
 

 
Samenwerken ● Verbinden ● Inspireren 

 

Vacature 
enthousiaste goede storyteller, schrijver of notulist 

(gemiddeld 2-10 uur per maand) 

 

Samen voor De Bilt  
Is hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties in de gemeente 

De Bilt. Onze missie is maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren met 
als uiteindelijke doel de samenwerking en de sociale binding tussen bedrijf en 

samenleving te vergroten in de gemeente De Bilt.  
 

Daarvoor organiseren we allerlei activiteiten. Onze bekendste activiteit is de 
Beursvloer. Hier komen vraag en aanbod van bedrijven en maatschappelijke 

organisaties samen en worden prachtige verbindingen gelegd. Dit resulteerde 
bijvoorbeeld in een teamdag voor RIVM medewerkers waar zij ouderen in 

diverse Biltse wooncentra een gezellige middag aanboden. Of gastlessen die 
werknemers van de Rabobank op school verzorgden.  

 
Daarnaast stimuleren we bedrijven en maatschappelijke organisaties duurzaam 

te werken. Zo organiseerden we een duurzaamheidsmarkt en een bijeenkomst 

over ‘De waarde van afval’. 
 

Wij zoeken 
Iemand die graag en goed schrijft. Het is belangrijk dat onze activiteiten goed 

worden weergegeven. Dat kan notuleren zijn, persberichten schrijven voor 
lokale media of levendig verwoorden hoe de deelnemers onze activiteiten 

beleven. Maar mocht je slechts een van deze dingen doen, dan zijn we ook al 
blij! 

 
Wij zoeken 

We zitten in een mooi kantoor in Bilthoven en bieden je de ruimte om je eigen 
invulling te geven aan je werk. Jouw ideeën zijn van harte welkom en we 

ondersteunen je graag. Samen kijken we wat je wilt doen en wanneer. En laat 
het gerust weten als je bepaalde zaken wilt leren. Je onkosten vergoeden we 

natuurlijk. En het leuke is dat we een klein team zijn dat samen veel plezier 

heeft. Dit alles willen we graag met je delen. 
 

Meer weten? 
Ben jij een match? Reageer! Wil je meer weten over deze vrijwilligersvacature? 

Neem dan contact op met Joanne Penning, directeur Samen voor De Bilt via 
joanne@samenvoordebilt.nl, of bel (06) 46 06 40 10. 

 


