
Samen voor De Bilt organiseert 
ontmoetingen tussen bedrijfs-
leven en maatschappelijke 
organisaties.
Zo stimuleren wij betrokken 
ondernemen in de gemeente De 
Bilt en versterken wij de lokale
samenleving. We doen dit samen 
met Mens De Bilt.  Informatie: 
www.samenvoordebilt.nl  of via 
joanne@samenvoordebilt.nl tel: 
06-46064010

Joanne Penning,
Directeur Samen voor De Bilt

MAATSCHAPPELIJK DINER 
Het maatschappelijk diner is een sprankelende ontmoeting van Biltse bedrijven 
met maatschappelijke organisaties. Onder het genot van een heerlijk diner maken 
zij kennis met elkaar en hebben het dan over wat zij voor elkaar kunnen beteke-
nen. Geld is taboe; het gaat om kennis, helpende handen, toegang tot netwerken, 
materiaal en faciliteiten. Het is te vergelijken met een Beursvloer. Het speciale van 
dit diner is dat we daarin samenwerken met Van der Valk, Reinaerde, de Fair Trade
Groep, LFE uit Maartensdijk en mogelijk nog andere Biltse ondernemers.

Doelgroep  Founders en partners van Samen voor de Bilt. 
Indien er nog plaatsen over zijn ook andere Biltse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties.

Doel  Elkaar wederzijds een dienst bewijzen.
Datum & tijd   17 november 2016, 16.30 - 21.00 uur.
Plaats  Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht, Restaurant de Biltsche Hoek.
Aanmelden   judith@samenvoordebilt.nl
Kosten   Geen voor de bedrijven en maatschappelijke organisaties die 
  partner zijn van Samen voor De Bilt. Voor anderen € 25,-- excl BTW.
Informatie en opgave: Judith Boezewinkel, 06-11564957.

CIRCULAIR WERKEN VOOR BILTSE KOPLOPERS
Onze grondstoffen raken op. De uitdaging is grondstoffen langer en hoogwaardi-
ger te gebruiken, in de keten te houden in plaats van af te danken. Wat doen Biltse 
bedrijven en maatschappelijke ondernemingen hier al aan? En wat zouden ze 
nog kunnen of willen bereiken? Dat is het thema voor 3 bijeenkomsten van 3 uur 
verspreid over 1 jaar. Het doel is verdieping in Circulaire Economie en een netwerk 
vormen van bedrijven die hier mee aan de slag willen en acties willen uitwerken.
  
Doelgroep  Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Datum & tijd  Eerste bijeenkomst op 29 november van 16.00 - 19.00 uur.
Plaats    Wordt nog bekend gemaakt.
Aanmelden   joanne@samenvoordebilt.nl
Kosten   Geen voor de bedrijven en maatschappelijke organisaties die 
  partner zijn van Samen voor De Bilt.
  Voor niet aangesloten bedrijven: € 500,-- excl BTW.
  Voor niet aangesloten maatschappelijke organisaties: € 250,-- excl 

BTW.
Informatie en opgave: Joanne Penning, 06-46064010 

Biltse bedrijven en maatschappelijke 
organisaties helpen elkaar

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is de core business van Samen voor De Bilt. Wij stimuleren 

Biltse bedrijven en maatschappelijke ondernemingen om bij te dragen aan de Biltse samenleving. Zoals 

een medewerker van de Rabobank die les geeft op een middelbare school over Omgaan met Geld. Of 

personeel van het RIVM die Biltse ouderen in wooncentra een fantastische middag bezorgen. In het 

najaar organiseert Samen voor De Bilt twee belangrijke activiteiten.
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