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Maatschappelijke
Beursvloer: ruilen
in ieders belang

Maatschappelijk
RUILDIENST Burgemeester Hoes trapt af

door Vikkie Bartholomeus

N

Maar liefst 263 matches wer-
den er gemaakt tijdens de
Maatschappelijke Beurs-
vloer vorig jaar. Dinsdag
wordt er opnieuw geruild,
met gesloten beurzen.

N et zoals de Amsterdam-
se beurs traditioneel ge-
opend wordt met een
gongslag, klinkt dinsdag

in stadion De Geusselt de gong op
de Maatschappelijke Beursvloer.
Burgemeester Onno Hoes geeft het
startsein voor een bijzondere han-
delsdag. Voor de derde keer wordt
geprobeerd om producten en dien-
sten van bedrijven te koppelen met
vragen vanuit het sociale veld.
De Maatschappelijke Beursvloer
wordt georganiseerd door welzijn-
sinstelling Trajekt, in samenwer-
king met Veer doen ‘t (Stichting
Maatschappelijke Projecten Maas-
tricht). De meest uiteenlopende
matches zijn er al gemaakt. Zo was
RTV Maastricht op zoek naar par-
keerplekken voor de medewerkers
aan een film die in Wyck opgeno-
men gaat worden. Q-Park helpt ze
uit de brand en krijgt als tegenpres-
tatie reclamezendtijd op tv en ra-
dio. Bescheidener is de ruil tussen
Speeltuin Fort Willem en Iwan de

Verteltovenaar. Hij geeft twee voor-
stellingen in de speeltuin en krijgt
hiervoor koffie, vlaai en toegang
voor zijn kleinzoon. Soms is een te-
genprestatie niet nodig. Zo zijn per-
soneelsleden van Woonpunt inge-
zet bij het Slaaphuis van het Leger
des Heils en konden Griekse arties-
ten overnachten in de gastenka-
mers van Gerlachus.
Voor deze derde editie is vraag en
aanbod veelbelovend. Zo worden
er lessen tai chi qigong en wushu
kungfu aangeboden, evenals een
muzikale teambuildingsworshop
en communicatie-advies. Het Ro-
nald McDonaldhuis vraagt vrijwilli-
gers, BSO De Boomhut zoekt een
chauffeur, een sportclub hulp bij in-
casso-machtigingen. Het is de be-
doeling dat het ‘maatschappelijk
makelen’ een doorlopende activi-
teit wordt, met handelsdagen op ge-
zette tijden. Op de derde Maat-
schappelijke Beursvloer dinsdag in
stadion De Geusselt wordt voor het
eerst gewerkt met een keurmerk,
dat deelnemers mogen voeren als
bewijs van maatschappelijke betrok-
kenheid.
De Maatschappelijke Beursvloer is
niet vrijblijvend, maar een serieuze
zaak. Deals worden beklonken met
een handtekening bij een notaris,
die ter plekke een akte opstelt. Of
de ‘Aex-index’ tijdens de handel in
het Geusseltstadion dinsdag zal stij-
gen is niet belangrijk: een sociale
koers is onbetaalbaar.

www.beursvloermaastricht.nl


