niet alleen tijdens werktijd in. Vaak leidt dit ertoe dat  

de medewerkers zich ook privé (meer) gaan inzetten  

als vrijwilliger. 

• De mensen waar UVIT zich op richt, komen dankzij  

UVIT vaker de deur uit. Met veel positieve gevolgen 

voor hun welzijn.

• UVIT betrekt ook andere bedrijven bij haar projecten, 

waarmee de winst voor de samenleving groter wordt. 

Zo regelen ze vaak het busvervoer voor de uitjes tegen 

een speciaal tarief en hebben ze entreekaartjes voor de 

dierentuin bemachtigd.

 

Winst	voor	het	bedrijf

• Medewerkers ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk  

te doen. Ze halen er veel voldoening uit. Zo dragen  

de projecten bij aan de motivatie van de medewerkers. 

• De inzichten die de medewerkers opdoen, door in 

contact te treden met de doelgroepen van UVIT, nemen 

ze mee terug naar de werkvloer. Op deze manier krijgt 

UVIT op een unieke manier inzicht in de behoeften  

van haar klanten en de samenleving en feedback  

op haar bedrijfsvoering. 

3	tips	van	UVIT

• Begin kleinschalig. Je kunt beter 10 mensen blij maken, 

dan een groep van 50 waarmee je niet weet wat te doen. 

• Zet een compacte werkgroep op die verantwoordelijk  

is voor de organisatie en er ook tijd voor heeft.  

De MBO-werkgroepleden van UVIT mogen in ieder  

geval 8 uur per maand tijdens werktijd besteden aan  

de organisatie van de activiteiten. 

• Maak een goed plan; zorg dat je de MBO-activiteiten 

strak organiseert. Zet de onderlinge taakverdeling  

op papier. Zorg voor een trekker per project en laat niets 

aan het toeval over. 

Meer	weten?

Gwen van Roekel, adviseur Maatschappelijk  

Ondernemen UVIT, g.vanroekel@unive.nl



Door	het	contact	krijgen	
jongeren	meer	respect	en	
gedragen	ze	zich	beter.

2 Wonen
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Wonen

Mensen wonen graag in een prettige leefbare omge-

ving. Die leefbaarheid wordt bepaald door de sociale 

samenhang en de betrokkenheid van bewoners bij 

hun wijk of dorp en veiligheid. Veiligheid staat altijd 

hoog op de wensenlijstjes van burgers. Mensen wil-

len zich thuis en op straat veilig voelen. Ze willen 

zich prettig voelen in hun buurt en geen overlast 

ondervinden van andere bewoners.

Issues

Bewoners die zich niet veilig voelen presteren, 

participeren, consumeren, investeren en innoveren 

minder. Dit heeft effect op de hele wijk. Niet alleen 

de bewoners zelf, maar ook bedrijven profiteren 

van een betere leefbaarheid. Problemen als overlast, 

verloedering, inbraken en leegstand leiden ertoe 

dat ondernemers de wijk verlaten en beperken  

de groeimogelijkheden en overlevingskansen van  

de achterblijvers. Om veiligere wijken te creëren, 

moeten de oorzaken van het gevoel van onveilig-

heid worden weggenomen. Dat kan alleen als dit 

als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

wordt gezien door iedereen in de wijk.

Rol	bedrijven

Een bedrijf kan samen met de bewoners werken aan 

een leefbare omgeving door initiatieven in wijken, 

op scholen en bij verenigingen te ondersteunen.  

Bijvoorbeeld door het opzetten van ‘oefenbedrijven’ 

in wijken waar jongeren werkervaring kunnen op-

doen. Of door ontmoetingen te creëren tussen hang-

jongeren en wijkbewoners om de sociale samenhang 

te versterken. Maar ook door bij de vervulling van 

vacatures extra te letten op het aantrekken van 

werknemers uit de wijk zelf, waardoor het bedrijf 

een afspiegeling wordt van de buurt.

Sinds 2007 komt onveiligheid naar voren als een 

van de grootste maatschappelijke problemen  

die burgers signaleren (SCP).

45% van alle grote bedrijven is betrokken bij  

projecten ter verbetering van de leefbaarheid  

van buurten en wijken (ministerie van EZ).

Criminaliteit kost de Nederlandse detailhandel 

jaarlijks naar schatting circa € 1 miljard: circa 

€ 700 miljoen aan: winkeldiefstallen, inbraken, 

vernielingen, ramkraken en overvallen. Daarnaast 

investeert de detailhandel ongeveer € 300 

miljoen per jaar aan preventie: beveiliging, 

scholing personeel et cetera. De kosten van de 

winkelcriminaliteit vertonen een stijgende lijn 

(Hoofdbedrijfschap Detailhandel).

Feiten	en	cijfers
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Roy de Groot, supermarktmanager Albert Heijn 1408 in Utrecht: Onze win-

kel zit in een ‘prachtwijk’ in Zuilen. Toen ik hier drie jaar geleden begon 

was dat best spannend. Inmiddels hebben we al veel gedaan en bereikt. 

Laatst zijn bijvoorbeeld twee schoolklassen uit de buurt de hele dag in de 

winkel geweest onder andere voor een workshop over gezonde voeding. 

Dan merk je dat die rotjochies die ’s avonds voor overlast zorgen, gewoon 

kinderen zijn. Door het contact krijgen ze meer respect en gedragen ze 

zich beter in de winkel.

Wie?

Albert Heijn is de oudste nog bestaande supermarkt-

keten in Nederland met circa 800 winkels. Er werken 

ongeveer 70.000 medewerkers en de jaarlijkse omzet 

bedraagt zo’n € 8 miljard.

Wat?

