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Betrokken Ondernemers
Samen voor Breda
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen,
maar niet weten hoe, kunnen aankloppen bij de Betrokken
Ondernemers Samen voor Breda. Deze club koppelt bedrijven aan
maatschappelijke initiatieven die een steuntje kunnen gebruiken.

De stichting Betrokken Ondernemers Samen voor
Breda is opgericht in 2009 erkent vier founders:
gemeente Breda, NAC Breda, BZW (Brabants
Zeeuwse Werkgeversvereniging) en Rabobank Breda.
Wjllem-Peter Kriek, 55 jaar, directievoorzitter van
Rabobank Breda en bestuursvoorzitter van stichting
Betrokken Ondernemers legt uit: ‘Steeds meer
bedrijven zoeken naar mogelijkheden om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze willen
goed doen voor hun omgeving, maar weten niet hoe of
hebben geen tijd en ruimte Om hun betrokkenheid om
te zetten in concrete acties. Daar zijn wij op
ingesprongen. Onze stichting fungeert als loket dat het
bedrijfsleven ontzorgt. Wij hebben de know-how in
huis om bedrijven te verbinden aan maatschappelijke
organisaties die hulp of steun kunnen gebruiken. Niet
alleen financieel, het gaat vaak ook om handjes. Zo
matchen we een bedrijf dat een bijzonder uitje wil
organiseren voor de medewerkers bijvoorbeeld aan een
verzorgingshuis om samen met de ouderen een dag te
jeu de boulen. De senioren hebben zo een leuke dag en
ook de medewerkers van het bedrijf gaan met een
voldaan gevoel naar huis. Een win-win situatie, die het
leven mooier maakt. Dat is het idee.’
Anouk Terstegen, 38 jaar, audit director bij Deloitte in
Breda is penningmeester bij de Betrokken

Ondernemers. ‘Ik was in eerste instantie lid van de
Raad van Advies en ben recent toegetreden als
bestuurslid. Gezien mijn baan als accountant lag de rol
van penningmeester het meest voor de hand. Het
initiatief spreekt mij persoonlijk erg aan en daarom wil
ik er graag mijn bijdrage aan leveren. De activiteiten
van de stichting liggen in het verlengde van het
gedachtengoed van Deloitte, die door middel van de
Fair Chance Foundation jongeren in
achterstandssituaties een betere toekomst biedt.’
Volgens Anouk hebben de Betrokken Ondernemers in
korte tijd al veel successen geboekt. ‘We bevinden ons
nog in een beginnende fase en moeten de komende
jaren groeien naar een volwassen organisatie die
volledig is ingebed in de Bredase samenleving. Maar je
ziet nu al dat de bijdrage aan de Bredase samenleving
door een toenemend aantal projecten en matches tussen
bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds
groter wordt.’
‘De stichting faciliteert jaarlijks voor Deloitte Breda de
invulling van Impact Day. Dat is een dag waarop alle
Deloitte collega’s in het land de handen uit de mouwen
steken voor het goede doel. Voor mij ook leuk, want
vanuit mijn betrokkenheid bij dit project zie ik het
succes van de Betrokken Ondernemers vanaf een
andere kant.’
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Michiel Stevens, 48 jaar, algemeen directeur van
Winters Bouw & Ontwikkeling en bestuurslid van
BZW, is bestuurslid èn een van de initiatiefnemers voor
de oprichting van stichting Betrokken Ondernemers
Samen voor Breda. ‘Mijn bestuursfunctie was een
logisch gevolg van het feit dat er een nieuwe stichting
werd opgericht. Ten tijde van de oprichting in 2009
vond ik het belangrijk dat er een Bredaas platform voor
Betrokken Ondernemers kwam en nu vind ik het
belangrijk dat het er voor altijd blijft. Daar draag ik als
Betrokken Bredase Ondernemer en bestuurslid graag
mijn steentje aan bij.’

Anton is van mening dat niet alleen de overheid
verantwoordelijk is voor de samenleving en
voorzieningen. ‘Het is aan mensen gezamenlijk, ook
ondernemers en hun medewerkers,
verantwoordelijkheid te nemen voor een goede
leefomgeving, ook of juist voor kwetsbare groepen. Zo
hebben de Betrokken Ondernemers en Surplus al
meerdere jaren de Verwenzorgweek voor Ouderen
georganiseerd. Een geweldige happening met
modeshows, muziekoptredens en dergelijke voor
mensen die dit enorm waarderen en voor wie dit niet zo
vaak is weggelegd. Daar doen we het voor.’
HELP ELKAAR HELPEN

