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Advies pagina sociale marktplaats

BeterMarkt.nl is een initiatief waarbij de charitatieve sector met de online C2C (con-
sumenten tot consumenten) markt gekoppeld wordt. Effectief betekent dat, dat goe-
dedoelenorganisaties door middel van een advertentiewebsite gekoppeld worden aan 
de online C2C markt en zo kunnen participeren in deze grote en sterkst groeiende markt 
van Nederland. 

Voor een Goede Doelen Organisatie (GDO) die op zoek is naar nieuwe manieren om zichzelf te 
profileren en fondsen te werven is BeterMarkt.nl de ideale manier om de bestaande activiteiten op 
nationaal niveau te delen en donaties te ontvangen.

Duurzaam Bee-Idea

 Bee Ideas heeft een code review uitgevoerd voor BeterMarkt en in samenwerking zijn afspraken gemaakt om 
de applicatie toekomstproof te maken en samen door te ontwikkelen.

Daarbij wordt de bestaande website verder verbeterd en waar nodig ge-redesigned.  

Functioneel betekent dit dat de site de verkoper dan in staat zal stellen om na een verkoop 
een deel van de opbrengst af te staan aan een of meerdere van de goede doelen 

die zich op de site etaleren. 

Met input van gebruikers zal het platform daarbij ook verder 
doorontwikkeld worden.

B E T E R M A R K T

P R O J E C T
2016

Het kenmerk van de website

Bee-Ideas gelooft dat portals zoals betermarkt 
nieuwe spelers worden in de “sharing economy”. 
Afval bestaat niet en materialen en goederen ver-
tegenwoordigen op elk moment een waarde om 
hergebruikt te worden. Betermark koppelt de op-
brengst direct aan een zelf te kiezen goed doel. 
Zo doneert de gebruiker naast het hergebruik ook 
nog in een doel dat impact maakt.

Doneer een deel van de op-
brengst aan een goed doel.

Er wordt nog volop ontwikkeld 
aan de website

IMPACT

Duurzame consumptie en productie door 
hergebruik van bestaande producten.

www.betermarkt.nl

http://www.betermarkt.nl


QA module voor stichtingen en social enterprises

Organisaties moeten tegenwoordig voldoen aan iso normen of andere procesmatige 
verplichtingen. Vanuit wetgeving dient een organisatie over een handboek te beschik-
ken. Dit wordt steeds meer gedigitaliseerd vanuit milieu overwegingen en efficiëntie. De 
opkomst van sociale, maatschappelijke en milieu normen is groot. 

Alhoewel processen en kwaliteitsmanagement zich bij uitstek lenen voor automatisering blijkt 
men bij veel organisaties nog niet te beschikken over een digitaal handboek. De snelheid van wij-
zigingen in wettelijke regelgeving, maakt frequente aanpassingen juist noodzakelijk. Het up to date 
houden van papieren versies is een tijdrovend karwei, waardoor documenten vaak verouderd zijn. Digi-
talisering vergroot transparantie, zorgt voor verbeterde toegankelijkheid, en vergemakkelijkt doorvoeren 
van wijzigingen en versiebeheer.

Duurzaam Bee-Idea

Centric heeft de QA module ontwikkeld. Dit is een SharePoint oplossing waarin alle ISO procedures en handboeken 
opgeslagen worden. Aan de procedures kunnen vervolgens werkstromen gekoppeld worden en tevens zijn er 
modules voor kwaliteitsmanagement, incident management en auditing beschikbaar. Doordat alle procedures 

centraal zijn vastgelegd en de werkwijze gestandaardiseerd en transparant is, wordt het uitvoeren van 
audits sterk vereenvoudigt zodat deze binnen een kort tijdbestek efficiënt uitgevoerd kunnen 

worden.

Centric stelt deze applicatie beschikbaar tegen zeer gereduceerd tarief voor 
die organisaties die een maatschappelijk doel nastreven of een milieu 

of sociale norm willen implementeren.

