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In de voetbalwereld speelt bij een wedstrijd de communi-
catie een grote rol. Goede communicatie helpt om balbezit 
te houden en doelpunten te scoren. In het bedrijfsleven en 
bij maatschappelijke organisaties is dat niet anders. Overal 
waar samengewerkt wordt, is het belangrijk om te weten 
wat het doel is en wat er van je verwacht wordt. Zodat 
het team of het bedrijf of de organisatie als een geoliede 
machine werkt. 

Voor een aantal maatschappelijke 
organisaties zijn we op zoek naar 
enthousiaste communicatieprofes-
sionals. Mensen die het leuk vinden 
om een paar uurtjes tijd te geven aan 
de maatschappelijke organisaties. Om 
samen te sparren over hun communi-
catievraagstuk. 
Hieronder vind je de oproepen: 

Ruimte voor publicatie
Wie heeft ruimte in een vakblad, 
nieuwsbrief of personeelskrant voor 
het plaatsen van een artikel over onze 
projecten? Het artikel hebben we al 
klaar.
Door: Roads

Etalageruimte 
Welk bedrijf en/of locatie heeft 
etalageruimte beschikbaar om onze 
gemaakte producten te etaleren en 
eventueel te verkopen? 
Door: Roads De MeerStek

Zichtbaarheid buiten social 
media 
Hoe kunnen we onze zichtbaarheid 
vergroten buiten de social media om?
Door: Stichting Contacthond

Bereiken van doelgroep
Hoe kunnen we de ouders/kinderen 
met een beperking en of label in de 
regio beter bereiken? 
Door: Down in Nieuw-Vennep

Naamsbekendheid vergroten 
Hoe vergroten we onze naamsbekend- 
heid zodat we meer bezoekers kunnen 
verwelkomen?
Door: Stichting Vrienden Stoomgemaal 
Halfweg

Advertentieruimte of het 
plaatsen van banners
Welke bedrijven/ondernemingen 
willen ons helpen MeerRadio meer 
zichtbaar te maken? Bijvoorbeeld
door het beschikbaar stellen van ad-
vertentieruimte in vakbladen of door 
het plaatsen van banners van Meer-
Radio in het bedrijf.
Door: Stichting MeerOmroep-
MeerRadio

Zichtbaarheid vergroten
Wie kan ons helpen om Dress for 
Success zichtbaarder te maken in 
Haarlemmermeer?
Door: Dress for Success

Ken je of ben je iemand die hieraan 
graag zijn of haar steentje wil bijdra-
gen? Neem dan contact op met de 
VrijwilligersCentrale van MeerWaarde 
via mail socialimpact@meerwaarde.nl 
of via de telefoon 023 569 88 71. 
Wij koppelen doorlopend bedrijven 
aan organisaties en vice versa. Heb 
je als sportvereniging zelf een vraag? 
Geef dit aan ons door. Het hoeft niet 
een communicatie-vraag te zijn, 
hulpvragen op allerlei gebieden zijn 
welkom! 

We hopen je 
binnenkort te 
spreken!

Heeft jouw vereniging een vraag? 
Wij maken een match!

Liselot Huisman
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Maatschappelijk verbinden

De VrijwilligersCentrale Haarlem-
mermeer, onderdeel van MeerWaarde, 
heeft tot doel om inwoners, maat-
schappelijke organisaties, (sport-)
verenigingen die werken met vrij-
willigers en het bedrijfsleven aan 
te zetten tot en te ondersteunen bij 
maatschappelijke betrokkenheid en 
vrijwillige inzet. Vrijwilligersorgani-
saties en (sport)verenigingen kunnen 
terecht voor advies en ondersteuning. 
Veel vragen gaan over communica-
tie. Zowel intern met bijvoorbeeld de 
vrijwilligers, als externe communica-
tie. In de VrijwilligersAcademie biedt 
de VrijwilligersCentrale workshops en 
trainingen aan of we koppelen in het 
kader van maatschappelijk betrokken 
ondernemen een ZZP’er of een bedrijf 
aan een vraagstuk. 

In november stond het Business & 
Social Impact Event op de agenda. 
Dit event, waarbij we live matches 
maken, is vanwege de coronamaatre-
gelen verplaatst naar 2022. De com-
municatievraagstukken die we voor 
het Event hadden ontvangen, gaan we 
nu op een andere manier matchen. 
Bijvoorbeeld via dit magazine. 


