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Dit is het jaarverslag 2021 van Stichting Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen in Dordrecht (MBOD). Ondanks de aanhoudende
coronacrisis was 2021 opnieuw een jaar met veel activiteiten,
samenwerking en ontwikkelingen.
We kunnen - met gepaste trots - vaststellen dat het goed gaat met
de stichting. In enkele jaren hebben we een duidelijke, centrale en
verbindende plaats ingenomen tussen maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Hiermee voldoen we aan
onze missie om met elkaar te werken aan de maatschappelijke
vraagstukken in de stad en regio.
Voor de continuïteit en groei van de stichting was de ondertekening
van het Actieprogramma Ondernemen met Impact een hoogtepunt.
Op 24 november werd dit actieprogramma ondertekend door de
gemeente Dordrecht, WSP Baanbrekend Drechtsteden, DOV en
WD. Hiermee is een samenwerking afgesproken voor de komende
vier jaar. In dit jaarverslag leest u er meer over.
Een ander hoogtepunt dit jaar was de realisatie van het boek
Hier, op dit eiland - Dordrecht ten tijde van corona. Alle 9.000
boeken zijn verspreid en hebben hopelijk een goede bestemming
gevonden. Ook over dit traject leest u verderop meer.
Dit jaarverslag geeft u verder nog meer beeld en verhaal bij al
onze werkzaamheden, acties en evenementen in 2021.
Wij wensen u veel leesplezier!

Organisatie
Het bestuur bestaat uit Jessica van den Bosch (HBO Drechtsteden),
Erna Reurink (ABN AMRO bank), Marcel Wilschut (Albert Schweitzer
ziekenhuis), Arlec Delgorge/Marco Behm (McDonald’s Dordrecht),
Leen de Koning (Amega Groep), Cor Simons (Van Wijnen) en
Kees van Netten (Stichting MEE Vivenz).

Stichting Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen
Dordrecht verbindt,
stimuleert en faciliteert

Samen maken we de stad

Onze partners zijn de bedrijven en organisaties die de stichting steunen
met een financiële bijdrage. Zonder hun bijdrage zou de stichting niet
kunnen bestaan. In 2021 hebben we een financiële bijdrage ontvangen van:
Amega Groep, Van Wijnen, McDonald’s Dordrecht, ABN AMRO bank,
Confed, Visser & Visser en de gemeente Dordrecht.

DORDRECHT

Maatschappelijk
Betrokken
Ondernemen

WERKWIJZE

ONDERNEMEN MET IMPACT

=

Rekening houden
met mens en
maatschappij

De dagelijkse leiding is in handen van de coördinatoren Mariska Wagner
en Jan-Dirk Costeris.

VERBINDEN VAN
Netwerk, kennis, kunde, menskracht, materialen

BEDRIJVEN

VOOR HET STIMULEREN EN FACILITEREN VAN

BEDRIJVEN

• Maatschappelijk betrokken ondernemen
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Maatschappelijke organisaties

MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

SOCIAAL
ONDERNEMERS

Inmiddels hebben we een netwerk van meer dan 80 bedrijven die bereid
zijn om expertise, handjes, faciliteiten, materialen en hun netwerk in te
brengen bij maatschappelijke vraagstukken of om maatschappelijke
organisaties te versterken.

MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

• Sociaal ondernemen
• Burgerinitiatieven

= MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

SOCIAAL
ONDERNEMERS

Stichting MBOD heeft ondertussen een dusdanige bekendheid opgebouwd,
dat een open deur (medewerking) steeds gemakkelijker te vinden is. Dit
wordt versterkt doordat steeds meer bedrijven meer en meer iets willen
betekenen voor de directe omgeving, klimaat of aarde.

INZET

Stichtingen, verenigingen
en particuliere
initiatieven

4
JAAR

ACTIVITEITEN 2021

> 100 + 80
MAATSCHAPPELIJKE
ORGANISATIES

Beursvloer Dordrecht
Inspiratie-avonden
Consultaties/adviesgesprekken

LOKALE
BEDRIJVEN

Werkbezoeken
Netwerkavonden
Masterclasses sociaal ondernemerschap

BESTUUR

En we groeien nog steeds!
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>
Actieprogramma
Ondernemen met
Impact 2021

ONTWIKKELINGEN 2021
In Dordrecht en omgeving zien we, net als in de rest van Nederland,
een groeiende tendens waarin ondernemers, bedrijven en burger
initiatieven meer positieve maatschappelijke impact willen maken
in hun directe leefomgeving en daarmee in de stad als geheel:
ondernemen met impact.

Meer ondernemen met impact is een kans voor de stad. De gemeente
staat dan niet langer alleen voor de soms grote maatschappelijke
vraagstukken. Want als we het slim en praktisch organiseren werken
bedrijven, inwoners, onderwijs, maatschappelijk middenveld en de
gemeente steeds meer samen aan oplossingen voor vraagstukken die
ons allemaal aangaan. Het is dan ook logisch en verstandig om ondernemen met impact in onze stad te stimuleren. Maar hoe doe je dat,
zodat je ieder in zijn waarde laat en vanuit eigen kracht laat opereren?
We willen geen verplichtingen of ingewikkelde organisatiestructuren,
maar pragmatisch aan de slag met respect voor wat er al is en gebeurt
in de stad.
Gemeente Dordrecht, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
in Dordrecht (Stichting MBOD) en Werkgeversservicepunt (WSP)
Baanbrekend Drechtsteden startten in 2021 een gezamenlijke
verkenning naar de antwoorden op deze vragen. Dit actieprogramma
is het gezamenlijke resultaat van die zoektocht en beschrijft wat we
verstaan onder ondernemen met impact, waarom het van grote
waarde is voor Dordrecht en wat wij, gezamenlijk en vanuit eigen
expertise, willen doen om ondernemen met impact te stimuleren
door het meer zichtbaar te maken, te faciliteren en te versterken.
Gezamenlijk in actie om zoveel mogelijk positieve maatschappelijke
impact te realiseren.

