
 

 

 

 

 

MVO-symposium  

‘Meedoen is winnen’  

De winst van maatschappelijke participatie  
 

Donderdag 30 oktober 2014 van 16.00 uur - 20.30 uur 

 

Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaamheid 

zijn voor ondernemers belangrijke thema’s  in hun streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). Het gaat bij participatie echter niet alleen om 

werken, maar ook om het onderhouden van sociale contacten, het deelnemen en 

bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden en het versterken 

van het gevoel van eigenwaarde. Participatie, het  meedoen aan het 

maatschappelijke leven, is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig 

onderdeel zijn van de samenleving. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, 

anderen hebben daar een zetje bij nodig. 

U kunt dat zetje geven, waarbij u zelf ook wint! 

 

Programma  

15.30-16.00u  Inloop 

 

16.00-16.05u Welkom door dagvoorzitter en oud scheidsrechter Dick Jol 

 

16.05-16.30u  Inleiding door algemeen directeur Martin Masset van 

Fortuna Sittard  en wethouder Bert Kamphuis van de 

gemeente Sittard-Geleen  

 

16.30-17.00u  Rondetafelgesprek met diverse betrokkenen en 

deskundigen over maatschappelijke participatie en de 

uitdagingen en kansen hierin  voor ondernemers, 

sportclubs en beleidsmakers 

 

17.00-17.45u  Workshopronde 1 

 

17.45-18.15u  Pauze met hartige hap 

 

18.15-19.00u  Workshopronde 2 

 

19.00-19.30u  Plenaire terugkoppeling uit de workshoprondes, mogelijke 

follow-ups en afsluiting door de dagvoorzitter 

 

19.30-20.30u  Netwerkborrel 

 

 
Het symposium wordt georganiseerd door en mede mogelijk gemaakt met financiële 

bijdragen van Provincie Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Vereniging Mondiaal 

Beleid, Fortuna Sittard, MVO Loont, Fairtrade Sittard-Geleen en COS Limburg. 



Workshops 

 

Workshop 1 'Duurzaam ondernemen loont!'  

Geleid door Joyce van den Elshout, voormalig directeur Sint 

Christoffelbier Roermond, ambassadeur van trappistenbrouwerij Zundert, 

HPK keurmeester en onlangs gestart met De Brouwakademie 

(www.brouwakademie.nl)  

thema's: Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?  Wat is de 

winst voor u als ondernemer? Wat is de maatschappelijke meerwaarde?  

 

Workshop 2 'Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'  

Geleid door Peter Frenken, werkplaatsleider Werkmeester Heerlen en 

Samantha van Bogaert, jobcoach bij Werkmeester (www.werkmeester.nl)   

thema's: bemiddeling en jobcoaching,  sociale werkvoorziening, meer-

waarde van diversiteit op de werkvloer, betrokken instanties, regelgeving  

 

Workshop 3 ‘Homoseksualiteit in de sport? Niet bij ons!’  

Geleid door Jack Kraft, onder andere projectleider 'De bal is van iedereen' 

bij COC Limburg (www.debalisvaniedereen.nl)   

thema's: uitdagingen homoseksualiteit in de sport, mogelijkheden 

amateursportverenigingen,  betrokken instanties, beleid 

 

Workshop 4 ‘Sterk in de combinatie’  

Geleid door Angela van Dinther-Erkens, manager Ecsplore en Judith van 

Veen, combinatiefunctionaris Ecsplore (www.ecsplore.nl) en Roland 

Hintzen vanuit het MVO-programma van Fortuna Sittard. 

thema's: activering van jeugd, ondersteuning van beweeg- en 

cultuuraanbieders en buurtorganisaties, mogelijkheden van stichting 

Ecsplore en het MVO-programma van Fortuna Sittard. 

Inschrijven 

Inschrijven voor het symposium kan tot en met vrijdag 24 oktober hier. U 

dient hier ook een keuze te maken voor deelname aan twee van de vier 

workshops. Wij proberen u te plaatsen in de workshops van uw keuze. Bij 

overinschrijving kunt u echter in een andere workshop worden geplaatst. 

Tijdens het symposium serveren wij een hartige hap. Op het 

inschrijfformulier kunt u eventuele dieetwensen aangeven.  

 

Locatie 

Fortuna Sittard 

Offermans Joosten stadion  

Milaanweg 120, 6135 LH, Sittard 

 

Met het Openbaar Vervoer 

Lopend vanuit station Sittard bent u binnen 15 minuten bij het stadion op 

de Milaanweg 120. Komt u liever met de bus? Vanaf station Sittard kunt u 

om 15.54 uur lijn 11 richting Sittard via Stein en Beek nemen. U bent dan 

om precies 16.00 uur bij het stadion.   

 

Met de auto & Parkeren 

U kunt parkeren bij het Fortuna stadion op de Milaanweg.  

 

 

http://www.brouwakademie.nl/
http://www.werkmeester.nl/
http://www.debalisvaniedereen.nl/
http://www.ecsplore.nl/
https://docs.google.com/forms/d/1EBai-oIqw3h9kjYZx1fotFfLWJC5MZJF9FN8swRfin4/viewform

