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Deze speciale uitgave verschijnt huis-aan-huis in de hele gemeente De Bilt.

8e editie Biltse Beursvloer
voor bedrijven en
maatschappelijke organisaties

Op donderdag 15 november 2018 organiseert Samen voor De Bilt met diverse partners de Beursvloer;
een sprankelend ontmoetingsevenement waar de
commerciële en ideële werelden elkaar ontmoeten.

Biltse bedrijven en
maatschappelijke
organisaties zijn van harte
welkom op de Beursvloer
op 15 november 2018 in de
Kapel op het Berg en Bosch
terrein.
Op de foto van links naar
rechts: Christian Rang – Berg en
Bosch College, Saskia van Zijl –
Reinaerde, Melanie Wissenburg
– Rabobank Rijn en Heuvelrug,
Walter van Wijngaarden –
RIVM, Bas Huussen – Huussen
Elektro B.V., Josien de Greeff –
Leendert Meeshuis
foto Hans Lebbe

Het concept van dit maatschappelijke evenement is
simpel. Wat de één wenst,
heeft de ander over. Of het
nu gaat om een paar extra
handen, een leegstaande locatie, advies of herbruikbare
middelen en materialen; er is
altijd wel iemand mee geholpen. Geld is op deze beursvloer taboe. Zo sluiten we op
de Beursvloer maatschappelijke deals; de zogenaamde
matches.
Op de Beursvloer gaat het
om mooie en inspirerende
matches tussen bedrijf en
samenleving. De kansen zijn
legio, het is een kwestie van
doen!
U bent van harte welkom op
de Beursvloer. Laat zien dat u
midden in de Biltse samenleving staat en graag van
maatschappelijke betekenis
wilt zijn.
Programma van de
Beursvloer
15.00 uur:
Voorbereidende workshop
met tips & tricks voor de
beste matches
16.00 uur:
Opening door burgemeester
S.C.C.M. Potters
17.30 uur:
Netwerkborrel

De Beursvloer 2018 is in
De Kapel (gebouw 68) op
het Berg en Bosch terrein
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Aanmelden via www.
samenvoordebilt.nl
Voor meer informatie:
Judith Boezewinkel,
tel: 06-115 64 957.

Joanne Penning (directeur) en
Judith Boezewinkel (intermediair)
Samen voor De Bilt

Samen voor De Bilt is het netwerk voor Maatschappelijk Betrokken
Organisaties in de gemeente De Bilt. Het hele jaar door brengt Samen
voor De Bilt bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in
contact zodat ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Samen voor
De Bilt

Het stimuleren van Maatschappelijk
Betrokken
Ondernemen is het dagelijkse werk van Samen
voor De Bilt. Het betekent
dat een bedrijf haar betrokkenheid bij de directe
omgeving toont. Het hele
jaar door brengt Samen
voor De Bilt bedrijven,
die willen investeren in
de Biltse samenleving, in
contact met maatschappelijke organisaties.
Zoals een medewerker van
de Rabobank die lesgeeft
op een middelbare school
over Omgaan met Geld.
Medewerkers van Poonawalla die het hekwerk
van kinderboerderij de
Schaapskooi van Reinaerde repareren. Of personeel
van het RIVM dat Biltse ouderen in wooncentra een

fantastische middag bezorgt.

Samen voor De Bilt brengt
wensen van organisaties in
beeld en zoekt een goede
match die aansluit bij de
behoeften die er zijn. Soms
kiezen bedrijven voor een
activiteit in het verlengde
van hun dagelijks werk.
En soms willen ze juist iets
compleet anders.
Door aan te sluiten bij
maatschappelijke thema`s
in de Biltse samenleving,
realiseert Samen voor De
Bilt meerwaarde voor zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties.
Waarom maatschappelijk
betrokken zijn?
Bedrijven willen vaak hun
betrokkenheid laten zien
bij de lokale omgeving.

Daarnaast is het inspirerend en leuk. Medewerkers
krijgen er energie van. Het
kan ook zakelijk rendement
opleveren. Positieve effecten zijn dat medewerkers
meer betrokkenheid bij het
bedrijf ervaren en trots zijn
op hun werkgever.
We hebben de bewoners van
het Leendert Meeshuis een
geweldige middag kunnen
bezorgen met een ritje in een
huifkar en een warme versgebakken wafel na afloop. Ik
heb vele lachende gezichten
gezien, daar deden we het
allemaal voor. Ik ben trots
dat wij als medewerkers van
Rabobank Rijn en Heuvelrug
dit mogelijk kunnen maken.
Caroline Werner,
werkzaam bij Rabobank
Rijn en Heuvelrug
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Kinderopvang De Bilt: Voor elk
kind opvang van hoge kwaliteit
Maatschappelijke visie centraal bij Kinderopvang De Bilt

Wat maakt een organisatie tot een maatschappelijke
onderneming?
Googelen leert o.a. dat
maatschappelijke ondernemers de maatschappelijke visie van hun onderneming centraal stellen,
zorgen voor werkgelegenheid en dat zij duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben staan.

zaam opgebouwde toren
omgooit. Ook de eerste ruzietjes kunnen worden beslecht, kortom; een peutergroep is spelend leren.
Meer informatie
Kijk op onze website, www.
k inderopvang- debilt.nl
of bel/mail met de afdeling planning: planning@
kinderopvang-debilt.nl, tel:
030-2251998 voor meer
informatie. Gewoon even
binnenlopen bij een van
onze vestigingen kan natuurlijk ook altijd.

