
 

 

ÉÉN DAG VOOR PAPENDRECHT 

tijdens NLdoet 
 

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie, NLdoet.  

NLdoet zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne, zoveel 

mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil te maken. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Als bedrijf sta je midden in de samenleving. Klanten, leveranciers en medewerkers bepalen voor een 

belangrijk deel het succes van je bedrijf. Maar weet je dat een bedrijf ook een bron van vrijwillige 

inzet kan zijn?  

Door de inzet van kennis, expertise, talent en tijd van medewerkers ontstaat een win-win situatie. 

Een manier om bij te dragen aan de samenleving én aan de ontwikkeling van medewerkers. 

 

• In hoeverre is jouw bedrijf betrokken bij de lokale samenleving? 

• Doe op 11 en 12 maart 2022 mee aan een klus tijdens NLdoet! 

  

ÉÉN DAG VOOR PAPENDRECHT 

Doe mee aan NLdoet en laat een groep medewerkers één dag als vrijwilliger, een klus doen bij een 

maatschappelijke organisatie. Samen met collega’s een speeltoestel opknappen, meehelpen bij een 

high tea voor ouderen of het plein van een school groener maken. Het mes snijdt aan twee kanten; je 

helpt de samenleving én werkt aan teambuiling.  

 

Wist je dat de motivatie van medewerkers toeneemt als ze bij een werkgever werken die 

maatschappelijke impact wil maken? Ook is de positieve media-aandacht natuurlijk mooi 

meegenomen. Stel je medewerkers in de gelegenheid om één dag iets totaal anders te doen. Ze doen 

nieuwe ervaringen op, spreken andere competenties aan en komen met inspirerende verhalen en 

nieuwe energie terug op het werk. 

 

Waarom? 

• Een sterker team  

• Meer loyaliteit naar de werkgever 

• Beter imago voor het bedrijf 

• Positieve publiciteit 

• Versterking van het lokale netwerk 

• Helpen maakt je happy! 

 

Klik hier voor NLdoet-klussen in Papendrecht! 

 

Ben je geïnteresseerd? Laat het me weten!  

Ik kom graag langs voor een gesprek over de mogelijkheden en het maken van een match. 

 

Janny Nijstad 

Vrijwilligerspunt Papendrecht 

T. 078 6154741 of 06 11249222        E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl 

https://www.nldoet.nl/resultaten?lat=51.83323777&lon=4.70334407&viewportNortheastLat=51.84909&viewportNortheastLon=4.74349&viewportSouthwestLat=51.8204&viewportSouthwestLon=4.66917&gemeente=Papendrecht&provincie=Zuid-Holland&postcode=&woonplaats=&resultType=gemeente
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