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INLEIDING 

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Waarom heeft een handleiding voor 
maatschappelijke organisaties1 over samenwerking met bedrijven deze titel? Heel 
eenvoudig. Het aangaan van een samenwerking met een bedrijf kan een goede 
business zijn voor uw organisatie. Het biedt toegang tot nieuwe vrijwilligers, middelen, 
training, kennis, faciliteiten, donaties en opent nieuwe deuren. Bedrijven kunnen een 
partner zijn die u ondersteunt in het realiseren van uw doelstellingen. Niet gek in een 
klimaat waarbij de overheid flink bezuinigt, goede doelen steeds harder met elkaar 
moeten concurreren om de portemonnee van donateurs en mensen minder bereid zijn 
zich voor een langere periode als vrijwilliger te binden aan een stichting of vereniging.   
 
Samenwerking met uw organisatie is ook een goede business voor bedrijven. In de 
loop der jaren zijn bedrijven meer betrokkenheid gaan tonen bij de (lokale) 
samenleving. Dit Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is niet het gevolg van 
een groeiende barmhartigheid, maar van het besef dat een bedrijf niet meer 
uitsluitend te maken heeft met de wensen van de klant en de aandeelhouders. Het 
succes van een bedrijf wordt steeds vaker ook bepaald door het oordeel van 
belanghebbenden buiten het bedrijf: de publieke opinie, de lokale gemeenschap en 
maatschappelijke organisaties. Bedrijven worden daarom steeds actiever in het 
onderhouden van goede relaties met buurtbewoners, gemeente en maatschappelijke 
organisaties, zowel landelijk als lokaal. Soms door hun kennis, middelen en netwerken 
in te zetten voor een goed doel, soms door werknemers de mogelijkheid te bieden 
vrijwilligerswerk te doen (werknemersvrijwilligerswerk), soms door in gesprek te gaan 
met de bewoners van de wijk waar het bedrijf gevestigd is.  
 
Samenwerking met bedrijven is ook zakendoen. Zakendoen impliceert dat je als 
zakenpartners elkaar iets te vragen, maar vooral ook iets te bieden hebt. De uitdaging 
is dan ook om de sterke kanten van beide partijen aan elkaar te koppelen. Voorheen 
was het zo dat ondersteuning uit het bedrijfsleven een vorm van liefdadigheid was en 
vooral bestond uit het doneren van geld. Die tijd is voorbij. Bedrijven willen graag iets 
terugzien voor hun ondersteuning in de vorm van een tegenprestatie. En die heeft u 
wel degelijk in huis! Waar de sterke kant van bedrijven hun ondernemerschap, 
commerciële vaardigheid en marketing is, is die van u uw creativiteit om met beperkte 
middelen doelen te bereiken, uw enthousiasme dat mensen motiveert zich voor u in te 
zetten en uw oprechte betrokkenheid bij (een deel van) de maatschappij. U biedt een 
bedrijf een nieuwe horizon, mensen die trots zijn op hun werk, nieuwe kennis en 
vaardigheden en ideeën voor nieuwe producten of diensten. Door u op te stellen als 
een gelijkwaardige zakenpartner investeert u in uw toekomst.  
 
Deze handleiding is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die willen 
samenwerken met bedrijven. De handleiding is in principe geschikt voor alle 
organisaties: groot of klein, werkend met beroepskrachten of vrijwilligers. Wel vereist 
samenwerking met bedrijven een bepaalde mate van professionaliteit. U doet zelf 
immers ook een investering in de vorm van tijd, aandacht en (communicatie)middelen. 
Niet alle organisaties zijn daar klaar voor. De handleiding gaat in op alle verschillende 
vormen van samenwerking: van de inzet van middelen en het organiseren van een 
eenmalige activiteit, tot een adviestraject en een langdurig partnerschap. Naarmate de 
samenwerking met een bedrijf langduriger en complexer van aard is, wordt er ook 
meer van uw organisatie verwacht.  
                                                 
1 Deze handleiding hanteert de term maatschappelijke organisaties. Hiermee worden alle 
maatschappelijke organisaties incl. vrijwilligersorganisaties bedoeld.  
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Met deze handleiding in de hand gaat u stapsgewijs aan de slag: van de voorbereiding, 
het eerste contact tot en met de daadwerkelijke samenwerking en de afsluiting ervan. 
De handleiding is onderverdeeld in de fasen “Van wens naar werkelijkheid” (1), “De 
Juiste partner” (2), “Samen aan de slag” (3) en “Evaluatie” (4). Door de hele 
handleiding heen staan ter inspiratie tips en praktijkvoorbeelden van geslaagde en 
soms juist minder geslaagde voorbeelden van samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. Aan het einde vindt u een checklist en verschillende handige 
bijlagen die u kunt gebruiken als u samenwerking met het bedrijfsleven vorm wilt gaan 
geven. Wanneer u al ervaring heeft met samenwerking met bedrijven, kunt u sneller 
door de handleiding heengaan en bepaalde stappen overslaan. 
 
Deze handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Humanitas, het 
Nederlandse Rode Kruis, Vereniging NOV en het consultancybedrijf House of Sharing. 
De handleiding is gebaseerd op interne handleidingen van Humanitas en het 
Nederlands Rode Kruis over samenwerking met bedrijven, de Engelstalige handleiding 
van employeevolunteering.org.uk2, het, samen met House of Sharing ontwikkelde, 
stappenplan Just Share It3, gesprekken met de maatschappelijke organisaties Ciske de 
Rat Foundation, Defence for Children International en WAVeS en tenslotte de 
ervaringen van de makelaars in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen die aangesloten 
zijn bij het landelijk netwerk van www.betrokken.nu en die van MOVISIE MBO zelf. 

                                                 
2 http://www.employeevolunteering.org.uk/vol_and_comm/volsectorguide.pdf 
3 Just Share It is een stappenplan voor werknemers van bedrijven die kennis een goed doel willen 
geven. Kijk op www.justshareit.nl of www.betrokken.nu 
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FASE 1: VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID 

1.1 Wat is onze wens? 
 
Ergens in uw organisatie is de wens ontstaan (bij een of meer medewerkers) om 
samen te werken met bedrijven. De eerste stap die u moet zetten als u met bedrijven 
wilt samenwerken, is bepalen wat u wilt. De vraag waar het allemaal mee begint is, 
dus: 
 
 
“Waarom willen we samenwerken met het bedrijfsleven?” 
 
 
Meer dan geld 
In de praktijk blijkt het argument ‘geld’ met stip op nummer 1 te staan. Misschien het 
meest voor de hand liggende antwoord, maar eigenlijk ook het minst interessante. 
Geld is namelijk ergens voor nodig. Om dingen aan te schaffen, om mensen te 
betalen, om activiteiten te organiseren, om uw boodschap te vertellen, om vrijwilligers 
te werven, etc. Nu wordt het pas interessant. Want bedrijven zijn geschikte partners 
om mee samen te werken als u ondersteuning zoekt voor concrete dingen. Ze zijn een 
bron van menskracht, kennis, expertise, netwerken, materiaal en ja, ook geld. 
Bedrijven vinden het leuk aangesproken te worden op hun expertise, niet op hun 
centen. Spreek ze aan op hun ondernemerszin, hun commerciële inzicht, hun 
marktkennis, op de producten en diensten die ze ontwikkelen en de kwaliteiten van 
hun medewerkers. Als u op basis van (een van) deze punten een bedrijf benadert, is 
de kans van slagen veel groter dan bij het indienen van een sponsorverzoek. 
Bovendien zijn bedrijven vaak wel bereid een bedrag te investeren nadat ze zich 
verbonden voelen met het doel of activiteit van een organisatie. 
 

Van dromen naar scoren 

Voor informatie over sponsoring en fondsenwerving, ga naar www.movisie.nl en bestel de 

MOVISIE- publicatie “Van dromen naar scoren”. Deze werkmap beschrijft stap voor stap 

waar u op moet letten bij fondsenwerving. 
 
 
Voorbeelden van een wens om geld die u op een andere manier kunt oplossen: 
 
WENS:  Een plaatselijke EHBO-vereniging heeft geld nodig om een 

trainingsruimte te huren. 
OPLOSSING:  Een bedrijf in de buurt stelt zijn pand ‘s avonds ter beschikking. 
 
WENS: Een voetbalclub heeft geld nodig om een nieuwe kleedkamer te 

bouwen. 
OPLOSSING: Een architect die bij de club voetbalt, tekent een plan; een plaatselijke 

aannemer levert (restanten) bouwmateriaal en medewerkers van een 
bankkantoor steken samen met de leden een dag de handen uit de 
mouwen. 

 



 

Zakendoen met bedrijven:  4/41 

een goede business! 

WENS: Een patiëntenvereniging krijgt minder subsidie en dreigt personeel te 
moeten ontslaan. Ze zoeken naar sponsors om hun activiteiten voort te 
zetten. 

OPLOSSING:  Een communicatiebureau adviseert de vereniging bij het maken van 
een promotiecampagne om nieuwe leden te werven, helpt ze het 
ledenblad te vernieuwen en een website te bouwen. 

 
 
Wat is de echte vraag? 
Het is best lastig om te bedenken op welke manier de inzet van (medewerkers van) 
een bedrijf kan bijdragen aan de versterking van uw eigen organisatie. Heeft u nieuwe 
vrijwilligers nodig of een adviseur die met u meedenkt hoe u beter de huidige 
vrijwilligers kan managen en motiveren? Zoekt u een penningmeester of een 
accountant die u helpt de boekhouding goed te organiseren? Zoekt u nieuwe sponsors 
of een samenwerkingspartner die samen met u een product of dienst ontwikkelt 
waarmee u uw doelgroep vooruit helpt?  
 
Kortom: Kijk goed naar uw wens. Wat betekent die wens voor uw organisatie? 
Beantwoord hierbij de volgende vragen zo concreet en duidelijk mogelijk. 
 

1. Wat draagt de wens om samen te werken met een bedrijf bij aan het doel van 
mijn organisatie? 

Hoe kan de samenwerking met bedrijven uw doel versterken om zorg te bieden 
aan ouderen? Om mensen in ontwikkelingslanden te helpen op eigen benen te 
staan? Om speelgoed uit te lenen aan instellingen en gezinnen? Om de sociale 
cohesie in een achterstandwijk te versterken? Om huiswerkbegeleiding te geven 
aan allochtone kinderen? 
 
 

Meer aandacht voor uw doel 
Bedenk dat samenwerking met bedrijven de doelstelling en missie van uw organisatie 
meer in de schijnwerpers kan zetten. Toen Shell voor een periode van drie jaar een 
samenwerkingsverband aanging met het multiculturele instituut FORUM om zich in te 
zetten voor huiswerkbegeleiding van allochtone kinderen, kreeg dit onderwerp meer 
aandacht in de media en lokale politiek. 

 
 
2 Wat draagt de wens om samen te werken met een bedrijf bij aan onze 

interne organisatie? 
Wat kan samenwerking met een bedrijf betekenen voor en bijdragen aan het 
(functioneren) van het bestuur, het management, de medewerkers of de 
vrijwilligers? Kan het een verbetering betekenen voor de interne werkprocessen, 
voor de IT-dienstverlening of voor de PR en communicatie? 
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Interne deskundigheidsbevordering  
Maters & Hermsen Journalistiek in Leiden geeft workshops op het gebied van 
communicatie aan vrijwilligersorganisaties. Het accent van deze workshops ligt op het 
verbeteren van zowel de interne als de externe communicatie, zoals ‘Praktische tips 
voor de eindredactie van een blad of magazine’, ‘Het schrijven van persberichten’, 
‘Hoe schrijf ik informatieve en enthousiasmerende artikelen’ en ‘Hoe formuleer ik 
strategisch communicatiebeleid voor schriftelijke media’. 

 
 
2. Wat draagt de wens om samen te werken met een bedrijf bij aan de 

doelgroep van onze organisatie? 
Wat levert samenwerking met bedrijven op voor bijvoorbeeld de leden van een 
sportvereniging? Voor de leerlingen van een “zwarte” school? Voor mantelzorgers? 
Kortom, wat kan het opleveren voor de doelgroep, waarvoor u zich als organisatie 
inzet? Welke toegevoegde waarde kan het voor hen hebben? 
 

