
Precies twee jaar geleden solliciteer-
de ik op mijn huidige baan. Voor het 
tweede gesprek mocht ik een case 
uitwerken. Hoe zou ik een maatschap-
pelijk diner organiseren? Een maat-
schappelijk diner ... eh ... daar had ik 
nog nooit van gehoord. Ik kon natuur-
lijk zoeken via Google, en dat kopië-
ren en plakken - dat zou een eitje zijn 
geweest - maar ik besloot mijn eigen 
koers te varen.

Maatschappelijk diner
Nu twee jaar later heb ik het eerste Biltse 
maatschappelijk diner georganiseerd. 
Daardoor kan ik u vertellen dat het een 
speciale ontmoeting is tussen lokale be-
drijven en maatschappelijke organisa-
ties. Onder het genot van een wijntje en 
een heerlijke maaltijd wisselen deze twee 
werelden ervaringen uit. Tegelijkertijd 
bespreken ze wat ze voor elkaar kunnen 
betekenen. Als ze elkaar vinden in een 
activiteit heet dat een ‘match’.

Vraag en aanbod
De organisatie van het diner op zich was 
al een match. Van der Valk De Biltsche 
Hoek leverde oa gratis de zaal. LFE uit 
Maartensdijk en de toekomstige wijnbar 
Goed Idee in Bilthoven centrum schon-
ken de wijn. Fairtrade De Bilt gaf sappen. 
Mensen van Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt kookten het bijzondere dessert. Ter-
wijl Reinaerde de goodie bag maakte.

Tijdens het diner kwamen vraag en aan-
bod in totaal 81 keer samen. Zo gaat 
Greenlink onderzoeken of bewoners 
van Reinaerde zonnepanelen kunnen 
schoonmaken, timmert Morgana Ne-
derland samen met Gilde Personeel een 
konijnenhok voor de Schutsmantel. Het 
KNMI gaat gastlessen geven op scho-
len. En Bilthoven Biologicals vertaalt een 
tekst in het Engels voor St. Eet Mee. Maar 
het meest bijzonder is de match tussen 
8 partijen om 15 statushouders aan het 
werk te krijgen. Deze match dingt zelfs 
mee naar een landelijke prijs!

Gunnen
Wat op mij de meeste indruk maakte was 
de bereidheid van mensen om met elkaar 
mee te denken en de wil om iets voor 
een ander te doen. Creativiteit kwam 
vrij. Reken maar dat er komende maan-
den mooie dingen gebeuren in onze ge-
meente. Puur omdat mensen elkaar ont-
moet hebben en elkaar iets gunnen.

Overigens, dit eerste Biltse Maatschappe-
lijke Diner kwam niet overeen met wat ik 
tijdens mijn sollicitatie presenteerde. Wie 
weet, gebruik ik dat idee later nog eens 
om Biltse bedrijven en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar te brengen.

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

Goede wijn,
schitterende matches

Joanne Penning