Albert Heijn wil de winkel om de hoek zijn en midden  

in de maatschappij staan. Daarom zijn er winkels in 

allerlei buurten, waaronder ook 43 in de zogenaamde 

prachtwijken, waar Albert Heijn actief deelneemt aan de 

wijkaanpak. Albert Heijn richt zich op vijf thema’s: schoon, 

heel, veilig, informatie en interactie. In samenwerking met 

De supermarktmanager  
als goede buurman
Albert	Heijn	draagt	bij	aan	schone,	hele	en	veilige	buurt

bijvoorbeeld de gemeente, politie, winkeliers en woning-

bouwcorporaties wordt gewerkt aan een verbetering van 

de leefomgeving rond de winkel. Vanuit het hoofdkantoor 

worden landelijke projecten geïnitieerd, zoals De Dag van 

de Dialoog, Burendag en Straatvoetbaltoernooien. Super-

marktmanagers kunnen daarbij aanhaken en daarnaast 

ook hun eigen activiteiten opzetten.

Hoe?

In Zuilen, waar Roy de Groot manager is, is al lang veel 

aandacht voor veiligheid. Albert Heijn speelt daarbij een 

actieve rol. Partijen met een taak op dat terrein, zoals 

politie, buurtcoaches en het wijkbureau, brengt Albert 

Heijn bij elkaar en stimuleert zo samenwerking.  
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Winkelcentrum Rokade in Zuilen heeft dankzij deze 

inzet als eerste in Nederland een vierde ster voor veilig-

heid van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 

ontvangen. Albert Heijn wil graag actief deelnemen aan 

deze projecten. Zo ook aan de zogenaamde wijkaanpak, 

waarbij het er in eerste instantie om gaat de belangrijk-

ste spelers in de wijk om tafel te krijgen.

Winst	voor	de	samenleving

• Albert Heijn wil midden in de samenleving staan, écht 

de supermarkt zijn voor 16 miljoen mensen en samen 

met hen werken aan een leefbare omgeving. 

• Albert Heijn draagt ook bij aan arbeidsparticipatie.  

Zij streeft dat haar medewerkersbestand een afspiege-

ling van de buurt is. Zo wil Albert Heijn bijvoorbeeld 

meer jongeren met een beperking, de zogeheten 

Wajongers, een werkplek bieden. 

• Albert Heijn levert een bijdrage aan een veilige, schone 

en hele buurt. Daarmee wordt de wijk prettiger en leef-

baarder en worden veel irritaties weggenomen. 

Winst	voor	het	bedrijf

• Een betere leefomgeving en een gezondere buurt 

maakt dat klanten liever naar de winkel willen komen 

en dat is goed voor Albert Heijn. 

• Je komt op een heel andere manier in contact met  

je klanten en buurtbewoners. 

• Het is prettig dat de medewerkers en klanten veilig  

naar de winkel kunnen komen. 

Roy	de	Groot:

Ik dacht altijd dat MVO een modetrend was,  

een politiek correct statement vanuit het bedrijf. 

Maar toen ik met de buurt ging werken, begon 

ik er ook daadwerkelijk het nut van in te zien. 

Het levert enorm veel goodwill op en is op lange 

termijn echt goed voor je bedrijf.

• Je vergroot je netwerk in de gemeente, waardoor snel-

ler actie kan worden ondernomen wanneer dat nodig is. 

3	tips	van	Albert	Heijn

• Leg contacten met instanties die in dezelfde wijk  

opereren. Nodig ze uit, ga met elkaar in gesprek.  

Zo leer je door een andere bril naar de wijk kijken. 

• Ga niet voor het snelle gewin, maar kijk naar het nut 

op lange termijn.

• Wees authentiek. Doe het niet omdat het moet,  

maar omdat je echt enthousiast bent. Anders prikken 

mensen er zo doorheen. 

Meer	weten?
 

www.albertheijn.nl

Lokale.Betrokkenheid@ah.nl



Sport	is	ontzettend	
belangrijk	voor	mensen	
met	een	handicap.

3 Bewegen

MBO in bedrijf  13  * * * 
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Bewegen

Bewegen, sport en spel verbindt en maakt gezond. 

Deelname aan sport en sportverenigingen is een 

natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten 

en verschillende bevolkingsgroepen met elkaar  

in contact te brengen. Daarnaast kun je via sport 

mensen met beperkingen bij de samenleving betrek-

ken en jongeren waarden en normen bijbrengen. 

Issues

Nederlanders worden te dik en bewegen te weinig. 

De media staan er bol van. Vooral kinderen moeten 

meer gaan bewegen. Maar sport is nog niet toegan-

kelijk voor iedereen. Sociale acceptatie in de sport 

is niet vanzelfsprekend. Zo sporten homoseksuele 

mannen minder binnen verenigingen dan heterosek-

suele mannen. En is de betrokkenheid van allochto-

nen bij sportclubs nog te beperkt. Ook gehandicap-

ten ondervinden nog veel barrières. 

Rol	bedrijven

Bedrijven kunnen lokale sportverenigingen onder-

steunen of sportactiviteiten sponsoren. Daarbij is er 

veel te kiezen voor bedrijven: het ondersteunen van 

een golftoernooi heeft een andere uitstraling dan het 

sponsoren van straatvoetbal. Ook in sportprojecten  

is een grote diversiteit. Er zijn projecten of activiteiten 

die zich richten op het verbeteren van de positie van 

bepaalde doelgroepen die nog nauwelijks worden be-

reikt in de samenleving. Zoals hardloopprojecten voor 

geïsoleerde vrouwen en meisjes, trapveldjes voor jon-

geren in achterstandswijken en een voetbaltoernooi 

voor dak- en thuislozen. Daarnaast zijn er organisaties 

die zich inzetten voor het toegankelijk maken van 

sport voor iedereen, bijvoorbeeld voor gehandicapten.

Bij onveranderd gedrag telt Nederland binnen 

afzienbare tijd meer dan 700.000 veel te dikke 

kinderen (TNO).

