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Missie

Samen voor De Bilt brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. Zo stimuleren 
wij betrokken ondernemen in gemeente De Bilt en versterken wij de lokale samenleving.  
Wij doen dat via een actief netwerk, door maatschappelijke ontwikkelingen zichtbaar te maken 
en door onze founders en partners te ondersteunen bij hun duurzame ambitie.  
Samen voor De Bilt handelt vanuit de gedachte dat verantwoord en betrokken ondernemen 
voor alle partijen toegevoegde waarde heeft.

Samen voor de Bilt > Over ons
https://samenvoordebilt.nl/over-ons/
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2017 was een jaar vol mooie  activiteiten.

We ondersteunden bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van  
hun afspraken die zij tijdens het maatschappelijk diner in november 2016 maakten.  
We maakten ook veel matches en organiseerden veel bijeenkomsten.

We zijn blij dat Reinaerde, na jarenlang een partner te zijn geweest, nu founder is geworden. 
Ook verwelkomden we nieuwe partners: Boogh, Het KunstenHuis, Griftenstein  
& Zorg, Stidad, Business Contact Bilthoven, d’Amandelboom en de Biltse Helpdesk. 

Samen met gemeente De Bilt werkten we het thema Circulaire Economie verder uit. We 
stimuleerden bedrijven om anders naar hun inkopen te kijken. Het RIVM en Poonawalla  
Science Park (PSP) deelden hun kennis en ervaring met maatschappelijk verantwoord  
inkopen. Biltse aannemers en architecten kregen informatie over biobased bouwen en  
we stimuleerden Biltse scholen hun afval te verminderen en te scheiden.

Diverse nieuwe uitingen werden uitgevoerd in onze huisstijl, zoals certificaten, een roll-up 
banner, uitnodigingen en uiteraard het jaarverslag. Tezamen met professioneel beeldmateriaal 
komt Samen voor De Bilt goed voor de dag. Daar zijn we blij mee en trots op!

Mede dank zij een aantal nieuwe vrijwilligers die zich bij ons hebben aangesloten, konden we 
extra werk verzetten. 

Wij zijn alle vrijwilligers, founders, partners en gemeente De Bilt enorm dankbaar voor hun 
inzet. Door gezamenlijk actief te zijn, hebben we de Biltse samenleving net weer iets mooier 
gemaakt.

Frans van Beek Joanne Penning 
voorzitter directeur

De Bilt, maart 2018

Voorwoord
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Activiteiten 2017

Founders

Matches

Bedrijfspartners

Waarde 
van de Matches

€ 109.305,- 

Maatschappelijke
partners

Projecten en  
bijeenkomsten

3

133

19 27

12
Bedrijfsvrijwilligers Uren inzet met  

vrijwilligers

164 1283

Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/
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Mooie Matches

Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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Op 9 mei maakte het klusteam van 
Reinaerde de zonnepanelen van het 

zonnepark klaar voor de zomerzon 
bij de rioolwaterzuivering van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden in De Bilt. 

‘Wat een leuke dag was dit met  
het Reinaerde klusteam! Hier krijgen  

wij ook energie van’, aldus  
Maarten Strengers, directeur van 

Greenlink dat het zonnepark aanlegde. 

Leerlingen van de 
Aeres MAVO Bilthoven, 

voorheen Oranje Nassau 
School, brachten op 28 
september een bezoek 
aan woonzorgcentrum 

d`Amandelboom. Zij maakten 
met de ouderen mooie 

en lekkere gebakjes. De 
leerlingen verwenden het 

personeel met een heerlijk 
vers gebakken krentenbrood 

in een potje.

Adnan mocht komen `proef solliciteren’ 
bij het KNMI in De Bilt. Eerst schreef hij een 
officiële sollicitatiebrief aan Jan Rozema, 
afdelingshoofd Weer en Klimaat Diensten. 
Na afloop van het ‘solliciatiegesprek’ kreeg 
Adnan feedback op zijn sollicitatie en was 
daarmee een waardevolle ervaring rijker.



Mooie Matches

Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches
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In de Aandeel in Elkaar week van 12 
tot 15 juni staken de medewerkers van 

Rabobank Rijn en Heuvelrug massaal 
de handen uit de mouwen in hun 

werkregio. Tuinen werden onderhouden, 
lesmaterialen schoongemaakt, aan kinderen 

les gegeven, schuren geverfd en met 
mensen gewandeld van onder andere het 

Thomashuis in Maartensdijk, Reinaerde en 
woonzorgcentrum De Biltse Hof  

in Bilthoven.