Na de gezamenlijke uitwerking
is het actieprogramma
24 november officieel ondertekend
door de samenwerkende partijen,
samen met de Dordrechtse
Ondernemersvereniging (DOV)
en de Werkgevers Drechtsteden
(WD). De uitwerking van het
actieprogramma krijgt in 2022
vorm.
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Alternatieve inzet
van Social Return on
Investment (SROI)

Sociale Dienst Drechtsteden is met bedrijven met een SROI-verplichting
verantwoordelijk voor de invulling ervan. Bij grote aanbestedingen
boven een bepaald bedrag is de afspraak dat bedrijven een percentage
van het aanbestedingsbedrag investeren in het in dienst nemen van
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

In de praktijk lukt dat niet altijd zo gemakkelijk. Daarvoor werken de
Sociale Dienst en Stichting MBOD samen om met deze bedrijven te
zoeken naar alternatieve mogelijkheden om de doelgroep te versterken.
Dit kan bijvoorbeeld door ondersteuning van een maatschappelijke
organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en het welzijn voor de
doelgroep. Zo landt de beoogde waarde toch in de Drechtsteden en
bij de doelgroep.

Voorbeeld
Uitzendbureau Unique heeft een
opdracht van Sociale Dienst Drechtsteden.
Voor het invullen van hun SROI-verplichting
wordt, naast het in dienst nemen van
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,
gezocht naar een alternatieve invulling.
Stichting MBOD heeft de koppeling gelegd
met vrijwilligersorganisatie Stichting
De Werkbank, die al heel lang de wens
koestert om vrijwilligers op te leiden
tot werkmaatjes. Deze werkmaatjes zijn
aanspreekpunt voor instromende werk
nemers die hun draai (weer) moeten
vinden op de arbeidsmarkt. Jobcoaching is
niet altijd laagdrempelig of op de gewenste
momenten beschikbaar, waardoor risico
op uitval aanwezig is. De werkmaatjes
vullen dit gat en zorgen voor een zachte
landing op de werkvloer en zijn goede
toehoorders.
De cursus is door Unique ontwikkeld in
samenwerking met de Werkbank en de
kosten worden gedragen door Unique.
Een mooie indirecte invulling van
SROI-verplichting.
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Ondersteunen van
bedrijven die werk
willen maken van
maatschappelijk
betrokken
ondernemerschap

Steeds meer bedrijven willen zich maatschappelijk betrokken inzetten.
In toenemende mate vinden deze bedrijven hun weg naar Stichting
MBOD met de vraag of de stichting een rol kan spelen bij het inzetten
van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Dit gebeurt in veel gevallen nog zonder duidelijke visie. De behoefte
meer te betekenen voor de samenleving is er, maar zonder te weten
hoe dat georganiseerd kan worden. Het is (nog) geen onderdeel van
bedrijfsvoering.
Bedrijven kunnen hun maatschappelijke inzet veel meer en beter laten
‘werken’ voor de samenleving, maar ook voor hun eigen organisatie.
Als Stichting MBOD denken we na om daar een aanbod voor te
ontwikkelen.

Wat wij u bieden

> 	DOORLOPENDE INZET 2021
Adviesgesprekken
en ondersteuning van
burgerinitiatieven,
sociaal ondernemers
en maatschappelijke
organisaties

Maatschappelijke organisaties weten Stichting MBOD te vinden!
De stichting maakt ook graag kennis met startende initiatieven
die zich lokaal inzetten voor het verlichten of oplossen van maat
schappelijke problemen. In 2021 zijn er begeleidingstrajecten en
sparringsessies (één- of meermalig) geweest met 35 verschillende
maatschappelijke organisaties en initiatieven.

De nauwere samenwerking met Dordt Onderneemt (de plek waar
startende ondernemers zich melden met ondernemersvragen)
resulteert in het doorsturen van startende sociaal ondernemers.
Daarmee hebben we 5 adviesgesprekken gevoerd. Ook initiatieven
die subsidiegeld aanvragen bij de gemeente worden doorgeleid naar
het aanbod van de stichting, daar waar het contact er nog niet is.
Een aantal van deze contacten, waarin de stichting een waardevolle
potentie ziet voor de stad, resulteert in intensievere begeleiding en
meermalig contact.
Meest voorkomende vraagstukken gaan over:
• Beschikbaarheid van ruimte.
• Beschikbaarheid van materialen en handjes.
• (Financiële) verduurzaming van de initiatieven.

Gratis kennismaken

Quickscan

We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek praten wij u
bij over de recente ontwikkelingen op het
gebied van maatschappelijk betrokken
ondernemen en verkennen we met u
welke mogelijkheden er voor uw bedrijf
zijn. Zo krijgt u zicht hoe u meer werk kunt
maken van maatschappelijk betrokken
ondernemen. Kosteloos én vrijblijvend.