Q A  M O D U L E 

P R O J E C T
2016

De ISO procedures en hand-
boeken digitaal binnen je eigen 

inintranet

Steeds meer bedrijven nemen hun verantwoorde-
lijkheid om hun processen omtrent kwaliteit, vei-
ligheid, en milieu goed in te richten. Bee-Ideas wil 
met dit project de drempel weghalen bij bedrijven 
om een certificatie aan te gaan die maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid initieert. Daarnaast wil 
ze idyllische stichtingen en social enterprises on-
dersteunen door kosteloos deze software aan te 
bieden.

Zelf audits uitvoeren en acties 
via mail afhandelen

De MVO kapstok

IMPACT

ISO kwaliteitsnormen helpen een bedrijf 
goed te beheren, te leiden en de prestaties 
continu te evalueren en te optimaliseren. 

www.bee-ideas.com/project/Centric

http://www.bee-ideas.com/project/Centric


De Nationale quotum-proof test

Veel werkgevers zoeken naar mogelijkheden om ook mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werk of een werkervaringsplek te helpen. Inclusief on-
dernemen heet dit. inBeeldt is de werkgeversdienstverlening van Werkmans, Mind at 
Work en Stam, drie specialisten op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. 

inBeeldt ontzorgt werkgevers bij inclusief ondernemen door het aanbieden van verschillen-
de diensten. 

Duurzaam Bee-Idea

Op de website van de Nationale quotum-proof test beantwoordt de deelnemer enkele vragen. 
Zodoende komt de deelnemer te weten of zijn bedrijf aan de eisen van de overheid voldoet omtrent dit onderwerp en 

krijgt hij inzicht in de mogelijk negatieve 

financiële impact van de Quotumregeling voor het eigen bedrijf. 
Tevens is hier informatie te vinden over de Quotumregeling en waar de deelnemer terecht 

kan voor ondersteuning omtrent dit onderwerp.

N AT I O N A L E
Q U OT U M - P R O O F 
T E S T

P R O J E C T
2016

In het kader van de quotum regeling wil Stich-
ting Bee-Ideas dat door dit project bedrijven 
inzichtelijk krijgen hoeveel mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt ze aan zouden 
kunnen nemen. Dit stimuleert bewustwording 
en inclusief ondernemen.

IMPACT

Werknemers met een arbeidsbeperking 
worden ondersteund in het vinden van 
zinvol werk en de ongelijkheid aan kansen 
wordt geadresseerd.

Start de test De vragenlijst Het resultaat

www.quotum-proof.nl

http://www.quotum-proof.nl


Test voor maatschappelijk betrokken ondernemen

Stichting Samen voor Eindhoven en Stichting Bee-Ideas hebben in samenwerking met 
IT-bedrijf Centric een quick scan ontwikkeld.  
De initiatiefnemers willen bedrijven in de regio Eindhoven aan het denken zetten over hoe 
maatschappelijk betrokken ze ondernemen (MBO). Zijn ze al aardig op weg, of is er nog meer 
winst te boeken?  

Duurzaam Bee-Idea

Het invullen van de vragenlijst zorgt enerzijds voor een bewustwordings proces inzake mogelijke verbeterpunten,
maar ook volgt hieruit een advies.  Zo helpt De scan bedrijven inzicht te geven  in de maatschappelijke rol die 

het bedrijf samen met haar werknemers op dit moment neemt.

Q U I C K  S C A N

P R O J E C T
2016

Key areas van betrokken onder-
nemen

Door bedrijven bewust te maken waar ze staan 
op het gebied van maatschappelijk betrokken 
ondernemen wil stichting Bee-Ideas dat er een 
positieve verandering door bedrijven ingezet 
wordt. Doordat er een intrinsieke motivatie 
ontstaat worden er gerichte acties uitgezet 
ten aanzien van het eigen beleid en rol t.a.v. 
de wereld. (Mens, maatschappij en milieu)

Een deel van de quick scan Resultaat van de scan met advies

IMPACT

De quick scan ondersteunt met zijn advies 
het duurzame consumptie en productie 
goal en draagt zo ook bij aan economische 
groei.

samenvooreindhoven-quickscan.azurewebsites.net

http://samenvooreindhoven-quickscan.azurewebsites.net


Plastic Scan voor bedrijven

Deze Plastic Scan is een aanpak om bedrijven bewust te maken van het potentieel 
aan verbeteringen op gebied van plastic, en bedoeld om verspilling van plastic materiaal 
tegen te gaan. Het huidige recyclingpercentage is extreem laag in Nederland. 

