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Samen één dag voor Eindhoven!
Veel bedrijven hebben hart voor de samenleving. Ze dragen graag
én bewust hun steentje bij. Door bijvoorbeeld één dag per jaar kennis
beschikbaar te stellen of de handen uit de mouwen te steken. Dat is
ook nodig. Heel veel maatschappelijke organisaties in Eindhoven
komen menskracht, expertise en middelen te kort om elke dag hun
opdracht waar te maken. Samen lukt dat wel!

Onze droom
Wij werken aan een beweging die de samenleving hechter en beter maakt.
Wij brengen mensen samen én stellen hen in de gelegenheid iets voor een
ander te betekenen. Wat als de 70.000 professionals die in Eindhoven werken
één dag hun talent, kennis, hart en handen inzetten? Wij voorzien een boost
aan creatieve oplossingen, oprechte verbindingen, nieuwe inzichten en
praktische verbeteringen. En het levert in één dag energie en inspiratie op
voor de professional, het team én voor het bedrijf.

“Samen voor Eindhoven slaagt
erin om één op één met het
bedrijfsleven maatschappelijke
betrokkenheid op de agenda
te zetten. En is actief in het
creëren van een gezamenlijke
beweging in Eindhoven.”
Rob Janssen
Partner bij PwC

Hoe werkt het?
Samen voor Eindhoven regelt dat bedrijven zich op een makkelijke en doeltreffende manier kunnen inzetten voor een maatschappelijk doel. En op de juiste
wijze invulling kunnen geven aan hun sociaal ondernemerschap. Wij kennen de
vragen en uitdagingen van maatschappelijke organisaties in onze regio. Graag
bespreken we ook uw mogelijkheden en wensen. Zodat uw aanbod aansluit bij
de juiste vraag. Ook kijken we hoe en wanneer uw medewerkers in één dag een
vraag of uitdaging kunnen invullen. Daarna brengen wij u graag in contact met
de maatschappelijke organisatie waarvoor uw bedrijf het verschil gaat maken.
En helpen we u met de praktische organisatie van uw dag. Zo regelen we alles
snel en goed. Na afloop meten we de impact van de inzet van uw medewerkers
en maken we deze op een positieve wijze zichtbaar.

Positieve ervaringen

“Samen voor Eindhoven geeft
op effectieve manier toegang
tot een ondernemend regionaal
MVO netwerk. Hierdoor kunnen

Bedrijven zijn enthousiast over hun vrijwillige inzet. Medewerkers kunnen hun
talenten op een andere manier benutten. Ze ontmoeten andere mensen, horen
andere verhalen en maken andere dingen mee. Ze ervaren dat Eindhoven nog
mooier en beter wordt. En dat ze concreet bijdragen aan het welzijn van een
ander. Dat inspireert en motiveert. Wedden dat uw medewerkers volgend jaar
weer mee willen doen? Ook uw bedrijf krijgt er veel voor terug. Trotse en betrokken medewerkers. Een sterker imago én positieve PR. En dat in ruil voor
een geweldige dag met, voor en door uw medewerkers!

wij zonder overhead met relatief kleine inspanningen veel
waarde toevoegen aan zinvolle
projecten.”
Hans Brouwhuis
Site Manager NXP

Wij willen meedoen!
Neem contact met ons op. Dan zorgen wij dat uw medewerkers het verschil
kunnen maken.
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06 - 4603 1010
www.samenvooreindhoven.nl
info@samenvooreindhoven.nl
@samenvoorEHV

De kracht van sociaal ondernemerschap
Onze founders en mede mogelijk-makers:

