
 

 

Nodigen u uit voor de workshop: 

 ‘Goede Zaken- samenwerken met bedrijven’  

 
Geacht bestuur,  
 
Namens Rabobank Foundation en de Roermondse Uitdaging bieden wij u de workshop Goede Zaken® 
aan op 17 november 2014 van 19.30 – 22.00 uur. Deze workshop is bedoeld voor verenigingen, 
stichtingen en instellingen, zowel voor kleine vrijwilligersorganisaties als voor grotere professionele 
instellingen. Meer informatie: www.goedezaken.eu. 

Heeft u er wel eens bij stilgestaan, dat u veel te bieden heeft als organisatie? En realiseert u zich, dat 
bedrijven op zoek zijn naar uw organisatie om invulling te geven aan hun MVO (maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) beleid? Wellicht heeft u hier enig zicht op, maar weet u niet hoe u dan in 
contact komt met die bedrijven en hoe u zich kort en krachtig kunt presenteren. Tijdens de workshop 
komen veel voorbeelden aan bod en is er alle ruimte voor uw vragen. Na afloop heeft u alle gelegenheid 
om na te praten en contact te leggen met elkaar. En dankzij de gratis documentatiemap en naslagwerk 

van Goede Zaken®  kunt u alles nog eens nalezen.  
 
Bijvoorbeeld: een bouwbedrijf adviseert bij de verbouwing van de Scouting en in ruil daarvoor 
organiseert de Scouting een survivaltocht voor de kinderen van de werknemers, de EHBO vere niging 
krijgt een trainingsruimte van een bedrijf en als tegenprestatie ontvangt het bedrijf een gratis EHBO 
training voor drie medewerkers.   
 

Waarom meedoen met de workshop Goede Zaken®?  

x U krijgt antwoord op de vraag hoe u kunt samenwerken met bedrijven, juist in deze tijden van 
bezuinigingen. 

x Naast een leuke en leerzame avond levert de workshop 90% kans op een succesvolle 
samenwerking met een bedrijf ofwel ‘beursvloermatch’!  

x U leert wát bedrijven kunnen bijdragen aan uw belangrijkste plannen en wensen e n aan het eind 
van de avond heeft iedere organisatie haar eigen vraag en aanbod gereed.  

x U weet na de workshop wat u aan bedrijven kunt vragen en wat uw organisatie te bieden heeft.  
x U ontvangt een informatiemap die u helpt om andere bestuursleden en vrijwi lligers te 

informeren. 
 

Schrijf u nu in voor de workshop!   

Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen. Vol is vol, dus meld u snel aan! Aanmelden 
kan via een mail naar info@roermondseuitdaging.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paula 
Claessens via 06-41397168.  

Met vriendelijke groet,  

Paula Claessens  

Roermondse Uitdaging  

http://www.goedezaken.eu/
mailto:info@roermondseuitdaging.nl

