Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
door samenwerking met YAR
Vlaanderen
“De meest succesvolle bedrijven in de toekomst zijn zij die
investeren in duurzaamheid en een waarde toevoegen aan de
maatschappij. Wie nu niet begint met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mist de boot”, Kris Baetens van de UNIZO
Sectorwerking, UNIZO, ‘Paspoort voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, 20 september 2013.
Steeds meer bedrijven zetten resoluut in op maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo), duurzaamheid (evenwicht
tussen people, planet en profit) of social responsability.

YAR Vlaanderen wil vanuit haar maatschappelijke rol en
dagelijkse opdracht mee bouwen aan een duurzamen en
solidaire samenleving. YAR Vlaanderen kiest er voor om ook de
brede(re) samenleving te activeren om mee verantwoordelijkheid te dragen voor jongeren en maakt, als community-based
programma, de gemeenschap of het netwerk rond de jongeren
breder dan een groep vrijwillige medewerkers.
Een interessant concept, waar bedrijven zoals Nike, Groep
H. Essers, … graag in meestappen. Bovendien leiden deze
partnerschappen in veel gevallen tot een win-win voor beide
partijen.
VRIJWILLIGERS ALS COACH
YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.
Hiervoor biedt YAR Vlaanderen programma’s aan die er op
gericht zijn de jongeren te motiveren en hen aan te spreken op
hun verantwoordelijkheid. Het doel is om van daaruit nieuwe
en positieve levenskeuzes te maken zodat de jongere opnieuw
een plaats vindt in onze samenleving.

Uniek binnen de aanpak van YAR Vlaanderen is dat wij werken
met een groot aantal vrijwilligers die ondersteund en begeleid worden door professionelen. De vrijwilligers treden op als
coach in de verschillende fases van een programma voor de
jongere.
Lees meer over YAR Vlaanderen op www.yarvlaanderen.be.

- YAR-jongeren de mogelijkheid geven tot een opleidings- of
tewerkstellingstraject binnen uw onderneming/organisatie;
- sociaal mecenaat: financiële ondersteuning.

PARTNERSCHAP OP MAAT
Een partnerschap met YAR Vlaanderen kan op vele manieren:
- partner in communicatie:
• het ter beschikking stellen van uw communicatiekanalen
om zo mee bekendheid te geven aan YAR Vlaanderen en
mee gestalte te geven aan een positieve, maatschappelijke beeldvorming over jongeren;
• ter introduceren van YAR Vlaanderen bij uw collega’s, uw
netwerkorganisaties, …;
- uw medewerkers de mogelijkheid bieden om zich te engageren binnen YAR Vlaanderen waarbij zij opgeleid worden als
“coach”;
- logistieke ondersteuning onder de vorm van vervoer, ter
beschikking stellen van (vergader)ruimtes, …;

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJF
- werknemers verankeren zich sneller bij een bedrijf met een
duidelijk maatschappelijk engagement
- de training/opleiding van YAR Vlaanderen is ook onmiddellijk inzetbaar op de eigen werkvloer (coaching)
- maatschappelijk verantwoord ondernemerschap draagt
bij tot meer loyaliteit en steun aan uw “merk” van zowel
(potentiële) medewerkers als uw stakeholders/klanten
- een partnerschap geeft u toegang tot nieuwe kennis en
nieuwe, andere netwerken – u wordt tevens uitgenodigd op
de jaarlijkse netwerkevents van YAR Vlaanderen

Meer info over onze partners op: www.yarvlaanderen.be/
uw-engagement/als-organisatie/partners

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw bedrijf?
Contacteer: Koen Frøberg, directeur YAR Vlaanderen,
0495 572 482, koen.froberg@yarvlaanderen.be.

