
   
 

Café Partagé #4 – Samenwerking met bedrijven – 19 april 
 
Rondje van de aanwezige organisaties 

 

Bond Beter Leefmilieu werkt heel actief rond samenwerking met bedrijven. Ze hebben er een tijdje 
geleden de mentale shift gemaakt om vanuit een constructieve invalshoek samen te werken, als een 
manier ook om de agenda te realiseren. Tegelijk wordt er nog geprocedeerd en worden mistoestanden 
nog steeds aangeklaagd. BBL kan die rollen verzoenen, maar dat vergt wel een heel open en 
transparante houding. 
 

VFG, de vereniging voor personen met een handicap,  heeft nog geen samenwerkingen met bedrijven 
opgezet, maar wil een actieplan geestelijke gezondheidszorg opstarten in bedrijven, als 
dienstverlening. 
 

FairFin focust op anders omgaan met geld. In het verleden werd samengewerkt met Fortis, in het kader 
van krekelsparen, maar daar is men toen van afgestapt omdat de doelstellingen te ver af lagen van wat 
FairFin wilde. Ze hebben wel heel lang goed gewerkt met ASLK. Momenteel heeft FairFin geen 
samenwerkingen, maar positioneren ze zich eerder in een activistische houding t.a.v. de banksector. 
 

Djapo vzw werkt aan educatie rond duurzame ontwikkeling. Ze brengen duurzaamheidsthema’s naar 
scholen en hebben al af en toe een pakket gemaakt op vraag van bedrijven, maar vragen zich af of ze 
daar mee willen voortdoen en, zo ja, of ze eventueel willen uitbreiden. Dit zorgt voor interne discussie 
en twijfel. 
 

Furia is een feministische denktank en actiegroep die vooral aan lobbywerk doet en triggert rond 
gelijke kansen. Momenteel zijn ze volop het veld (en de eventuele kansen rond samenwerkingen met 
bedrijven) aan he verkennen. Ze zijn niet voor of tegen bedrijven, maar zien er eventueel wel 
mogelijkheden in.  
 

De Federatie is de belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Vanuit het 
cultuurbeleid van de Vlaamse regering wordt steeds vaker en harder aangedrongen op alternatieve 
financiering binnen de sector. De Federatie merkt dat haar leden hier sowieso al op inzetten: 
gemiddeld realiseert elk lid 40% inkomsten uit de eigen werking. Daarbij wordt soms in samenwerking 
gegaan met bedrijven. Zelf werkt De Federatie niet samen met bedrijven. 
 

De Fietsersbond heeft een programma, Bike To Work, waar expliciet de samenwerking met bedrijven 
is aangegaan. Ze willen dit nog sterker uitbreiden, want ze zien dat het werkt als betaalde 
dienstverlening naar bedrijven. 
 

Vraag: wat is de meerwaarde om samen te werken met bedrijven? Brengt het inhoudelijk en 
financieel op? 

 

De meerwaarde voor een middenveldorganisatie zit onder meer in de volgende zaken: 
• Je kan een dienst leveren aan bedrijven en daarmee je inhoudelijke agenda realiseren (bv. Bike 

To Work, educatie). Daarvoor is het wel belangrijk dat je een heel duidelijk product hebt dat 
een meerwaarde kan opleveren. Of dat je een duidelijk project hebt waar een ‘win’ in zit voor 
beide partije. 

• Je kan je eigen agenda versterken door meer zichtbaar en aanwezig te zijn in nieuwe 
professionele netwerken. 



   
• En het heeft uiteraard ook een financiële meerwaarde, want een alternatieve vorm van 

financiering. De overheid speelt hier op in en levert meer en meer instrumenten in het kader 
van bijkomende financiering of begeleiding van dergelijke samenwerkingen met bedrijven. 

 

Hoe kunnen we de agenda van ondernemers leren kennen? En hoe start je met de zoektocht naar 
een samenwerkingspartner? 

 

Noot vooraf: er zijn heel veel verschillende bedrijven, met verschillende finaliteiten en modellen, 
gaande van de lokale kmo, de coöperatieve en de eenmanszaak tot de multinational. 
 

Een eerste aandachtspunt dat wordt gemaakt: hoe kunnen we aansluiten op de noden van bedrijven 
als we ze niet kennen? Hoe kunnen we meer in contact komen met ondernemers? 