Wij inventariseren wat u al doet op het gebied
van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Vaak is dit meer dan u denkt. Deze inventari
satie doen wij aan de hand van gesprekken
met een aantal sleutelfiguren in uw bedrijf.
We brengen tevens in kaart waar de kansen
liggen om gerichter en meer zichtbaar werk
te maken van maatschappelijk betrokken
ondernemerschap. U krijgt daarvan een kort
en overzichtelijk verslag; een mooi handvat
om verder invulling te geven aan maatschap
pelijk betrokken ondernemen

Quickscan + opstellen van
een verbeter- en actieplan

Quickscan + opstellen +
invoering van het
verbeter- en actieplan

Tijdens een inspirerende workshop van 4 uur
met u en/of uw medewerkers gaan we in op
wat maatschappelijk betrokken ondernemen
betekent in deze tijd. Het is niet alleen leuk en
leerzaam, het draagt ook bij aan persoonlijke
ontwikkeling. Vervolgens gaan we op zoek naar
de mogelijkheden, richting, kansen en ideeën
voor uw bedrijf. Belangrijk is dat medewerkers
zich er goed bij voelen en dat het praktisch
uitvoerbaar is (organisatie en tijdsbesteding)
binnen het bedrijf. Het resultaat wordt
beschreven in een verbeter- en actieplan.
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Een totaalaanpak met als doel dat uw maat
schappelijke inzet in lijn is met uw onder
nemingsplan en past bij het DNA van uw
bedrijf. Door het inventariseren van wat u
al doet, het creëren van draagvlak bij uw
medewerkers en het samen met u en/of
medewerkers opstellen van een (jaar) actie
plan, zorgen we voor ideeën en het leggen
van nieuwe verbindingen. Tot slot maken we
een plan voor de monitoring, communicatie
en de vertaling in uw jaarverslag.

Inzet van de stichting:
•	Meedenken over mogelijk verdienmodel, haalbaarheid en
organisatievorm.
•	Meedenken over en in gang zetten van samenwerkingen en
verbindingen tussen organisaties zodat meer draagvlak en impact
ontstaat.
•	Verbinden met mensen, organisaties, ondernemers die kunnen
versterken/waardevolle input kunnen geven.

Stichting Turkish Delight  
is een stichting die al ruim 10 jaar bestaat en staat stevig in
de stad. Vrouwen met een culturele achtergrond ontwikkelen
zich naar participatie in de samenleving en waar mogelijk naar
werk. Binnen dit ontwikkelingstraject nemen de vrouwen een
stevigere en positievere rol in het gezin, wat invloed heeft op
de groei en kansen van hun gezin(sleden).
Voor de doorontwikkeling van de stichting en het neerzetten
van een nieuw project was een sparringpartner nodig en een
partij die de uitkomst vertaalt naar bruikbare tekst die zij
kunnen delen. De stichting heeft hierin voorzien.
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Stichting Quiet  
verzacht armoede door aanbod van bedrijven anoniem en via
een algoritme aan te bieden bij mensen die leven in armoede.
Denk aan een restaurant dat op maandag of dinsdag een tafel
voor 4 beschikbaar stelt. Of een kapper die maandelijks
4 knipbeurten beschikbaar stelt.
In coronatijd komt Quiet veel gezinnen tegen die niet in het
bezit zijn van een laptop, terwijl kinderen met thuisonderwijs
te maken hebben. Met het bedrijfsleven (Quite Right Savety)
zijn 23 laptops verzameld, die gebruiksklaar gemaakt zijn door
ION en via Quiet een bestemming gevonden hebben.

Dordtse Diamanten
is een stevig verankerde vrijwilligersorganisatie
in de wijk Krispijn en heeft al honderden
kinderen onder hun vrijwilligersinzet ‘groot
zien worden’. Kookmiddagen, speelmiddagen,
danslessen, een groots jaarlijks terugkerend
event waarbij de kinderen invulling geven aan
het thema ‘De rechten van het kind’, zomerkamp, zomercarnaval en nog veel meer. Met
heel weinig middelen weten deze moeders uit
de wijk grote impact te maken voor kinderen
en gezinnen die hun wijk nauwelijks uitkomen.
Dordtse Diamanten is geen stichting en kan
daardoor geen landelijke fondsen benaderen.
Lokale ondersteuning is onontbeerlijk en maakt
het grote verschil.
Dit jaar hebben we vanuit verschillende
hoeken ondersteuning kunnen toeleiden:
•	Gelddonatie van de flessenactie van
Bruysend Schoon t.b.v. activiteiten.
•	2 goedwerkende laptops gedoneerd
gekregen door een lokaal bedrijf (Chemours).
•	Kantoormeubilair voor de inrichting van de
kelder van de Dordtse Diamanten, beschikbaar gesteld door meerdere bedrijven
(Rabobank, Da Vinci College).
•	Kerstpakketten gedoneerd door werknemers
van Van Wijnen Bouwbedrijf, waarmee dit
jaar de trouwe vrijwilligers bedankt kunnen
worden voor de inzet.

Een reactie
‘Uit de grond van mijn hart wil ik de gever van de laptop
bedanken! Er zijn niet genoeg woorden om te omschrijven
hoe dankbaar ik ben. Ik ben er echt heel blij mee! De laptop
functioneert naar behoren en maakt het voor mij mogelijk
om een thuisstudie te volgen. Nogmaals bedankt.’

Consult
bijeenkomsten

In 2021 zijn er 6 consult bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens
zo’n bijeenkomst kunnen (vooraf geselecteerde) maatschappelijke
organisaties en burgerinitiatieven in een pitch aan het bestuur van de
stichting uitleggen wie ze zijn, wat ze doen, wat ze daarmee oplossen
en tegen welke knelpunten ze aanlopen. Het bestuur van de stichting
geeft direct feedback, advies, netwerkcontacten en er worden vervolgafspraken gemaakt. Deze organisaties kunnen rekenen op intensieve
ondersteuning van de stichting.

