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Wilt u een bijdrage leveren aan een samen-
leving waarin iedereen meedoet en meetelt? 
Een gezonde omgeving creëren voor uw me-
dewerkers? Veel bedrijven met een sociaal 
hart gingen u voor. Zij bieden ondersteuning 
bij maatschappelijke vraagstukken in Haar-
lemmermeer en tonen hiermee hun betrok-
kenheid. Een kans om kwetsbare mensen in 
hun kracht te zetten en zo impact te maken.

Graag wil ik drie mooie voorbeelden 
met u delen. 

Bij onze VrijwilligersCentrale kwam recent 
het signaal binnen dat een aantal Oekraïense 
vluchtelingen in onze gemeente behoefte had 
aan een bril. Dit signaal gaven we door aan een 
opticien in Haarlemmermeer,  die ervoor zorg-
de dat al deze mensen een goede bril kregen.

Cadeaukaartleverancier YourGift Cards – 
die ons vorig jaar al een bepaald percentage 
van haar omzet schonk – wilde graag nog 
iets extra’s doen voor onze inwoners. Met 
als resultaat dat MeerWaarde op kosten van 
YourGifts vier kanszoekende jongeren intensief 
gaat begeleiden op weg naar een baan. Samen 
met een mentor werken de jongeren aan het 
verbeteren van hun werknemersvaardigheden 
en gaan ze op werkbezoek. De kansen op een 
baan worden hiermee vergroot.

Global Media & Entertainment B.V. en 
Centercom Buitenreclame B.V. hebben een 
bijdrage geleverd aan de verspreiding van onze 

boodschap ‘stem met je hoofd én je hart’.

Betrokken ondernemen kunt u doen via (een 
van) de 5M’s: 
Mensen:   beschikbaar stellen van medewer-

kers die zich in werktijd inzetten 
voor een maatschappelijk doel. 
Voorbeelden: fi nancieel advies, 
coaching van jongeren, hulp bij het 
invullen van formulieren 

Middelen:   faciliteiten of goederen be-
schikbaar stellen. Voorbeelden: 
sponsoring van activiteiten of (af-
geschreven) computers of andere 
devices

Massa: het openstellen van netwerken. 
Media:  openstellen van in- en externe 

mediakanalen voor promotie. 
Voorbeelden: vermelding in een 
nieuwsbrief, ophangen van posters

Munten: beschikbaar stellen van geld. 

Met ons bedrijvenloket zijn we de schakel tus-
sen maatschappelijke organisaties en bedrijven 
die zich willen inzetten voor de samenleving. 
We zijn onder andere de kartrekker van projec-
ten als Business en Social Impact Event, NLdoet 
en het platform Haarlemmermeervoorelkaar.nl. 

Heb ik uw interesse gewekt en heeft u een 
idee hoe u wilt bijdragen? Neem dan 
contact op met ons op. Het kan daarnaast 
ook zomaar zijn dat we binnenkort met u 
contact opnemen als wij een kans voor uw 
bedrijf zien.  

“Het bewustzijn dat
iedereen een steentje 
kan bijdragen aan de 
samenleving groeit 
steeds meer binnen 
bedrijven. Met hen 

werken we heel graag 
samen aan maat-

schappelijke thema’s.”

Mij kunt u vinden via
renata.fi deli@meerwaarde.nl of
Via Twitter: @RenataFideliMW

Betrokken ondernemen 
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