 

Mogelijke ingangen zijn: 
• gedeelde ontmoetingsplekken opzoeken; 
• de Sociale Innovatiefabriek; 
• lokale netwerken; 
• Scwitch, waar je begeleiding kan krijgen in je strategische zoektocht; 
• zorgen voor aanwezigheid van mensen met ondernemersprofiel in de raad van bestuur van je 

organisatie; 
• The Shift  

 

‘de Verenigde Verenigingen’ kan hier eventueel ook initiatieven rond opzetten, vb. om die 
contactmogelijkheden te voorzien, maar ook intern zijn er initiatieven mogelijk, vb. om verenigingen 
ervaringen te laten delen rond samenwerken met bedrijven. 
 

Wat zijn voorwaarden om samen te werken? 

 

• Een gedeelde agenda: je moet het zelfde doel hebben. Een samenwerking met een bedrijf mag 
geen opsmuk of extraatje zijn. De doelstelling van de samenwerking moet in het hart van je 
eigen organisatie zitten en in het hart van het bedrijf. “Het moet leven in de directiekamer”, 
zowel het bedrijf als de vereniging moeten er voor willen gaan. 

• Samenwerken met bedrijven is een keuze, die moet goed doorgesproken zijn in je team en 
met je bestuur. 

• Maak de samenwerking heel concreet in de vorm van een product of een duidelijk project. Je 
moet iets kunnen aanbieden dat structureel bijdraagt aan je eigen werking en aan die van het 
bedrijf. 

• Je moet als non-profitorganisatie actief gaan zoeken naar bedrijven die aansluiten bij je 
agenda. Het heeft geen zin om vragen af te wachten. De keuze van partners en projecten 
geeft je ook een scherper profiel en dat zorgt dat je na verloop van tijd ook betere vragen tot 
samenwerking binnenkrijgt.  

• Wie niet kiest, wordt niet gekozen: ook de samenstelling van je medewerkersteam zal 
afhangen van je keuze voor samenwerken. Die keuze kan je organisatie aantrekkelijker maken 
voor medewerkers. 

• Een samenwerking wordt opgezet door de inhoudelijke medewerkers van de organisatie; het 
gaat nl. niet louter om fundraisen of marketing. Inhoudelijk moet het juist zitten. Vermijd dus 
dat samenwerken start vanuit de noodzaak van een bedrijf om zijn communicatie of MVO-
vakje (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) op te vullen. Hetzelfde geldt voor een 
vereniging: laat samenwerkingen met bedrijven niet alleen afhangen van een bv. financiële 
doelstelling van de organisatie.   

http://www.socialeinnovatiefabriek.be/
http://www.socialeinnovatiefabriek.be/
http://www.scwitch.be/
http://www.scwitch.be/
http://www.theshift.be/
http://www.theshift.be/


   
• Samenwerken vereist interne en externe openheid en transparantie over je doelstellingen en 

over je middelen. 
• Een divers samengestelde raad van bestuur brengt ook de diversiteit van de samenleving 

binnen in je organisatie. 
 

Aandachtspunten: 

• In plaats van als uitgangspositie te denken over wat zeker niet kan of mag, kun je evengoed 
ook nadenken over wat je samen wél kan bereiken, vanuit een gedeeld belang. Dat werkt soms 
makkelijker dan meteen al de samenwerking of de prospectie te willen vangen in regeltjes van 
wat niet kan of niet kan werken. 

• Als je als organisatie al een sterk imago hebt, heb je meer vrijheid om samenwerkingen aan te 
gaan. De waarachtigheid van een project is wat telt. 

• Als je bestuur of team moeilijk evolueert naar samenwerking, werk dan incrementeel. Klik 
telkens beslissingen vast en bouw daarop verder in plaats van telkens opnieuw existentiële 
debatten te voeren over de kern van je organisatie. Toon ook aan hoe het samenwerken werkt 
en rapporteer daar ook extern over. 

 

Wat zijn risico’s? 

 

• Wanneer de stakeholders van de middenveldorganisatie het project niet dragen en het 
project aanvoelen alsof het buiten hen om wordt geïmplementeerd. 

• Negatieve vooroordelen of een gebrek aan kennis van de context en partijen kunnen een 
samenwerking van in het begin onmogelijk of moeilijk maken. 

• Geforceerd zoeken naar een gedeelde agenda: als je elkaar niks te bieden hebt, moet je de 
samenwerking niet kunstmatig opzetten. 

• Onvoldoende kennis over non-profit en over de bedrijfswereld: je moet echt wel investeren 
in mensen en in netwerken, in en buiten je organisatie. 

• Vermijd dat je gebruikt wordt als ‘greenwashing’ of andere oneigenlijke communicatie door 
een bedrijf. Goede afspraken maken mogelijk dat er goed gecommuniceerd wordt. Een charter 
met richtlijnen over communicatie is ook altijd een goeie zet. 