Slechts de helft van de kinderen beweegt vol-

doende en een aanzienlijk deel van de kinderen 

heeft geen gezond voedingspatroon (GGD).

Er zijn 28.600 sportorganisaties; 28% van de 

Nederlanders van 16 jaar en ouder is lid van een 

vereniging en 11% van de Nederlanders doet vrij-

willigerswerk binnen een sportvereniging (NISB). 

Feiten	en	cijfers
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Roelie van Stempvoort, programmamanager Nederland van Rabobank 

Foundation: Gehandicaptensport is een van de thema’s waar wij ons  

op richten. De gehandicaptensport bevindt zich helaas nog steeds in 

een achterstandspositie. De Rabobank is een grote sportsponsor en de 

Rabobank Foundation, als maatschappelijk fonds van de Rabobank Groep, 

speelt een belangrijke rol om die positie te verbeteren. Sport is ontzettend 

belangrijk voor mensen met een handicap. Het verbetert hun conditie en 

motorische vaardigheden, vergroot hun zelfvertrouwen en het helpt  

bij het uitbreiden van hun sociaal netwerk.

Wie?

Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op  

coöperatieve grondslag. In totaal werken er circa 58.400 

FTE in 48 landen en worden er wereldwijd ongeveer  

10 miljoen klanten bediend. 

Wat?

Rabobank Groep bestaat uit 143 zelfstandige lokale 

Rabobanken die elk hun betrokkenheid bij de lokale  

samenleving vormgeven. In 1973 werd de Rabobank 

Foundation opgericht als onafhankelijke stichting. 

Jaarlijks ontvangt de foundation een donatie vanuit de 

Rabobank Foundation helpt  
gehandicaptensport vooruit
Maatschappelijk	fonds	heeft	jaarlijks	€	14	miljoen	te	besteden

Rabobank Groep die gerelateerd is aan de winst. Het 

jaarlijks budget bedraagt zo’n € 14 miljoen, waarvan 

een kwart in Nederland wordt besteed. Rabobank Foun-

dation ondersteunt landelijke projecten met een brede 

maatschappelijke uitstraling, met name financieel. Lo-

kale banken kunnen vaak in hun werkgebied aanhaken 

met vrijwillige inzet. Ook zij hebben eigen winstuitke-

ringsfondsen, zogenaamde coöperatiefondsen.

Hoe?

De foundation ontvangt veel aanvragen voor ondersteu-

ning die bijvoorbeeld getoetst worden op maatschap-

pelijke relevantie, innovativiteit en duurzaamheid. Een 
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Roelie	van	Stempvoort:

We hebben geleerd om keuzes te durven maken  

en meer focus te geven aan ons toekennings- 

beleid. Less is more. De projecten die we selec-

teren, steunen we vaak meer jaren met een 

aanzienlijke donatie. Soms betekent dat ook  

dat we financiële steun geven voor de exploita-

tie om zo de gewenste groei en of professionali-

sering te bereiken.

hoofdthema in Nederland is sport en vrije tijd. Daaronder 

valt ook Gehandicaptensport. Er worden meerjarige part-

nerships aangegaan met maatschappelijke organisaties, 

bijvoorbeeld met het Fonds Gehandicaptensport. Daarmee 

zijn drie projecten vormgegeven: (S)cool on wheels,  

Special Olympics en Talentontwikkeling van wielren-

ners en hockeyers met een handicap. Ongeacht de mate 

van beperking kan iedereen aan de sportevenementen 

meedoen. Conditieverbetering is belangrijk omdat deze 

mensen vaak een zittend bestaan leiden en relatief vaak 

kampen met overgewicht.

Winst	voor	de	samenleving

• De Rabobank Foundation helpt grote groepen mensen 

verder, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke  

of lichamelijke beperking, dak- en thuislozen, mensen 

met een psychische stoornis, ouderen en mensen die 

niet kunnen lezen en schrijven. De foundation bevor-

dert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze 

mensen en daarmee de kwaliteit van leven. 

• De sportprojecten, gericht op mensen die door een  

beperking, ziekte of leefsituatie niet volwaardig kunnen 

deelnemen aan de maatschappij, brengen ontspanning 

en een verbetering van hun fysieke conditie. Bovendien 

wordt hun sociaal netwerk vergroot.

Winst	voor	het	bedrijf

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is sterk ver-

ankerd binnen de Rabobank Groep, zowel landelijk als 

lokaal. Het hoort bij de coöperatieve identiteit van de 

Rabobank. Het bestaansrecht gaat verder dan de rol als 

bancaire dienstverlener. Ze investeren in hun medewerkers 

en in de omgeving waarin ze werkzaam zijn. Participeren 

in maatschappelijke relevante projecten is hier onderdeel 

van. Die investering wordt gewaardeerd door de klanten 

en leden en versterkt hun positie in de markt.

3	tips	van	Rabobank	Foundation

• Investeer in partnerships, niet in eenmalige kortlopen-

de projecten. Durf langer samen te werken; dan kun 

je veel meer betekenen.

• Kies een onderwerp dat bij je bedrijf past, dan kun  

je de medewerkers makkelijk betrekken.

• Durf te kiezen voor een thema. Je kunt niet alles 

doen. Je moet als bedrijf laten zien waar je voor staat. 

Meer	weten?
 

www.rabobankfoundation.nl



Door	extra	begeleiding	
scoren	kinderen	hoger		
op	hun	Cito-toets.

4 Leren
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Leren

We leren ons hele leven lang. Op scholen en andere 

onderwijsinstellingen, maar ook informeel. Diploma’s 

en startkwalificaties vanuit het formeel onderwijs zijn 

hard nodig om de arbeidsmarkt op te kunnen komen. 

