
Wederdiensten voor Partners en 
Vrienden van Doesgoed 

Omdat wij alle ondernemers klein en groot waarderen om hun inzet voor 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in onze regio, kunnen alle Partners en 

Vrienden van Doesgoed rekenen op dezelfde aandacht van Doesgoed.  
Ieder van hen ontvangt van ons dan ook dezelfde wederdiensten.   

 



Kennis

Presentatie of adviesgesprek bij 
aanvang 

Wij vertellen je alle ins en outs over Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen en geven inzicht in wat MBO 
voor je bedrijf en team kan betekenen. Samen gaan we 
in gesprek over hoe je MBO kunt en wilt integreren in je 
bedrijfsvisie en adviseren je hoe je je maatschappelijke 
betrokkenheid kunt uitdragen binnen je eigen netwerk. 

Uitnodiging Inspiratie op Locatie Samen met andere bedrijven uit ons netwerk krijg je 
een kijkje in de keuken van een andere Partner of Vriend 
van Doesgoed en zijn er presentaties over een actueel 
maatschappelijk thema. 

Netwerkmogelijkheden

Uitnodiging en deelname aan 
Doesgoed in Actie

Tijdens onze jaarlijkse actiedag steken we de handen 
uit de mouwen. Als ondernemer ga je met andere 
ondernemers aan de klus. Tijdens het goed doen heb 
je alle tijd om elkaar beter te leren kennen. Wil jij met 
je eigen team op deze dag aan de slag, dan kan dat 
natuurlijk ook! 

Netwerkbijeenkomst  Onze community heeft een gemeenschappelijk belang, 
de verbinding onderling is dan ook sterk. Daarom 
organiseren we elk jaar ook een netwerkmoment van 
ondernemers voor ondernemers. 

AZ-wedstrijd Sport verbindt! Elk jaar kunnen maximaal 150 Partners 
en Vrienden mee naar een thuiswedstrijd van AZ met 
aangeklede borrel.   

Teambuilding 

Maatschappelijk teamuitje  Samen de omgeving een beetje mooier en gelukkiger 
maken is goed voor het wij-gevoel binnen de organisatie. 
In overleg organiseren we voor jullie team(s) een 
maatschappelijk betrokken teamuitje. Ben je ZZP’er? Dan 
maken we een team met andere ZZP’ers. 

Iedere ondernemer is wel ergens goed in. 



Exposure

Vermelding op website Doesgoed Natuurlijk verdien je een plekje op onze ‘wall of fame’ op 
onze website. Partners en Platinum-, Gouden- en Zilveren 
Vrienden met logo, Bronzen Vrienden met naam. 

Bedrijf in Beeld Heb jij een duidelijke visie over MBO en ben je een 
voorbeeld voor andere ondernemers? Dan nemen we je 
graag op in de rubriek Ondernemer aan het woord in de 
nieuwsbrief en op LinkedIn. Er is plek voor zes rubrieken 
per jaar.  

Beeldverslag van match Heb je een match gepland? Wij komen graag langs met 
onze fotograaf (onder voorbehoud van beschikbaarheid) 
om deze vast te leggen. De foto’s ontvang je ter 
verspreiding op eigen website, social media etc.

(Logo)vermelding banner Partners en Platinum-, Gouden- en Zilveren Vrienden 
worden met logo en Bronzen Vrienden met naam 
opgenomen op de banners die zichtbaar zijn bij al onze 
evenementen.

Doesgoed-bokaal Als partner of vriend van Doesgoed ben jij trots op wat je 
doet. Daarom krijg je de Doesgoed-bokaal die een mooie 
en opvallende plek in jouw bedrijf verdient.

Ambassadeurschap

Digitale goodiebag Als Partner of Vriend van Doesgoed draag je natuurlijk 
graag uit dat je maatschappelijk betrokken ondernemer 
bent. Daarom ontvang je van ons als dank voor je 
betrokkenheid een digitale goodiebag met persbericht 
en digitale banner om elke (online) bezoeker te 
informeren en te inspireren met jullie verbinding met 
Doesgoed. Deze goodiebag vind jij hier: 
doesgoed.nl/goodiebag

Autosticker Ben jij trots op jouw ambassadeurschap van Doesgoed 
en wil jij dat ook buiten de deur uitdragen? Dan zorgen 
wij dat jouw companycar wordt voorzien van een mooie 
sticker.

www.doesgoed.nl/welkom