Momenteel verdwijnt een groot deel van het gebruikte plastic in het milieu.

Duurzaam Bee-Idea

De Plastic Scan bestaat uit 9 vragen. Aan de hand hiervan krijgt de gebruiker inzicht in het eigen plasticverbruik en 
waar de kansen voor het bedrijf liggen. De uitslag bestaat uit een ranking die de gebruiker via mail ontvangt.

Bij de uitslag worden ook 5 tips gegeven om hoger in de ranking te komen. 

P L A S T I C  S C A N

P R O J E C T
2016

Bedrijven zijn zich niet bewust van hun Plastic 
vervuiling die gemoeid gaat met hun verpak-
kingen. Met deze scan wordt dit voor bedrij-
ven inzichtelijk gemaakt waardoor er vervolg-
stappen uitgezet kunnen worden. Stichting 
Bee-Ideas wil met dit project bijdragen aan 
het activeren van ondernemers om hun ver-
antwoordelijkheid te nemen.

IMPACT

Ondersteuning van bedrijven in het reduce-
ren en voorkomen van de vervuiling van de 
oceanen.

De individuele score van de
 plastic scan ontvangen per mailwww.seariousbusiness.com/plastic-scan

Informatie over de impact van 
plastic in de zee

De plasticscan is een uitgebreide 
scan om het eigen plastic verbruik 

te analyseren

http://www.seariousbusiness.com/plastic-scan


Stichting Switch, Quizzapp

Stichting Switch en Stichting Bee-Ideas ontwikkelden met IT-bedrijf Centric een 
mobiele app om medewerkers te betrekken bij de duurzame koers van een bedrijf of 
organisatie. De initiatiefnemers willen medewerkers in het MKB aan het denken zetten 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij komen zowel milieuaspecten als 
sociale kanten aan de orde. De app is de meest recente aanwinst in het aanbod van het program-
ma MVO Loont, dat beoogt het MKB te verduurzamen. MVO Loont bereikte tot nu toe zo’n 17.000 
ondernemers, verspreid over het land. Onderzoeksbureaus Ordina en Telos concludeerden dat 24% van 
deze ondernemers, mede door dit programma, zijn bedrijfsvoering heeft verduurzaamd.

Duurzaam Bee-Idea

Quizapp is een web oplossing die het mogelijk maakt deel te nemen aan een Quiz over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) vanaf een mobile device. Een grote groep mensen kan tegelijk de quiz maken (spelen) en de 
uitkomst delen. Ideaal om medewerkers van je bedrijf of organisatie of een groep mensen live bewust te maken 

van het eigen MVO beleid (People, Planet, Profit) of een ander sociaal thema. 

Quizzen met eigen vragen kunnen makkelijk op maat worden gemaakt en de uitslagen blijven 
bewaard. Ook is de quiz te gebruiken voor onderzoek omdat de data bewaard blijft in de 
database.  De quiz wordt gehost in Azure waardoor er geen moeilijke installaties vereist 

zijn.

Q U I Z A P P

P R O J E C T
2016

Doordat medewerkers op een spelende wijze 
de duurzame strategie van het eigen bedrijf 
leren kennen ontstaat er betrokkenheid. Door 
de duurzaamheids quiz worden medewerkers 
zich  bewust hiervan en geactiveerd zelf hun 
duurzaamheidbeleid te initiëren. Door dit pro-
ject wordt spel omgezet in acties.

De Quizapp maakt bedrijven ervan bewust 
hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen 
nemen en aan welke van deze millennium 
doelstellingen zij kunnen bijdragen via het 
MVO loont programma.