Voorbeeld: De Straatbarbier
Deze stichting met als doelstelling meer menselijke waardigheid te brengen voor dak- en thuislozen doet dit door het
knippen van dak- en thuislozen op straat. In breder verband
zetten zij zich in voor het creëren van bewustzijn als het gaat
om problematiek, stigma’s en de menselijke maat rondom
dak- en thuislozen problematiek. Van hoofd tot hoofd de
wereld veranderen is het motto.

De stichting heeft een beleidsplan uitgewerkt rondom het concept
waarbinnen Sjoerd de Vries in eerste lijn dak- en thuislozen knipt,
maar waar ook aandacht is voor mensen die leven in armoede en
een kappersbezoek niet kunnen bekostigen. Dit plan wil ze graag
voorleggen aan het stichtingsbestuur.
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Voorgelegde vraag
In het beleidsplan (zie site) staan ambitieuze doelstellingen, die door
corona geen doorgang konden vinden. Sjoerd, de Straatbarbier, wil(de)
zijn baan opzeggen om zich volledig te storten op de werkzaamheden
van de stichting. Dat is (nog) niet gelukt, maar nog altijd is daar de
ambitie.
Graag wil Sjoerd de plannen voorleggen met het verzoek om mee te
denken over haalbaarheid, financiering en netwerk.

Feedback bestuur
•	De site, het verhaal en het concept zijn prachtig, glashelder en
aansprekend. Dit staat als een huis, werk aan je naamsbekendheid
en zichtbaarheid. Verbind bekende ambassadeurs en leuke events
aan je stichting en doelstelling.
•	Ga op zoek naar je dienst of creëer een win voor mogelijk partners,
van waaruit je (een stuk van je) uitgaven kunt bekostigen. Met een
wederzijds belang ben je onafhankelijker van subsidie en sponsoring.
Het concept staat heel goed en financiële partners betrekken is
mogelijk.
•	Al zijn je ambities nog zo groot en wil je alle doelgroepen bedienen
die financieel gezien geen toegang hebben tot een (regelmatige)
knipbeurt, neem niet te veel hooi op je vork en blijf herkenbaar
naar buiten toe, zodat mensen blijven snappen waar (en voor wie)
je staat. Loopt dat, dan kun je stap voor stap uitbreiden.

>
Initiatief Zoekt Nemer  
25 maart 2021

EVENEMENTEN
Vast onderdeel in de jaarplanning is de netwerkavond Initiatief Zoekt
Nemer. Tijdens deze verrassende avond wordt het podium gegeven
aan inspirerende sprekers, nieuwe maatschappelijke initiatieven en
bijzondere ontmoetingen. Met als doel Dordrecht (nog) mooier,
creatiever, socialer en duurzamer te maken. Initiatief Zoekt Nemer
is er voor iedereen met hart voor de stad Dordrecht.

De editie van 25 maart was geheel online vanwege de corona
maatregelen. Met een Bonte avond was het doel van de avond om
verbinding, inspiratie en bemoediging te brengen en de kijkers te
verrassen met mooie en uiteenlopende maatschappelijke initiatieven
die plaatsvinden in de stad. Inwoners en ondernemers werken aan
verschil in de stad. Met intermezzo’s van woordkunstenaars en tot slot
de coronasong van een lokale muzikant, die humor en verbinding
brengt in geïsoleerde tijden. De editie is terug te kijken via deze link.
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Te gast >

Elten Kie

•

Resultaat
•	Sjoerd is met nog een bestuurslid uitgenodigd om deel te nemen
aan de Masterclasses Sociaal Ondernemen, die Stichting MBOD
organiseert met HBO Drechtsteden. Dit om zijn financieringsmodel
met kennis en inspiratie van docenten in een canvas verder uit te
werken.
•	De stichting is in het traject met sociaal ondernemers en sociaal
entrepreneurs in contact gekomen, die hun denkkracht en
expertise inzetten om het project Straatbarbier verder te helpen.
•	Sjoerd is gekoppeld aan meerdere ondernemers (marketingbureau,
kappers) om de stichting verder te helpen.
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Inspiratie-avond
‘Eén tegen eenzaamheid’
(samen met gemeente
Dordrecht)
24 juni 2021

De toenemende eenzaamheidsbeleving onder jong en oud was al
een aandachtspunt voor de gemeente Dordrecht. Met de campagne
‘Je bent niet alleen’ wordt hier op verschillende manieren aandacht
aan besteed en actie op genomen. De zorg om de toenemende
eenzaamheid is tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden.
Eenzaamheid los je niet alleen op, maar met elkaar. Tijdens deze
inspiratieavond is aandacht besteed aan het thema met experts,
mooie voorbeelden uit de stad en de oproep om individueel of in
samenwerking, kleine en grotere acties te nemen om een bijdrage
te leveren aan het verzachten van armoede.
Dit in de opmars naar de Week tegen Eenzaamheid van 30 september
t/m 6 oktober 2021. Deze avond is online georganiseerd en terug te
kijken via deze link.
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28 aug t/m 29 okt 2021

> Vrijdag 27 augustus 2021
• Welkom en kennismaking
• Kennismaken met sociaal ondernemen
• Introductie programma
Selma Steenhuisen