 

Fortis en jeugdzorgorganisaties 
Medewerkers van Fortis Foundation Nederland zetten zich sinds enkele jaren in voor 
jongeren in de jeugdzorg. De formule is als volgt: ’s ochtends krijgen de medewerkers 
training in de ‘Seven habits of highly effectieve people’ van Steven Covey en  
‘s middags passen zij het geleerde toe tijdens een sportieve of culinaire activiteit met 
een groep jongeren. “De ‘seven habits’ komen immers iedereen van pas, van manager 
tot dakloze en van trainee tot tienermoeder”, aldus een van de Fortis-medewerkers.  

 
 

3. Wat kan de wens om samen te werken met een bedrijf betekenen voor mijn 
collega’s? 

Wat wilt u dat samenwerking met bedrijven u en uw collega’s oplevert? Wat 
betekent het voor de betaalde medewerkers? Voor de vrijwilligers? Nieuwe kennis, 
nieuwe vaardigheden, nieuwe contacten en wellicht een andere manier van 
werken? 

 
4. Wat levert de wens om samen te werken met een bedrijf op voor mij zelf? 
Wat is uw persoonlijke drijfveer om met bedrijven aan de slag te gaan? Wat is uw 
ambitie? Wat wilt u dat het u persoonlijk oplevert? 

 
 

Inspiratie 

Als u inspiratie wilt opdoen over de verschillende mogelijkheden waarop bedrijven met 

uw organisatie kunnen samenwerken, surf dan eens rond op de volgende websites: 

www.betrokken.nu 

www.samen.nl 

www.beursvloer.com 

www.movisie.nl/betrokkenondernemen 
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1.2 Zijn wij er klaar voor? 
 
Samenwerken met een bedrijf kan veel opleveren, maar het vraagt ook een 
investering van uw kant. Is uw organisatie bereid én in staat die investering te 
leveren? 

 
 

Te weinig tijd voor de adviseur 
Een adviseur van een bank werd, in het kader van werknemersvrijwilligerswerk, 
gekoppeld als huisadviseur aan een plaatselijk vrouweninloopcentrum. Deze 
organisatie had zich opgegeven voor een project waarbij medewerkers van bedrijven 
een jaar lang werden ingezet als ‘huisadviseur’ bij vrijwilligersorganisaties. Echter, 
tijdens het proces bleek de organisatie onvoldoende klaar te zijn voor deze vorm van 
samenwerking. De vrijwilligers hadden hun handen vol aan het draaiende houden van 
de organisatie en bleken te weinig tijd te hebben om echt iets te doen met de adviezen 
en tips van de adviseur. Kortom, ze waren niet in staat om de nuttige adviezen om te 
zetten in concrete verbeteringen voor hun organisatie.  
 

 
 
Check: 

 Tijd 
Kunt u voldoende tijd vrijmaken? Het opbouwen en onderhouden van de 
werkrelatie met een bedrijf kost tijd. Het werven, inzetten en begeleiden van 
nieuwe werknemersvrijwilligers ook. In ieder geval extra tijd buiten het 
managen van u reguliere vrijwilligers. Ook de aanschaf en het beheer van 
nieuwe materialen kost tijd. 
 

 Professionaliteit 
Hoe professioneel werkt uw organisatie? Medewerkers van bedrijven 
verwachten dat de basis van een organisatie goed geregeld is. Zorgt u goed 
voor uw vrijwilligers? Komt u uw afspraken na? Bent u verzekerd? Is uw 
bestuur op orde? 

 
 Stabiele financiële situatie 

Hoe staat uw organisatie er financieel voor? Een bedrijf wil weten of hun 
toekomstige samenwerkingspartner over een jaar nog bestaat. Heeft uw 
organisatie financiële problemen, begin er dan niet aan. 
Werknemersvrijwilligers werven of een gezamenlijk project starten in de hoop 
op sponsoring is zelden de oplossing voor een financiële crisis. 

 
 Bereikbaarheid 

Is uw organisatie goed bereikbaar? Een goede samenwerking valt of staat bij 
goede communicatie. Bent u makkelijk te bereiken? Heeft u een vaste 
contactpersoon aangesteld? Worden telefoontjes en e-mails snel beantwoord? 

 
 Ervaring met PR 

Lokale media besteden graag aandacht aan maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Voor een bedrijf en haar werknemers is positieve publiciteit mooi 
meegenomen (let op: sommige bedrijven vermijden juist de publiciteit op dit 
punt). Hieraan kunt u als maatschappelijke organisatie ook een steentje 
bijdragen.  
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De vraag is dan of u persberichten kunt schrijven en contacten heeft met de 
media. Heeft u de beschikking over eigen communicatiemiddelen zoals een 
website of nieuwsbrief? 

 
 Resultaatgericht 

Bedrijven willen graag weten wat samenwerking met een maatschappelijke 
organisatie concreet oplevert, zowel voor henzelf, als voor het maatschappelijk 
doel. Is uw organisatie in staat om te sturen op resultaten? En kunt u bijsturen 
op basis van tussentijdse evaluaties? 

 
 Open cultuur 

Samenwerken met een nieuwe partner betekent het binnenhalen van nieuwe 
mensen, nieuwe ideeën en een frisse wind door de tent. Zitten het 
management, de medewerkers en/of vrijwilligers van uw organisatie hier 
eigenlijk wel op te wachten? Staan zij hier open voor? Hoe open is de cultuur 
van uw organisatie? Hoe flexibel is deze? 

 
 

Hoe welkom zijn nieuwe vrijwilligers? 
Een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor zieken en gehandicapten kampt met het 
probleem dat de vrijwilligers vergrijzen. Ze willen graag met bedrijven in zee om 
nieuwe vrijwilligers te betrekken bij de bestaande activiteiten en om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In sommige lokale 
afdelingen heerst een strikte informele hiërarchie. Het duurt jaren voordat 
nieuwkomers geaccepteerd worden door de oude garde en vrijwilligers die slechts een 
paar uur per week actief willen zijn, worden geweerd. De landelijke organisatie koppelt 
daarom een cultuurveranderingtraject aan een project om samenwerking met 
bedrijven bij de lokale afdelingen onder de aandacht te brengen. 
 

 
 

Als de organisatie niet voldoet aan de hierboven genoemde aandachtspunten, kunt u 
misschien toch een goede samenwerking met een bedrijf op poten zetten. Wilt u 
echter het maximale uit de samenwerking halen, dan is het essentieel dat u in het 
beginstadium goed nadenkt of uw organisatie er echt klaar voor is. 
 

Knelpunten in kaart 
Als u meer inzicht wilt hebben in de knelpunten en succesfactoren van uw organisatie, 

ga dan naar www.movisie.nl en bestel het spel “De Vier Windstreken”. Waar zijn we goed 

in? Waar zitten onze kwaliteiten? Wat kan beter? Wat zijn kansen en wat zijn 

bedreigingen voor onze organisatie? Door het spelen van “De Vier Windstreken” ziet u 

hoe uw organisatie ervoor staat en wat u kunt verbeteren. Het spel helpt bovendien om 

prioriteiten te stellen en het onderling eens te worden over een plan van aanpak. 
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1.3 Hoe organiseer ik intern draagvlak? 
 
Een samenwerkingsproject met een bedrijf kan alleen een succes worden als alle 
betrokkenen erachter staan. Formeel is toestemming vragen misschien niet nodig, 
maar hoe breder het interne draagvlak, hoe beter. Om de samenwerking met een 
bedrijf aan te kunnen gaan, heeft u de steun nodig van: 

- leiding en/of bestuur, 
- eigen medewerkers, 
- vrijwilligers, 
- en, afhankelijk van het project dat u wilt uitvoeren, uw doelgroep: de cliënten, 

gebruikers, afnemers van diensten. 
 
Nu u een beeld hebt van wat u wilt en of uw organisatie voldoet aan de 
randvoorwaarden, wordt het tijd om uw plan verder te vertellen. U bent vast niet de 
enige binnen de organisatie die het interessant vindt om samenwerking met een 
bedrijf aan te gaan. Praat eens met medewerkers en/of vrijwilligers over uw wens en 
let goed op de reacties. Vraag of ze met u mee willen denken. 
 
Focus 
Ga met een paar mensen om de tafel om te bepalen wat u nodig hebt om uw plan uit 
te voeren. Hiervoor is het handig als u dit vertaalt in een concreet projectplan, want 
dat dwingt u te focussen op wat u wilt bereiken. 
 
Geef zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen en stel ze op schrift: 

1. Waarom willen we dit? (de aanleiding) 
2. Wat willen we precies? (een evenement organiseren, nieuwe vrijwilligers 

betrekken, boodschap bij een andere doelgroep onder de aandacht brengen, 
advies, training, etc.) 

3. Hoe lang kan de samenwerking duren? 
4. Wat gaat het opleveren? (zo concreet mogelijk: een x-aantal nieuwe 

vrijwilligers, nieuwe activiteiten, nieuwe expertise bij een x-aantal 
medewerkers, nieuwe website, kennis van projectmanagement, 
accountantsverklaring, etc.) 

5. Wat kunnen we zelf investeren? (tijd, communicatiemiddelen, etc.) 
6. Wat zijn de risico’s? 
7. Wat zijn de randvoorwaarden die u aan een bedrijf wilt stellen? (grenzen aan 

publiciteit, deskundigheid, respect voor de doelgroep, beschikbaarheid, 
planning, etc.) 

 
Overtuig de leiding 
Als de wens op de werkvloer is ontstaan, is het zaak de leiding en/of het bestuur te 
overtuigen van het plan. Het is belangrijk dat zij achter uw plan staan, omdat het 
nogal wat kan betekenen voor de organisatie. Bereid daarom een gesprek met de 
leiding voor. Wie is de belangrijkste beslisser? Is dat het bestuur, de directeur of de 
coördinator? 
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Onvoldoende betrokkenheid van de leiding 
Een internationale kinderrechtenorganisatie werd benaderd door een adviesbureau dat 
haar kennis en expertise graag wilde inzetten voor een goed doel. Na enkele 
gesprekken met medewerkers en management ging de organisatie een 
samenwerkingsverband aan met het adviesbureau. Dat introduceerde, na een 
inventarisatie van knelpunten, onder andere projectmatig werken in de organisatie. De 
medewerkers die hieraan deelnamen waren erg enthousiast, maar het management 
was nauwelijks betrokken, zodat de resultaten van deze training in de organisatie geen 
vervolg kregen.  
 

 
 

Voorbereiding 

Bepaal welke twee mensen uit uw team het beste in gesprek kunnen gaan met het 

management. Bereid deze bijeenkomst goed voor. Bedenk van tevoren welke barrières 

de leiding zou kunnen opwerpen en hoe u deze barrières weg zou kunnen nemen. 

 

 

Stuur de beslisser van tevoren het projectplan toe, zodat hij of zij er over kan 
nadenken. Het is belangrijk dat de bijeenkomst wordt afgerond met het nemen van 
een (voorlopige) beslissing. Leg de beslissing vast in een gespreksverslag. Vraag bij 
twijfel door naar wat hij of zij nodig heeft om alsnog “ja” te kunnen zeggen. Mocht de 
beslisser “nee” zeggen, evalueer dan waarom het niet is gelukt en kijk of u het 
projectplan kunt aanpassen om barrières te overwinnen. 
 
Betrek de werkvloer 
Als het management akkoord is gegaan, wordt het tijd om de rest van de organisatie 
erbij te betrekken. U kunt bijvoorbeeld een interne sessie organiseren met alle 
medewerkers en/of vrijwilligers waarin u uw plannen presenteert. Geef vervolgens 
iedereen de ruimte om hun ideeën te spuien. Zo komt u er ook achter of collega’s 
interessante contacten met bedrijven hebben. Misschien zijn er nog andere collega’s 
die zich voor dit initiatief willen inzetten. 
 
