Maatschappelijk betrokken ondernemen

Wilt u als ondernemer, bedrijf of organisatie ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Dan is een samenwerking met Present Noordwest Friesland de overweging waard. Present kan u
helpen om impact te hebben in de lokale samenleving waar uw bedrijf is gevestigd , voor mensen met
weinig geld, gezondheid en sociaal netwerk. Deelname levert inspiratie en verbondenheid op voor
het hele bedrijf. Collega’s werken met elkaar in een heel andere setting. Teambuilding op zijn best!
Als sociale makelaar stimuleert en organiseert Stichting Present Noordwest Friesland
maatschappelijke betrokkenheid van burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties, kerken, buurten
en andere sociale verbanden. Waarbij persoonlijke ontmoeting en elkaar helpen centraal staat. We
bieden de mogelijkheid aan om een dagdeel of een dag hulp te bieden. Wij coördineren en
organiseren het project, zorgen voor een presentatie, begeleiden de groepen en het proces,
onderhouden het contact met de hulpverleners. Voor elk project geldt dat het vrijwilligerswerk altijd
ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present Noordwest Friesland is
dus zelf geen hulpverlener.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Bedrijven en organisaties kunnen zich op verschillende manieren verbinden met Present d.m.v.
• Maatschappelijk personeelsuitje of teambuilding
• MBO partner (maatschappelijk betrokken ondernemen)
• Flexbedrijf (belangeloos projecten uitvoeren)
• Expertise (materialen, middelen en diensten)
Voorbeeld van samenwerking tussen AFAS en Present

Wat levert het u op?
• Publiciteit en naamsbekendheid
• Maatschappelijk betrokken
• Concrete hulp aan medemens
• U steunt een fantastische beweging
Kosten project Wij werken voor kwetsbare groepen die zelf niets hebben. Daarom brengen wij de
organisatie, begeleiding en het gebruik van materialen (* variabele kosten) bij u in rekening. Voor
een vrijwilligersproject met 8 tot 10 deelnemers vragen we een bijdrage van €500 + kosten
materiaal. Voor groepen van 10 tot 250 deelnemers maken we graag maatwerk afspraken.
MBO Partner U kunt voor drie jaar MBO partner worden van Present Noordwest Friesland voor een
jaarlijkse bijdrage per jaar, waarbij u een jaarlijks project uitvoert en bekostigd. Voorbeelden
partnerschap:
• Brons €500
• Zilver €1000
• Goud €1500
• Platina €2000
Als Present Partner krijgt u als het ware een aandeel in de stichting, omdat uw gift en betrokkenheid
er structureel voor zorgen dat Present actief kan blijven. Present Partners worden op de hoogte
gehouden van de werkzaamheden en ontwikkelingen van Present. Het logo en een link van uw
organisatie worden op de website, in het jaarverslag en andere communicatie uitingen vermeld.
Doet u ook mee? Als MBO partner, flexbedrijf, expertisebedrijf of als teambuilding?
Meld u aan als groep of neem contact op voor een presentatie en nadere kennismaking.
Anja Schilder Coördinator Present Noordwest Friesland 06-57645837
info@presentnwf.nl, www.presentnoordwestfriesland.nl

