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Werknemers motiveren? Schenk hen aan een goed doel
Mechelen, 17 juli 2014
Werknemers Schrijf.be werken op kosten werkgever voor organisatie die hen nauw aan het hart ligt
Maakt uw bedrijf ook elk jaar een fiscaal aftrekbare gift over aan een ngo? Goed! En toch
kan het beter. Schrijf.be, een copywritingbureau uit Mechelen, schenkt voortaan behalve geld
ook werkuren. En slaagt er zo in om zijn personeel te motiveren. Twee vliegen in één klap.
CoolDoel, zo heet het project dat Schrijf.be vandaag opstart.
Hiermee geeft het niet alleen geld aan het goede doel, maar deelt het ook zijn expertise. Gratis.
De copywriters van het Mechelse bureau werken elke dag aan sprankelende teksten die de lezers
overtuigen. En mogen die vaardigheden nu ook gebruiken voor een goed doel dat ze zelf kiezen.

Gratis, maar tijdens de werkuren
Een opdracht tijdens de werkuren voor de copywriters, en gratis voor de uitverkoren organisatie. Volledig
op kosten van Schrijf.be dus. “Het zijn twee vliegen in één klap”, zegt bedrijfsleider Wim Van Rompuy.
“Het is belangrijk om goede doelen te steunen, maar ik vind het niet cool om gewoon wat geld te geven
en daarmee mijn geweten te sussen. Nu kiezen mijn mensen iets wat hen nauw aan het hart ligt én
mogen ze zichzelf ervoor in de strijd werpen. Zo blijven ze extra gemotiveerd – en ik ook.”

6 keer per jaar
Een cool doel kiest Schrijf.be maar liefst zes keer per jaar. Ieder van het dozijn werknemers draagt om
de beurt een organisatie voor waarbij hij of zij zich persoonlijk betrokken voelt. Kleinschalige
projecten van mensen met een groot hart. Die schenkingen gebruiken om daadwerkelijk hulp te bieden,
en niet voor eigen kosten. Het coole doel krijgt alle rechten op de teksten. Plus een hoop zichtbaarheid
via de kanalen van Schrijf.be.

6 procent van bedrijfswinst
Schrijf.be schenkt voortaan 3 volle werkdagen en ruim 4000 euro per jaar aan goede doelen.
Veel geld voor een kmo, want zowat 6 procent van de winst. Ter vergelijking: de Belgische staat probeert
elk jaar om voor ontwikkelingssamenwerking 0,7 procent van het bruto binnenlands product uit te trekken.

Meer info?
Surf naar www.CoolDoel.be.
Contacteer Schrijf.be-bedrijfsleider Wim Van Rompuy op 0478 84 80 42 of op wim@Schrijf.be.
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Over Schrijf.be
Schrijf.be is een team van copywriters en coördinatoren, zorgvuldig geselecteerd op de kracht van hun pen.
Multinational, kmo of eenmanszaak? Ze doen allemaal een beroep op hun diensten.
Een uniek systeem van interne kwaliteitscontrole garandeert iedere klant een krachtige, overtuigende tekst.