 

Scheve ogen 
Een reden waarom het goed is om vrijwilligers in een vroeg stadium te informeren is 
dat bijvoorbeeld het binnenhalen van werknemersvrijwilligers om verschillende 
redenen scheve ogen kan veroorzaken bij de reguliere vrijwilligers. Zo kan bij hen het 
idee ontstaan dat deze tijdelijke vrijwilligers alleen de leuke klussen krijgen, terwijl al 
het overige werk “blijft liggen“ voor de reguliere vrijwilligers. Misschien voelen zij zich 
gepasseerd als er kennis en kunde van bedrijven wordt binnengehaald waarvan zij 
vinden dat zij die zelf voldoende in huis hebben. Hoe dan ook, probeer de reguliere 
vrijwilligers te overtuigen van de voordelen en ze bij het project te betrekken. Zij 
kunnen bijvoorbeeld de werknemers inwerken en bijspringen als de nood aan de man 
is. 
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Leuke klus voor een bedrijf 

Benader een adviseur van een consultancybureau om zo’n interne sessie met de 

werkvloer te begeleiden. 

 

 
1.4 Wat heeft mijn organisatie te bieden? 
 
U weet wat u wilt, u heeft een concreet plan, uw organisatie is er klaar voor en u heeft 
draagvlak om samenwerking te zoeken met een of meer bedrijven. Dan bent u al een 
eind op weg. Voordat u gaat zoeken naar een geschikte partner, moet u weten 
waarom een bedrijf met u in zee zou willen gaan. In een samenwerking tussen 
partners moet er een balans zijn tussen geven en nemen. 
 
De hamvraag is: 
 
“Wat hebben wij een bedrijf te bieden?” 
In de praktijk zijn maatschappelijke organisaties geneigd deze vraag te beantwoorden 
met: “publiciteit”. Het is geen slecht antwoord, maar niet altijd het meest interessante. 
Bedrijven zijn namelijk prima in staat hun publiciteit zelf te regelen. Daarvoor hebben 
ze u helemaal niet nodig. Dan kunnen ze net zo goed een tennistoernooi sponsoren. 
Natuurlijk is publiciteit leuk, maar het onderscheidt uw organisatie niet van andere 
partijen die bedrijven benaderen. 
 
Uw organisatie moet iets te bieden hebben wat het bedrijf zelf niet in huis heeft. De 
volgende vraag is daarom: 
 
“Wat maakt ons uniek?” 
Wat doet uw organisatie dat niemand anders doet? Wat valt er weg als de organisatie 
ophoudt te bestaan? Waarom willen mensen zich graag voor uw organisatie inzetten? 
Wat motiveert de vrijwilligers? 
Nu wordt het interessant voor een bedrijf. U heeft namelijk iets unieks te bieden: u 
geeft bedrijven de mogelijkheid om ‘verschil te maken’, om een concrete bijdrage te 
leveren aan het doel waar u voor staat. 
 
 

 
Een goed gevoel… 
Tijdens gesprekken met medewerkers van bedrijven over hun motivatie om met 
maatschappelijke organisaties in zee te gaan, komt steevast het verhaal terug dat ze 
verschil willen maken. Werknemersvrijwilligers worden enthousiast en krijgen een 
goed gevoel als ze zien hoe een kleine bijdrage van hun kant een groot verschil kan 
maken voor een goed doel: de glimlach op het gezicht van een vrouw in een rolstoel, 
kinderen trakteren op een dagje uit, samen actief voor een natuurgebied, 
medewerkers van een maatschappelijke organisatie die beter hun werk kunnen doen, 
een evenement neerzetten. 
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Andere vragen die u uzelf als organisatie kunt stellen, zijn: 
 

1. Wat hebben wij te bieden aan werknemers van een bedrijf? 
In het vrijwilligerswerk doen werknemers nieuwe ervaring op in een 
inspirerende omgeving en dat geeft voldoening. Uit onderzoek onder het 
personeel van ABN AMRO blijkt dat medewerkers die 
werknemersvrijwilligerswerk doen, een positievere houding hebben ten 
opzichte van hun werk.4 Bovendien kunnen werknemers nieuwe vaardigheden 
opdoen en zo hun competenties (zoals leiderschap, coachen van mensen) 
verder ontwikkelen. 

 
 

Meer blauw op straat? 
Stichting Kico organiseert o.a. weekenden en vakantiekampen voor kinderen met 
tegenwind. Dat doen ze volgens een methodiek die zich kenmerkt door het bieden van 
structuur en positieve aandacht. Ze besteden veel tijd aan de selectie en training van 
vrijwilligers. Eén van deze vrijwilligers is in het dagelijks leven teamleider bij de politie. 
Hij is in staat om door het gedrag van probleemjongeren heen te kijken en kan ze hier 
makkelijk op aanspreken. Deze werknemervrijwilliger profiteert in zijn betaalde werk 
van zijn ervaring bij Kico. Zo werpt zijn coachende managementstijl vruchten af in de 
aansturing van zijn medewerkers. Kico gaat op basis van deze ervaring in gesprek met 
de politie om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. 
 

 
 
2. Welke kennis en expertise hebben wij in huis? 

U heeft kennis van en ervaring in vrijwilligerswerk, kennis van en toegang tot 
de doelgroep waarvoor u werkt en kennis over de maatschappelijke projecten 
die u uitvoert. Een ouderen- of patiëntenvereniging kan interessant zijn voor 
een bedrijf, omdat ze toegang hebben tot hun doelgroep. Bedrijven willen 
graag producten ontwikkelen waar klanten voor zijn. U weet waar uw 
doelgroep behoefte aan heeft en hoe u die het beste kunt benaderen. 

 
 

1 + 1 = … 
Een bedrijf dat actief is in de markt voor mobiele telefonie wil graag in contact komen 
met dove jongeren. Dove jongeren zijn namelijk grootverbruikers van sms-diensten. 
Dankzij de samenwerking met een dovenorganisatie kan het bedrijf een nieuwe dienst 
ontwikkelen dat beter inspeelt op de wensen van deze doelgroep. 
 

 
 

3. Welke netwerken hebben wij? 
Welke contacten heeft u met relevante actoren, zoals andere maatschappelijke 
organisaties, overheidsinstanties en bedrijven? Dankzij samenwerking met uw 
organisatie kan een bedrijf zelf nieuwe contacten opdoen en hierdoor nieuwe 
klantgroepen aanboren. 

                                                 
4 Bron: Onderzoek Melissa Breedijk, augustus 2003 (Vrije Universiteit) 
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Baan Breken 
Een voorbeeld van het aan elkaar koppelen van netwerken is de Baanbrekerprijs. De 
Baanbrekerprijs is een landelijke ideeënwedstrijd die wordt georganiseerd door  
Start Foundation, Fortis Foundation Nederland en de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De 
prijs wordt toegekend aan ideeën waardoor jongeren tot 26 jaar worden geholpen om 
makkelijker aan een baan te komen. De prijs richt zich met name op jongeren die door 
omstandigheden minder perspectief hebben, zoals schoolverlaters, jongeren met een 
levensbepalende ziekte of handicap en zwerfjongeren. De beste inzendingen worden 
beloond met een bijzondere prijs voor de inzenders en een budget om het 
prijswinnende idee uit te (laten) voeren met ondersteuning van Start Foundation. 
 

 
 

4. Welke ondersteuning kunnen we bieden? 
Welke middelen kunnen worden ingezet tijdens de samenwerking? Beschikt u 
over draaiboeken voor verschillende maatschappelijke projecten? Heeft u een 
eigen methodiek of instrumenten? Hoe begeleidt u vrijwilligers? 

 
5. Welke publiciteit kunnen we genereren? 

Heeft uw organisatie een website waar aandacht gegeven kan worden aan de 
samenwerking? Heeft u goede contacten met de media? Heeft u een eigen 
blad? Wat is de oplage hiervan? 

 

Maak het ‘sexy’! 

U hoeft geen hippe, flitsende organisatie te zijn om indruk te maken op bedrijven. Het 

gaat erom dat u uw boodschap aantrekkelijk verpakt. Een kerstdiner voor dementerende 

ouderen maakt indruk als u duidelijk maakt hoeveel het voor de bewoners, hun partners 

en het personeel betekent. De sfeer van kerstliederen, samen genieten, kaarslicht… Het 

is de kunst om een verhaal te vertellen! 
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FASE 2: DE JUISTE PARTNER 

2.1 Wat is het profiel? 
 
U heeft in de vorige fase uw vraag helder bepaald en weet wat u te bieden hebt. De 
volgende stap is het selecteren van de juiste partner. Dat begint met het vaststellen 
van het profiel. Bepaal met welk type bedrijven u samenwerking zoekt. De volgende 
vragen helpen u een profiel op te stellen van uw ideale samenwerkingspartner. 
 

1. Welk soort bedrijven passen bij ons imago? 
Een hippe jongerenorganisatie heeft een andere uitstraling dan een 
verpleeghuis. Een verzekeringsmaatschappij past bij zorgverlening. 
Sportkleding bij een daklozenvoetbalteam. Omgekeerd past een 
sigarettenfabrikant niet bij Scouting en een worstenmaker niet bij de 
dierenbescherming. 

 
 

Passende imago’s 
Een mooi voorbeeld van imago’s die goed bij elkaar passen is de steun van Nuon 
Duurzame Energie voor Natuurmonumenten in de vorm van materiaal voor duurzame 
energieprojecten in en rond gebouwen en natuurgebieden van de vereniging. 
 

 
 
2. Welke bedrijven profiteren (in)direct van ons werk? 

Kijk of er een aanknopingspunt is tussen uw organisatie en bedrijven, 
bijvoorbeeld een gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke 
doelgroep. Verzekeringsbedrijven leveren graag een bijdrage aan goede zorg. 
De supermarkt op de hoek profiteert van een goed lopend jongerencentrum in 
de buurt (minder hangjongeren). De bank in een Limburgse dorpje huisvest 
ook de bibliotheek (meer aanloop van klanten). 

 
 

Samenwerken aan de bescherming van kinderen 
In het kader van meer bewustwording bij de reisindustrie over seksuele uitbuiting van 
kinderen, heeft de organisatie ECPAT een gedragscode ontwikkeld, waarmee 
touroperators concrete maatregelen kunnen nemen tegen sekstoerisme. OAD Reizen is 
een van de touroperators die deze gedragscode heeft ondertekend en doorgevoerd. 
Personeel en klanten worden over de problematiek geïnformeerd, contracten met 
toeleveranciers zijn aangepast en het personeel krijgt training in duurzaam toerisme. 
OAD sponsort daarnaast ook andere activiteiten van ECPAT en lobbiet bij collega tour 
operators om ook in actie te komen en de gedragscode te onderschrijven. 
 

 
 

3. Welke bedrijven beschikken over de kennis, middelen, werknemers en/of 
netwerken die wij zoeken? 
Deze vraag is heel praktisch. Welk bedrijf heeft de diensten, spullen, mensen, 
contacten in huis die u nodig heeft? Denk hierbij ook verder dan u gewend 
bent. U hoeft niet perse een accountantskantoor te benaderen als u iemand 
zoekt die u adviseert om uw financiën op orde te krijgen. 
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4. Groot of klein bedrijf? 
Samenwerken met een groot, landelijk bedrijf heeft als voordeel dat zij meer 
mensen, middelen, netwerken en media tot hun beschikking hebben dan kleine 
bedrijven. Ook is de kans aanwezig dat zij al ervaring hebben opgedaan met 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) of in ieder geval een visie op 
MBO hebben geformuleerd. Een voordeel van kleine bedrijven is dat zij 
doorgaans makkelijker te benaderen zijn en verankerd zijn in de lokale 
samenleving. Het hoeft niet zo te zijn dat samenwerking met grote bedrijven u 
automatisch meer oplevert dan samenwerking met een kleiner bedrijf. 

 
 
2.2 Waar vinden we bedrijven? 
 
Welke bedrijven zitten in uw (directe) omgeving en hoe vindt u ze? Hieronder vindt u 
een lijst van handige netwerken. 
 
Kamers van Koophandel 
Er zijn 21 regionale autonome Kamers van Koophandel in Nederland met circa 60 
kantoren. De kamers beschikken over kennis en gegevens van het lokale en regionale 
bedrijfsleven. Op de website www.kamervankoophandel.nl treft u allerlei informatie 
over bedrijven aan. 
 