IMPACT

Deelnemen aan een quiz via 
smartphone of tablet

Quiz in uitvoering met eigen 
vragen

Het quizoverzicht en analyse van 
de data



Tips voor werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt

De website ‘WijVindenEenBaan.tips’ is opgericht voor ondersteuning bij de zoektocht 
naar een baan. Door middel van praktische tips wordt inzicht verkregen in de fasen van het 
oriënteren tot aan het daadwerkelijke solliciteren naar een baan. 

Ook wordt de bezoeker doorverwezen naar verschillende interactieve platforms waar deze terecht 
kan met vragen en waar het mogelijk is om via het online platform experts te raadplegen.

Duurzaam Bee-Idea

    De bezoeker van de website krijgt alle informatie die hij nodig heeft voor het zoeken naar een baan. 
Zo komen het CV,  de sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek aan bod. Maar ook verwijzingen naar diverse tests die 

kunnen ondersteunen in het zoeken naar de juiste baan, zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidstest en een 
beroepskeuzetest. 

Verder is er een overzicht van de diverse vacature sites en wordt het belang van sociale 
media onderstreept in het zoekproces met informatie over hoe dit te gebruiken. 

W E R K ZO E K E N D E N 
CO N T E N T  PAG I N A

P R O J E C T
2016

Veel werkzoekenden en mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt hebben problemen 
met zich gedegen voor te bereiden op een sol-
licitatie. Deze website brengt content samen 
en zo kan er direct gesproken worden met een 
vrijwilliger. Deze site draagt bij aan het creëren 
van kansen en het bouwen aan zelfvertrou-
wen.

IMPACT

Dit intiatief ondersteunt de doelstelling om 
iedereen werkgelegenheid te bieden en 
zodoende ook het reduceren van ongelijk-
heid.

Een van de pagina’s met tips en 
adviezen

Zelf-evaluatie testen op diverse 
gebieden

Direct contact met een vrijwilli-
ger voor sollicitatie vragenwww.wijvindeneenbaan.tips

http://wijvindeneenbaan.tips


QA module voor stichtingen en social enterprises

Op zaterdag 19 november vond in de vestiging van Centric in Son de eerste social 
hackaton in Nederland plaats. Een groep van achttien engineers en programmeurs van 
verschillende organisaties werkte bij Centric de hele dag aan een tiental software-issues 
voor een humanitarian toolbox. Het Rode Kruis zet deze in om hulpdiensten te ondersteunen 
in crisissituaties. Aan het eind van de dag zijn de resultaten via een liveverbinding gedeeld met 
onder meer Richard Campbell, de geestelijk vader van de humanitarian toolbox.

Duurzaam Bee-Idea

Het specifieke onderdeel van het project waar deze social hackaton zich op richtte is allready. Dit is een website en 
mobiele applicatie die zich richt op het voorkomen om aanspraak te moeten doen op de dienst rampen bestrij-

ding. 

De applicatie ondersteunt gemeenschappen en families om voorbereid te zijn op zowel 
grote als kleine rampen om de impact hiervan te reduceren.

H AC K AT H O N 

E V E N E M E N T
2016

De deelnemers zijn geconcen-
treerd aan het coderen.

Door de organisatie van een hackathon voor een 
duurzaam software product worden twee doelen 
bereikt. Het betrekken van software engineers 
in duurzame projecten en het ontwikkelen van 
software met impact. Stichting Bee-Ideas ziet een 
groot potentieel in dit soort initiatieven en wil 
deze nog meer faciliteren in de toekomst.

