Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

ContourdeTwern zoekt nieuwe
Betrokken Ondernemers
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Gon Mevis enAlbert Rusch van ContourdeTwern in
Tilburg (en regio) spreken liever over Maatschappelijlk Betrokken Ondernemen (afgekort tot MBO).
Daarin staan drie aspecten centraal: de mens, de gevoelswinst en de leefomgeving.

D

e aanjagersrol die ContourdeTwern
vervult, reikt verder dan het geven van
presentaties. Dat blijkt uit de organisatie
van Beursvloer Tilburg, activiteiten in het
kader van NL Doet in bedrijf en het houden van
MBO-netwerkbijeenkomsten.
Door middel van partnercontracten kunnen
Betrokken Ondernemers zich verbinden aan MBOactiviteiten. "Met zo'n contract wordt de ondernemer
in staat gesteld lokale projecten met een duidelijke
maatschappelijke meerwaarde te realiseren." Rusch
weet dat partners hun bedrijf als maatschappelijk
betrokken organisatie op de kaart zetten.
Hij spreekt over de meerwaarde in de vorm van
bedrijfstrots, imago en loyaliteit. "Het straalt
eveneens af op de eigen werknemers. Ook bij
aanbestedingen en andere vormen van 'zaken doen'
heeft het een positieve weerslag."
ContourdeTwern heeft Gouden, Zilveren en Bronzen
Betrokken Ondernemers en partners in Natura. In ruil
voor de geleverde bijdrage(n) krijgt de Betrokken
Ondernemer een breed dienstenpakket. Zo mogen
zij onder meer gebruikmaken van diensturen als
tegenprestatie. Ook advies op MBO-beleid en
organisatie en unieke VIP- arrangementen gaan er in
schuil. Rusch geeft aan dat de partners deel uit
maken van de Raad van Advies. Die denkt mee over
specifieke MBO- en vrijwilligersactiviteiten. Het
diensten- pakket is niet alleen gevarieerd maar ook
groot.
Meer informatie kan worden ingewonnen bij Albert
Rusch van ContourdeTwern, (013) 583 99 99.

BETROKKEN ONDERNEMERS VAN
CONTOURDETWERN OVER HUN PARTNERSCHAP

“ContourdeTwern maakt echt het verschil als het
gaat om een vitale samenleving. Waar deze organisatie voor staat en waar zij zich voor inzetten, daar
hebben wij veel bewondering voor.
Als partner dragen wij dan ook graag bij aan de
activiteiten ContourdeTwern!”
Alex Otten, Cubics Tilburg

DESIGNER ILLUSIONS
“Er zijn veel mooie initiatieven in en rondom
Tilburg die we graag helpen met advies over hun
zichtbaarheid online en met drukwerk.
De connectie met die initiatieven komt voor ons
meestal vanuit ContourdeTwern met bijvoorbeeld
hun jaarlijkse beursvloer. Trots partner te zijn!”
Gert Brouwer, Designer illusions

"lets doen voor anderen zonder daar direct een
tegenprestatie voor te verwachten, dat geeft ons
een goed en trots gevoel en creëert energie en
positiviteit bij onze mensen en in ons bedrijf.
Vandaar dat wij ook graag ons steentje bijdragen
aan ContourdeTwern. Een organisatie die zich
inzet voor de leef- baarheid in steden en dorpen
en bijdraagt aan een vitale samenleving. Een doel
dat we graag ondersteunen!"
Marc Bozon, Coffee3 Udenhout

Gon Mevis (Directeur -bestuurder
ContourdeTwern) en AIbert Rusch
(Intermediair Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen) op zoek
naar nieuwe partnerbedrijven.
www.maatschappelijkbetrokkenondernementilburg.nl