MKB Nederland/ondernemersverenigingen 
Onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) verstaan we de ondernemingen met 1 tot 
250 werknemers. Maar liefst 99% van de ondernemingen in Nederland behoort tot het 
MKB. In ledental is MKB Nederland de grootste ondernemerscentrale in het land. 
Ongeveer 125 brancheorganisaties en zo’n 400 regionaal en lokaal gerichte 
ondernemersverenigingen zijn aangesloten. Voor meer informatie over het MKB en de 
regionale en lokale ondernemersorganisaties kunt u terecht op www.mkb.nl. 

 
Serviceclubs 
Veel mensen uit het bedrijfsleven zijn lid van een serviceclub, zoals de Rotary, Lions, 
Junior Kamer, Kiwanis, Soroptimisten, Leo’s, etc. In totaal hebben de Nederlandse 
Serviceclubs ongeveer 50.000 leden. Serviceclubs houden zich intensief bezig met 
maatschappelijke projecten. Deze projecten zijn onbetaalde activiteiten en zeer divers 
van aard. Vaak zijn ze gericht op fondsenwerving: activiteiten waarmee geld kan 
worden ingezameld bij mensen uit de eigen woonplaats of regio.  Voor meer informatie 
over de Nederlandse Serviceclubs en hun projecten: www.serviceclubs.org. 
 
Stichting Samenleving & Bedrijf 
Stichting Samenleving & Bedrijf is het landelijk netwerk van bedrijven die 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bevorderen. Het bedrijf verbindt netwerken 
door uitwisseling van kennis en ervaring in programma’s. Samenleving & Bedrijf is 
gericht op het bedrijfsleven, zowel landelijk opererend als lokaal. De website 
www.samen.nl biedt interessante informatie over de activiteiten van Samenleving & 
Bedrijf en hun leden. Op de site vindt u ook de namen en telefoonnummers van 
contactpersonen van bedrijven. 
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MVO Nederland 
MVO Nederland is het kenniscentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
5 MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven in hun maatschappelijke rol door 
het delen van kennis, het organiseren van activiteiten en door samen te werken met 
partners. MVO Nederland is begin 2004 opgericht op initiatief van het Ministerie van 
Economische Zaken, met als doel het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk verschillende partijen bij dit proces 
te betrekken. De primaire doelgroepen zijn: ondernemingen (zowel het MKB als 
grotere ondernemingen), maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden. Hoewel 
de thema’s van MVO Nederland breder zijn dan de inzet van bedrijven voor de 
samenleving, is het een netwerk van verschillende organisaties waar u wat aan kunt 
hebben. Op www.mvonederland.nl vindt u een lijst van alle aangesloten organisaties 
met contactgegevens. 
 
Voor meer tips over hoe u bedrijven en informatie over bedrijven vindt, zie bijlage 2.  
 

Kijk eens rond 

Fiets of rij eens rond in de buurt van uw organisatie om te zien welke bedrijven er 

gevestigd zijn. Of neem gewoon eens een kijkje op een bedrijventerrein in uw gemeente. 

U kunt natuurlijk ook de telefoongids of Gouden Gids raadplegen. 

 

 
2.3 Hoe maak ik een lijst van potentiële bedrijven? 
 
Op basis van het profiel en de lijst met bedrijven in uw regio, begint u met het maken 
van een zogenaamde ‘short list’, een lijst met zo’n 5 – 20 mogelijke kandidaten.  
 
Selectiecriteria om bedrijven op te nemen in deze ‘short list’ zijn: 

 Persoonlijke contacten 
Ga na of medewerkers en/of vrijwilligers goede contacten hebben met 
medewerkers van bedrijven die bij het profiel passen. Dat hoeven niet per se 
medewerkers met invloedrijke functies te zijn. Contacten lager in de 
organisatie kunnen net zo nuttig zijn, want zij kunnen het verzoek tot 
samenwerking onder de aandacht brengen bij collega’s die meer 
beslissingsbevoegdheid hebben. Zoek ook uit met welke bedrijven jullie in het 
verleden al eens contact hebben gehad. 
 

                                                 
5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) versus Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen (MBO). Bij MVO gaat het erom dat organisaties verantwoording afleggen aan de 

maatschappij over het effect van hun bedrijfsvoering op mensen, het milieu en de economische 

winst. Denk hierbij aan een maatschappelijk jaarverslag, arbeidsrechten, anticorruptie 

maatregelen, corporate governance, energiebesparing, milieubescherming, etc. MBO gaat over de 

betrokkenheid van een organisatie bij zijn (in)directe leefomgeving. MBO-thema’s zijn 

sponsoring, (werknemers)vrijwilligerswerk, inzet voor de buurt en samenwerking met 

maatschappelijke organisaties. 
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 Ervaring met MBO 
Welke bedrijven staan open voor samenwerking met maatschappelijke 
organisaties? Bedrijven die al eerder ervaring hebben opgedaan met 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en daardoor vaker met 
maatschappelijke organisaties hebben samengewerkt, hoeven niet meer 
overtuigd te worden van de voordelen daarvan. Kijk op de website van 
bedrijven om te zien of ze een actief beleid op dit gebied hebben. Zo heeft 
Fortis bijvoorbeeld een eigen stichting die maatschappelijke projecten 
organiseert voor Fortis-medewerkers (www.fortisfoundation.nl). 
 

 Verhuizing of reorganisatie 
Welke bedrijven zijn onlangs verhuisd of gereorganiseerd? Bedrijven die net 
een reorganisatietraject achter de rug hebben, willen vaak de medewerkers 
een extra impuls geven om ze weer trots te laten zijn op hun bedrijf. Voor 
bedrijven die net verhuisd zijn is samenwerking met een maatschappelijke 
organisatie die lokaal actief is een goede start om een plek te krijgen in de 
lokale samenleving. 

 

Makelaars in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Wilt u weten welke bedrijven bij u in de regio open staan voor samenwerking met 

maatschappelijke organisaties, dan kunt u een makelaar in MBO inschakelen. De  

makelaar brengt bedrijven én maatschappelijke organisaties samen in zinvolle projecten 

die voor alle partijen meerwaarde bieden. Kijk op www.betrokken.nu voor een makelaar

bij u in de buurt. 

 

 
2.4 Hoe leg ik contact met een bedrijf? 
 
Nu u een lijst met potentiële kandidaten heeft, kiest u het bedrijf dat u het meeste 
aanspreekt. Voordat u dit gaat benaderen is het belangrijk te bepalen met wie binnen 
het bedrijf u contact gaat zoeken. In kleinere bedrijven worden de meeste beslissingen 
door de directie genomen, ook over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Als uw 
organisatie samenwerking zoekt met een klein of middelgroot bedrijf, kunt u uw 
verzoek het beste richten tot de directie. Bij grote bedrijven met verschillende 
vestigingen, kunt u zich wenden tot de vestiging bij u in de buurt. Als dat het 
hoofdkantoor is, is dat mooi meegenomen. Binnen een groot bedrijf kunt u uw verzoek 
richten tot: 
 

- Een individuele medewerker, bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijk netwerk. 
Voordeel is dat een medewerker op uitvoerend niveau onder zijn collega’s 
draagvlak kan creëren. Nadeel: het risico dat het een individuele actie wordt, 
die niet door de hele organisatie gedragen wordt. 

 
- De afdeling personeelszaken. Voordeel: heeft een link met de ontwikkeling van 

de medewerkers en ziet samenwerking met maatschappelijke organisaties als 
instrument voor het opleidingsbeleid. Heeft vaak ook algemene bevoegdheid 
en budget om tot een concreet actieplan te komen. 
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- De kwaliteits- of MVO-manager. Voordeel: kwaliteit en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen heeft met alle aspecten van de bedrijfsvoering te 
maken, dus ook met “waardering voor de maatschappij”. Deze persoon zit ook 
vaak direct onder het managementteam of bij de afdeling Communicatie. 
Nadeel: de positie en bevoegdheden van de functionaris zijn niet altijd 
duidelijk. 

 
- De afdeling Communicatie. Voordeel: de afdeling kan in interne communicatie 

een goede rol spelen. Nadeel: de afdeling Communicatie houdt zich vooral 
bezig met de gevolgen van MBO voor het imago, wat niet altijd de beste basis 
hoeft te zijn om onderlinge samenwerking vorm te geven. 

 
- De directie. Voordeel: beslissingen die op het hoogste niveau worden 

genomen, krijgen steevast een hoge prioriteit. Nadeel: niet scoren in het 
eerste gesprek betekent vrijwel altijd “einde verhaal”. Een ander risico is 
onvoldoende draagvlak onder de medewerkers of bij degene aan wie de 
directie het project delegeert (“speeltje van de baas”). 

 
Wanneer u heeft achterhaald wie de beste persoon is om uw ideeën aan voor te 
leggen, is het tijd om een afspraak te maken. Dit kunt u het beste telefonisch en 
persoonlijk doen. Bel zelf met de persoon die u wilt spreken en leg hem of haar in dit 
telefoongesprek uit wat uw bedoeling is. U geeft als het ware een telefonische 
reclameboodschap die krachtig genoeg moet zijn om de ander te overtuigen van het 
nut u te ontmoeten. 
 
Een goede voorbereiding is dus noodzakelijk. U kunt u goed op het telefoongesprek 
voorbereiden door de benodigde informatie op papier te zetten, zodat u snel een 
antwoord kunt formuleren als er vragen worden gesteld. Zet ook op papier wat u het 
bedrijf wilt voorstellen: 
 

 Het positioneren van uw organisatie: Wie zijn wij? Wat komen we brengen? 
Wat komen we halen? Waarin verschilt dit voorstel van andere initiatieven? 

 Vraag in hoeverre het bedrijf bekend is met uw organisatie en biedt aan om 
hier een presentatie over te geven. 

 Leg uit voor welke projecten u welke vormen van samenwerking zoekt en 
vraag of het bedrijf interesse heeft (voor een overzicht van verschillende 
vormen van samenwerking, zie paragraaf 3.1). 

 Maak het bedrijf duidelijk dat u een gelijkwaardige samenwerking zoekt en dat 
het u niet om fondsenwerving is te doen. 

 Vraag tot slot of u een afspraak kunt maken om uw ideeën toe te lichten. 
 

Let op! Bellen is niet alleen zelf aan het woord zijn, maar ook goed luisteren wat het 
bedrijf wil. In welke vorm van samenwerking heeft het bedrijf interesse? 
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De eerste indruk telt... 

Sommige maatschappelijke organisaties hebben moeite zich te presenteren als een 

gelijkwaardige partner. U wilt toch iets van een bedrijf? Maar u komt zeker ook iets 

brengen! Bedenk dat uw grootste toegevoegde waarde voor een bedrijf uw passie en 

betrokkenheid is bij het doel waarvoor u zich inzet.  
 
 
Wat als het bedrijf geen interesse heeft? 
Als het bedrijf aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in samenwerking, vraag dan naar 
de reden waarom. Misschien is het iets waarmee u rekening kunt houden bij het 
benaderen van andere bedrijven. Als u merkt dat het bedrijf twijfelt, kunt u bedenktijd 
geven. Als samenwerking er niet in zit, kunt u het bedrijf wél vragen of u ze in de 
toekomst nogmaals mag benaderen met hetzelfde verzoek, of anders voor financiële 
steun, bijvoorbeeld projectsponsoring of een donatie. 
 
 
2.5 Waar let ik op bij de eerste afspraak? 
 
Ga goed voorbereid naar de eerste afspraak. Bepaal wie er meegaat naar het gesprek. 
Een goede delegatie bestaat uit twee, maximaal drie personen (bij voorkeur niet meer 
dan het aantal afgevaardigden van het bedrijf!). Stuur het bedrijf voorafgaand aan het 
gesprek al schriftelijke informatie over uw organisatie (promotiemateriaal, 
persberichten, jaarverslag). Dat geeft u tevens de gelegenheid in een begeleidende 
brief de afspraak te bevestigen (zie bijlage voor voorbeeldbrief). 
 
Het eerste gesprek is een kennismaking. Verdiep u dus van tevoren in uw 
gesprekspartner (website, jaarverslag, etc). Bepaal welk resultaat u met dit 
kennismakingsgesprek wilt bereiken. Neem de tijd voor het opbouwen van een prettig 
en constructief contact. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek laat zien waarom het 
bedrijf met uw organisatie in zee zou moeten gaan. Benadruk daarom de wederzijdse 
kansen en mogelijkheden: 

 
 Verkoop uw organisatie: wees glashelder over wat uw organisatie doet en wat 

u zoekt. Bedenk dat uw wereld ver van het bed van het bedrijf kan liggen. Pas 
op voor jargon! 

