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Ondernemers kunnen lid worden en zo de stichting B&SHO financieel ondersteunen. Het MBO
platform is er om ondernemers te stimuleren en te enthousiasmeren, om zo de krachten te bundelen en maatschappelijke projecten te realiseren, die een positieve bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van Haarlem en Omstreken. De bakermat van de stichting Bedrijf&Samenleving ligt
in Haarlem. Er zal gewerkt worden aan een samenwerking met bedrijven en overheden in ZuidKennemerland.
B&SHO biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, respectievelijk de vraag, welke vorm van
maatschappelijk betrokken ondernemen bij uw bedrijf past. B&SHO biedt concrete projecten en
activiteiten aan, waar de leden zich voor kunnen inzetten.
*Willem Lageweg directeur MVO Nederland

Beschermheer

De burgemeester van Haarlem, de heer B.Schneiders, geeft enthousiast zijn steun aan dit initiatief
door zich in te zetten als beschermheer van de stichting Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken.
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Visie en sponsorbeleid

Tijdens een visiebijeenkomst met het bestuur en de directeur van de stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken heeft Rob Beltman van ICSB Marketing en Strategie als facilitator
opgetreden. Het doel van de sessie was meer richting te geven aan de activiteiten van de
stichting vanuit een heldere visie op ontwikkelingen in de externe omgeving. Die visie vormt
immers de basis voor een goed geformuleerde missie, welke aangeeft wat B&SHO tot haar
kerntaak rekent en wat zij wil bereiken. Op basis van de missie kan een goede afweging van
activiteiten die daar wel of niet inpassen worden gemaakt.
In klein bestuur is in 2012 de visie en missie verder omschreven en uitgewerkt.

Dit heeft er toe geleidt dat er in 2013 het een en ander gewijzigd wordt in het sponsorplan. Bedrijven kunnen zich blijven aanmelden als:
Sociaal partnerschap van€ 2500, Sociaal Supporter van €1000, Om volume te creëren en namens het bedrijfsleven ven Haarlem te kunnen spreken kunnen bedrijven een lidmaatschap kopen voor €50, - per jaar voor een looptijd van 5 jaar. Zo kunnen meer
bedrijven deel nemen aan de activiteiten van B&SHO.
Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties lid worden voor €50, - per jaar. De leden kunnen
deelnemen aan de Maatschappelijke Beursvloer, de 2 jaarlijkse MVO bijeenkomst. Daarnaast hebben ze voorrang bij activiteiten die B&SHO organiseert en ontwikkelt.

Blikopener
Convenant; MVO doe je niet alleen!

Het convenant is het resultaat van het project, de ”Blikopener”.
Als gevolg van de Masterclass Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) is er met een
selecte groep van bedrijven in het voorjaar van 2011, in samenwerking met de CSR Academie
gestart met de “Blikopener”.
De projecten die in het convenant zijn opgenomen worden door de verschillende projectgroepen
verder uitgewerkt. In 2012 zijn de projectgroepen bij elkaar geweest om de ervaringen te delen en
de projecten verder te verduurzamen en/of de kwaliteit van de projecten te verhogen.

Maatschappelijk Ontbijt /NL DOET

Op 16 maart, de landelijke NL Doet dag is het: Maatschappelijk ontbijt georganiseerd in het restaurant “Onder de sterren” van het Sterrencollege Haarlem. Leerlingen van de afdeling horeca
hebben de gasten ontvangen en het ontbijt geserveerd. Ruim 70 deelnemers uit het bedrijfsleven
waren aanwezig. Tijdens het ontbijt heeft onze beschermheer, burgemeester B.Schneiders de certificaten aan de sponsors uitgereikt. Na het ontbijt zijn we met ondernemers vrijwillig aan de slag
gegaan bij de oudste kinderboerderij van Haarlem, het woonzorgcentrum Schoterhof en de Albert
Schweitzerschool een school voor ziek kinderen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd door jongeren van het nova college in samenwerking met de jongerenslinger.

MVO Bijeenkomst

Dinsdag 19 juni
De jaarlijkse MVO bijeenkomst is georganiseerd op dinsdag 19 juni. Deze bijeenkomst stond in
het teken van:
Werknemers tevredenheid, betrokken en vitale werknemers.
In samenwerking met de Gemeente Haarlem, FitvitaalService en B&SHO is er een divers programma samengesteld.
Fitvitaal presenteerde: winst met vitale medewerkers, Gemeente Haarlem, Olympisch vuur 2028
en de hoogleraar vrijwilligerswerk civiel society en ondernemingen en hoogleraar strategie filantropie, prof. Dr. Lucas Meijs gaf een presentatie over de inzet van werknemersvrijwilligerswerk en
de tevreden werknemer namens B&SHO. De bijeenkomst was helaas niet druk bezocht. De veelheid aan presentatie kan aanleiding geweest zijn voor bedrijven niet deel te nemen.

