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Ik hoor de laatste tijd steeds meer berichten over MBO, Maatschappelijk Betrokken Onder-
nemen. Bedrijven en organisaties besteden hier steeds meer aandacht aan. Maar, wat kan 
de VMCA dan betekenen voor een bedrijf dat maatschappelijk betrokken wil ondernemen? 
Ik vroeg het aan Trisha Bosker van de VMCA. Zij is consulent Vrijwilligerswerk en is een spin 
in het web als het gaat over MBO in Almere.

Trisha steekt direct enthousiast van wal nadat ik mijn vraag 
heb gesteld. De VMCA kan heel veel doen voor bedrijven. 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen betekent voor ons 
dat bedrijven graag iets willen organiseren zodat hun me-
dewerkers een keer of vaker per jaar vrijwilligerswerk gaan 
doen. Er zijn bedrijven die medewerkers in staat stellen om 
een aantal uren of een dag per jaar, tijdens werktijd, vrijwil-
ligerswerk te doen. Maar er zijn ook veel bedrijven die er één 
dag per jaar een teamuitje van maken. 

Nieuwe trend: het teamuitje voor het Goede Doel 
‘Wij zien dat wel als een nieuwe trend’, aldus Trisha, ‘in 
plaats van uit eten of een dagje naar een evenement, kiezen 
bedrijven in toenemende mate voor een dag vrijwilligerswerk 
doen. Het is ontzettend leuk. Je werkt namelijk samen aan 

een goed doel. Er zijn heel veel mogelijkheden, daar verbazen 
mensen zich vaak over en er zijn zoveel organisaties heel blij 
met extra hulp. Je merkt ook dat de mensen die dit gedaan 
hebben, met een voldaan gevoel naar huis gaan. Dat ze een 
bijdrage hebben kunnen leveren en dat ze iets hebben gedaan 
om anderen te helpen. Vaak zien wij ze dan in het volgende 
jaar weer terug voor een nieuw teamuitje’. 

De VMCA bemiddelt
Hoe werkt dat dan? Wat moeten bedrijven doen om zo’n dag 
te organiseren? ‘Eigenlijk niet zo veel’, aldus Trisha. ‘Kijk, 
het is fijn als we een richting hebben om mee te werken. Als 
een bedrijf kan aangeven wat men leuk vindt om te doen, bij-
voorbeeld: oudere mensen helpen, een dag in de natuur wer-
ken of een klusproject voor een school of vereniging doen, 
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dan zoeken wij daar een klus bij. Er zijn heel veel organisaties 
in Almere die een (halve) dag extra hulp heel goed kun-
nen gebruiken. Wanneer we dan een geschikte klus hebben 
gevonden, koppelen we dat terug met het bedrijf en wanneer 
zij dit leuk vinden om te doen brengen we hen met elkaar in 
contact. Verder kunnen zij dan zelf de details bespreken’. 

Een aantal bedrijven heeft in het afgelopen jaar 
vrijwilligerswerk als teamuitje gedaan: 

Sabre Hospitality Solutions ging dit najaar een dag aan de 
slag in woonzorgcentrum De Overloop. Zij hebben tuinmeu-
bels opgeknapt, pepernoten gebakken met de bewoners en in 
de middag een gezellige bijeenkomst verzorgd met muziek en 
hapjes. Angelique Lucas van Sabre Hospitality 
Solutions: ‘Vanuit ons bedrijf doen wij wereldwijd 1 dag per 
jaar vrijwilligerswerk. Wij noemen dit ‘Give Time Together’. 
Wij geven dan onze tijd in uren aan een organisatie die onze 
hulp goed kan gebruiken. We hebben een erg leuke dag ge-
had. Het is bijzonder om te zien dat de mensen zo blij waren 
met onze hulp en ons bezoek.’ 

IMI Precision Engineering ging in juni aan de slag in de 
Speelwildernis op Stadslandgoed De Kemphaan. Er werd 
de hele dag gebouwd, gesnoeid en gespit. ‘Een keer per jaar 
wordt op dezelfde dag, wereldwijd, ál het personeel van 
het IMI plc concern, getraind over ‘The IMI Way, our code 
of conduct’. We hebben het dan over 17000 medewerkers 
wereldwijd. Het afgelopen jaar zochten we naar een pro-
ject waarbij we fysiek aan de slag konden voor het goede 
doel. We hebben gekozen voor een middag werken voor de 
Speelwildernis. Het terrein waar de voorstellingen zouden 
worden gegeven moest worden vrijgemaakt van onkruid, 
voornamelijk brandnetels. Brandnetels van oerwoud-formaat 
zou je kunnen zeggen. Ook zouden wij een poging doen om 
het paviljoen op het terrein een opknapbeurt te geven. Na een 
middag buffelen konden wij samen met Bart Corduwener van 
de Speelwildernis met voldoening kijken naar vele vierkante 
meters brandnetelvrij terrein. Als afsluiting hebben wij van 
grote bergen brandnetels een leuke kampvuur gestookt, waar 
wij gezellig even met z’n allen om heen gestaan hebben. Een 
soortgelijk project zou in het kader van onze jaarlijkse IMI 
Way dag voor het komende jaar zeker het overwegen waard 
zijn’, aldus Herman W. van Hoeijen, IMI Way Day trainer/
coördinator.

“We wilden dit jaar 
fysiek aan de slag voor het 

goede doel”

Tijdens de Coöperatiedag van de Rabobank Almere gingen 
150 medewerkers aan de slag bij 18 verschillende projec-
ten in heel Almere. De deelnemers van de Rabobank waren 
zeer enthousiast: ‘Het geeft ontzettend veel voldoening om 
te ervaren dat we op deze dag net een beetje extra aandacht 
kunnen geven aan de bewoners van bijvoorbeeld zorgcentra. 
Je ziet deze mensen opleven als de nagels weer mooi gelakt 
zijn. Maar vooral dankzij een leuk gesprek over vroeger. Ik 
had het niet willen missen’, aldus Janet Reiziger, medewerker 
Rabobank Almere.
‘Dankzij onder andere de Coöperatiedag kunnen we een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad.Verenigin-
gen en stichtingen de helpende hand te bieden door klussen 
te doen die anders blijven liggen en om onze medemens net 
dat beetje extra aandacht te geven’, aldus Nathal van Rijn, 
directievoorzitter Rabobank Almere. 

Door: Yvette van Ree
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Ook een teamuitje organiseren voor een goed 
doel?

Wilt u als bedrijf met uw medewerkers ook aan 
de slag voor een goed doel? Even een middag 
met z’n allen vrijwilligerswerk doen en met een 
voldaan gevoel weer naar huis? 

Bespreek de mogelijkheden met de consulent 
Vrijwilligerswerk Trisha Bosker. 

Voor aanmelden of meer informatie
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