 Laat zien wat samenwerking met het bedrijf u zou kunnen opleveren. 
 Benadruk wat samenwerking hen kan opleveren. Hou geen vaag verhaal over 

“iets goed doen voor de maatschappij” of zoiets. Leg een relatie met hun 
missie en visie (vaak te vinden op de website van het bedrijf) en laat zien dat 
u een bijdrage kunt leveren aan hun doelstellingen.  

 In welke vorm van samenwerking hebben ze interesse? Stel vragen! 
 Vraag of ze - en zo ja, welke - ervaring hebben met samenwerking met 

maatschappelijke organisaties. 
 Doe geen beloftes die u niet kunt waarmaken. 
 Leg afspraken vast in een kort gespreksverslag. 
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Stel vragen! 
Het is belangrijk dat u in het gesprek veel vragen aan het bedrijf stelt. Waar maken ze 
zich druk om in hun lokale omgeving? Misschien dat u een oplossing kunt bieden. Zo 
bleek na gesprekken van de afdeling Amerongen van het Nederlands Rode Kruis met 
het bedrijf Technivorm B.V. dat het bedrijf veel last had van hangjongeren. Er werden 
regelmatig vernielingen aangericht, waarop niet adequaat door de politie werd 
gereageerd. Vanuit de Amerongse bevolking bleek dat ook oudere mensen angstig 
waren geworden vanwege de overlast. De plaatselijke Rode Kruis-afdeling heeft toen 
het probleem aangekaart bij de gemeente en contact gezocht met buurtpreventie en 
het ondernemersklankbord. Het resultaat van de bemiddeling van het Rode Kruis is dat 
er tussen alle betrokken partijen een open dialoog is ontstaan. 
 

 

Houd een presentatie 

Verzorg met behulp van PowerPoint een heldere en boeiende presentatie over uw 

organisatie, zodat het bedrijf geïnteresseerd in u raakt. Bedrijven willen graag weten 

waar uw organisatie voor staat en wat uw organisatie hen te bieden heeft. Zo’n 

presentatie duurt maximaal 15 minuten. De meeste bedrijven beschikken over een 

beamer of overheadprojector. Vraag van tevoren of u uw presentatie kunt meenemen op 

diskette of USB-stick of dat u de presentatie kunt mailen. Als u weet hoeveel 

toehoorders er zijn, maak dan ook hand-outs. 
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FASE 3: SAMEN AAN DE SLAG! 

3.1 Hoe geven we de samenwerking vorm? 
 
Nu de kennismaking en wederzijdse interesse in elkaar een feit is, moet de 
samenwerking concreet vorm gaan krijgen. Er zijn allerlei manieren van 
samenwerking met een bedrijf. Grofweg zijn deze onder te verdelen in de volgende 
categorieën: 
 
1. Middelen 
Bedrijven stellen materialen, software, middelen of (vergader)faciliteiten ter 
beschikking aan een maatschappelijke organisatie. 
 
 

‘KidSmart Early Learning’-project 
IBM initieert van 2001 t/m 2005 het ‘KidSmart Early Learning’-project in diverse 
Nederlandse steden. IBM doneert hierbij speciale kindercomputers aan peuterzalen en 
basisscholen in achterstandswijken. Met als doel de taalvaardigheid van kinderen 
spelenderwijs te bevorderen, zodat ze met meer succes aan het basisonderwijs kunnen 
beginnen. 
 

 
 
Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen 

- Wat heeft u nodig? 
- Wanneer en hoe lang heeft u het nodig? 
- Wie levert het materiaal/middelen? 

b. Ga zorgvuldig om met de materialen/faciliteiten (denk aan verzekering!) 
c. Bedank het bedrijf achteraf. 
 
 
2. Eenmalige (dag)activiteit 
Het bedrijf zet zich met haar personeel in voor een (dag)activiteit, bijvoorbeeld als 
nuttige invulling van een personeelsdag. 
 
 

Met Univé naar Nemo 
Zorgverzekeraar Univé Alkmaar is afgelopen jaar een dag met twee klassen van de 
mytylschool De Ruimte uit Bergen op reis geweest. Zestien medewerkers van Univé 
hebben deze dag (samen met vijf begeleidsters van de school) 23 meervoudig 
gehandicapte kinderen begeleid door met ze in de bus naar Nemo Science Center 
Amsterdam te reizen en daar allerlei proeven uit te voeren en de wonderen in de 
natuurkundige wereld te ontdekken. Univé betaalde tevens de entree en de lunch voor 
de hele groep. De opvang van de Univé-medewerkers op school was goed geregeld 
met koffie en thee, zowel bij aanvang als bij thuiskomst. Al met al was het een 
onvergetelijke dag voor de kinderen. Ook het enthousiasme waarmee de Univé-
medewerkers samen met de kinderen optrokken, was hartverwarmend. 
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Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen 

- Zoek uit hoeveel werknemers mee willen doen en hoeveel van hen 
daadwerkelijk zullen komen opdagen. 

- Op welke datum vindt de activiteit plaats, hoe laat begint het (binnen/buiten 
werktijd) en hoe lang duurt het? 

- Wat type werkzaamheden past bij de werknemers? 
- Wie regelt de catering (lunch, hapjes, drankjes, borrel na afloop)? 
- Hoe is het transport naar het project geregeld? 
- Is al het materiaal / gereedschap aanwezig? 
- Is er een plan B (bij slecht weer, te weinig mensen, etc.)? 

b. Zet alle afspraken op papier. 
c. Maak een draaiboek met een checklist (zie bijlage) voor de dag(en). 
d. Neem voldoende tijd en bel een paar dagen van te voren met het bedrijf om alles 
door te nemen. 
e. Zorg dat de medewerkers verwelkomd worden bij aankomst. Neem de tijd om ze 
rond te leiden en uw mensen voor te stellen. 
f. Zorg ervoor dat iemand foto’s maakt van het project. Gebruik deze om publiciteit te 
maken voor dit project en stuur ze na afloop ook naar het bedrijf. 
g. Bedank de vrijwilligers en het bedrijf na afloop!!! 

 
 

3. Doorlopende vrijwilligersactiviteit 
Een bedrijf geeft medewerkers de mogelijkheid zich als vrijwilliger in te zetten voor 
doorlopende activiteiten. 
 
 

Leeshulp 
Medewerkers van Siemens en van het Ministerie van Economische Zaken geven in Den 
Haag leesles op scholen in de buurt. Het leeshulpprogramma verbindt organisaties 
(profit en non-profit) en scholen om de leesvaardigheid van kinderen op de 
basisscholen te verbeteren. Daarbij gaat het veelal om 'kansarme' kinderen die door 
hun achtergrond minder in de gelegenheid komen om Nederlands te leren. De 
‘leeshulpen’ besteden een half uur per week in hun lunchpauze aan het lezen op een 
school in de buurt. Na verloop van tijd zien de leeshulpen het plezier en de 
vaardigheden van de kinderen groeien en ontstaat er een band. 
 

 
 
Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen 

- Hoeveel medewerkers doen mee? 
- Hoeveel tijd mogen en kunnen werknemers binnen / buiten werktijd besteden? 
- Hoe lang duurt het project? 
- Wat wordt er precies van vrijwilligers verwacht? 
- Is er training of begeleiding nodig en zo ja, aanwezig? 
- Welke vaardigheden moeten werknemers in huis hebben en/of kunnen ze 

verder ontwikkelen? 
- Heeft u risico’s in kaart gebracht (wat als mensen niet komen opdagen)? 

b. Zet alle afspraken op papier. Wees realistisch en begin klein! 
c. Stel een coördinator aan en overleg regelmatig met uw contactpersoon van het 
bedrijf. 
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d. Geef de vrijwilligers van tevoren een instructie 
e. Communiceer regelmatig met de (werknemers)vrijwilligers, zorg goed voor ze. 
f. Zorg ervoor dat iemand foto’s maakt van het project. Gebruik deze om publiciteit te 
maken voor dit project en ze na afloop naar het bedrijf te sturen. 
f. Bedank de vrijwilligers en het bedrijf na afloop!!! 
 
 
4. Opleiding / training 
Medewerkers van het bedrijf dragen hun kennis en vaardigheden op een bepaald 
terrein over aan medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie of aan mensen waar 
uw organisatie zich voor inzet. 
 
 

 
KSG Berenschot stelt ieder jaar gratis trainers beschikbaar voor het verzorgen van drie 
professionele ‘Promotrainingen’ voor het Nederlands Rode Kruis. Deze trainingen 
worden gegeven aan de nieuwe, veelal jonge vrijwilligers die promotie voor het Rode 
Kruis (gaan) verrichten. De KSG Berenschot trainers kunnen zich inschrijven voor zo'n 
training op hun werk. Het Rode Kruis biedt de trainingen vervolgens op inschrijving 
aan aan de doelgroep. Per training kost het de KSG-trainer één dag; een relatief kleine 
investering waarbij ook de trainer veel kan leren. Een bestaande training geven aan 
een ander publiek kan nieuwe inzichten opleveren of verborgen competenties zichtbaar 
maken. En het Rode Kruis is op deze manier in staat om haar vrijwilligers kosteloos 
een professionele training te bieden. 
 

 
 
Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen: 

- Voor wie is de training bedoeld?  
- Wat is het ‘instapniveau’ voor de training? 
- Hoeveel mensen gaan deelnemen? 
- Wanneer, waar en hoe laat vindt de training plaats? 
- Is informatie/lesmateriaal nodig? 
- Heeft de trainer audiovisuele ondersteuning nodig (beamer, 

overheadprojector)? 
- Komt er een follow up? 

b. Zet afspraken op papier. 
c. Overleg een paar dagen van tevoren nog met degene die de training gaat geven. 
d. Bedank de trainer (cadeau) en het bedrijf na afloop! 
 
 
5. Advies 
Medewerkers van het bedrijf delen hun kennis en expertise bij de uitvoering van 
complexere projecten. 
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De Vereniging Terminale Zorg Nederland (VTZ) bestaat uit meer dan 6000 vrijwilligers 
die verspreid over heel Nederland ondersteuning bieden aan mensen die thuis willen 
sterven of in een omgeving die op thuis lijkt, zoals een hospice of een bijna-thuis-huis. 
VTZ is per 1 januari 2005 gefuseerd met de Vereniging Hospicezorg Nederland (VHN). 
Daarmee zijn de twee organisaties een landelijke vereniging geworden waarvan de 
lokale VTZ- en VHN-organisaties lid kunnen worden. Het organisatie-adviesbureau 
IMEconsult helpt de vereniging om een regionale structuur op te zetten en adviseert 
over de wijze van ondersteuning in enkele regio’s. IMEconsult schrijft het plan van 
aanpak en biedt begeleiding bij het ontwikkelen van de regionale samenwerking in 
enkele regio’s.   

 
 
Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen 

- Over welk thema of vraagstuk zoekt uw organisatieadvies? 
- Wat zijn de randvoorwaarden voor dit adviestraject? 
- Hoeveel en welke medewerkers van uw organisatie kunnen meedoen in dit 

project? 
- Hoeveel uren kunnen het bedrijf en uw organisatie investeren in het 

adviestraject? 
- Wanneer start het adviestraject en hoelang duurt het? 
- Hoe vindt de kennisoverdracht precies plaats? 
- Welke training / begeleiding is nodig? 

b. Zet alle afspraken op papier. 
c. Stel een coördinator aan en overleg regelmatig met de contactpersoon van het 
bedrijf. 
d. Communiceer intern en extern over het verloop van dit project in overleg met het 
bedrijf. 
e. Bedank de betrokken medewerkers en het bedrijf na afloop. Vier een feestje ter 
afsluiting. 
 
 
6. Ontwikkelingspartner 
Een bedrijf zet zich in voor uw organisatie om samen een nieuw product of dienst te 
ontwikkelen. Deze diensten/producten hebben een maatschappelijk belang, maar zijn 
(vaak) ook van waarde voor het deelnemende bedrijf. 