MVO Heemstede

De samenwerking met de Gemeente Heemstede is gecontinueerd. De Burgemeester en de wethouder Dhr.J.Botter zijn enthousiast over B&SHO en haar projecten. Zij waren beide aanwezig
op het Maatschappelijk Ontbijt en de wethouder kwam kennis maken met de Maatschappelijke
Beursvloer. In Heemstede is De Denktank opgericht om te onderzoeken waar de behoefte ligt voor
de Heemsteedse samenleving. Verborgen eenzaamheid onder ouderen is het thema waar op in is
gezoemd. In samenwerking met Welzijn ouderen Heemstede wordt het project: Het Kookkwartet
ontwikkeld. Het Kookkwartet brengt vier ouderen in de wijk bij elkaar onder begeleiding van een
vrijwilliger. Om toerbeurt koken de ouderen voor elkaar.
In 2013 willen we dit project verder opzetten en uitvoeren.

Denktank Haarlem

Het mentorproject zet zich in voor jongeren die dreigen voortijdig de school te verlaten en die geen
startkwalificatie behalen om op de arbeidsmarkt te participeren.
Daarnaast zet het project zich in voor jongeren van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Het lukt
60% van de jongeren uit de werkprojecten de overstap te maken naar de reguliere arbeidsmarkt.
40% van de jongeren valt toch weer uit.
Tijdens het overgangsmoment of de opleiding kunnen jongeren gekoppeld worden aan een mentor. De afgelopen jaren zijn er 120 jongeren gekoppeld aan een mentor. Zijn er twee netwerkbijeenkomsten voor mentoren en verwijzers georganiseerd. Daarnaast konden mentoren hun ervaringen delen op de verschillende terugkom avonden.
De financiering van het Oranjefonds eindigt eind 2012. De Gemeente Haarlem maakt het financieel mogelijk dit project voort te zetten. Daarnaast heeft B&SHO voor 2013 de opdracht gekregen
het mentorproject te verbreden zodat jongeren in de leeftijd van 11- 14 jaar kunnen deelnemen
aan het project. Het gaat hier om jongeren die bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs ondersteuning en stimulans nodig hebben van een mentor.

Track The Talent

Het project schept voor de jongeren de mogelijkheid om aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling te werken. Track the Talent slaat op een inspirerende manier een brug tussen laaggeschoolde jongeren, bedrijfsleven en overheid. De jongeren worden onder schooltijd getraind door
professionals uit het bedrijfsleven. Deze trainingen omvatten communicatie, sollicitatie, loopbaanontwikkeling, maar ook cultuur en sport zijn onderdelen van het programma. Door de samenwerking met het bedrijfsleven komen jongeren in contact met verschillende beroepen, het vergroot
hun netwerk en hun kijk op verschillende beroepen. Bedrijven komen in contact met de jongerencultuur waardoor onderling meer begrip ontstaat. Track The Talent werkt samen met: Sterrencollege en het Haarlem College. In 2012 hebben 74 jongeren deelgenomen. Het Sterrencollege en
het Haarlem College zijn de twee grote VMBO scholen die deelnemen aan Track The Talent.
Om het project in de scholen te verduurzamen wordt er een werkboekje ontwikkeld zodat Track
the Talent in het curriculum van de school kan worden opgenomen.
Beide scholen betalen in 2012 een bijdrage per leerling.

Gilde-Gezel

In samenwerking met de welzijnsorganisatie Dock is er het project Gilde-Gezel ontwikkeld en uitgewerkt.
Het project, dat verwijst naar het oude leermodel van een gildemeester die een gezel onder zijn
hoede had en opleidde tot het meesterschap. Die traditionele vorm wordt nadrukkelijk beoogd:
want leren doe je vooral door goed na te volgen: de junior die de senior volgt. En vooral ook de
persoonlijke relatie die er tussen meester en de gezel ontstaat: het is een goede remedie tegen
onzekerheid en angst voor falen. De meester bepaalt het tempo van het leren en legt stap voor
stap de lat hoger tot de gezel zover is dat hij zelfstandig kan functioneren.
Het project beoogt de goede kanten van de relatie tussen meester en gezel in Haarlem te herintroduceren. Het betreft een experiment.
De gemeente Haarlem, de woningcorporatie Ymere en pasmatch werken samen in dit project.
Doel van Bedrijf&Samenleving Haarlem en Omstreken, door het inzetten van het Gilde-Gezel project ontwikkelt B&SHO een kweekvijver van toekomstige werknemers voor werkgevers. Daarnaast
enthousiasmeert B&SHO ondernemers zich in te zetten voor deze groep mensen. Het eerste jaar
kunnen ondernemers meewerken aan het Gilde Gezel project door het in zetten van menskracht
en kennis overdracht. Wanneer in de loop van het project ondernemers enthousiast zijn en de
werking van het project ervaren vinden we ze waarschijnlijk eerder bereid om mee te werken aan
een verduurzaming door bv een Gilde plaats te sponsoren.

