
  SCOREN DOE JE SAMEN 



ANIMATIE – HET SUCCES VAN SCOORT 
 

de Scoort 
formule 

Zet werkgevers centraal met  

https://vimeo.com/132322734


Erik 
46jr 
Zelfde school als Jeroen 
2 jaar werkloos 

Jeroen 
46jr 
Zelfde school als Erik 
Werkgever…. 

Er was eens 



Winnende Formule van Scoort 

+  De formule is zeer doeltreffend om 
bedrijven de lead te laten nemen bij 
maatschappelijk / inclusief ondernemen. 

 
+  De competitie binnen Scoort fungeert als 
succesvolle banenmotor voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
+  In de community inspireren leden 
(supporters) elkaar om Maatschappelijk 
Verantwoord te Ondernemen 



Een belangrijk onderdeel van de Scoort formule 

is de bedrijvencompetitie.  

 

 

Competitie 

Door het platform profiteert de werkzoekende van 

het netwerk van bedrijven. En vindt hierdoor veel 

sneller een baan, opleidingstraject of stageplaats! 

 

In Deventer zorgden 6 bedrijven voor 

Seizoen 1 70 banen  

Seizoen 2 119 banen + 18 opleidingen 

Seizoen 3 ?? 

 



Nodig: het basisteam 
+ Arbeidsmarktpartijen 

 Zij hebben ‘de kaartenbak’ 
 En leveren de coaches 

 
+ Ambassadeurs 

 Ervaren sociale ondernemers 
 Zij hebben het netwerk 

 
+ Bedrijven 

+ Zij zijn het netwerk 
+ hebben verborgen vacatures 
+ Kunnen kosteloos lid worden 



Nodig: de technische staf 
+ Community manager 

 Samenstelling teams 
 Aanjager platform 
 Organisator bijeenkomsten 
 MVO podium 
 de verbinder 

 Arbeidsmarktpartij 
 

+ Funding community  
+ Gemeente, stad 
+ Arbeidsmarktpartij 
+ Belangenvereniging,… 



Mijn rol als Ambassadeur MKB 

+ De rol van supporter 
+ De rol van kruiwagen; 
+ De rol als MVO ambassadeur:  
+ De Adviesrol presentatie: CV, 

Linked-In, netwerken 
+ De rol als werkgever: opdoen van 

sollicitatie ervaring 
+ De rol als perfecte matchmaker: 

door kennis bedrijf en 
werkzoekende 
 

+ De belangrijke rol van de coach 



Kansen Scoort voor bedrijven 
+ Scoort zet bedrijven - en hun 

netwerk - in hun kracht.  
+ Bedrijven kunnen (online) 

netwerken, kennis delen en 
samenwerken  

+ Bedrijven kunnen een grote 
maatschappelijke bijdrage 
leveren (people factor) 

+ Bedrijven hebben met Scoort 
een podium voor hun MVO 
beleid  



Kansen Scoort voor bedrijven 
+ Bedrijven hebben impact op 

lagere werkloosheid, zonder 
zelf vacatures te bieden  

+ Scoort biedt alle werkgevers 
(HRM) info en advies over 
inclusief ondernemen  

+ Scoort biedt een 
werkzoekendendatabase en 
de mogelijkheid om 
vacatures te delen.  



Iedereen scoort 

winst voor  
 
 Werkzoekenden 
 Bedrijven  
 Gemeenten 
 Arbeidsmarktpartijen 
 Maatschappij 



Vergroot werkkansen 

+ Ontmoet ondernemers, coach en 
andere werkzoekenden 
  

+ Vergroot je eigen netwerk 
 

+ Benut het netwerk van jouw 
ambassadeur als kruiwagen 
 

+ Krijg praktische hulp en tips  
 

+ Oefen met sollicitatiegesprekken 
 

+ Presenteer jezelf op ‘Stad Scoort 
 



Vergroot MVO impact 

+ Kans op MVO invulling en impact 
 

+ Intensivering van onderlinge  
contacten en samenwerking 
 

+ Podium en rolmodel voor ervaren 
sociale ondernemers 
 

+ Erkenning en waardering vanuit 
overheid 
 

+ Een onderlinge competitie is ook 
interessant voor bedrijven met  
meerdere vestigingen.  



Zet bedrijven in hun kracht 

+ Bedrijven uit de gemeente worden 
gefaciliteerd om bijdrage te leveren.  
 

+ Door de formule wordt een 
voorsprong genomen op de 
banenafspraak Participatiewet 
 

+ De community resulteert in meer 
werk voor werkzoekenden met een 
afstand tot werk,  
 

+ Scoort levert daarmee een 
schadelastbeperking op voor 
gemeenten. 



Maatschappelijk Vernieuwend Ondernemen 
 

 

Doeltreffend 

www.deventerscoort.nl 

Met elkaar 
Tegen elkaar 
met werkzoekenden 
altijd als ultieme 
winnaar 

http://www.goalgorilla.com
http://www.goalgorilla.com


WAAROM MOEILIJK  DOEN 
ALS HET SAMEN KAN 

winst voor bedrijven, werkzoekenden en maatschappij 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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