 
 

 
Win-win 
Een voorbeeld van een bedrijf als ontwikkelingspartner is de samenwerking tussen 
Schiphol Group en Humanitas. Beide organisaties gaan samen de mogelijkheid 
onderzoeken om een opvanghuis op te zetten waar dak- en thuislozen tijdelijk kunnen 
worden opgevangen. Deze doelgroep vormt een maatschappelijk probleem dat op de 
luchthaven voor veel overlast zorgt. In samenwerking met Humanitas verkent Schiphol 
Group de mogelijkheid om een opvangvoorziening te realiseren in combinatie met een 
activerings- en reïntegratietraject. 
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Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen 

- Accepteer dat het bedrijf een winstoogmerk kan hebben bij het 
samenwerkingsverband. 

- Stel een enthousiaste coördinator aan met dusdanige verantwoordelijkheden 
dat hij of zij zelfstandig beslissingen over de voortgang kan nemen zonder een 
voortdurende brede raadpleging. 

- Hoeveel uren kan zowel het bedrijf als uw organisatie investeren in het 
ontwikkelingstraject? 

- Kies voor zichtbare activiteiten en het behalen van concrete positieve 
resultaten. 

- Weet dat het bedrijfsleven een efficiënte vergadercultuur heeft en snel tot 
besluiten komt; probeer de eigen vergader- en besluitvormingscultuur te 
versnellen. 

b. Zet alle afspraken op papier. 
c. Overleg regelmatig met de contactpersoon van het bedrijf. 
d. Communiceer intern en extern over het verloop van dit project in overleg met het 
bedrijf. Wees niet beschaamd om het bedrijf credits voor goede resultaten te geven 
door positief te reageren op verzoeken voor interviews in bedrijfspublicaties. 
e. Bedank de betrokken medewerkers en het bedrijf na afloop. Vier een feestje ter 
afsluiting. 

 
 

7. Langdurig samenwerkingsverband 
Sommige bedrijven gaan een langdurig samenwerkingsverband aan en ondersteunen 
een maatschappelijke organisatie met menskracht, kennis, middelen en donaties om 
de doelstellingen van de organisatie te helpen verwezenlijken. 
 
 

In Groningen… 
Statement, een communicatie-adviesbureau, produceert samen met de bewoners van 
de Stichting Huis te Groningen 5 keer per jaar de Vijfhuizenkrant. Dit is een interne 
nieuwsbrief geschreven en gemaakt voor en door bewoners/cliënten. Het bureau zet 
haar expertise in door het redactieteam professioneel te begeleiden en organiseert 
daarnaast ook de hele productieketen, gebruikmakend van het netwerk van Statement 
(vormgever, papierleverancier tot en met drukker). Zij werken in het project mee voor 
een vriendenprijs, die Statement betaalt. Het bureau doet dit nu voor het vierde jaar. 
Alle medewerkers worden betrokken. Statement heeft hiermee in 2004 het Lokale 
OndernemersCompliment gewonnen. 
 
En verder… 
Orange Nederland heeft een driejarig partnerschap gesloten met War Child. Orange 
ondersteunt War Child op verschillende wijzen en wil daarmee iets teruggeven aan de 
maatschappij. Deze intensieve samenwerking uit zich in diverse activiteiten, zoals het 
werk van War Child beter mogelijk maken in de moeilijk bereikbare gebieden dankzij 
de producten en diensten van Orange, donateurs werven door medewerkers van het 
Orange Contact Centre, inzet van medewerkers uit alle lagen van de organisatie 
tijdens de nationale fundraisingavond, het “Friends for War Child concert” en de 5 mei 
Bevrijdingsdagconcerten. 
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Hoe doet u dit? 
a. Voorbereidingen: 

- Accepteer dat het bedrijf een winstoogmerk kan hebben bij het 
samenwerkingsverband. 

- Beschouw een kleine samenwerkingsactiviteit als een verkenning voor een 
mogelijk groter en duurzaam samenwerkingsverband, maar zie de activiteit 
niet als mislukt als deze niet groter wordt. 

- Hoeveel uren investeren het bedrijf en uw organisatie in het 
samenwerkingsverband? 

- Stel een enthousiaste coördinator aan met dusdanige verantwoordelijkheden 
dat hij of zij zelfstandig beslissingen over de voortgang kan nemen zonder een 
voortdurende brede raadpleging. 

- Kies voor zichtbare activiteiten en het behalen van concrete positieve 
resultaten. 

- Verdiep u in het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Bezoek het bedrijf en nodig 
het bedrijf uit voor een rondleiding in uw organisatie / projecten. 

- Spreek een zakelijke werkwijze af met vaste beoordelingscriteria en aandacht 
voor kwaliteit van het voortgangsproces. 

- Weet dat het bedrijfsleven minder lang vergadert en sneller tot besluiten komt 
en probeer de eigen vergadercultuur te versnellen. 

b. Zet alle afspraken op papier. 
c. Overleg regelmatig met de contactpersoon van het bedrijf. Spreek tussentijdse 
mijlpalen en evaluaties af. 
d. Communiceer intern en extern over het verloop van dit project in overleg met het 
bedrijf. Wees niet beschaamd om het bedrijf credits voor goede resultaten te geven 
door positief te reageren op verzoeken voor interviews in bedrijfspublicaties. 
e. Besteed aandacht aan het behalen van belangrijke mijlpalen. 
 
 
3.2 Hoe gaan we beginnen? 
 
Een belangrijk aandachtspunt: bedrijven houden van een projectmatige aanpak. Dat 
betekent dat de samenwerking een begin en een eind kent. Op deze manier houden 
beide partijen grip op de tijd die besteed wordt aan het project en de doelen die 
gesteld zijn. Bovendien kunt u bij het behalen van deze doelen de successen ook echt 
vieren. 
 
“Een goed begin is het halve werk.” Dat geldt ook voor een samenwerkingstraject. 
 
a. Stel een projectgroep samen 
In deze fase gaat u  de samenwerking vormgeven. Afhankelijk van de 
samenwerkingsvorm gaan jullie ook echt samen ‘werken’. Bepaal welke medewerkers 
of vrijwilligers vanuit uw organisatie tijd gaan steken in het samenwerkingstraject. Dit 
is ook het moment om vast te stellen welke werknemers van het bedrijf zich actief met 
het samenwerkingsproject gaan bezighouden. Vraag uw contactpersoon om u een 
aantal suggesties aan de hand te doen en plan kennismakingsgesprekken met deze 
mensen. 
 



 

Zakendoen met bedrijven:  26/41 

een goede business! 

b. Maak een plan van aanpak 
Kies een startdatum. Neem voldoende tijd om het project voor te bereiden, zodat het 
past binnen de werkschema’s van beide organisaties. Bepaal de duur en het verloop 
van het project. Vindt het project tijdens of na werktijd plaats? Bepaal wat er nodig is 
aan ondersteunende materialen. Bepaal hoeveel mensen uiteindelijk gaan meedoen en 
wat er nodig is aan begeleiding. 
 
Vervolgens gaat u afspraken maken over hoe de samenwerking eruit gaat zien. Het is 
daarom handig om alles kort op te schrijven in een plan van aanpak. Als het een 
redelijk eenvoudig project is dat u al vaker heeft georganiseerd, dan volstaat een A-
4tje. Naarmate het project complexer wordt, zal ook het plan van aanpak uitgebreider 
en gedetailleerder worden. In zo’n plan van aanpak moeten in ieder geval de volgende 
elementen te zitten: 

- Resultaten. Welke resultaten willen we bereiken? Wanneer is de samenwerking 
succesvol? Formuleer de te behalen resultaten zo concreet mogelijk, in de tijd 
en in meetbare termen.  

- Activiteiten. Wat gaan we samen doen? Welke acties moeten we ondernemen 
om de resultaten te bereiken? 

- Verantwoordelijkheden. Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe worden 
eventuele vrijwilligers begeleid? Hoe is het geregeld met verzekeringen en 
aansprakelijkheid? 

- Investeringen. Hoeveel tijd gaan beide partijen inzetten? Is er budget nodig 
voor activiteiten of de aanschaf van materialen? Worden reiskosten vergoed? 

- Planning. Wat is de planning? Wanneer gaat de samenwerking beginnen? Hoe 
lang gaat het duren? Tot wanneer? Wat zijn tussentijdse mijlpalen? 

- Randvoorwaarden. Zijn er andere voorwaarden die gesteld moeten worden 
(m.b.t. deskundigheid vrijwilligers, klachten, integriteit, etc)? 

 
 

Mogelijke doelen en resultaten voor een (lokale) vrijwilligersorganisatie: 
o De organisatie kan profiteren van de inzet van mensen, middelen, kennis en 

netwerken van het bedrijf, zodat ze hun eigen doelgroep beter kunnen 
bedienen. Misschien blijven de medewerkers na de samenwerking `plakken` 
en worden ze vrijwilligers bij de organisatie. 

o De organisatie ontwikkelt nieuwe kennis en competenties op het gebied van 
bestuurlijke vaardigheden, automatisering, fondsenwerving, 
projectmanagement, communicatie en pr, etc. 

o De organisatie kan dankzij het advies van een bedrijf zich verder 
professionaliseren en leert slagvaardiger en doelmatiger werken. 

o De organisatie krijgt meer bekendheid en draagvlak in de samenleving. 
o Het samenwerkingsproject kan het begin zijn van een langdurig 

samenwerkingsverband voor de toekomst. 
 
Mogelijke doelen en resultaten voor het bedrijf zijn: 
o Samenwerking met een maatschappelijke organisatie inspireert tot het 

ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. 
o Een actieve betrokkenheid motiveert werknemers, helpt ze nieuwe kennis / 

vaardigheden op te doen en verbreedt hun horizon. 
o Maatschappelijk betrokken ondernemen is goed voor het imago van een 

bedrijf. 
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Geven en nemen 

Houd tijdens gesprekken met het bedrijf in de gaten of de door u beoogde resultaten 

niet te veel in het gedrang komen. Onderhandelen is geven en nemen. Het is niet 

realistisch om van een bedrijf te verwachten dat zij zonder meer akkoord gaan met al 

uw voorstellen. Een bedrijf zal ongetwijfeld met tegenvoorstellen of nieuwe ideeën 

komen. Schrik daar niet van. Het inbrengen van ideeën is iets anders dan het sturen van 

de plannen. Bij het ‘onderhandelen’ gaat het uiteindelijk maar om één ding: houdt u een 

plan over waar u achter staat? Doe geen toezeggingen als u ook maar een beetje 

twijfelt. U kunt gerust om bedenktijd vragen om hun ideeën te laten bezinken en het 

intern te bespreken. 

 

 
c. Wel of geen externe communicatie 
Spreek van tevoren af of en zo ja, hoe er publieke bekendheid gegeven gaat worden 
aan de samenwerking. Sommige bedrijven zullen de publiciteit willen zoeken omdat 
hun inzet voor een goed doel goed is voor het imago. Daar is op zich niets mis mee, 
het levert vaak ook publiciteit op voor de maatschappelijke organisatie. Pas wel op dat 
publiciteit voor het bedrijf niet het voornaamste doel van de samenwerking is. 
 