Maar ook de ervaringen en opgedane kennis uit infor-

meel leren zoals maatschappelijke stages en vrijwil-

ligerswerk dragen bij aan het versterken van de positie 

op de arbeidsmarkt.

Issues

Helaas heeft niet iedereen dezelfde kansen.  

Jongeren die opgroeien in achterstandswijken 

krijgen vaak niet de steun en aandacht vanuit hun 

directe omgeving die nodig is om met persoonlijke  

en maatschappelijke tegenslagen om te gaan.  

Zogenaamde zwarte scholen belemmeren de inte-

gratie en zijn slecht voor de onderwijskansen van de 

leerlingen bijvoorbeeld door het lagere taalniveau. 

Veel jongeren eindigen zonder diploma; met name 

onder vmbo-scholieren is schooluitval hoog. En  

zonder diploma is het voor zowel jong als oud moei-

lijk een plek te veroveren op de arbeidsmarkt.

Rol	bedrijven

Schooluitval kan worden voorkomen door deze 

kinderen extra ondersteuning te bieden. Bedrijven 

kunnen medewerkers inzetten als maatje of mentor 

voor achterstandsleerlingen via coaching- en mento-

ringprojecten. Weekendscholen bieden kinderen  

en jongeren een steuntje in de rug bij het verbete-

ren van hun schoolprestaties en het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden. Loopbaanoriëntatieprogram-

ma’s geven jongeren de kans om onder professionele 

begeleiding kennis te maken met het bedrijfsleven 

en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werk- 

nemers kunnen vrijwillig leerlingen begeleiden 

tijdens het doen van een maatschappelijke stage. 

Bijvoorbeeld via de MaStafette: een project van het 

ministerie van OCW en de ABN Amro Foundation 

waarbij grote bedrijven om de beurt een maatschap-

pelijke stageactiviteit organiseren.

4 op de 25 kinderen wonen in Nederland in  

een achterstandswijk. Dat zijn 590.000 kinderen 

in totaal (Zorgatlas).

Per jaar verlaten ruim 42.000 leerlingen  

de schoolbanken zonder startkwalificatie  

(ministerie van OCW).

In het schooljaar 2011/2012 gaan 195.000 scholie-

ren een maatschappelijke stage doen (MOVISIE).

Feiten	en	cijfers
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Kees Meeuwsen, Senior Accountmanager bij Eiffel: De Weekend Academie 

is een prachtig initiatief. Ik kwam er via-via mee in contact en het pro-

gramma sprak me meteen heel erg aan. Door de extra begeleiding vanuit 

de Weekend Academie scoren kinderen hoger op hun Cito-toets, wat 

enorm bepalend is voor hun toekomst. Het is mooi dat wij daar als Eiffel 

een bijdrage aan kunnen leveren. Wij hebben ons in ieder geval voor vijf 

jaar aan het project verbonden, financieel, maar vooral door inzet  

in natura.

Wie?

Eiffel biedt integrale, projectmatige en interim- 

oplossingen voor juridische, financiële en procesmatige 

vraagstukken binnen zowel bedrijven als overheden. 

Eiffel heeft zo’n 600 professionals in dienst die voor 

circa 300 klanten werken.

Wat?

‘Het bieden van toekomstperspectief aan jongeren in 

Nederland die door sociaal-economische omstandig-

heden een minder kansrijke positie hebben, door het 

realiseren of ondersteunen van onderwijs in de breedste 

zin van het woord.’ Met deze missie is in 2007 Stichting 

Eiffel Foundation ondersteunt  
de Weekend Academie
Samen	kinderen	een	eerlijke	kans	bieden

Eiffel Foundation opgericht. Als kennisorganisatie vindt 

Eiffel onderwijs een logische keuze. De invulling van de 

missie komt tot stand door de ondersteuning of oprich-

ting van Weekend Academies in Amsterdam, Eindhoven,  

‘s-Hertogenbosch en Arnhem. Hier krijgen kinderen van 

10 t/m 14 jaar de kans om hun onderwijsachterstand in 

te lopen. Met huiswerkbegeleiding en training in sociale 

vaardigheden helpt Eiffel hen een eerlijke kans in onze 

maatschappij te krijgen.

Hoe?

De Weekend Academie was het eerste project waar Eiffel 

mee startte vanuit de Foundation. De ondersteuning  

is voor een klein deel financieel, maar vooral in natura.  
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Kees	Meeuwsen:	

Wil je echt wat kunnen betekenen voor een 

maatschappelijk initiatief, dan moet je het  

professioneel aanpakken. Om effectief te  

kunnen zijn heb je een divers projectteam  

nodig met zowel bedenkers als uitvoerders.  

Met ons eerste team hebben we een test 

gedaan op de samenstelling. Daaruit bleek dat 

we een tekort aan uitvoerders hadden.

Zo ondersteunt Eiffel de Weekend Academie met strate- 

gisch advies, coaching, door de Eiffel-opleidingen toe-

gankelijk te maken voor medewerkers van de Weekend 

Academie en door locaties en faciliteiten ter beschikking 

te stellen. Ook wordt er een link gelegd met de sportspon-

soring van Eiffel, bijvoorbeeld door clinics te organiseren 

voor de kinderen van de Weekend Academie bij de hoc-

keyclub in Amstelveen of de basketbalclub in Den Bosch. 

Medewerkers van Eiffel gaven workshops die aansluiten 

bij hun persoonlijke passie of interesses, zoals omgaan met 

geld, gezonde voeding, dans of reizen.

Winst	voor	de	samenleving

• De kinderen doen het beter op school met positieve 

gevolgen voor hun toekomst. 

• Doordat Eiffel de Weekend Academie voor een lan-

gere periode ondersteunt, is het voor hen makkelijker 

om andere bedrijven, overheid of fondsen te betrek-

ken. Daardoor kunnen ze weer meer betekenen voor 

de kinderen en wordt de continuïteit gewaarborgd. 