Michiel weet precies wat hij met het netwerk wil
bereiken: ‘Een permanente win-win-win situatie voor
betrokken ondernemers, voor de betrokken
maatschappelijke instellingen en voor de gemeenschap
van Breda. Een mooi voorbeeld is een project waar we
momenteel aan werken met medewerkers en studenten
van diverse afdelingen van het ROC. Geheel vrijwillig
bouwen zij een nieuwe kinderboerderij voor cliënten
van de Blauwe Kamer. Het is een ambitieus project met
een lange aanloop, maar de eerste successen zijn
inmiddels zichtbaar en ik ben ervan overtuigd dat het
gaat lukken.’
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Nog een bestuurslid van de Betrokken Ondernemers is
Anton van Mansum, 38 jaar, lid van de Raad van
Bestuur van Surplus, een organisatie voor welzijn,
zorg, kinderopvang en comfort. Zijn taken voor Surplus
en voor de Betrokken Ondernemers sluiten goed op
elkaar aan. ‘Surplus is bij uitstek een maatschappelijke
instelling, wiens activiteiten, of dat nu zorg,
kinderopvang of ons welzijns- en vrijwilligerswerk is,
alleen maar mogelijk zijn dankzij maatschappelijk geld
en de inzet van duizenden medewerkers, waaronder
vooral ook duizenden onbetaalde vrijwilligers. Wij
hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen dan
ook hoog in het vaandel staan.’

Ook Gijsbert van Herk, 42 jaar, directeur Ontwikkeling
bij de gemeente Breda is bestuurslid van de Betrokken
Ondernemers. Waarom? ‘Ik ben betrokken bij de stad
en vind ondernemerschap een belangrijke competentie
voor een ambtenaar'. Bovendien mag
vertegenwoordiging vanuit de gemeente als een van de
founders natuurlijk niet ontbreken.’ Wat hij met de
stichting wil bereiken, heeft Gijsbert duidelijk voor
ogen: ‘Dat we één groot netwerk weten te organiseren
in de stad waar de zakelijke - en de sociaal
maatschappelijke wereld in elkaar overlopen: zo helpen
we elkaar helpen. Binnen het stadhuis is de stichting
een bekend en gewaardeerd initiatief. Veel bedrijven
weten ons ook al te bereiken, maar nog niet iedereen
kent ons. Daar werken we hard aan.’
Directeur van de stichting is de 54-jarige Rombout
Kerremans. ‘Het is mijn dagelijkse werk, ik ben in
dienst van de stichting en vindt het belangrijk om
bedrijven te helpen maatschappelijk betrokken te
ondernemen en te verbinden met het maatschappelijk
veld. Daarom wil ik een netwerk creëren van bedrijven
dat zich maatschappelijk betrokken voelt. Gewoon

ZO HELPEN WE
ELKAAR HELPEN
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‘Dagelijks leggen wij verbindingen tussen bedrijven en
de maatschappij in Breda. Het mooie aan dit werk is
datje door het leggen van verbindingen twee
verschillende werelden bij elkaar ziet komen. Het
levert aan alle kanten winst op: 1. voor het bedrijf, in
de vorm van trotse werknemers die hun horizon
verbreden, 2. voor het bedrijf dat zijn imago en
reputatie versterkt en 3. voor de samenleving, in de
vorm van de behoeften en wensen die worden vervuld
door de inzet van middelen, menskracht en het
netwerk. Zo zou de speel- en doe-tuin bij de
Mytylschool in Breda nooit zijn gerealiseerd als niet
vier bedrijven hieraan hun medewerking hadden
gegeven.’
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MEET & MATCH!

Op initiatief van de stichting Betrokken Ondernemers
Samen voor Breda wordt op dinsdag 25 september
2012 de vijfde Meet & Match ontbijtbijeenkomst

georganiseerd. De locatie is de Grote Kerk in Breda en
het ontbijt wordt verzorgd door Hutten Catering,
Partycatering Peter Eibers en Taste and more. Meet &
match is een sprankelend en spraakmakend evenement
waarbij handel in maatschappelijke betrokkenheid
centraal staat, met als doel de kwaliteit van het
maatschappelijke leven in Breda een boost te geven.
Tijdens de Meet & Match bijeenkomst handelen
bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar,
onder het genot van een ontbijt. Geïnteresseerde
bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van
harte welkom tijdens dit evenement, mits tevoren
aangemeld. Zie voor meer informatie:
www.betrokkenondernemersbreda.nl
NB. Ook Stefaan Eskes, algemeen directeur van NAC
Breda, is bestuurslid van de Betrokken Ondernemers
Samen voor Breda. Ten tijde van dit interview en de
fotosessie was hij verhinderd.
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omdat ze werknemers in dienst hebben die wonen,
werken en recreëren in Breda en op deze wijze iets
terug kunnen doen voor de Bredase samenleving. Mijn
droom is dat ieder Bredaas bedrijf zich tenminste één
maal per jaar inzet voor de Bredase samenleving.’