Een aantal RIVM-ers ging 7 september 
aan de slag bij dagbesteding Reinaerde, 
waar onderhoudswerk werd verricht 
bij de Màxima Manege. Weer anderen 
begeleidden waterspelletjes met de 
bewoners van Reinaerde Dennendal. 
Halverwege de middag verraste het 
RIVM de bewoners en begeleiders 
met een handgeschept ijsje. De 
medewerkers sloten gezamenlijk de 
middag af met een diner in restaurant 
‘Bij de Tijd’.

NL Doet staat voor twee dagen vol 
vrijwilligersactiviteiten in de gemeente De 

Bilt. Veel (bedrijfs)vrijwilligers gingen in 
maart op diverse plekken aan het werk. Van 

schilderen tot ouderen een gezellige middag 
bezorgen en van tuinieren tot schoonmaken. 

Zo hebben 8 ondernemers, lid van de BCB 
(Business Contact De Bilt) gewandeld met 
bewoners. En zo kreeg de Voedselbank De 

Bilt een flinke schoonmaakbeurt van leden 
van de Rotary Zandzegge. 



Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#bijeenkomsten
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Voedselcafé 
Samen met Stichting BiltsHeerlijk 

organiseerden we op 19 januari het 
eerste voedselcafé in de Oranjerie van 
Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk. 

Het doel was ideeën op tafel te krijgen 
om de productie en consumptie van 

lokaal en milieuvriendelijk voedsel te 
stimuleren. Na een presentatie over 
de noodzaak van duurzaam voedsel 

van ‘Willem & Drees’ gingen mensen 
enthousiast aan de slag met hun eigen 
ideeën zoals een lokale voedselmarkt, 

samenwerkingsverbanden tussen 
producenten en consumenten, een 

Biltse fietsroute, Food Events, maar ook 
educatie op basisscholen.

Platform Duurzaamheid 
Het Platform Duurzaamheid, bestaande 
uit zeven vertegenwoordigers van 
onze partners, organiseert jaarlijks 
een lunchbijeenkomst over een 
duurzaamheidsthema. Op 11 mei ging het 
in de Schutsmantel over ‘De waarde van 
voedsel’. Jan Peter Oosterloo, eigenaar 
van Ekoplaza in Bilthoven, en Nico de Bree, 
Manager Maaltijdservice en Gastvrijheid 
bij Warande, gingen in op vragen zoals: 
Hoe zet je een duurzame en gezonde 
maaltijd op tafel in een zorginstelling, 
restaurant of kantine? Wat is eigenlijk 
duurzaam? Waar let je op bij de inkoop en 
het bereiden van de maaltijd? En hoe ga je 
voedselverspilling tegen?

Boeiende Bijeenkomsten



Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#bijeenkomsten
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Afvalvrije school 
Op 27 maart kwamen diverse scholen bij 
elkaar voor de aftrap van de afvalvrije 
school. Gemeente De Bilt streeft ernaar 
om afval gescheiden op te halen. Daar 
kunnen ook scholen een bijdrage aan 
leveren door de hoeveelheid afval 
terug te dringen en zoveel mogelijk 
afval te scheiden naar PMD, GFT en 
papier. Hak van Nispen tot Pannerden 
van SME Advies en Eco-schools, gaf 
de inhoudelijke aftrap voor scholen 
om bewust(er) met afval om te gaan.
educatie op basisscholen.

Scholenproject 
Ruim 150 schoolkinderen van 5 Biltse 
basisscholen kregen op 18 en 23 mei een 
hoorcollege van Rob Sluijter, klimatoloog 
van het KNMI. Hij vertelde boeiend over 
het KNMI, weerstations, meetapparatuur 
en de atmosfeer. En natuurlijk ook over de 
klimaatverandering. De leerlingen gingen 
op school zelf aan de slag en maakten 
meetmateriaal zoals een thermometer 
en een windmeter. In juni bezochten 
ze zelf het KNMI en lieten ze een echte 
weerballon op.

Boeiende Bijeenkomsten



Samen voor de Bilt > Activiteiten
https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#bijeenkomsten
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Biobased Bouwen 
Voor Biltse aannemers en architecten 
organiseerden we op 1 juni een 
inspiratiebijeenkomst met Sissy 
Verspeek, projectadviseur bij Agrodome, 
een kenniscentrum voor duurzaam 
en biobased bouwen. Zij sprak over 
het belang van duurzaam bouwen, het 
kostenaspect hiervan en de voor- en 
nadelen. Biobased bouwen bevordert 
CO2 neutrale, gezonde en comfortabele 
gebouwen. In het rondetafelgesprek 
deelden de aanwezigen hun ervaringen 
over technische effectiviteit en 
financiële haalbaarheid van biobased 
bouwmaterialen, en ook hoe je je klanten 
bewust maakt van deze materialen. 