Winst	voor	het	bedrijf

• Het bezorgt de medewerkers een positief gevoel  

en ze leren veel van hun maatschappelijke inzet.

• Vooral bij de young professionals is er vaak een wens 

om zich maatschappelijk in te zetten. Eiffel biedt  

de medewerkers een platform om dit te doen via  

het bedrijf.

• De maatschappelijke activiteiten van Eiffel dragen  

bij aan de uitstraling van de organisatie; het  

sociale karakter. 

• Het levert Eiffel interessante contacten op, zoals met 

banken en woningcorporaties. 

3	tips	van	Eiffel

• Zoek een initiatief waar je echt iets mee hebt.  

Bijvoorbeeld in je vestigingsplaats. 

• Doe liever één project goed, dan meer projecten half. 

Start met een project waar je helemaal voor gaat. 

• Kijk goed om je heen waar je als bedrijf de meeste 

toegevoegde waarde kunt hebben. Bijvoorbeeld  

door de inzet van je core business-activiteiten.

Meer	weten?

Kees Meeuwsen, Senior Accountmanager bij Eiffel,  

026-3517700, kmeeuwsen@eiffel.nl



Er	zijn	mensen	die	wel	
kunnen	en	willen	werken,	
maar	niet	aan	bod	komen.

5 Werken
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Werken

Meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving; 

dat wil bijna iedereen. Werken garandeert in veel  

gevallen een inkomen en is een bron van sociale  

contacten en ontwikkeling. Ook geeft het mensen  

een positie om mee te beslissen. Mensen die werken 

zijn fysiek, sociaal en psychisch vaak gezonder. Maar 

de arbeidsmarkt is niet voor iedereen toegankelijk.  

En optimaal deelnemen aan de samenleving is niet 

voor iedereen vanzelfsprekend.

Issues

Mensen met een beperking, allochtonen, vrouwen 

en jongeren blijven achter op de arbeidsmarkt.  

De grote afstand die zij kunnen hebben tot de 

arbeidsmarkt kan komen door individuele oorzaken, 

zoals hun functiebeperking of slechte beheersing 

van de Nederlandse taal. Maar vaak heeft het ook 

een maatschappelijke oorzaak. Veel bedrijven vinden 

het moeilijk om toegankelijk te zijn voor iedereen. 

Door vergrijzing, individualisering en internationa-

lisering wordt de Nederlandse beroepsbevolking 

steeds diverser. Bedrijven hebben meer en meer  

te maken met verschillen in waarden, normen  

en behoeften van werknemers.

Rol	bedrijven

Bedrijven kunnen inspelen op de diverse beroepsbe-

volking door werk te maken van hun diversiteitsbeleid. 

Diversiteitsbeleid houdt rekening met verschillen 

tussen mensen in sekse, etniciteit, seksuele voorkeur, 

leeftijd, handicap en religie. Diversiteitsbeleid richt 

zich onder meer op gelijke rechten en kansen voor ver-

schillende groepen en het tegengaan van discriminatie 

en sociale uitsluiting. Sinds enige jaren bestaat er een 

Diversiteit Top 50 om bewustwording en daadkracht 

op het gebied van diversiteit binnen organisaties een 

positieve impuls te geven. Ook het project ‘Toonaan-

gevende werkgevers’ is een mooi voorbeeld: MVO 

Nederland ondersteunt en stimuleert bedrijven  

om mensen met een beperking in dienst te nemen. 

Het percentage werkloosheid van de beroeps-

bevolking (15-64 jaar) ligt voor allochtonen vele 

malen hoger dan voor autochtonen (E-Quality).

Onder jongeren (15-24 jaar) is dit het hoogst:  

22% van de niet-westerse allochtonen jongeren  

en 9,7% van de autochtone jongeren zijn werk-

loos (E-Quality).

Nederland telt ruim 850.000 gedeeltelijk  

arbeidsongeschikten. Onder hen is een toene-

mend aantal Wajongers, die al op jonge leeftijd 

gehandicapt zijn geraakt (UWV). 

Feiten	en	cijfers
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Joy Lodarmasse, Beleidsadviseur MVO bij Alliander: Er zijn mensen die wel 

kunnen en willen werken, maar niet aan bod komen. Wij willen de beste 

medewerkers aan boord halen. Daarom onderzoeken we hoe we dingen 

anders kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ‘mensen 

met een lastig lichaam’, zoals Nicolette Mak van Valid People ze zo mooi 

noemt, bij ons komen werken. Wij willen onze beperkte denkbeelden 

over deze groepen doorbreken. Want een ICT-er in een rolstoel is minder 

beperkt dan een secretaresse met RSI.

Wie?

Netwerkbedrijf Alliander telt circa 6000 medewerkers  

en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet en 

Liandon. 

Wat?

Alliander maakt onderscheid tussen Maatschappelijk  

Betrokken Ondernemen en Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen. Het eerste wordt vormgegeven 

door de Alliander Foundation en legt de nadruk op het 

faciliteren van vrijwilligerswerk door de medewerkers. 

Daarnaast focust Alliander op acht maatschappelijke 

thema’s waarbij ze haar betrokkenheid toont. Een van 

Alliander ondersteunt kwetsbare 
groepen op de arbeidsmarkt
Focus op talent, niet op beperkingen

deze thema’s is Arbeidsparticipatie. Binnen dit thema 

is bijvoorbeeld voor langdurig werkloze jongeren het 

project Step2Work opgezet en voor mensen met een 

lichamelijke beperking een partnerschap aangegaan  

met Valid People. Dat partnerschap bestaat uit finan- 

ciële ondersteuning in de opstartfase en Alliander is 

klant van de vacaturebank. 

Hoe?