> Vrijdag 3 september 2021
• Product-market fit werksessie
Selma Steenhuisen

> Vrijdag 10 september 2021
• Verdienmodellen masterclass
Carolien van Wersch

> Vrijdag 24 september 2021
• Gastspreker sociaal ondernemer Lisette Magis
van de Bakkers- en Bouwerswerkplaats,
onderdeel van Stichting Wij Zijn Rotterdam
www.wijzijnrotterdam.com

> Vrijdag 1 oktober 2021
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Masterclasses Sociaal
Ondernemerschap
‘Maak werk van je idee’
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• Verdienmodellen & Financiering werksessie
Martijn Arnoldus

> Vrijdag 15 oktober 2021
• Canvas feedback sessie
• Aanscherpen propositie
Diverse Experts

De pilot van de Masterclasses sociaal ondernemen 2020 heeft
geresulteerd in een doorontwikkeling van de reeks masterclasses,
bedoeld voor startende sociaal ondernemers en doorontwikkelende
maatschappelijke organisaties. HBO Drechtsteden en Stichting MBO
Dordrecht hebben samen met Selma Steenhuisen hun aanbod
geïntensiveerd en uitgebreid met meer ruimte voor onderlinge
samenwerking en versterking.
Zeven vrijdagochtenden met gastdocenten, expertmeetings, het
uitwerken van een eigen canvas en (leren) pitchen. Met 14 deelnemers,
die 10 sociale ondernemingen / ondernemende maatschappelijke
organisaties vertegenwoordigen, was de groep gemêleerd en
volgeboekt. Tijdens het traject zijn de deelnemers ook intensief
begeleid door Selma Steenhuisen en Stichting MBOD.

> Vrijdag 29 oktober 2021
• Pitch training
Peter-Frank Haarmans en Jan Zobel
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Pitch-event

18 november 2021

Dit live-event vond plaats in Kunstmin Energiehuis. Voor 150 man
publiek en een 4-koppige jury pitchen de deelnemers aan de
masterclasses hun onderneming of initiatief. De juryleden beoordelen
de initiatieven op haalbaarheid van het idee, opzet van het plan en
beoogde impact. De juryprijs bestaat uit een geldprijs van 1.000 euro
en een adviesgesprek met jurylid en sociaal ondernemer Peter
Hobbelen van Confed.

De juryprijs is voor Alissa Beuk met haar Lilly’s Lunchbox. Deze sociale
onderneming is gebouwd op Alissa’s overtuiging dat ieder kind recht
heeft op een (letterlijk) gezonde start in het leven, maar niet ieder
kind daar toegang toe heeft. Het is Alissa’s ambitie dat ieder kind in
ieder geval een gezonde lunch nuttigt op school! Dat wil wat haar
betreft zeggen: voor alle kinderen dezelfde lunch en voor alle kinderen
minimaal 50% van de benodigde dagelijkse voedingsmiddelen, vitaminen
en mineralen in een box, uitgedeeld op school. Omdat die voorziening
er nog niet is, is Alissa er zelf mee begonnen.
De jury was onder de indruk van wat ze in korte tijd heeft bereikt.
Verder is de jury overtuigd van haar ondernemingskracht, schaalbaarheid van het idee en de impact van haar sociale onderneming.
De publieksprijs ging naar Boukje van de Ven. Na de diagnose borstkanker (Boukje was 31 jaar), het afzetten van een borst, chemo en het
zoeken en vinden van de weg naar herstel, is het al lang Boukjes wens
om haar ervaring te delen ter inspiratie van een ieder die een ingrijpend
ziekteproces meemaakt. Met volle overgave kan ze zeggen dat de
ziekte iets van haar heeft afgenomen, maar ook iets heeft gebracht.
Dat wil ze delen met mensen die deze bemoediging nodig hebben.
Tijdens de masterclasses is het Boukje gelukt om haar concept van
‘My cup of B’ vorm te geven en neer te zetten. Dapper, bijzonder,
krachtig, maar ook ontroerend vond het publiek haar pitch. Dat
leverde haar de publieksprijs op.
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Workshops over
maatschappelijk
betrokken
ondernemerschap

De nauwere samenwerking met partijen in de stad maakt dat over en
weer elkaars expertise ingezet wordt. Zo hebben we met de gemeente
Dordrecht en Sociale Dienst Drechtsteden (Werkgeversservicepunt
Baanbrekend Drechtsteden) voor 2021 een aantal workshops gepland
die tijdens netwerkbijeenkomsten van beide partijen ingezet worden.

1. Workshop ‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’
Tijdens het project Zomerondernemer, waarbij jongeren uit de
Drechtsteden in de zomervakantie een traject doorlopen om hun
ondernemerschap vorm te geven.
2. Workshop ‘Ondernemen met Impact loont’
•	Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 4 november 2021 rondom
de Social Impact Award (georganiseerd door Werkgeversservicepunt
Baanbrekend Drechtsteden) verzorgt Stichting MBOD een interactieve
workshop. Het WSP heeft de focus op inclusief ondernemerschap.
Bedrijven die interesse hebben in inclusief ondernemerschap
hebben vaak een bredere interesse voor ondernemen met impact.
Met deze workshop worden deze bedrijven geïnspireerd en
betrokken op impactondernemen tijdens de workshop.
•	Op de MKB-dag van 19 november 2021, georganiseerd door de

gemeente Dordrecht, verzorgt Stichting MBOD één van de drie
workshops. Ook voor het midden- en kleinbedrijf betekent onder
nemen met impact een toegevoegde waarde. Medewerkers
waarderen het, klanten waarderen het, het maakt het lokale
ondernemen leuker en waardevoller. De workshop gaat over hoe
je kunt beginnen om ondernemen met impact vorm te geven en
‘voor je te laten werken’.