Maatschappelijk  
Verantwoord Inkopen 

deel 2 
Tijdens deze bijeenkomst op 27 juni bij het 

RIVM ging Michiel Zijp, onderzoeker bij 
het RIVM op het centrum Duurzaamheid, 

Milieu en Gezondheid, in op zijn onderzoek 
naar middelen die je kunt inzetten om goed 
maatschappelijk verantwoord in te kunnen 

kopen. Tijdens een rondleiding op het 
RIVM-terrein liet Martin le Loux, directeur 

Vastgoed bij Poonawalla Science Park (PSP), 
een aantal duurzame toepassingen zien.

Boeiende Bijeenkomsten



Communicatie

Twitter
@samenvrDeBilt

LinkedIn
De groep Samen voor De Bilt

Facebook
Samen voor De Bilt

Website
www.samenvoordebilt.nl 

De Bilt in Beeld
Hierop publiceerde Hans Lebbe  
geregeld foto’s met een tekstuele  
bijdrage.

Biltsche Courant
10 artikelen

De Vierklank
15 artikelen

StadsPers
10 artikelen waarvan 6 columns

De samenwerking met de lokale  
media waarderen we zeer.

Online Offline

Voor Samen voor De Bilt is een goede communicatie met haar doelgroepen van belang, zowel 
online als offline. Via social media en lokale media communiceren wij regelmatig over onze 
activiteiten en columns. Sinds dit jaar zijn we ook op Facebook te vinden.
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Organisatie

Vrijwilligers
Diverse vrijwilligers bieden daar waar 
mogelijk extra ondersteuning bij onze 
werkzaamheden.

•  Quirina Hulsink: communicatie
•  Ingeborg De Haes: administratie
•  Ruud van Roon: financiële administratie
•  Sanne van der Zee: technische 

implementatie digitaal werken
•  Aukje Henneman: scholenproject
•  Maaike Noorlander: subsidie-aanvragen
•  Jaap de Boer: circulaire economie
•  Petra Graatsma: voorzitter platform 

Duurzaamheid 

Bestuur 
Het bestuur van Samen voor De Bilt bestaat 
uit vertegenwoordigers uit het lokale 
bedrijfsleven en het maatschappelijk veld, die 
hun kennis en ervaring belangeloos inzetten. 
•  Frans van Beek, Notarissen Houwing van 

Beek, voorzitter
•  Remco van der Veeke, Accon avm adviseurs 

& accountants, penningmeester 
•  Jos Heuer, Werkplaats Kindergemeenschap, 

bestuurslid. 
 Het bestuur kwam in 2017 vijf keer bijeen.

Raad van Advies 
Samen voor De Bilt wordt bijgestaan door een 
Raad van Advies. Deze Raad is samengesteld 
uit verschillende partijen uit de lokale 
samenleving en dient als klankbordgroep.
•  Anne Brommersma, wethouder gemeente 

De Bilt 
•  Jessie Bekkers-Van Rooij, Woonstichting 

SSW 
• Hans Haaksman, Business Contact De Bilt
• Harm Hoekstra, Stichting De Bilthuysen 
• Hans Voogt

Ambassadeurs 
We kunnen een beroep doen op de ambassa-
deurs rond de acquisitie van nieuwe partners. 
Vanwege hun netwerk kunnen zij deuren voor 
ons openen.
•  Sjoerd Potters, burgemeester gemeente  

De Bilt 
•  Anne Brommersma, wethouder gemeente 

De Bilt 
•  Willem Lageweg, voormalig directeur MVO 

Nederland 
• Hans Haaksman, Business Contact De Bilt 

De dagelijkse leiding van Samen voor De Bilt lag in 2017 bij Joanne Penning (16 uur).  
Judith Boezewinkel (16 uur) kwam op 1 juni in dienst als Intermediair Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen.

•  De landelijke stichting Samen voor Betrokken Ondernemen ondersteunde ons met  
kennis en nieuwe applicaties.

•  Peter van der Horst, van het gelijknamig administratiekantoor, verzorgde de  
salaris administratie.

•  Fotograaf Hans Lebbe, HLP images, fotografeerde onze activiteiten. Dankzij hem kunnen  
we onze communicatie met professioneel beeld ondersteunen.

•  Aad Voermans, Aangenaam Ontwerp, maakte certificaten, uitnodigingen, de roll-up banner, 
de Nieuwjaarskaart en het jaarverslag in onze huisstijl.

