
Get involved, meet Amsterdam!
Een van de redenen waarom deze stad zoveel grote internationale bedrijven aantrekt, is dat 
veel internationals hier een levendig en kleurrijk tweede thuis vinden. De werk- en privéba-
lans in Amsterdam behoort tot de beste ter wereld. Amsterdammers zijn een gemeenschap 
met uitstekende internationale contacten. Maar alhoewel de stad een belangrijke hub voor 
kennis en kapitaal is, hebben ook veel mensen te kampen met armoede, ongelijkheid en 
eenzaamheid. De samenleving heeft moeite om de sociale integratie en de duurzaamheid 
te verbeteren.

Gelukkig is er ook goed nieuws. We kunnen allemaal een steentje bijdragen om iets ten 
goede te veranderen, in onze stad en in de wereld. En we vertrouwen erop dat bedrijven in 
Amsterdam meedoen.



Hoe?
Maak uw bedrijf Business Involved. Dit  
nieuwe online platform is een plek waar 
bedrijven en hun medewerkers vrijwilligers-
werk en activiteiten kunnen vinden met een 
positieve impact op Amsterdam en de hele 
regio. Vrijwilligersvacatures worden speciaal 
geselecteerd zodat ze aansluiten op de 
vaardigheden en ambities van individuele 
medewerkers en op de maatschappelijke 
waarden van uw bedrijf.

Wat heeft Business Involved te bieden?
Wat u ook doet, Business Involved streeft 
altijd naar een win-win-win-situatie. U raakt 
nog beter geïntegreerd in de Amsterdamse 
gemeenschap. Uw bedrijf geeft iets terug 
aan de samenleving. En de wereld wordt een 
stukje eerlijker, gelukkiger of duurzamer.

Wij bieden werknemers de kans om op 
verschillende manieren iets bij te dragen:
• Vrijwilligerswerk doen (regelmatig of inci-

denteel). Bijvoorbeeld: een voedselbank 
helpen om een hek rond de tuin te zetten, 
of elke vrijdagmiddag spelletjes spelen 
met verpleeghuisbewoners

• Kennis en expertise delen. Bijvoorbeeld: 
de sociale media beheren voor een club 
van natuurvrienden, of een teambuilding-
sessie leiden voor een organisatie die 
gezinnen in achterstandssituaties helpt

Klaar om te beginnen?
• Ga naar www.businessinvolved.amsterdam
• Registreer uw bedrijf en maak een profiel 

aan.
• Deel ons platform met medewerkers en 

collega’s.
• Informeer en inspireer hen over de waarde 

van vrijwilligerswerk.
• Geef uw mensen de ruimte en de tijd om 

een bijdrage te leveren.

Wacht, dit is nog niet alles...
Wat levert vrijwilligerswerk uw bedrijf op?
• U krijgt een betere reputatie als werkgever 

op de arbeidsmarkt
• U kunt gemakkelijker talent aantrekken en 

behouden
• Medewerkers worden aangemoedigd om 

te groeien en zich verder te ontwikkelen in 
een informele setting

• U onderstreept HR-waarden zoals diversi-
teit en inclusie

Welk werk doen mensen het liefst?
• Onderwerpen die hen interesseren
• Goede doelen waar ze enthousiast over zijn
• Organisaties of projecten met een missie 

waar ze een persoonlijke band mee hebben
• Organisaties of projecten met vrijwilligers-

werk dat ze graag doen

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties kunnen samenwerken om mee te 
helpen aan het realiseren van de Duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenig-
de Naties. In ons unieke platform kunt u de 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk filteren 
op de SDG’s die het best aansluiten bij uw 
organisatie: van klimaatactie tot gezondheid 
& welzijn en alles daartussenin.

We helpen u graag
Business Involved koppelt niet alleen werk-
nemers aan zorgvuldig geselecteerde 
vrijwilligersvacatures. We verzorgen ook 
informatiebijeenkomsten en advies op maat 
voor bedrijven. Ongeacht de inhoud van uw 
MVO-beleid en de sterke punten en capaci-
teiten van uw bedrijf, wij staan altijd klaar om 
u te helpen bij het vinden en benutten van 
mogelijkheden om een positieve impact te 
hebben op Amsterdam en de regio.

Neem vandaag nog contact op! info@businessinvolved.amsterdam