 V
 anwege corona hebben de workshops geen doorgang kunnen
vinden.
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Beursvloer
Dordrecht 2021

Gepland op 15 november

>

Met de omvattende organisatie waren we net helemaal rond:
50 maatschappelijke organisaties en 55 bedrijven in de startblokken
om maatschappelijke matches te maken, alle leveranciers stand-by en
documenten geprint. We waren klaar voor Beursvloer Dordrecht 2021,
editie 4.
Helaas gooide corona op het laatste moment roet in het eten.
Het evenement waar heel maatschappelijk Dordrecht naar uitkeek
kon geen doorgang hebben op 15 november 2021.
We wijken uit naar het eerste halfjaar van 2022. We houden de
deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties stand-by,
want wat in het vat zit verzuurt zeker niet.

Een scha
t

Naast het geplande jaarprogramma staat Stichting MBOD ook open
om in te spelen op wat er zich gedurende het jaar voordoet en waar
van de inzet past bij de doelstellingen en de mogelijkheden van de
stichting. Voorwaarde: het moet een toegevoegde waarde creëren
voor de stad en verbinding staat centraal.
Gedurende het jaar zijn de volgende extra activiteiten georganiseerd:

Het boek
‘Hier, op dit eiland’
Dordrecht ten tijde
van corona

aan succ
esvolle m

Tweede kwartaal 2021

atches

Wat gew
eldig dat
zo veel m
de vierd
e editie
ensen, w
van Beu
aaronde
corona n
rsvlo
r jij
iet door
kon gaan er Dordrecht. En , zich enthousias
t aanme
op 15 no
wat jam
ldden vo
mer dat
ve
mber 20
Maar: w
or
dit even
21.
e organis
ement d
er
en de beu
aan mat
oor
erialen,
rsvloer d
m
en
an
gaan. Die
sen, mid
delen, ke gewoon op een
matches
andere d
nnis en
zijn imm
we die gr
netwerk
ag. Wan
ers goud
aag alsn
td
laten we
waard. D
og.
natuurlijk e schat
us op ee
n nader
niet verl
Je insch
te bepal
rijving b
en datum oren
lijft staa
we de b
maken
n, en bew
eursvloer
aren wij
opnieuw
zorgvuld
. Mogen
ig. Zodra
we dan
Met har
h
et weer
ook op je
telijke gr
kan, org
komst re
oeten,
aniseren
kenen?

Mariska

EXTRA INZET EN ACTIES

Wethouder Peter Heijkoop was op zoek naar iets moois en waardevols
waarmee hij de mensen voor wie hij politieke verantwoordelijkheid
draagt in Dordrecht wil bedanken voor hun inzet in de coronacrisis.
Een vraag die bij Stichting MBOD belandde: ‘Kunnen jullie wat ideeën
opperen?’. Ideeën opperen resulteerde in een project: een boek van
de stad voor de Dordtse medewerkers in de essentiële beroepen.
Het telt zo’n 80 pagina’s en bestaat uit verschillende onderdelen.
Rode draad zijn de 26 verhalen die ertoe doen, opgetekend door
Bert den Boer. Het verhaal van een verpleegkundige over een
bijzondere patiënt, een docent met een leerling, een bewoner van
een zorginstelling, een persoonlijk verhaal van Peter Heijkoop, een
slotwoord van Kim Putters en een beeld hoe in diverse sectoren en
bedrijven is omgegaan met corona. Maar ook verhalen over bijzondere
initiatieven in de stad, verhalen uit verschillende wijken van bewoners
en een diversiteit aan ondernemers: van uitvaartbegeleider tot
supermarkteigenaar.

& Jan-D

irk

info@sti
chtingm
bo

dordrech
t.nl

echt
eiland Dordr
corona
ten tijde van

18 • jaarverslag 2021

r
Een boek ove
ige periode.
erlijke
nt van een roer
is een uitzond
tijdsdocume
napandemie
ren
Dit boek is een
corona. De coro
nslaat herinne
van
ope
d
tijde
eilan
op dit
met
Dordrecht ten
act. Als je Hier
dit maken we
met grote imp
ode: zo is het,
gebeurtenis
deze tijdsperi
en foto’s je aan
de verhalen
drecht mee.
elkaar in Dor
foto’s
je verhalen en
In dit boek vind
lende wijken.
rs uit verschil
derwijs.
- van bewone
s en (thuis)on
ondernemer
- over (horeca)
.
.
ht
- over de zorg
ven in de stad
atie
inding, veerkrac
initi
re
horigheid, verb
- over bijzonde
verhalen
emotie, saam
ken, maar ook
oten waarin
sen doorklin
- van stadsgen
denken in kan
ogen om te
en het verm
dt gemist.
over wat wor
emie
coronapand
g over wat een
beschouwin
tijdslijn en een
Daarnaast een
ving.
r een samenle
betekent voo
oden
geb
en aan
rs van de stad
Maar
aan alle inwone
ben ingezet.
dt opgedragen
hart en ziel heb
Dit boek wor
urele sector,
s, die zich met
cult
rker
de
in
ewe
rzetters
tal
aan de zorgmed
erwijs, de doo
dhavers en nog
ers in het ond
t, politie, han
ook aan de topp
ulancediens
dat we
ben gezorgd
egio, GGD, amb
elkaar voor heb
de veiligheidsr
aren die er met
dten
Dor
ere
van and
boven komen.
deze crisis te

