
MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN ONDERNEMEN 

INVESTEREN IN 
HELMOND



Honderden verenigingen en organisaties zetten zich 
dagelijks met man en macht in. Voor sport, cultuur, milieu, 
zorg of welzijn. Met hart en ziel, maar niet altijd met 
voldoende kennis of menskracht die daarvoor nodig is. 
Als bedrijf kun je iets doen. Stel je kennis of je mensen één 
dag aan Helmond ter beschikking. Je krijgt er veel voor 
terug.

ÉÉN DAG VOOR HELMOND

Laat je medewerkers een dag als vrijwilligers een klus 
doen. Samen met collega’s een speeltoestel opknappen, 
een verwendag voor ouderen organiseren of het plein van 
de basisschool groener maken. Het mes snijdt aan twee 
kanten; je helpt de samenleving én werkt aan teambuiling. 
Wist je dat de motivatie van medewerkers toeneemt als 
ze bij een werkgever werken die impact wil maken? Toch 
belangrijk in een tijd waarin (technisch/zorg) personeel 
steeds moeilijker te krijgen is. Ook is de positieve media- 
aandacht natuurlijk mooi meegenomen. 

Individueel kunnen je medewerkers ook veel betekenen. 
Stel ze in de gelegenheid om één dag iets totaal anders te 
doen. Laat ze optrekken met iemand met een beperking, 
meehelpen in een verzorgingshuis of een gastles 
verzorgen voor nieuwkomers. Ze doen nieuwe ervaringen 
op, spreken andere competenties aan en komen met 
inspirerende verhalen en nieuwe energie terug op het 
werk. 

Als bedrijf sta je midden in de 

samenleving. Klanten, leveranciers 

en medewerkers bepalen voor 

een belangrijk deel het succes 

van je bedrijf. In hoeverre ben je 

als bedrijf betrokken bij de lokale 

samenleving? Wij bieden je graag de 

mogelijkheid om je in te zetten voor 

de maatschappelijke organisaties 

die Helmond tot een fijne stad 

maken. Een stad om te leven én om 

succesvol te ondernemen.



KENNISDELEN IN DE EXPERTCLUB

Administratie, boekhouding, marketing en communicatie, 
werving en selectie, wet- en regelgeving, als maat-
schappelijke organisatie heb je op alle gebieden kennis 
nodig. Kennis die in jouw bedrijf volop aanwezig is. 

Word lid van de Expertclub en stel je kennis beschikbaar 
voor de Helmondse samenleving. Dit kan in de vorm van 
een training, presentatie, adviesgesprek of een kortlopend 
traject. Ook op deze manier doen je medewerkers nieuwe 
ervaringen op en breiden ze hun lokale netwerk uit.

NETWERK EVENTS

Wil je in een informele setting kennismaken met 
organisaties en verenigingen in Helmond om zelf te 
ontdekken waar je kennis of menskracht nodig is? 
We organiseren twee maal per jaar een Meet & Match 
event waar we steeds op een andere manier matches tot 
stand brengen. Een paar uur van je tijd kan een wereld 
van verschil maken.

Jaarlijks bieden we diverse bedrijven en organisaties de 
mogelijkheid deel te nemen aan het Maatschappelijk 
Diner. We zetten onze tanden in een maatschappelijk 
vraagstuk en werken samen aan concrete oplossingen. 
Je krijgt de mogelijkheid je te verbinden aan een lokaal 
initiatief. Elk jaar staat een ander thema centraal. 

Ja, 
ik wil Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen
Bekijk ons aanbod en neem contact met 
ons op. We komen graag langs om over de 
mogelijkheden te praten. 

www.levhelmond.nl



Waarom 
Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen?
• Gemotiveerde medewerkers
• Teambuilding 
• Goed werkgeverschap
• Loyaliteit aan bedrijf
• Iets terugdoen voor de samenleving
• Versterken eigen imago
• Positieve publiciteit
• Lokaal netwerk
• Plezier en trots
• Helpen maakt je happy!

Vrijwilligerswerk LEV Helmond is onderdeel van LEVgroep, een brede 
welzijnsorganisatie die actief is in de regio. LEV staat voor leven en verbinden. 
Dat is precies wat wij doen. Wij verbinden mensen met elkaar in gezinnen, 
buurten, wijken en organisaties. Samen bereiken we meer! LEVgroep kan 
bedrijven desgewenst diensten aanbieden op thema’s als het voorkomen 
van schulden en het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk beleid. 
Vraag vrijblijvend een gesprek aan. 

“Tijdens de jaarlijkse MVO dag leveren onze 

medewerkers een bijdrage aan het verbeteren 

van onze leefomgeving. Het geeft een goed 

gevoel om samen iets voor anderen te doen. 

Medewerkers ervaren het als bijzonder om dit 

via de werkgever te mogen doen.”
- Edgar van Ginkel, directeur Reynaers

Fotografie: LEV groep Reynaers, Arte, Matchmentor