Aan het eind van de dag de 
“allReady weekly standup”

Overzicht van de voortgang van 
de issues

IMPACT

Onze software draagt bij aan het reduce-
ren van de impact van bedreigingen op de 
algemene gezondheid en het welzijn van 
mensen.

www. centric.eu/NL/Default/Over-Centric/
Blogs/2016/11/29/Eerste-social-hackaton-in-Ne-
derland-bij-Centric

http://www. centric.eu/NL/Default/Over-Centric/Blogs/2016/11/29/Eerste-social-hackaton-in-Nederland-bij-Centric
http://www. centric.eu/NL/Default/Over-Centric/Blogs/2016/11/29/Eerste-social-hackaton-in-Nederland-bij-Centric
http://www. centric.eu/NL/Default/Over-Centric/Blogs/2016/11/29/Eerste-social-hackaton-in-Nederland-bij-Centric


D U U R Z A A M H E I D 
W E R K T

E V E N E M E N T
2016

Kijken bij andere ondernemers is een doeltreffende 
methode om geïnspireerd te raken en aan de slag te gaan 
met Maatschappelijk verantwoord Ondernemen.

Switch, Werkmans  en Centric nodigden ondernemers uit voor een 
bedrijfsbezoek aan Hutten op 17 november te Veghel. 

Hutten won de MVO-prijs 2013 en heeft tal van duurzame innovaties doorgevoerd.  
zoals de Verspillingsfabriek en hun duurzaam personeelsbeleid. 

Bob Hutten is directeur van Hutten. Bob constateert dat bedrijven tegenwoordig vooral gaan over het 
creëren van aandeelhouderswaarde. We zijn daardoor gaan geloven dat bedrijven alleen maar gaan over 
geld verdienen. Dat is echter niet zo. Bedrijven gaan in de eerste plaats over de maatschappelijke bijdrage 
die ze leveren en dan pas als dat goed gaat over geld verdienen. Je passie als ondernemer is datgene wat 
je wilt neerzetten, van daaruit is een ondernemer altijd al duurzaam bezig. Hutten zelf maakt geen grote 
winst, dat staat niet centraal, maar wel maatschappelijke impact.

Hutten ziet medewerkers als samenwerkers, omdat men het samen doet. Jos ondersteunt hierbij als 
manager inclusiviteit met het inzetten van samenwerkers die een kwetsbare positie  op de arbeids-
markt hebben. Gelukkige samenwerkers dragen met passie hun werk uit en kunnen hun geluk weer 
overbrengen op andere mensen. Hutten biedt zijn samenwerkers hiervoor programma’s aan om ze zo 
te ondersteunen in het bereiken van hún geluksmoment en zo “onmetelijk rijk” te worden. Bob noemt 
het geluks-schilderij als een voorbeeld om dit te bereiken. Door je toekomst te visualiseren stap je in het 
moment  en verdiep je.

Bob noemt de verspillingsfabriek waarbij van reststromen voedsel hoogwaardige producten worden 
gemaakt om zo verspilling tegen te gaan. Hij wijst daarbij op het belang dat hij hecht aan maatschappe-
lijk verbeterend ondernemen. Bedrijven kunnen hier ook terecht om samen met een groep mensen met 
verschillende kennis gebieden na te denken over oplossingen om voedsel verspilling tegen te gaan.

Stichting BEE-Ideas /Centric 

Spreker: Benjamin Truijen
www.beeideas.com/about
www.centric.eu/NL/Default/Craft

Benjamin is regio manager van de afdeling Software Professionals voor de regio Zuid bij Centric. Tijdens 
zijn presentatie nam hij de zaal mee  in zijn omslag van carrière gerichtheid naar duurzaam onderne-
men en veranderingen initiëren vanuit een eigen intrinsieke motivatie. Zodoende heeft hij de stichting 
BEE Ideas opgericht. Hij constateerde dat  de nieuwe generatie-Y vanuit andere waarden handelt. Deze 
generatie kenmerkt zich door dat ze iets willen doen waar ze trots op kunnen zijn en dat bijdraagt. Ze 
zijn geïnteresseerd in bedrijven met een visie die aansluit bij hun doelstellingen. Benjamin ziet dat veel 
bedrijven stoeien met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Er is een overvloed aan ideeën met een maatschappelijke impact. Helaas verdwijnen deze in de koelkast 
door gebrek aan resources, geld maar vooral door een tekort aan kennis van software. Op het gebied 
van software zorgt Stichting BEE-Ideas ervoor dat deze ideeën gerealiseerd worden. Stichting BEE-Ideas 
hergebruikt software maar financiert ook voor.