Er zijn veel hoogopgeleide mensen met een lichame-

lijke beperking die geen baan kunnen vinden. Terwijl 

deze mensen vaak veel kwaliteiten in huis hebben. 

De aandacht gaat meestal uit naar de beperkingen in 

plaats van naar de talenten van deze mensen.  
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Jody	Lodarmasse:	

Ik heb ontdekt dat veranderingen soms  

makkelijk gaan en soms heel moeilijk. De ene 

keer heb je een inspirerend gesprek en duurt 

het maanden voordat er iets gebeurt en de 

andere keer hoef je maar een klein duwtje te 

geven om iemand’s blik op de wereld te veran-

deren en veel energie vrij te laten komen.

Alliander gaat onderzoeken waarom er zo weinig  

mensen uit deze groep bij haar organisatie werken en 

waarom ze niet bij hen solliciteren. Zo proberen ze  

de beste mensen binnen te halen voor het bedrijf  

en tegelijkertijd iedereen een eerlijke kans te geven  

op werk. Alliander voert hiertoe veel gesprekken met 

verschillende stakeholders, zowel intern als extern.

Winst	voor	de	samenleving

• Alliander draagt bij aan de gezondheid van de samen-

leving. Het is financieel en sociaal-emotioneel gezon-

der voor de samenleving als samen gewerkt wordt  

aan een toegankelijke arbeidsmarkt voor iedereen. 

• Ook levert het de samenleving letterlijk winst op, 

zoals blijkt uit Social Return on Investment-berekenin-

gen (Social Return on Investment oftewel SROI is een 

methodiek die het economische én sociaal rendement 

van maatschappelijke investeringen meet). 

Winst	voor	het	bedrijf

• Alliander haalt op deze manier getalenteerde,  

gemotiveerde en loyale medewerkers in huis.

• Andere medewerkers leren van samenwerken met 

mensen met beperkingen. Ze worden er socialer  

en ruimdenkender van. 

• Een divers medewerkersbestand geeft kleur aan het 

bedrijf. Er komt een andere energie in het gebouw. 

Het bevordert creatief en innovatief denken. 

,
3	tips	van	Alliander

• Zorg dat je aansluit bij het kernproces van je afdeling  

of je bedrijfsvoering. Dan bereik je meer dan met 

losse projecten.

• Schenk veel aandacht aan het creëren van draagvlak, 

zowel intern als extern. Organiseer dialogen met 

stakeholders op verschillende niveaus en voer intern 

veel gesprekken. 

• Zorg voor commitment bij de top, dat ook wordt 

uitgesproken richting de medewerkers. Mensen die 

vanuit hun eigen motivatie willen bijdragen, moe-

ten zich veilig genoeg voelen om in actie te durven 

komen. Ze moeten zich gesterkt voelen dat het kan en 

mag binnen het bedrijf. 

Meer	weten?
 

Joy Lodarmasse, beleidsadviseur MVO bij Alliander,  

joy.lodarmasse@alliander.com, www.alliander.com



Wij	willen	dat		
de	medewerkers	trots		
zijn	op	ons	bedrijf.

6 Leven
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Leven

Voor iedereen moet het mogelijk zijn deel te nemen 

aan de samenleving. Voor een krachtige Nederlandse  

samenleving zijn we gebaat bij de optimale partici- 

patie van alle inwoners, ongeacht hun sociale of 

culturele achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur 

of fysieke of psychische mogelijkheden. Je kunt 

deelnemen aan de maatschappij via een betaalde 

baan, maar ook door je vrijwillig in te zetten voor je 

omgeving of anderen. 

Issues

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen van-

zelfsprekend. Sommige mensen kunnen zich niet op 

eigen kracht redden en hebben een steuntje  

in de rug nodig. Er zijn veel organisaties actief om 

deze mensen verder te helpen, veelal vrijwilligersor-

ganisaties. Vrijwilligersorganisaties kunnen hun werk 

niet altijd goed uitvoeren omdat ze vaak met tekorten 

kampen. Denk hierbij aan financiële tekorten, gebrek 

aan kennis en netwerken en te weinig vrijwilligers.

Rol	bedrijven

Bedrijven kunnen vrijwilligersorganisaties op ver-

schillende manieren ondersteunen. Ze kunnen zich 

bijvoorbeeld verbinden aan een lokaal Platform 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen of via  

de netwerken van een intermediair Maatschappe-

lijke Betrokken Ondernemen projectideeën opdoen. 

Om op een makkelijke manier in aanraking te 

komen met behoeften van vrijwilligersorganisaties, 

kan een bedrijf meedoen aan een Maatschappelijke 

Beursvloer. Dit is een evenement waarbij vragen van 

maatschappelijke organisaties ter plekke worden 

gekoppeld aan aanbod vanuit het bedrijfsleven.

Nederland telt 5,6 miljoen vrijwilligers; dat is 44% 

van de volwassen bevolking (CBS).

Vrijwilliger besteden gemiddeld een dagdeel in 

de week aan vrijwilligerswerk; à € 25 per uur is 

dat een fictieve economische waarde van € 25 

miljard (KPMG).

45% van de grote bedrijven en 23% van de  

middelgrote bedrijven doet aan werknemers- 

vrijwilligerswerk (ministerie van EZ).

Feiten	en	cijfers
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Tom Coehorst, directeur en oprichter van ACES Direct: We zijn al jaren 

bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de zin van  

energiebesparing, eisen stellen aan leveranciers en dergelijke. Maatschap-

pelijk Betrokken Ondernemen is voor ons de volgende stap. We hebben 

een jong hoogopgeleid team met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar.  

Zij eisen dit van de organisatie. Wij willen deze mensen graag behouden 

en ervoor zorgen dat ze trots kunnen zijn op het bedrijf waar ze werken. 

MBO draagt daaraan bij.

