




Voordat we verdergaan…

● Vraag maar raak

● Samen leren en vooruit!

● Chat is open voor introducties



Programma

● Corporate partnerships: hoe en wat?

● Voordelen en uitdagingen

● Breakout: wat zijn je eigen ervaringen?

● Best practices met echte impact

● Praktische tips voor waardevolle partnerships

● Breakout: projecten voor 2023?

● Samenvatting en volgende stappen



Collectively deepen our commitment to 
volunteerism as part of the solution to the 

challenges we face, and to embrace volunteerism 
as imperative to the creation of shared value

● Inzet? Hoe zit het met budget, capaciteit en kennis?

● Uitdagingen waar we niet altijd invloed op hebben…

● “We hebben geen idee waar we moeten beginnen”



Ingrediënten

● Samenwerking met goede doelen en 
non-profitorganisaties dicht bij huis

● Lokale focus en afgestemd op bedrijfsdoelen

● Werknemers op een persoonlijk niveau 
betrekken en activiteiten afstemmen op skills

● Impact meetbaar en deelbaar maken voor 
rapportage aan interne- en externe 
stakeholders

● Bedrijfsvrijwilligers in staat stellen hun eigen 
activiteiten, projecten en evenementen op te 
zetten en uit te voeren



Iedereen wint, toch?

Medewerkers
Goed doen 
volgens eigen 
waarden Bedrijven

Waardevolle 
vrijwillige inzet

Non profits
Skills & 
langetermijn 
inzet



Bedrijven

Profit vs. planet

93% van bedrijven gelooft dat de focus moet liggen 
op sociale doelen, naast het doel om winst te maken - 
Fortune

Bedrijven met sociale impact maken meer winst en 
zijn innovatiever - Harvard Business Review

40% van millennials gelooft dat bedrijfsdoelstellingen 
gericht moeten zijn op ‘het verbeteren van de 
samenleving’ - WEF



Voordelen Uitdagingen

● De waarde van gedeelde 
inzet voor sociale doelen

● Lokale impact én welzijn van 
medewerkers

● Inclusiviteit en lager verloop

● Professionele kennis en 
skills inzetten in je 
community

● Invullen van lokale behoefte 
met unieke activiteiten

● De realiteit van non-profit 
partners begrijpen

● Vertalen van sociale doelen 
naar sociale actie

● Behoeften van medewerkers 
én de lokale community 
verbinden

● Op locatie > virtueel > 
hybride activiteiten



Breakout:
Welke ervaringen heb je met het 

samenwerken met bedrijven?



http://www.youtube.com/watch?v=GG6_-ecSsVw


Praktijkvoorbeelden

     Focused vs Not Focused

















Tips & Tricks

● Betrek de juiste partners en stakeholders
● Spreek dezelfde taal
● Vind geschikte activiteiten
● Verbind non-profits met bedrijven
● MKB versus multinationals
● Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
● Betrek álle partijen evenredig
● Deel succesverhalen en ervaringen
● Evalueer, meet en rapporteer
● Maak impact tastbaar



Breakout:
Welke projecten ga jij mee aan 

de slag in 2023?