Bedenk in hoeverre uw organisatie wil meewerken aan eventuele media-aandacht. U 
kunt dit bijvoorbeeld volledig overlaten aan het bedrijf. Zij hebben vaak een 
voorlichter in dienst die het verhaal uitstekend naar buiten kan brengen. Om te 
voorkomen dat uw organisatie ondersneeuwt in de media-aandacht, kunt u de 
afspraak maken dat uw organisatie voldoende tot haar recht komt in eventuele 
publicaties. Zorg ervoor dat de woordvoerder of persvoorlichter over voldoende 
(basis)informatie over uw organisatie beschikt. Ook kunt u vooraf inzage vragen in 
persberichten, of te publiceren artikelen over de samenwerking. Sommige bedrijven 
geven er echter de voorkeur aan dat de maatschappelijke organisatie zelf met het 
verhaal naar buiten komt. 
 
d. Zorg voor draagvlak 
Ook binnen het bedrijf moet voldoende draagvlak zijn voor samenwerking. Het is de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf om hiervoor te zorgen. U kunt aanbieden om 
daarbij te helpen. Bijvoorbeeld om een presentatie te verzorgen voor de medewerkers. 
Of u nodigt een delegatie medewerkers uit om zelf een kijkje in de keuken te komen 
nemen, bijvoorbeeld door hen een dagdeel mee te laten lopen met een project. 
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Oprechte betrokkenheid 
Canon kreeg van de intensive care van het Emma kinderziekenhuis het verzoek om 
een digitale camera te sponsoren. Op deze afdeling worden kinderen behandeld van 0-
18 jaar met vaak levensbedreigende ziekten. Het personeel van de intensive care 
maakt digitale foto’s van de kinderen tijdens hun verblijf op de intensive care. Alle 
ouders krijgen bij het verlaten van het kind uit de IC een fotoboekje van hun kind 
mee, omdat gebleken is dat dit belangrijk is bij het verwerkingsproces. Canon nodigde 
de staf van het Emma kinderziekenhuis uit om aan hun medewerkers uit te leggen wat 
het belang is van deze digitale camera’s voor de IC. Medewerkers werden hierdoor zo 
geraakt dat zij zich spontaan voor vrijwilligerswerk aanmeldden. Naast het gratis ter 
beschikking stellen van computers, foto en afdrukapparatuur, leverde de verkoop van 
oude gsm-apparatuur aan het personeel van Canon in totaal €4000,- op. Naast dit 
bedrag heeft Canon €26.000,- gedoneerd als extra impuls aan het onderzoek naar een 
continue kwaliteitsverbetering van de Intensive Care voor kinderen.  
 

 
 
e. Stel een samenwerkingscontract op. 
Het is verstandig om alle afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.  
Beide partijen kunnen elkaar aanspreken als bepaalde afspraken niet worden 
nagekomen. Het plan van aanpak is hiervoor een goede basis. 
In bijlage 5 vindt u een standaardovereenkomst. Als het door beide partijen wordt 
ondertekend, heeft het de rechtsgeldigheid van een schriftelijke overeenkomst. Let op 
dat diegene die namens het bedrijf het contract ondertekent, bevoegd is om dit te 
doen. 
 
 
3.3 Hoe houdt u de relatie goed? 
 
U bent samen met het bedrijf aan de slag gegaan. Het allerbelangrijkste tijdens het 
samenwerkingsproces is het bouwen aan een goede relatie met het bedrijf. Helaas 
gaat dit in de praktijk vaak niet van een leien dakje. Bedrijven hebben vaak een 
andere cultuur, besluitvormingsstructuren en omgangsvormen. Het is daarom van 
belang om veel tijd te investeren in de onderlinge relatie. De volgende richtlijnen 
helpen u problemen te voorkomen. 
 
 Houd uw doelstelling in de gaten 

Wat was ook al weer uw oorspronkelijke doelstelling? Houd deze steeds voor ogen. 
Wanneer u ondergedompeld bent in een project, is het soms lastig overzicht te 
houden. Definieer heldere doelstellingen en check regelmatig of de samenwerking nog 
steeds leidt tot de gewenste eindresultaten. Door uw doelstellingen duidelijk op tafel te 
leggen, maakt u de vraag aan het bedrijf specifiek. Houd hieraan vast. 
 
Als blijkt dat het bedrijf er toch niet aan kan voldoen, zoek dan verder of kijk hoe ze 
toch een bijdrage kunnen leveren. Durf uit de samenwerking te stappen als blijkt dat 
de samenwerking niet oplevert wat u hoopte. Doe dit wel op een nette manier. Zorg 
ervoor dat u op een goede manier uit elkaar gaat. 
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Meerwaarde? 
Een speeltuinvereniging is na een slechte ervaring huiverig geworden om bedrijven in 
te schakelen die één dag de handen uit de mouwen willen steken om de speeltuin op 
te knappen. Medewerkers van een verzekeringskantoor zijn namelijk geen 
professionele schilders of klusjesmannen. De speeltuinvereniging bleef na zo’n 
personeelsdag zitten met slecht afgewerkt schilderwerk, waardoor alles opnieuw 
gedaan moest worden. Het had de vrijwilligers van de vereniging wel een paar dagen 
voorbereiding gekost plus de aanschafkosten van de verf. 

 
 
 Speel open kaart 

Wilt u echt extra vrijwilligers of hoopt u dat de inzet van een paar werknemers 
toegang biedt tot de bankrekening van het bedrijf zodra ze hebben ingezien wat voor 
een geweldige organisatie u eigenlijk bent? Zoekt u meer geloofwaardigheid bij het 
publiek die samenwerking met een groot bedrijf mogelijk biedt? Wees open over uw 
doelen op korte en lange termijn. Anders voelt het bedrijf zich bedonderd als later in 
de samenwerking blijkt dat het u eigenlijk om iets anders te doen was dan u 
aanvankelijk deed voorkomen. 
 
Vraag ook expliciet naar de doelen van uw samenwerkingspartner. Ga er niet 
automatisch van uit dat u wel weet wat die zijn. Maak uw eigen doelen ook niet 
ondergeschikt aan de ambitie van het bedrijf. Dit kan op korte termijn misschien 
aantrekkelijk zijn, maar het levert geen bijdrage aan de toekomst van uw organisatie. 
 
 Wees helder over uw verwachtingen 

Misverstanden over elkaars verwachtingen zijn de grootste oorzaak van problemen in 
de samenwerking. Als u het idee heeft dat uw samenwerkingspartner heel anders 
tegen de situatie aankijkt dan u of dat ze uw uitgangspositie niet begrijpen, benoem 
dit dan meteen. Het lijkt misschien makkelijk de situatie op zijn beloop te laten en te 
denken dat de problemen vanzelf wel oplossen. U wilt de prille relatie immers niet 
beschadigen. Maar hoe langer u misverstanden laat doorsudderen, des te vervelender 
zijn de consequenties als het project in volle gang is. Ga de confrontatie aan en maak 
de problemen bespreekbaar. 
 
Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst waarin de wederzijdse doelstellingen, 
investeringen en verantwoordelijkenheden zijn vastgelegd, kan veel leed voorkomen. 
 
 Kom afspraken na 

Als u heeft afgesproken dat u binnen twee weken zult reageren op een voorstel van 
een bedrijf, doe dit dan ook. Als een personeelsdag om een speelplein op te knappen 
om 9 uur begint, zorg dan dat het materiaal en schilderspullen vooraf klaar staan. Tijd 
is geld voor bedrijven. U verspilt meer dan tijd alleen als u afspraken niet nakomt. 
 
 Houd de planning in de gaten 

Bepaal samen met het bedrijf wat allemaal nodig is om het project te doen slagen. 
Maak een goede taakverdeling en wijs mensen aan die de taken gaan uitvoeren. 
Hebben de mensen voldoende in huis om de taak goed uit te voeren? Snapt iedereen 
wat er van hem of haar verwacht wordt? Check regelmatig samen met uw 
samenwerkingspartner of jullie nog op schema liggen. 
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 Begin klein 
Denk groot, maar begin klein. Verwacht niet teveel van uw eerste project. Begin met 
een project dat behapbaar is, maar wel de potentie heeft om te groeien, als het een 
succes wordt. Dit geeft beide partijen de kans om aan elkaar te wennen. Gebruik het 
eerste project ook om te meten hoeveel inspanning het kost om dit te organiseren in 
verhouding tot wat het u oplevert. Dan kunt u een reële inschatting maken van de 
mogelijkheden voor grotere samenwerkingsprojecten. 
 
 Communiceer! 

Het geheim van een goede samenwerkingsrelatie is communicatie. Het is altijd beter 
om teveel te communiceren dan ruimte te laten voor misverstanden en verschillende 
of onduidelijke verwachtingen. Zorg ervoor dat u goed bereikbaar bent en dat uw 
contactpersoon ook genoeg tijd heeft om informeel met u te overleggen als dat nodig 
is. Organiseer tussentijdse bijeenkomsten om het verloop van het project te 
bespreken. 
 

Just Share It 

Bent u benieuwd hoe bedrijven opereren als ze samenwerking zoeken met 

maatschappelijke organisaties? Neem dan eens een kijkje op www.justshareit.nl en 

download het stappenplan “Just Share It: geef je kennis een goed doel”. Deze 

handleiding is speciaal ontwikkeld voor werknemers van bedrijven die hun kennis willen 

inzetten voor een maatschappelijk doel. 
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FASE 4: EVALUATIE 

4.1 Hoe sluit ik het samenwerkingstraject af ? 
Het mooie van het werken met een goede voorbereiding is dat u een grote kans heeft 
dat uw wens aan het einde van het samenwerkingsproject daadwerkelijk is vervuld. 
Bedank het bedrijf en de medewerkers die bij het project betrokken waren daarvoor. 
Laat ze weten welk verschil ze hebben gemaakt voor uw organisatie en/of de 
doelgroep. Als ze weten dat hun inzet echt van betekenis is geweest, zijn ze eerder 
geneigd zich nog eens in te zetten. Een idee is om een bedankbrief met fotomateriaal 
van jullie project te sturen. 
 
Maak intern en extern promotie voor het project (afhankelijk van de afspraken die u 
met het bedrijf heeft gemaakt, zie 3.2 punt c). Schrijf bijvoorbeeld een artikel over het 
project in uw eigen nieuwsbrief of plaats het op uw website. Laat de buitenwereld iets 
weten over het succes. Stuur een persbericht naar de lokale media waarin u in detail 
uitlegt wat het resultaat was van jullie samenwerking (aantal deelnemers, effect, 

etc.). Kondig een eventueel vervolg aan. 
 
4.2 Evalueer samen 
Evalueer het hele project met zoveel mogelijk betrokken partijen en leg dit vast. Leg 
de betrokken medewerkers van beide organisaties een vragenlijst voor waarmee ze 
kunnen aangeven hoe ze de verschillende stappen hebben ervaren, of de doelen zijn 
bereikt, wat er goed ging en wat minder. Bijlage 6 is een voorbeeld van zo’n 
vragenlijst. Analyseer ook goed wat het uw organisatie heeft opgeleverd. Staan de 
kosten in verhouding met de baten? Bespreek de resultaten van de vragenlijsten met 
het projectteam en bepaal of het samenwerkingsproject aan jullie beider 
verwachtingen voldeed. Nu weet u wat u in de toekomst beter of anders zou doen. 

 

Vier het succes! 

Om de inzet van het bedrijf te honoreren is het leuk om letterlijk samen een feestje te 

vieren. Organiseer bijvoorbeeld een borrel, een feest of een etentje samen met alle 

betrokkenen. Zo zet u het bedrijf en de betrokken medewerkers extra in het zonnetje en 

kweekt u animo voor een eventueel vervolgproject.   

 
4.3 Hoe nu verder? 
Het kenmerk van een samenwerkingsproject is dat er een begin en een einde aan is. 
Bedrijven zijn gewend om op deze manier te werken, dus verwacht niet dat er 
automatisch een vervolg komt. Vraag gewoon of het bedrijf interesse heeft in een 
vervolgproject. Zo ja, doorloop dan een aantal stappen opnieuw. Zo nee, niet 
getreurd. Wat ook de uitkomst is, zorg ervoor dat u de relatie blijft onderhouden. Hier 
zijn een aantal simpele manieren om contact te onderhouden: 

 Stuur updates over uw werkzaamheden, zoals een jaarverslag, nieuwsbrieven 
etc. Geef informatie over projecten waar u hun hulp bij kunt gebruiken. 

 Nodig werknemers van het bedrijf uit voor speciale gelegenheden (zoveel jarig 
bestaan, nieuwjaarsborrel, bijzondere projecten, etc). 

 Erken de bijdrage van het bedrijf in een jaarverslag, rapportages, 
nieuwsbrieven, brochures of persberichten en stuur ze daar een kopie van. 

 Bel na een tijdje uw contactpersoon van het bedrijf weer eens op en informeer 
of er aanknopingspunten zijn voor een hernieuwde samenwerking. 
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BIJLAGE 1: CHECKLIST PER FASE 

Checklist fase 1 

 De wens om samen te werken met bedrijven is duidelijk en helder 
geformuleerd. 

 We weten wat we kunnen en willen investeren om deze wens te verwezenlijken. 

 Er is intern draagvlak bij de eigen medewerkers / vrijwilligers en het 
management. 