Medewerkers ACES Direct eisen 
maatschappelijke betrokkenheid
Enthousiasme	over	eerste	activiteit	leidt	tot	structurele	inzet

Wie?

ACES Direct is leverancier van hardware, software, 

randapparatuur en supplies. Bij ACES Direct werken  

ongeveer 55 medewerkers en zij bedienen jaarlijks 

meer dan 10.000 zakelijke klanten. 

Wat?

ACES Direct is kort geleden gestart met het actief onder-

steunen van maatschappelijke organisaties in de buurt. In 

september 2010 deden twaalf medewerkers voor het eerst 

op een zaterdag vrijwilligerswerk bij twee instellingen. 

ACES Direct overweegt deze twee organisaties structureel 

te gaan ondersteunen, zowel financieel  

als in natura. Het ICT-bedrijf wil daar ook haar klanten en 

leveranciers bij betrekken. Daarnaast doet ACES Direct 

mee aan de Maatschappelijke Beursvloer in Tilburg door 

daar onder andere notebooks en uren systeembeheer ter 

beschikking te stellen. De Beursvloer is een evenement 

waar bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen 

en overheden elkaar ontmoeten en vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk verhandelen.

Hoe?

Tijdens een Google-zoektocht naar maatschappelijke 

instellingen, stuitte directeur Tom Coehorst op de lokale 

makelaar in Tilburg, Contour. Contour brengt bedrijven en 

maatschappelijke organisaties samen en adviseerde ACES 
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Direct bij het vinden van twee passende vrijwilligersprojec-

ten. Contour organiseert ook de Maatschappelijke Beurs-

vloer in Tilburg. Als eerste activiteit maakte ACES Direct 

de tuin van een huis van stichting Kompaan winterklaar. 

In dit huis worden jongeren tot 18 jaar behandeld die 

problemen thuis hebben. ’s Middags werd er gevoetbald 

en andere spelletjes gedaan met de kinderen. De andere 

helft van de medewerkers ging naar zorgcentrum Padua 

om de bewoners te helpen bij de voorbereidingen voor 

een jubileumfeest.

Winst	voor	de	samenleving

• Maatschappelijke instanties krijgen de beschikking over 

meer vrijwilligers, meer middelen, meer geld. Daarmee 

kunnen ze meer betekenen voor de samenleving.

• Medewerkers ervaren hoe leuk en nodig het is om  

vrijwilligerswerk te doen en gaan daardoor privé ook 

vaak vrijwilligerswerk doen. 

Winst	voor	het	bedrijf

• MBO helpt je aan een imago als maatschappelijk 

betrokken bedrijf.

• Medewerkers zijn trots op het bedrijf waar ze werken 

en daarmee draagt MBO bij aan het behoud van  

goed personeel. 

• Medewerkers realiseren zich hoe goed ze het zelf  

hebben en relativeren daardoor hun eigen problemen. 

Tom	Coehorst:

Het viel me tegen om een groep medewerkers 

te vinden die mee wilde doen aan de eerste  

activiteit. De meesten zagen het als het opof-

feren van hun vrije zaterdag. Maar na afloop 

waren ze allemaal ontzettend enthousiast.  

Door dit enorme enthousiasme intern zal het 

geen probleem zijn om medewerkers te vinden 

voor een volgend project.

3	tips	van	ACES	Direct

• Ga naar een lokale makelaar die bemiddelt in maat-

schappelijke projecten. Een makelaar heeft een  

netwerk van maatschappelijke organisaties en erva-

ring met MBO. Dat bespaart je veel tijd en maakt  

het eenvoudig om iets te doen. 

• Adopteer organisaties en ondersteun ze voor een  

langere periode. Dan kun je veel meer betekenen 

voor de organisatie en het is leuker voor je eigen 

medewerkers.

• Gewoon doen! 

Meer	weten?
 

Tom Coehorst, directeur van ACES Direct, 013-5301920, 

tom.coehorst@acesdirect.nl, www.acesdirect.nl

Albert Rusch, projectleider Maatschappelijke Beursvloer bij 

Contour Tilburg, 013-5498650, arusch@contourtilburg.nl 

www.contourtilburg.nl
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Wat doet MOVISIE voor u?

MOVISIE, kennisinstituut en adviesbureau voor maat-

schappelijke ontwikkeling, brengt de mogelijkheden  

en kansen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

(MBO) breed onder de aandacht bij bedrijven, maat-

schappelijke organisaties en overheden. We versterken 

de lokale infrastructuur rond MBO en ontwikkelen 

instrumenten waarmee MBO kan worden gestimuleerd. 

We werken hierin samen met landelijke partners uit  

het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. MOVISIE 

adviseert bedrijven (zoals Alliander/Nuon, KLM, ING, 

Holland Casino, NS, Univé Verzekeringen/UVIT), over-

heden en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld 

De Zonne bloem, Kico en Landschapsbeheer Nederland) 

over hun MBO beleid. Door onze kennis over maat-

schappelijke thema’s en netwerken is MOVISIE een 

unieke speler in de wereld van Maatschappelijk  

Betrokken Ondernemen. Hoe uit zich dat? Onder  

andere in deze projecten en instrumenten.

Dubbel	Genieten
Dubbel Genieten verbindt cliënten van maatschappelijke 

organisaties met werknemersvrij willigers en scholieren  

vanuit de maatschapelijke stages. Dubbel Genieten is 

een succesvolle methode waarbij scholieren erop uitgaan 

met een oudere of gehandicapte. Dit doen zij onder 

begeleiding van werknemers in het kader van werk-

nemersvrijwilligerswerk. Door deze mensen, die elkaar 

anders naar alle waarschijnlijkheid nooit ontmoet hadden, 

bij elkaar te brengen ontstaan bijzondere momenten.

Kijk voor meer informatie over Dubbel Genieten  

op www.dubbelgenieten.nl.