Hier, op dit

• AA Le
• Amega ase • ABN-AMRO
• Autism
• Adviesb
e Ex
• Cirkella perience • Bibl ureau De Versne
lling B.V.
iotheek
b•
AanZ
• Advoca
• Dordtse Dekkers van Ge
tenkanto
rwen • De et • Bizzomat
Re
dd
in
e•
or
gsbrigade
• Gemee
nte Dord
• Drecht Ruiter Staalkabe Buffel Reclame Sarier • A-Gard
• Hoogvli
en
l • Diakon
se strom
recht •
•
et & Zn
Ha
en • Du
aal Aand Buurt Service Te • Albert Schwei
B.V. • Id
ns Woute
Po
o B.V. •
• Kleins
tzer Zieke
achtscen
am B.V.
nt
rs
de
• HBO Dr
Ifor.nl •
chalige
• Chem
trum
nhuis
echtstede Nemours • FC
dagbeste
Inloophu
Dordrech Dordrecht • Dord ours Netherlan
n • HDS
ding De
is Heliant
• Krijgsm
ds B.V.
t
tse Diam
• Lilly ’s
Do
•
M
hus • IN
Fortron
oestenier
cument
Lunchbox an Bouw • KR
ZE
•
So
T0
Ga
•
lu
78
KN
mma Do anten
• Netwer
tions • He
OHNE •
rd
Kroonint HM Foundation ! • Jong 078 • Ju
k Dordts • Link@Work •
re
t
Vo
ch
gelnest
t
e Helden
st Be Mei
• Konink
Protectiv
Maximaa
• Pellikaa
•
Ho
lij
ltb
e
de
•
l Leven
ke Dord
Coating
Next Up
ur
nwerk •
n • Pip
• Mc Do
• R-New
Kindertu gh
nald’s Do B.V. • Kwekersg rechtsche Roei
t / Just Be & Zo • Poffertj & R-Newt Jong
in Ketelb
- en Zeil
ilde • KW
rdrecht
erenwe
eshuis /
inkie
• Ro
Ve
rk
• Moest
Luca Os
• Selma ad Runner Tran
teria & Ba • Nextview Co
uin De Te F afdeling Dord reeniging
sport &
Steenhui
ns
re
rp
r
ch
ul
• Stadsla
•
•
tin
t
Pr
M
Ex
g B.V. •
ivate-i re
sen Advie
uziekthe
peditie
ndbouw
Ni
ch
at
•
vo
s
er
Ro
er
•
n
ch
ka
’s
cketboys
Ho
Natuurvr
• Stich
s de Ou
Heeren
ebureau
de Beer
•
iendenhu llands Diep
Lo
• Stichtin ting de Buitenw
• Stichtin o Leerwerkplei Schouwburg Ku • Rabobank IJs
acht • Sti
g Geef he
selmonde is De Kleine Ru
n•
nstmin •
g ANDERS
chting W
t Dordt
g
-Drechts
Scouting
Drechtste Speeltuinvereni
•
erkshop
teden
Johan en
ging Stad
den • Sti
• Stichtin Stichting Presen • Stichting Help
•
Sti
ch
Co
sp
ch
en
ting DO
gW
t Dordre
olders •
rnelis de
ting Bu
de Hand
OR • Sti
cht-Pap
Stad Do
Witt
• The Nx erkbank Drecht
chting Do itenzinnig • Sti
endrecht en Nederland
rdt
steden •
t Chapte
ch
•
rd
tin
Sti
•
re
Sti
r•
g
ch
Sti
cht Prid
e • Stich Crabbehoeve
• Vogelve T. Nijhoff Schild chting Wijk vo chting Time Inn ting Laethbloey
ting Floor
or Wijk
ersbedrij
reniging
• Stijl Ar • Stichting Turk er • Stichting Le
f
De Volié
de Lis
erorkest
chitectuu
ish Delig
re • Vrou BV • Ten Raede
Drec
ht •
r • St
Gr
wen kunn
en Alles oep • Trivire • Va oringservice.nl Stichting Via Cu htsteden
• Werel
ltura
n Wijnen
• Studio
dwijven
Neetje •
West B.V
Ateliers
. • Visser
The Chec
• Winke
& Visser
kout
l voor W
Acco
erkgeluk
• Yasbou untants
w

and
dit eil
Hier, teonp
na
ro
co
n
tijde va
Dordrecht

Naast verhalen bestaat het boek uit
karakteristieke foto’s (waaronder een
stille straat, een gesprek op anderhalve meter), een tijdlijn, treffende
gedichten van lokale dichters, een
schilderij met een vergelijkbaar
thema uit het Dordrechts Museum,
een toelichting op een toepasselijk(e)
boek of film door de directeur van
The Movies et cetera. Vele partijen
verleenden hun medewerking.
Ondernemers en bedrijven hebben
door het afnemen van boeken de
bekostiging mede mogelijk gemaakt.
Met al deze inspanning en samen
werking is het een boek van de stad
geworden, opgedragen aan al haar
inwoners.
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Activiteiten in de Week
tegen Eenzaamheid

30 sept t/m 7 okt 2021

Distributie van
9.000 boeken

Uitreiking boek
8 juli 2021

Naast de vervaardiging van het boek heeft Stichting MBOD met
vrijwilligers ook zorggedragen voor de distributie. 9.000 boeken
zijn door de gemeente Dordrecht en de steunende ondernemers
aangeboden aan (thuis)zorgmedewerkers, onderwijzers,
ambulancedienst en handhavers. Diegenen die in de frontlinie staan.

