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‘Schrikken jullie ook zo, als je bij de 
kassa van de supermarkt staat en je 
moet afrekenen? Want wat voor bij-
zonders zit er toch in die boodschap-
pentas dat zo duur is?  En het ziet er 
niet naar uit dat het leven goedko-
per wordt de aankomende tijd. La-
ten we elkaar daarom een beetje 
helpen.’ Zo begonnen we bij sociaal 
ontwikkelbedrijf Rijnvicus de cam-
pagne ‘Alle Beetjes Helpen’ voor 
onze medewerkers.   

Financiële bijdrage 
Uiteraard willen we het liefst onze mede-
werkers, zeker degenen die het nu moei-
lijk hebben door de stijgende prijzen, fi-
nancieel tegemoetkomen. Net zoals alle 
werkgevers betalen ook wij het wettelijk 
minimumloon, alleen wel naar rato van 
wat onze medewerkers aankunnen in 
hun werk. Er is daarom een loonstijging 
doorgevoerd binnen de kaders van de 
geldende CAO. Meer betalen kunnen we 
en mogen we niet. Wij zien helaas dat dit 
niet altijd genoeg is. Daarom gingen we 
op zoek naar andere mogelijkheden, 
want alle beetjes helpen. 

Groene bon 
In juli konden onze medewerkers zich 
aanmelden voor ‘de groene bon’ en kre-
gen hulp bij het aanvragen. Zo kon men 
met een flinke korting energiebesparen-
de producten aanschaffen bij de deelne-
mende leveranciers. Denk bijvoorbeeld 
aan tochtstrips en ledlampen om je wo-
ning te verduurzamen. 

Schaamte wegnemen 
Wist je dat je als burger best wat rechten 
hebt op bijvoorbeeld voorzieningen en 
regelingen? Zeker als je een minimum 
wettelijk loon ontvangt. Zo bekijk je via 
de Voorzieningenwijzer van de gemeen-
te waar je eventueel recht op hebt. Voor 
sommigen van ons, denk bijvoorbeeld 
aan laaggeletterden of mensen met een 
beperking, is de weg op het internet niet 
altijd even gemakkelijk. Daarnaast ken-
nen mensen vaak schaamte als het om 
geldzaken gaat. Dat is verdrietig en ab-
soluut niet nodig. We hopen dat gevoel 
weg te nemen door het bespreekbaar te 
maken, en te houden. En aan te geven 
dat we dit samen doen. Collega’s van de 
gemeente hebben op iedere afdeling van 
Rijnvicus voorlichting gegeven hier-
over. 

Gezonde donderdag-hap en 
gratis fruit 
De boodschappen stijgen ook steeds 
meer in prijs. En dan grijp je toch vaak 
naar de goedkopere ongezondere maal-
tijden. Om onze medewerkers in ieder 
geval van één gezonde maaltijd per 

week te voorzien, startten we vanaf ok-
tober de pilot: Gezonde donderdag-hap. 
Medewerkers kunnen voor  €2,50 een 
gezonde maaltijd in het bedrijfsrestau-
rant kopen. Ook kan iedereen één stuk 
gratis fruit per dag krijgen.  

Boeken, spelletjes en puzzelruil 
Op 31 oktober ging de wintertijd in. Wij 
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vroegen onze collega’s om boeken, spel-
letjes en puzzels mee te nemen die we 
in onze ruilkast leggen. En dit is een 
mooie manier om iemand anders blij te 
maken met die puzzel die jij al 5 keer 
hebt gelegd, het boek wat de hele fami-
lie heeft uitgelezen of het ‘Spel mens er-
ger je niet’, wat je niet meer kunt zien. 
Verder hebben we ook een tafel waar 
men spullen op kan leggen, bijvoorbeeld 
kleding of huishoudelijke artikelen, wat 
iedereen gratis mag meenemen. We 
staan immers voor duurzaam en gelo-
ven sterk in hergebruik. 

Placemats besparingstips 
Ook heeft de gemeente placemats ge-
maakt met een tal aan handige bespa-
ringstips. Deze gebruiken we in ons be-

drijfsrestaurant om aan onze collega’s 
mee te geven.  

Tweede kerstdag 
Ook organiseren we dit jaar een kerst-
lunch op 26 december. Voor alle colle-
ga’s die behoefte hebben aan een gezel-
lig samenkomen. En ook ons kerstpakket 
bestaat dit jaar uit nuttige spullen en ui-
teraard veel eten. 

Onze boodschap 
We willen hiermee aangeven hoeveel je 
toch nog voor je collega’s kunt doen in 
deze zware tijden. Uiteraard vervolgen 
we ‘Alle Beetjes Helpen’ ook in 2023. Zo-
lang het nodig is om onze medewerkers 
een hart onder de riem te steken. Want 
ook dat is sociaal ondernemen! 


