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Deelnemersbijeenkomst, zorg dat je 
er bij bent! 
Door Hans Diederen

De datum 
Beste deelnemers van SMOL ik wil jullie 
graag uitnodigen voor de volgende 
deelnemers- vergadering en wel op: 

	 05-06-2019 
Deze keer zijn wij te gast bij: 

	 BISDOM ROERMOND 
adres: Swalmerstraat 100 Roermond 

aanvang: 

	 19.30 UUR 
Kun je er zelf  niet bij zijn, stuur indien mogelijk, 
een vervanger. 

De agenda 
1. Opening 
2. Presentatie Coöperatiefonds Rabobank 
3. Bestuur SMOL 
4. Ondersteuning bij fondsenwerving 
5. Limburg Online Verbonden 
6. Project samenwerking gemeenten en 

bedrijfsleven 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

Aanmelden 
Laat even weten of  je er bij bent via mail: 

smol@mn-li.nl 

SMOLTALK	 	 	 NIEUWSBRIEF

In deze uitgave 
behalve de 
uitnodiging  voor 
de deelnemers-
bijeenkomst enkele 
actuele ontwik-
kelingen. SMOL 
opereert op steeds 
meer gebieden om 
voor 
maatschappelijke 
organisaties hun 
relevantie te 
vergroten. En die 
klus is nooit af! 

foto: pexels.com
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Limburg Online 
Verbonden 
Projectvoorstel 
goedgekeurd door GS 
Door Hans Diederen en Heidy Amory 
De provincie Limburg heeft SMOL 
een subsidie verleend om een 
digitale verbinding van alles wat de 
sociale agenda aangaat te realiseren. 
We zijn gestart in februari en het 
resultaat zal eind van het jaar gereed 
zijn. In de denktank zitten naast SMOL 
ook Spil in de Wijk, Burgerkracht 
Limburg, Limburg Positief  Gezond en 
de Provincie Limburg.  

Samen met de bouwer van het 
platform wordt gekeken hoe we met 
een slimme zoekmachine bestaande 
informatie op het web kunnen 
vinden. Maar wel alleen dat wat 
Limburg betreft. Naast de websites 
kijken we ook naar informatie op 
social media en naar informatie over 
burgerinitiatieven. Tevens wordt de 
mogelijkheid geboden om op dit 
platform een community te starten.  

We zoeken nog een catchy leuke 
naam voor ons platform. Heb je een 
idee laat het ons weten!

SMOL als ingang naar 
netwerken voor MO’s 
LWV, MVO Nederland 
Door Arthur Janssen & Hans Diederen 

SROI 
SROI (Social Return on 

Investment) is momenteel gericht 
op het scheppen van banen en 
gerelateerd aan de opdracht die 
aanbesteed wordt. Er zal verkend 
worden samen met de provincie 
Limburg of  ook hier een bredere 
invulling aan gegeven kan worden. 
Dat betekent dat SROI ook 
ingevuld kan worden door 
ondersteuning, inzet, bijdragen 
(meewerken) aan activiteiten van 
MO’s. Bijvoorbeeld: werknemers 
die gedurende een aantal uren 
vrijgemaakt worden om als mentor 
ingezet te worden via Mentorschap, 
of  als buddy bij Buddyzorg, of  als 
adviseur bij Humanitas. Iedere MO 
kan een dergelijke vertaalslag voor 
zijn eigen organisatie maken. Dat 
aanbod kan vervolgens aan 
bedrijven worden voorgelegd. Als 
hier draagvlak voor is binnen de 
provincie zal het beleid hierop 
aangepast gaan worden. In dat geval 
gaan we jullie vragen om dit samen 
met ons verder uit te werken. 
Hiermee zou dan de 
dienstencatalogus op ons digitale 
platform, gevuld kunnen worden. 

Samenwerking met 
bedrijfsleven 

Op het gebied van MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) worstelen veel 
bedrijven met de invulling daarvan. 
Het gaat niet alleen om duurzaam 
produceren of  de circulaire 
economie. Net zo goed kunnen 
thema’s die de maatschappelijke 
organisaties bezighouden onderdeel 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn.   

Er zijn dus mogelijkheden 
vanuit de MO’s om hier  een 
bijdrage aan te kunnen leveren. Er 
is veel kennis en kunde aanwezig die 

voor bedrijven de moeite waard is. 
Denk daarbij aan ondersteuning 
van werknemers met bijvoorbeeld 
schulden, vragen over diversiteit in 
het bedrijf, etc.  

Vanuit ons project gaan wij het 
gesprek aan met LWV (Limburgse 
Werkgevers Vereniging) en MKB 
Limburg. Verder zijn we in gesprek 
met MVO Nederland om te kijken 
hoe maatschappelijke organisaties 
kunnen aanhaken bij bedrijven die 
de vertaalslag naar MVO willen 
maken. Wat kunnen wij concreet 
extra bieden voor deze 
ondernemingen. Wordt vervolgd… 

Bedrijven hebben 
verschillende redenen om 
zich met MVO bezig te 
houden. In de praktijk 
spelen altijd meerdere 
motieven een rol. We 
onderscheiden drie 
hoofdmotieven: 
MVO omdat het loont 
MVO omdat het moet 
MVO omdat het hoort 
bron: www.mvonederland.nl

De wereld digitaal verbinden 
Maar dan wel zo dat je door de bomen het bos 
nog wel ziet. Hoe is dat te verwezenlijken? 
Deze vraag wordt onder de loep genomen in 
het project Limburg Online Verbonden.

http://www.mvonederland.nl
http://www.mvonederland.nl


Welke rol krijgt SMOL? 
Toekomstplannen smeden 
Door Hans Diederen 
De stichting SMOL (2014) is voortgekomen 
uit de klankbordgroep die ons platform 
www.maatschappelijknetwerklimburg.nl mee 
heeft ontwikkeld. Borging en beheer zijn de 
primaire taken maar we zijn meer gaan 
doen. Daar waar we voor het collectief  van 
maatschappelijke organisatie die deelnemen 
iets kunnen doen, proberen we dit op te 
pakken. In de beginfase bestond het bestuur 
uit Hans Diederen, Suzanne de Vlieger en 
Karin Duijsters. Voorwaarde om in het 
bestuur te zitten is dat je werkzaam bent 
voor een van de aangesloten MO’s. Doordat 
er bestuursleden zijn weggevallen moesten 
we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat 
is ook een moment voor bezinning. Wat gaat 
de rol van SMOL in de toekomst worden, op 
welke thema’s gaan we ons richten en hoe 
gaan we dat organiseren. Deze discussie 
wordt momenteel ‘en petit comité’ gevoerd 
maar als jullie ideeën hebben, horen we dat 
ook graag. Als het toekomstbeeld wat 
duidelijker is, gaan we daar een geschikt 
bestuur bij vormen. Naast Hans Diederen 
neemt Heidy Amory (FAM!) zitting in het 
bestuur. Arthur Jansen en Tamara van 
Boogaert brainstormen met ons mee! 

foto: pexels.com
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STICHTING SMOL 
Wieënweg 75 
6445 CC Brunssum 

mail: smol@mn-li.nl 
tel: 06-51787175 

foto’s in deze uitgave: pexels.com
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