Een boek met de achterliggende gedachte kon niet zomaar afgeleverd
worden, maar moest uitgereikt worden, was de overtuiging van
Stichting MBOD. Omdat de uitreiking niet in groten getale georganiseerd kon worden, zijn van alle organisaties vertegenwoordigers
uitgenodigd in Schouwburg Kunstmin om namens hun organisatie
het eerste exemplaar van wethouder Peter Heijkoop in ontvangst
te nemen. Een avond met een aandachtig programma, waarin
bescheiden mensen, die ‘gewoon’ hun werk doen, in het zonnetje
gezet werden.

Na de inspiratiebijeenkomst in juni heeft Stichting MBOD samen
gewerkt aan een overkoepelende campagne in Dordrecht voor de
Week tegen Eenzaamheid. Daarin aandacht voor bewustwording dat
je met een klein gebaar (zoals samen een bakje koffie drinken of een
vriendelijk woord) iets voor iemand in eenzaamheid kunt betekenen.
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Daarnaast is in de campagne aandacht voor het bestaan van organisaties
en initiatieven in de stad, die al reguliere koffie-ochtenden, activiteiten
en andere initiatieven hebben voor mensen die met eenzaamheid te
maken hebben. Bij deze inventarisatie heeft de stichting haar netwerk
ingeschakeld.
In de Week tegen Eenzaamheid zijn meerdere dagen op de markt in
het centrum kaarten uitgedeeld, waarmee mensen in eenzaamheid
uitgenodigd kunnen worden voor een bakje koffie. Er werden gratis
2 bekertjes chocomelk uitgedeeld: eentje om zelf te drinken en eentje
om uit te delen voor een leuke ontmoeting. Dit leidde met regelmaat
tot mooie gesprekken en inspiratie voor mensen om net die buurvrouw
of een oom, waar je al lang niet langs bent geweest, te verrassen met
wat gezelligheid.

Niet alleen maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de
Week tegen Eenzaamheid
Amega Groep is expert in mobiliteit. Het bedrijf wil graag van waarde
zijn in de Week tegen Eenzaamheid en schakelt Stichting MBOD in.
Dit resulteert in een actie met Stichting Buitenwacht en Stichting
Wijk voor Wijk. Mensen in isolement en met weinig netwerk hadden
een ochtend een chauffeur met auto tot hun beschikking voor een rit.
5 dagen lang gingen 2 chauffeurs (gepensioneerden die voor Amega
als chauffeur auto’s ophalen en wegbrengen) op pad voor o.a. toeren
in de Biesbosch, een rondje door de geboorteplaats met als hoogtepunt een bezoek aan je geboortehuis, maar ook een visite aan het
graf van je man waar je al jaren niet meer kon komen. Soms nostalgie,
soms feest en soms sentiment. In ieder geval iets dierbaars.
Voor de chauffeurs van Amega waren de bijzondere verhalen een
belevenis. Het Van der Valk Hotel had voor alle koppels koffie en
gebak klaarstaan op de route weer naar huis.
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Theatervoorstelling
The Bright Side of Life
5 november 2021

Deze theatervoorstelling van Bright Richards is ontwikkeld om meer
bewustzijn te creëren over de talenten en waarde die ‘nieuwkomers’
in zich dragen en graag in willen zetten in de Nederlandse samen
leving. Maar dat gaat niet vanzelf en daar heb je wat netwerk bij
nodig. Iemand die je een kans wil geven, die je stage kan laten lopen,
een maatje dat wil helpen bij de Nederlandse taal, iemand die je mee
wil nemen om op een plek te komen waar je mag laten zien wat je in
huis hebt.

De mantelzorgactie
6 november 2021

Na het hartverwarmende succes van de mantelzorgactie in 2020
was al snel besloten om ook in 2021 de samenwerking in te zetten.
1.000 mantelzorgadressen, die zich aangemeld hebben, ontvangen
6 november een heerlijk high tea-pakket voor 2 aan huis. Na alle
niet-aflatende inzet voor hun naaste, even een verwenmomentje
van de stad!
Restaurant Post verzorgt de high tea-pakketten, de keuken van PZC
is wederom beschikbaar gesteld, MEE-Mantelzorg verzorgt de
communicatie en de aanmeldingen, de gemeente Dordrecht zorgt
voor budget, de leerlingen van de Bavinckschool zorgen voor 1.000
uniek gekleurde en beschreven taartdozen en Stichting MBOD
zorgt voor vrijwilligers en de hele logistieke bezorgplanning.
Een behoorlijke organisatie met veel voorbereiding!
In totaal komen 100 vrijwilligers in beweging. Om dozen te vullen
in de keuken, om met de bakfiets door de binnenstad pakketten te
bezorgen en om met de auto door Dordrecht pakketten aan huis
te brengen. Aan het mobiliseren dragen ook bedrijven en maat
schappelijke organisaties bij. Zo doen we dat in Dordrecht!

In deze voorstelling, die Schouwburg Kunstmin naar Dordrecht heeft
gehaald, vertellen jonge en oudere nieuwkomers wat hun wens is en
wat zij bij te dragen hebben. Dit is een oproep aan de zaal om hun
netwerk open te stellen en net dat verschil te maken. Zonder netwerk
ben je in Nederland nergens.
Stichting MBOD heeft voor de voorstelling nieuwkomers in hun netwerk
aangesproken om van dit podium gebruik te maken. Ondernemers
uit het netwerk zijn uitgenodigd voor 5 november. Verder zijn vanuit
deze avond 7 (van de 27) pitchers gekoppeld in het netwerk om een
volgende stap te kunnen maken in het realiseren van hun droom.
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