SAMEN BOUWEN AAN
EEN STERKE
EN VITALE REGIO

WAT IS MBO?

Het vrijwillig investeren
van expertise, menskracht,
faciliteiten en netwerken in
de locale samenleving .

WAT IS MBO71
• Een on- en offline platform wat de aandacht richt op maatschappelijk betrokken
ondernemerschap in de Leidse regio.
• Het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd in de wens toe te treden als betrokken
ondernemer o.b.v. wensen en mogelijkheden.
• Maatschappelijke organisaties worden op allerlei niveau geactiveerd en ondersteunt
bij het vinden van een relevante samenwerking.
• MBO71 is het verzamelpunt waar hulpvragen en aanbod samenkomen.
• Een samenwerking met 3 complementaire maatschappelijke organisaties: i-doe,
Stichting Present en SPARK MVO en lokale partners als Het welzijnskwatier en
gemeenten. En fondsen vanuit Fonds 1818 en de Rabobank Ledenraad.

MBO71 & CO
• Alleen door bewustwording, deelname en partnerships heeft MBO71 slagingskans.
• Het platform is een verzamelpunt, biedt een overzicht van en promoot verenigingen,
stichtingen en events met maatschappelijke activiteiten.
• MBO71 ondersteunt verenigingen, stichtingen en activiteiten bij het aangaan van de
partnerships en het zichzelf profileren d.m.v. werksessies en matchmaking events.
• Het platform inspireert door voorbeeldstelling en best practices via haar
mediakanalen en partners.

WAT BRENGT
HET PLATFORM?
• Inspireren on- en offline communicatie
• Oriëntatie gesprekken met bedrijfsleven
• Adviesgesprekken met alle organisaties
• Ondersteunende activiteiten
• Online matchmaking ‘Het Beursplein’

WAT LEVERT
MBO OP?
• Waardering voor de deelnemende bedrijven

• Goed werkgeverschap en inspiratie voor werknemers
• Positieve publiciteit
• Vergroten Networks

• Voldoening

WAT ZIJN DE
RESULTATEN
• Spraakmakende lancering in oktober
• 10 tal matches waaronder:

 Zirkzee accountants & Happy Flower
 Kidsproof en Vitalis maatjes
 Oma gaat op stap & Kiralis

• Online Beursplein loopt vol met 100+ hulpvragen
• 10+ presentaties en/of netwerkevents bij organisaties en businessclubs
• 10+ partners en 30+ deelnemers

• 500+ volgers op social media

WAAROM PARTNER
WORDEN?
• Je kunt je vinden in de doelstellingen

• Ziet het belang in van de bundeling van de krachten
• Erkent het maatschappelijke belang
• Functionele bijdrage bieden aan de regio

• Bevestiging betrokken ondernemerschap
• Wil deel zijn van het netwerk

WAT LEVERT
EEN PARTNERHIP OP?
• Gelegenheid om in te spelen op de vraag en verwachting vanuit de maatschappij.
• Verkrijgen van bekendheid als lokale maatschappelijk betrokken ondernemer.
• Positief imago, verbetering van de reputatie, uitbreiding netwerk en marktkansen.
• Voorsprong en waardering door aansluiting verwachting van opdrachtgevers, afnemers en overige steakholders.

• Vergroting van de aantrekkelijkheid als (nieuwe) werkgever.
• Gelegenheid voor medewerkers om een bijdrage te kunnen leveren, zichzelf te ontplooien.
• Begeleiding vanuit één professioneel platform om toe te treden als betrokken ondernemer

• Bemiddeling en matchmaking met relevante organisaties en projecten.
• Lidmaatschap van een lokale breed netwerk
• Toegang tot kennissessies, netwerkbijeenkomsten en een breed regionaal netwerk
BRON: MVO Nederland

WELKE VERBINDING
VRAGEN WIJ?
Naast de deelnemers vergoeding, wordt van de leden verwacht dat zijn een actieve rol aanneemt als
Maatschappelijk Betrokken Ondernemer. Van deelnemers wordt verwacht dat zij
• Haar rol pakt als ambassadeur van het platform.
• Haar netwerk stimuleert toe te treden tot het MBO-netwerk in de regio 071
• Binnen de media kanalen communiceert over de verbintenis aan MBO71.
• Het logo van MBO71 op haar website plaats met weblink.
• Middelen, gelden, faciliteiten en/of manuren beschikbaar stelt voor MBO-activiteiten.
• De diensten van MBO71 en haar partners inzet wanneer relevant.

1. IK WORD DONATEUR
Door aan MBO71 te doneren wordt de opbouw en het beheer van het MBO71 platform ondersteund en
daarmee een bijdrage geleverd aan de gehele maatschappij. Er wordt meer bewustwording onder de
inwoners en het bedrijfsleven bereikt rondom de vrijwilligers problematieken. Om zo ook meer
verbindende lokale projecten en activiteiten te organiseren.

Bij donateurschap

• Eenmalige vermelding op social media
• Logo vermelding op website
• Opname netwerk en toegang tot diverse MBO71 (partner)activiteiten.

2. IK WORD DEELNEMER
Ervoor kiezen toe te treden als maatschappelijke betrokken ondernemer, vraagt om betrokkenheid en een
stukje verantwoordelijkheid.

Wat kun je als deelnemer verwachten:
• Logo vermelding op de MBO71.nl website
• Opname in editorial INTOBusiness
• Aankondiging toetreding als deelnemer binnen sociale kanalen
• 3x plaatsing promotioneel MBO-item op MBO71 en idoe media kanalen en websites.
• Deelname aan events, kennis & -inspiratiesessies.
• Vermelding op de MBO71 website en binnen relevante promotie uitingen.

2. IK WORD PARTNER (1)
Wordt initiatiefnemer/ partner
Om ervoor te zorgen dat MBO71 als succesvol initiatief toekomstbestendig wordt, hebben wij de
betrokkenheid van vaste partners nodig. Betrokkenheid in de vorm van kennis, middelen, manuren en
een financiële bijdrage. Zonder organisaties en bedrijven is er geen MBO71. Samen bouwen aan de
toekomst, daar draait het om. En dit vraagt om een commitment. Ervoor kiezen toe te treden als
maatschappelijke betrokken partner of initiatiefnemer getuigt van betrokkenheid en het nemen van de

verantwoordelijkheid.

2. IK WORD PARTNER (2)
Wat kun je als partner verwachten:
• Logo vermelding op de MBO71.nl website;
• Aankondiging toetreding als partner binnen sociale kanalen + partnerpositie website

• Partnerpositie op de website met MBO-bedrijfsprofiel;
• Als partner naam en/of logovermelding binnen relevante communicatie vanuit MBO71, als PR berichten, on- en
offline promotie campagnes.
• 1/1 editorial in het magazine INTOBusiness
• 3x plaatsing promotioneel MBO-item op MBO71 en idoe media kanalen en websites;
• Deelname aan events, kennis & -inspiratiesessies;
• Tailormade MBO Workshop & inspiratiesessie van ieder een dagdeel bestemd voor maximaal 10 personen;

• Kosteloze begeleiding bij het vinden van relevante projecten (matchmaking);

BOUW JIJ
MET ONS MEE?