Vrijwillige inzet

De Maatschappelijk Betrokkenheid van ondernemend Haarlem is groot. De samenwerkingspartners willen veelal praktisch aan de slag en zetten hier hun Mensen, Munten, Middelen voor in.
Hiervoor zijn de verschillende projecten, als Maatschappelijk Ontbijt, Beursvloer en het jaarlijkse
MVO evenement georganiseerd.

Maatschappelijke Werknemersvrijwilligersdagen

Voor de verschillende bedrijven en netwerken is B&SHO dit jaar de intermediair of de organisator
geweest voor deze dagen.

MSD

MSD Haarlem is een van de partners van B&SHO in Haarlem. Zij voeren al vele jaren het
vrijwilligersproject:”Handen uit de Mouwen”uit
B&SHO heeft in 2012 wederom voor MSD Oss het Handen uit de Mouwen project uitgevoerd. 500
werknemers uit Oss hebben 29 projecten uitgevoerd, begeleidt door B&SHO.

Rechtbank N-Holland

Op 1 januari 2013 is er de nieuwe rechtbank Noord-Holland. Deze rechtbank ontstaat uit een fusie
tussen de rechtbanken Alkmaar en Haarlem. De samenvoeging van de beide rechtbanken vindt
plaats in het kader van een landelijke herziening van de gerechtelijke kaart. De rechtbank NoordHolland bestaat uit 7 divisies. Deze 7 divisies werken vanuit de verschillende gemeente in NoordHolland. Vanaf 2013 gaan de gelijkwaardige divisies meer met elkaar samen werken. Om elkaar
beter te leren kennen is B&SHO gevraagd Maatschappelijke Teambuildings dagen te organiseren.
Maatschappelijke teambuilding. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in november 2012, de
uitvoering van de dagen vindt plaats in de maanden april en mei 2013.
B&SHO heeft een aantal bedrijven en netwerken kunnen doorverwijzen naar maatschappelijke
organisaties waar zij vrijwilligerswerk hebben verricht.

Beursvloer Haarlem

B&SHO verzorgt jaarlijks de Beursvloer Haarlem waar vragen en behoeftes van non-profitorganisaties, onderwijs, culturele en sport organisaties gematched kunnen worden met het aanbod van
bedrijven en haar personeel. De eindstand van de Beursvloer in 2012 was 170 matches. Lopende
het jaar worden deze matches uitgevoerd, daar waar nodig ondersteund door B&SHO.

Communicatie

B&SHO communiceert de verschillende activiteiten in de Haarlemse media.
B&SHO is partner van het katern Goede Zaken, van het Haarlems Dagblad.
Rodi Media, de weekendkrant en Kennemerbussines zijn mediapartners.
Daarnaast hebben we de verschillende activiteiten in de HRLM Glossy en de huis aan huisbladen
gecommuniceerd.
Verschillende netwerkbijeenkomsten zijn bezocht.
De dank van de stichting gaat dan ook uit naar de vele bedrijven die door hun financiële hulp of
door hun ondersteuning d.m.v. menskracht ons werk mogelijk hebben gemaakt.
In het bijzonder bedanken we het Figee Innovatie theater Haarlem waar wij al onze bijeenkomsten” om niet” mogen organiseren.
Marijke Aukema
30-01-2013

Leerwerk en stageprojecten

Tijdens het traject kunnen leerlingen van de verschillende opleidingen stage lopen. B&SHO heeft
de afgelopen jaren met de Haarlemse scholen in de verschillende projecten samen gewerkt.
B&SHO onderzoekt de mogelijkheden voor stages die ingezet kunnen worden tijdens het traject. B&SHO werkt hier nauw samen met de verschillende projectgroepen van, Bedrijven Doen!
B&SHO inventariseert per projectgroep de mogelijkheden van stages. Daarnaast wordt er onderzocht of deze stages en de vrijwillige inzet van de werknemers onder de noemer van SROI kan
worden ondergebracht.

Onderhoud van het terrein en Veiligheid

Samen met het buurtbedrijf Oost wordt er een dependance ontwikkeld waar bewoners met een
achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen. De eerste contacten hiervoor zijn
al gelegd. B&SHO werkt dit verder uit in samenwerking met het Buurtbedrijf.

Tijdelijkheid

Samen met de eigenaar van het terrein worden er afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van het
project. Vragen als:
Minimaal 2 jaar gebruik mogen maken van het terrein?
Opzeggen van het gebruik maken van het terrein
Hoe moet het terrein worden opgeleverd bij afsluiting van het project
Voorwaarde van wat wel en niet mag?
Marijke Aukema
19-08-2013

