
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN? WERK SAMEN MET YAR VLAANDEREN!

Alsmaar meer mensen kijken met een kritische blik naar het beleid van bedrijven. Goed bestuur, duurzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid zijn geen nice to have maar een must. Dat kan door samen te werken met YAR Vlaanderen. Niet voor de 
schone schijn, wel voor de win-win.

VERANKERD IN DE SAMENLEVING
De missie van YAR Vlaanderen? Jongeren een kans geven om hun leven weer op de sporen te krijgen. Zo zorgen wij er mee 
voor dat zij een betekenisvolle rol spelen in de samenleving. 

We maken die missie waar met vaste en vrijwillige medewerkers, en partners uit het bedrijfsleven. Een community 
based-programma dat de brede(re) samenleving activeert om mee verantwoordelijkheid te nemen voor de jongeren. 

Waarom bedrijven als KBC, Carglass, Start People, Ernst & Young, Etap, Yellow Submarine en vele andere onze missie 
ondersteunen? Omdat het loont om uw steentje bij te dragen aan de maatschappij:

 Het bevordert innovatie.
 Het is goed voor uw reputatie.   
 Het rendeert op financieel vlak. 
 Consumenten vinden het belangrijk. 
 U onderscheidt zich van concurrenten
 Uw medewerkers zijn meer betrokken en loyaal.
 ...

PARTNERSHIP OP UW MAAT
U kunt uw partnership met YAR Vlaanderen op verschillende manieren vormgeven:

 logistieke ondersteuning (vervoer, vergaderlocaties ...)
 financieel duwtje in de rug (sociaal mecenaat)
 communicatie (promotie en naambekendheid bevorderen)
 opleidings- of tewerkstellingstrajecten
 hr/learning & development (medewerkers een engagement laten opnemen binnen onze organisatie)

Vooral die laatste vorm van samenwerking is erg gegeerd. Door uw medewerkers de rol van jongerencoach te laten 
opnemen, maakt u een wezenlijk verschil:

✓	Uw medewerkers ervaren dankbaarheid en zingeving, vergroten hun netwerk en ontwikkelen skills die op en naast de 
werkvloer van pas komen. 

✓	U krijgt een uitstekend alternatief voor klassieke opleidingen. Het leidt tot een duurzaam hr-beleid, betrokken en 
loyale medewerkers en een sterk employer brand. 

✓	De maatschappelijke winst ligt voor de hand: vrijwilligerswerk heeft een grote sociale en economische waarde. 

Benieuwd naar de mogelijkheden van een partnership op maat van uw bedrijf? 
Contacteer Koen Frøberg, directeur YAR Vlaanderen
0495 572 482, koen.froberg@yarvlaanderen.be
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