Just	share	it	&	Zakendoen	met	bedrijven
Op basis van ervaringen uit de praktijk ontwikkelde  

MOVISIE twee stappenplannen. Just share it is een 

praktische handleiding voor bedrijven over samenwer-

ken met maatschappelijke organisaties. Zakendoen met 

bedrijven biedt maatschappelijke organisaties goede 

handvatten bij het opstarten van partnerschappen met 

het bedrijfsleven. 

Beide stappenplannen zijn gratis te downloaden  

op www.movisie.nl/betrokkenondernemen
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Maatschappelijke	Beursvloer
Tijdens een Maatschappelijke Beursvloer vindt handel 

plaats in de vraag en aanbod van vrijwilligerswerk  

in de breedste zin. Vragen uit het veld worden ter plekke 

gekoppeld aan aanbod vanuit het bedrijfsleven. Op deze 

anderhalf uur durende informele ‘markt’ ontmoeten 

lokale maatschappelijke organisaties, overheden, onder-

wijsinstellingen en het bedrijfsleven elkaar. Tijdens deze 

ontmoetingen worden vraag en aanbod in de vorm van 

menskracht, kennis, faciliteiten en toegang tot netwerken 

samengebracht en ontstaan er (duurzame) samenwer-

kingsverbanden tussen de partijen. MOVISIE promoot in 

samenwerking met ABN AMRO Foundation en KPMG het 

beursvloerconcept met als resultaat ruim 125 beursvloeren 

in binnen- en buitenland anno 2010.

Kijk voor meer informatie of een Beursvloer  

in uw omgeving op www.beursvloer.com.

Nationaal	Stimuleringsprogramma
Op initiatief van MOVISIE, MVO Nederland, VWS en een 

aantal koplopers uit het bedrijfsleven startte MVO Neder-

land in de zomer van 2009 het Nationaal Stimuleringspro-

gramma MBO. Dit programma is gericht op de stimulering 

en professionalisering van MBO en werknemersvrijwilli-

gerswerk in Nederland en loopt tot de zomer van 2013.

Meer weten? www.nationaalmboplatform.nl, 

www.movisie.nl/betrokkenondernemen en 

www.mvonederland.nl/mbo.

Nationale	MBO	Monitor
De Nationale MBO Monitor stimuleert en meet Maat-

schappelijk Betrokken Ondernemen. Het is het eerste 

meetinstrument waarmee u zelf de kwaliteit en kwantiteit 

van MBO binnen uw organisatie, bedrijf of gemeente  

in kaart kunt brengen. De Monitor bestaat uit maximaal 

20 vragen die betrekking hebben op de investeringen  

en opbrengsten op het gebied van MBO. De Monitor  

is er voor bedrijven, gemeenten en maatschappelijke 

organisaties. Na het invullen ontvangt u een tiplijst met 

concrete handreikingen voor een effectief MBO-beleid.

Vul de Nationale MBO Monitor in op  

www.nationalembomonitor.nl.

Netwerk	Intermediairs	MBO
De intermediairs in MBO adviseren en ondersteunen u 

in het vinden van succesvolle samenwerkingspartners bij 

MBO. Intermediairs brengen binnen hun eigen werkge-

bied maatschappelijke vraag en aanbod samen. Op 

praktisch niveau wordt het werk van deze intermediairs 

mogelijk gemaakt door een landelijk netwerk van inter-

mediairs in Betrokken Ondernemen. MOVISIE onder-

steunt dit netwerk van professionals. 

Kijk voor een intermediair in uw omgeving op  

www.betrokken.nu of 

www.nationaalmboplatform.nl.
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NL	DOET
NL DOET, voorheen Make a Difference Day, is een 

jaarlijks terugkerend evenement waarbij ‘iedereen’ 

wordt opgeroepen een of twee dagen vrijwil ligerswerk 

te doen. NL DOET is een landelijk evenement waarbij, 

naast het koningshuis, gemeenten, scholen en vele  

tienduizenden burgers, ook bedrijven zich vrijwillig  

inzetten voor de samenleving. NL DOET biedt een 

organisatorische en publicitaire infrastructuur waarmee 

bedrijven hun maatschappelijke betrokken heid met  

beperkte tijd en middelen en met een maxi maal resul-

taat kunnen invullen.

Ga naar www.nldoet.nl voor meer informatie.

Wereldz
MOVISIE was ook betrokken bij het tot stand komen  

van Wereldz. Tijdens dit jaarlijks terugkerend netwerk- 

en inspiratie-evenement komt Maatschappelijk Betrok-

ken Ondernemen (MBO) in al haar facetten aan bod. 

De eerste editie in de zomer van 2009 trok meer dan 

800 bezoekers. De tweede editie in november 2010 was 

aanleiding voor het verschijnen van deze publicatie.

Bekijk www.wereldz.nl.





MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie 

is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
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Wat is MBO? 

Een garagehouder die een wekelijks sleuteluurtje organiseert voor hangjongeren, 

de afdeling Personeel en Organisatie van een grote financiële dienstverlener die 

een sollicitatiecursus geeft aan allochtone vrouwen. Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen (MBO) kent oneindig veel varianten waarbij het bedrijfsleven zonder 

financiële tegenprestatie haar medewerkers inzet, faciliteiten beschikbaar stelt, een 

geldelijke bijdrage doet of haar promotiekanalen en netwerken inzet.

MBO in bedrijf

Deze brochure beschrijft zes inspirerende voorbeelden van bedrijven die hun 

maatschappelijke betrokkenheid op verschillende manieren tonen. Grote en kleinere 

bedrijven; elk bedrijf kan aan MBO doen. De bedrijven illustreren de mogelijke inzet 

rondom zes maatschappelijke thema’s waar MOVISIE zich voor inzet: Zorgen, Wonen, 

Bewegen, Leren, Werken en Leven. 