 We weten wat we een bedrijf te bieden hebben. 
 
 
Checklist fase 2 

 Er is een profiel van de samenwerkingspartner gemaakt. 

 Er is informatie verzameld over bedrijven die binnen het profiel passen en in 
onze regio gevestigd zijn. 

 Er is een short list gemaakt van potentiële bedrijven. 

 Er is een bedrijf geselecteerd, waarbij bekend is wie binnen het bedrijf 
telefonisch benaderd zal worden. 

 De eerste afspraak is goed voorbereid. 

 Het eerste contact is gelegd, mogelijke gevolgd door vervolggesprekken.  
 
 
Checklist fase 3 

 We weten voor welke samenwerkingsvorm we gaan kiezen. 

 Een projectgroep met afgevaardigden uit beide organisaties is samengesteld. 

 Het plan van aanpak is gereed en akkoord bij beide partijen. 

 We weten hoe we intern en extern gaan communiceren. 

 In beide organisaties is voldoende draagvlak. 

 Een samenwerkingsovereenkomst is opgesteld en ondertekend door beide 
partijen. 

 De voortgang van het project wordt bewaakt en de onderlinge relatie wordt 
goed onderhouden. 

 
 
 
Checklist fase 4 

 We hebben intern en extern promotie voor ons project gemaakt. 

 We hebben het project samen geëvalueerd en de resultaten op schrift gezet. 

 Aan het einde van het traject vindt een duidelijk herkenbare afsluiting plaats. 

 Na afloop van het project blijven we contact houden. 
 
 



 

 

BIJLAGE 2: TIPS VOOR HET VINDEN VAN 
INFORMATIE 

Waar vind ik bedrijven? 
Bij het opstellen van een lijst met bedrijven in uw omgeving komen de volgende 
organisaties en instanties wellicht van pas: 
 Uw eigen relatienetwerk of dat van collega’s/vrienden/bekenden 
 Bedrijvengids/telefoonboek/Gouden Gids 
 Lokale krant/huis-aan-huisbladen 
 Informatiegids van de gemeente 
 Dienst Economische Zaken van de gemeente 
 Kamer van Koophandel 
 Bedrijfsverenigingen 
 Middenstandsvereniging 
 MKB Nederland (www.mkb.nl) 
 Ondernemingsorganisatie VNO-NCW (www.vno-ncw.nl) 
 Serviceclubs (Rotary, Lions, Ronde Tafel etc., (www.serviceclubs.org) 
  Bezoek aan industrieterreinen/bedrijvendagen 

 
 
Waar vind ik informatie over bedrijven? 
Om te weten te komen welke bedrijven een mogelijke partner zouden kunnen zijn is 
het belangrijk om wat meer gedetailleerde informatie over de bedrijven te hebben. 
Deze informatie kunt u ook gebruiken bij de voorbereiding van een eerste gesprek. U 
kunt informatie vinden via: 
  Websites van bedrijvenI
  Informatieaanvraag bij de PR-afdeling van een bedrijf 
 Zoekmachines op internet (bijvoorbeeld www.google.nl of www.altavista.com) 
 Kranten en tijdschriften (bibliotheek/gemeente/internet) 
  Jaarverslagen (bibliotheek/gemeente/internet) 
  Foldermateriaal (bibliotheek/gemeente/internet) 
  Beursbezoek 
  Netwerk/relaties 

 
 
Waar vind ik algemene informatie over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? 

  MOVISIE (www.movisie.nl/betrokkenondernemen) 
  Netwerk van makelaars in MBO (www.betrokken.nu)) 
  Samenleving & Bedrijf (www.samen.nl)  
  MVO Nederland (www.mvonederland.nl) 

•� � Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl)
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BIJLAGE 3: VOORBEELDBRIEF 

 
 
[naam bedrijf] 
[naam contactpersoon] 
[adres bedrijf] 
         
 
 
 
[woonplaats, datum] 
 
Betreft:  
 
 
Geachte [naam contactpersoon], 
 
Allereerst onze hartelijke dank voor de belangstelling die u toont in mogelijke 
samenwerking met [naam maatschappelijke organisatie]. Net als [naam bedrijf] zijn 
wij ervan overtuigd dat samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties als [naam maatschappelijke organisatie] kan leiden tot zinvolle projecten 
die de kwaliteit van de samenleving verbeteren. 
 
Zoals afgesproken in ons telefoongesprek van [datum] ontvangt u bijgaand 
aanvullende informatie over [naam maatschappelijke organisatie] en het 
activiteitenaanbod van onze organisatie / afdeling.  
 
Wij zien uit naar onze ontmoeting van [datum], waarin wij nader kunnen kennismaken 
en bezien welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking nader vorm te geven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
[naam] 
[functie] 
[naam afdeling] 
 
 
 
 
Bijlagen: -…………… 
  -…………… 
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BIJLAGE 4: PLAN VAN AANPAK 

1. Achtergrond 
Hoe zijn jullie tot dit idee gekomen? Wie heeft wie benaderd? 
 
 
2. Doelstelling en resultaten van de samenwerking  
Wat beogen beide partijen met de samenwerking? 
Wat zijn concrete resultaten van de samenwerking? 
 
 
3. Organisatie 
Hoe ziet de organisatie eruit? Welke mensen zijn van beide partijen betrokken? 
 
 
4. Activiteiten en verantwoordelijkheden  
Wat gaan we samen doen? Eventueel onderverdelen in verschillende stappen. 
 
 
 
5. Kosten en betalingswijze  
Wat zijn de investeringen in tijd, middelen en geld die beide partijen doen? 
 
 
 
6. Planning  
Wanneer start het samenwerkingsproject? Wanneer gaan de activiteiten plaatsvinden? 
Wanneer is het project afgelopen? 
 
 
 
7. Communicatie 
Hoe gaan we communiceren over dit project? Wie is verantwoordelijk voor de PR? 
 
 
 
8. Voorwaarden aan de samenwerking 
 a) Van de maatschappelijke organisatie 
 
 
 b) Van de samenwerkingspartner 
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BIJLAGE 5: DRAAIBOEK EENMALIGE ACTIVITEIT 

 
Project x Naam Project Datum en dag 

project 
  

Adres, telefoon Volledige naam instelling, volledig adres, 
telefoonnummer 

   

Contactpersonen 
locatie 

Naam, telefoonnummer 
e-mail adres 

   
 

Contactpersoon 
bedrijf 

Naam    

Projectleider bedrijf Naam, e-mail, telefoonnummers    

Taken Korte omschrijving taken Aantal personen   

  Opmerkingen Check Verantwoordelijkheid 

Voorbereiding Overleggen met bestuur, belanghebbenden    

 Begroting maken en budget vinden    

 Draaiboek maken    

 Kamers leeghalen    

 Benodigdheden kopen    

 Gereedschappen huren, lenen of kopen    

 Dekking verzekering nakijken    

 Bewoners, buren, e.d. informeren     

 Presentatie samenstellen, ruimte reserveren, 
presentatiemateriaal regelen 

   

 Koffie, thee, limonade, koek verzorgen    

 Lunch voorbereiden    

 Digitale camera, video reserveren    

 Dekking verzekering nakijken    

Info voor 
vrijwilligers 

Projectleider bedrijf aanstellen    

 Programma maken    

 Deelnemerslijst maken    
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 Kledingadvies schrijven    

 Bereikbaarheid uitvinden    

 Info uitdelen    

Acties ter plaatse Introductie locatie/instelling    

 Introductie bedrijf    

 Instructie over taken    

 Taakverdeling deelnemers    

 Begeleiding uitvoering taken    

 Foto’s, video-opnames maken    

 Opruimen    

 Afsluiten/Dankwoord    

 

 

Programma project x 

9.45 uur Ontvangst collega’s door contactpersoon project en projectleider bedrijf   
10.00 uur Welkomstwoord locatie, huisregels, instructie taken 
10.10 uur Introductie projectleider bedrijf, verdeling taken 
10.20 uur Aan de slag 
12.00 uur Lunchen 
12.30 uur Weer aan de slag 
15.45 uur Verzamelen, opruimen 
16.00 uur Einde activiteiten, afsluiting, dankwoord en vertrek 
 

 
Omschrijving Project x 
Info over instelling en taken. Hier duidelijk aangeven wat voor soort werk het is. Voor of door mensen. Fysiek zwaar of juist mentaal. 
 

 
Taken projectleider: 
Zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is. Deelnemerslijst meenemen. 
Zorgen dat iedere deelnemer op de hoogte is van het kledingadvies. 
Bij het begin van de dag controleren of er genoeg dranken, gereedschappen, materialen zijn. Indien nodig bij gaan halen. 
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BIJLAGE 6: STANDAARDOVEREENKOMST 

1. Partijen  
 
Ondergetekenden: 

 
a) Maatschappelijke organisatie (naam voluit), hierna te noemen (verkorte naam) 
 
b) Samenwerkingspartner (naam voluit) hierna te noemen: [verkorte naam]   
 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 
 
 
2. Plan van aanpak 
 
2a. Doelstelling van de samenwerking  
... 
 
 
2b. Organisatie  
... 
 
 
2c. Activiteiten en verantwoordelijkheden  
... 
 
 
2d. Kosten en betalingswijze  
... 
 
 
2e. Planning  
... 

  
 
2f. Communicatie 
... 
 
 
2g. Voorwaarden aan de samenwerking 

a) Van de maatschappelijke organisatie:… 
 
b) Van samenwerkingspartner: ... 
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3. Juridische bepalingen 
 
3a. Gebruik naam en beeldmerk maatschappelijke organisatie en samenwerkingspartner  
Het gebruik van elkaars naam en merk(tekens) bij interne en externe communicatie kan in 
onderling overleg plaatsvinden. 
 
 
3b. Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid van partijen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
door hun aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. 
 
 
3c. Opzegging 
De overeenkomst eindigt: 

- Van rechtswege op ..... [datum];  
- Van rechtswege ingeval één der partijen in surséance van betaling, in staat van 

faillissement verkeert of wordt ontbonden; 
- Door schriftelijke opzegging door één der partijen, met inachtneming van een termijn van 

..... [termijn]; 
- Met wederzijds goedvinden; 
- Ingeval de overeenkomst door één der partijen wordt ontbonden (zie 3d.).  

 
Indien deze overeenkomst tussentijds door ontbinding of opzegging wordt beëindigd, bepalen 
partijen gezamenlijk de gevolgen van de beëindiging. 
 
 
3d. Ontbindende voorwaarden (optioneel) 

a) Van maatschappelijke organisatie: ... 
 
 b) Van samenwerkingspartner: ... 
 
 
 
 
 
 
Getekend op (datum):  
 
Door:  
 
Vertegenwoordiger maatschappelijke organisatie:      Vertegenwoordiger samenwerkingspartner: 
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BIJLAGE 7: EVALUATIEFORMULIER 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het Project …. We zijn blij met uw inzet hierbij.  
Omdat we graag willen weten of u tevreden bent over zowel het verloop als de resultaten van het 
project, vragen we u nog éénmaal een tijdsinvestering voor het beantwoorden van deze 
vragenlijst. Daarmee geeft u ons noodzakelijke en waardevolle feedback. 
 
 

1. Wat heeft u doen besluiten om mee te doen met dit project? 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Hoe vond u de organisatie en voorbereiding van het project waar u aan hebt 

deelgenomen (informatie vooraf, tijdsplanning, plan van aanpak)? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Hoe vond u communicatie voorafgaand en tijdens het project? 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Hoe heeft u de samenwerking met mensen van de maatschappelijke organisatie 

en/of het bedrijf ervaren? 
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5. Hoe heeft u het persoonlijk ervaren om aan dit project mee te doen en heeft het 
voldaan aan uw verwachtingen? 

 

 
 
 
 
 
 

 
6. Heeft u verder nog opmerkingen met betrekking tot het project waar u aan heeft 

deelgenomen? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
7. Vind u dat uw bedrijf / uw organisatie met maatschappelijke projecten / met 

bedrijven moet verder gaan? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. Als er weer een dergelijk project georganiseerd zou worden, zou u het dan leuk 

vinden om weer deel te nemen? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
9. Heeft u  zelf nog ideeën voor andere projecten? 
 

 
 
 
 
 
 

 


	 