•  Lucienne Stavenuiter en Lucky Ruis, Werkplaats 21, waren coach van Judith en Joanne.
•  Lex Linsen, Linsen Communicatie, hielp bij de redactie van de columns.

Samen voor de Bilt > Organisatie
https://samenvoordebilt.nl/over-ons/#organisaties
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Founders en partners

Founders
Founders en partners dragen betrokken 
ondernemen en Samen voor De Bilt een warm 
hart toe. Zij maken het financieel mogelijk 
dat Samen voor De Bilt haar activiteiten en 
werkzaamheden kan uitvoeren.

Rabobank Rijn en Heuvelrug 
Reinaerde
RIVM 
 
Bedrijfspartners 
Aangenaam Ontwerp
Accon avm adviseurs & accountants
Administratiekantoor Peter van der Horst
Agterberg B.V. 
Biltse Helpdesk 
Business Contact De Bilt
De Vierklank / Vario Pers / Parel Promotie
EVT Management
HLP images 
Huussen Elektro 
Kuin Bedrijfsarts en Consultant 
Linsen Communicatie 
Notarissen Houwing van Beek 
Rembrandtbeheer
StadsPers 
Stidad
Unicum Advies
Vendl Opleiden & Ontwikkelen
Werkplaats 21

Maatschappelijke partners 
Accolade Zorggroep d’Amandelboom
Aeres MAVO Bilthoven
Aeres VMBO Maartensdijk
Berg & Boschschool
BIGA groep 
Boogh
De Bilthuysen
De Wereldwinkel De Bilt
De Werkplaats Kindergemeenschap
FC De Bilt
Griftenstein & Zorg
Hospice Demeter
Kinderopvang De Bilt
Kunstenhuis
Kwintes
MENS De Bilt
Reg. Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Reinaerde
Santé Partners
St. Delta De Bilt
St. Eet Mee
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Vereniging voor samenlevingsopbouw WVT
Voedselbank De Bilt
Warande Leendert Meeshuis
Warande Wooncentrum Schutsmantel
Werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt

 

Samen voor de Bilt > Fouders
https://samenvoordebilt.nl/over-ons/#founders
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Totaal

56.116

In het jaar 2017 is in overleg met MENS De Bilt een personeelslid overgenomen met het daarbij 
behorende restant van de subsidie van Gemeente De Bilt.
 
In de afgelopen jaren zijn de daarbij behorende activiteiten formeel onder de vlag van MENS 
De Bilt uitgevoerd. Vanaf medio 2017 zullen deze weer formeel voor rekening komen van 
Stichting Samen voor De Bilt.
 
In de komende jaren zal de bijbehorende subsidie ook weer direct worden aangevraagd bij 
gemeente De Bilt.

Financiën
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2016

2017

Inkomsten

Inkomsten

Uitgaven

Uitgaven

Founders
Partners
Overig

Founders
Partners
Overig

Personeel
Algemeen
Huisvesting

Personeel
Algemeen
Huisvesting

87%

8%

7%

5%

Totaal

35.707

Totaal

56.147

Totaal

40.654

23.150

13.550

30.210

49.116

9.985

12.292

5.843

2.622

2.572

30.305

4.601

4.378

Inkomsten en uitgaven 2016 en 2017

15%

11%

74%

22%
54%

24%

65%

28%



Samen voor De Bilt 
Leijenseweg 113 A4 
3721 BC Bilthoven 
T (06) 46 06 40 10
info@samenvoordebilt.nl 
www.samenvoordebilt.nl 

 @SamenvrDeBilt 

 Samen voor De Bilt

 Samen voor De Bilt

Uitgave: Samen voor De Bilt, maart 2018

Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen dankzij betrokken bijdragen  
in kennis, kunde, mensen en middelen van onze founders en partners. 

Redactie: Quirina Hulsink 
Foto’s: Hans Lebbe - HLP images, RIVM en eigen archief
Vormgeving en productie: Aad Voermans - Aangenaam Ontwerp, De Bilt

© 2018 Samen voor De Bilt. Alle rechten voorbehouden. 

Verspreiden en openbaar maken mag met vermelding van de bron. 

Samen voor de Bilt > contact
https://samenvoo rdebilt.nl/contact/
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Colofon

https://twitter.com/SamenvrDeBilt?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/630257/
https://www.facebook.com/SamenvrDeBilt/
http://Hans Lebbe - HLP images
http://www.aangenaamontwerp.nl
https://samenvoordebilt.nl/contact/
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