Stichting BEE-Ideas heeft laten zien hoe ze samen met het UWV mensen opleidt door deel te nemen aan 
duurzame software projecten. Vanuit Centric worden deze developers met ondersteuning van het 
CRAFT programma op een duurzame manier ondersteund met de benodigde begeleiding én opleidin-
gen. Hierdoor kan er makkelijker op de ICT arbeidsmarkt ingestroomd worden.
Het gaat bij deze initiatieven niet meer om winstbejag maar om de bijdrage die je als organisatie aan je 
omgeving kunt geven.

Hutten

Sprekers: Bob Hutten
Jos van Delft

www.hutten.eu



Switch ondersteunt met het programma MVO Loont andere bedrijven bij de implementatie van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Winst maken is daarbij geen taboe,  maar er dient ook oog 
voor mens en milieu te zijn. Pascal geeft aan dat het noodzakelijk is dat het personeel van een bedrijf een 
afspiegeling dient te zijn van de samenleving. Doel voor de medewerkers is dat de doorstroom op maat 
plaatsvindt en dat er uitstroom met perspectief is. Inclusiviteit creëert meerwaarde voor de maatschappij 
in zijn geheel.

Tijdens het bedrijfsbezoek wordt Hutten genoemd als voorbeeld en wordt er letterlijk gekeken in de keu-
ken van deze duurzame ondernemer. Doel is om in 2020 een personeelsbestand te hebben dat voor 10% 
bestaat uit samenwerkers (deze term geeft aan hoe men medewerkers benadert) met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Nu is dit al 9%. Uitgangspunt hierbij is: geen verspild talent.

Twee projecten worden hierbij concreet genoemd. De Bakkerij heeft als doel om cliënten die door gehoor-
problemen niet aan een reguliere baan kunnen komen, een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Boven-
dien wordt daarbij ook nog eens ingezet op het ontwikkelen en produceren van gezondere producten.
De Verspillingsfabriek bedenkt en implementeert oplossingen om voedselverspilling te voorkomen. Goed 
voedsel dat niet aan maat- of kleur-eisen voldoet, zou in de diervoeding of biovergisting belanden. In de 
Verspillingsfabriek worden hier hoogwaardige producten zoals soepen, sauzen en ragouts van gemaakt.

Ontvangst in De Verspillingsfabriek

Spreker: Pascal Elegeert
www.maakdeswitch.nl

www.mvoloont.com

Werkmans

Spreker: Leo Beekmans
www.werkmans.nl
wijvindeneenbaan.tips

Leo Beekmans is oprichter van Werkmans, een bedrijf dat als doel had om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Leo constateert dat de demografische ontwik-
keling een duidelijke vergrijzing laat zien. Terwijl vroeger de verhouding tussen gepensioneerden en 
werkenden 1 op 5 was, is dat op dit moment al verschoven naar 1 op 0,5.

In de loop van de tijd zijn er diverse wet- en regelgevingen ingesteld om de arbeidsdeelname te 
verhogen. Zo is er vanaf 1994 wetgeving ingesteld om uitval door ziekte te verminderen. Sinds 2015 
vervangt de Participatiewet een aantal reeds bestaande regelgevingen, met als doel mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Er zijn 125.000 banen voor arbeidsbeperkten 
nodig.

Als initiatief is samen met Stichting BEE-Ideas de website http://wijvindeneenbaan.tips opgezet ter 
ondersteuning van werkzoekenden waar ze alle informatie vinden omtrent het zoeken naar een baan. 
Ook is er de mogelijkheid direct te chatten om direct gericht ondersteuning te geven. Vooral gemeen-
tes zijn geïnteresseerd om deze site in te zetten voor hun burgers.   Tijdens het bedrijfsbezoek is hier 
een demo van gegeven.



J A A R R E K E N I N G E N

     Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

https://www.bee-ideas.com/assets/documents/bee-ideas-jaarrekening-2015.pdf
https://www.bee-ideas.com/assets/documents/bee-ideas-jaarrekening-2016.pdf