Voor mij geldt eveneens dat
het positieve rendement,
noodzakelijk om te kunnen
investeren, weer terugvloeit
in de organisatie.
Visie
Onze visie is dat we kwalitatief goede opvang voor
alle kinderen in gemeente
De Bilt willen realiseren.
En natuurlijk voor ieder
kind hetzelfde aanbod: alle
workshops bij de BSO zijn
inclusief.
Op deze manier maken alle
kinderen kennis met nieuwe en vooral ook inspirerende activiteiten/technieken.
Dit geldt eveneens voor het
jaarlijks terugkerende thema “BSO got talent” en voor
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. Informatie:
www.samenvoordebilt.nl
of via joanne@
samenvoordebilt.nl

Tineke Plessen,
Directeur Bestuurder
Kinderopvang De Bilt.
onze jaarlijkse sportdag.
Peuteropvang
Kinderopvang De Bilt juicht
het eveneens van harte toe
dat gemeente De Bilt ook
peuteropvang
realiseert
voor kinderen van wie de
ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, ongeacht
hun inkomen. Zo kunnen
alle kinderen, en niet alleen
de kinderen van wie bei-

de ouders werken, gebruik
maken van peuteropvang.
Waarom is peuteropvang
nu zo belangrijk?
Onwikkeling
Het huidige gezin is klein:
veelal twee ouders met
twee kinderen. Dit maakt
het zo fijn dat veel kinderen
in de kinderopvang of in
peutergroepen met andere
kinderen in contact komen.
Peutergroepen zijn inge-

richt om de ontwikkelingskansen en mogelijkheden
voor een kind zo optimaal
mogelijk te benutten. Goed
inspelen op de ontwikkeling van het kind wordt
steeds belangrijker in de
huidige, individualistischer
wordende maatschappij.
Sociale vaardigheden
Een aantal sociale vaardigheden:
samenspelen/samenwerken, probleemop-

Een match

lossend vermogen, goed
opkomen voor jezelf is van
essentieel belang om je
staande te kunnen houden
in de huidige samenleving.
Dan is het fijn om dit te kunnen oefenen, te kunnen experimenteren met de eigen
grenzen en mogelijkheden,
samen met leeftijdsgenootjes. Kinderen leren omgaan
met de eigen emoties. Zoals
verdriet, bijvoorbeeld als
een ander kind jouw moei-

Kinderopvang De Bilt

Weltevreden 4A
3731 AL De Bilt

Kom
Komerbij
erbij!

Samen voor De Bilt kan haar werk doen dankzij:

Aangenaam Ontwerp
Accolade Zorggroep d’Amandelboom
Accon avm adviseurs & accountants
Administratiekantoor Peter Van Der Horst
Aeres MAVO Bilthoven
Aeres VMBO Maartensdijk
Agterberg B.V.
Beng!
Berg & Boschschool
BIGA groep
Biltse Helpdesk
Biltsheerlijk
Boogh
Business Contact de Bilt (BCB)
De Bilthuysen
De Vierklank / Vario Pers / Parel Promotie
De Wereldwinkel De Bilt
De Werkplaats Kindergemeenschap
Emmaus Bilthoven
EVT Management
FC De Bilt
Gemeente De Bilt
Griftenstein & Zorg
HLP images
Hospice Demeter
De beursvloer is financieel mede mogelijk
gemaakt door het K.F. Hein Fonds en de
gemeente De Bilt

Huize Het Oosten
Huussen Elektro
Kinderopvang De Bilt
Kuin Bedrijfsarts & Consultant
Kunstenhuis
Kwintes
Linsen Communicatie
MENS De Bilt
Notarissen Houwing van Beek
Reg. Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Rembrandtbeheer
Santé Partners
St. Delta De Bilt
St. Eet Mee!
StadsPers
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Stidad
Unicum Advies
Vendl Opleiden & Ontwikkelen
Vereniging voor samenlevingsopbouw WVT
Voedselbank De Bilt
Warande Leendert Meeshuis
Warande Wooncentrum Schutsmantel
Werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt
Werkplaats 21

Wilt u….
•
•
•

ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen?
voor uw buren, kennissen of een vreemde wat doen?
laten zien dat u om anderen geeft?

Draag het armbandje als u…
•
•
•
•
•

uw steentje wil bijdragen
laat zien dat u samen met anderen iets wil doen
elkaar wil helpen
de handen uit de mouwen wil steken
gewoon een praatje wil maken bij een kopje koffie

Voor meer informatie, ideeën, initiatieven en/of vragen kom langs bij
één van onze Servicecentra of mail naar communicatie@mensdebilt.nl
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 · 3731 MA De Bilt · T 030-7440595
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Rabobank Rijn en Heuvelrug toont
maatschappelijke betrokkenheid
‘Aandeel In Elkaar Week’ bij Rabobank Rijn en Heuvelrug

‘Meer dan 100 enthousiaste medewerkers van
Rabobank Rijn en Heuvelrug én collega’s van
Rabobank Nederland die
in deze regio wonen, hebben zich deze week ingezet bij 17 vrijwilligersprojecten in de omgeving van
de bank. Het is fantastisch
om op deze manier écht
onze betrokkenheid bij de
omgeving te tonen’, aldus
Robert Paul Jorna, themamanager Lokale Leefomgeving.
De Rabomedewerkers bleken van vele markten thuis
en zetten zich bij uiteenlopende activiteiten in: het
bereiden van een lunch met
statushouders, het verzorgen van gastlessen om kinderen te leren omgaan met
geld, het maken van speeltoestellen in een speelbos
bij Griftenstein & Zorg en
het organiseren van spelletjesmiddagen in verschillende verzorgingstehuizen,
waaronder het Leendert

we sponsorstrategie en de
Rabo Clubkas Campagne
helpen we het lokale verenigingsleven. Op die manier zetten we ons zo breed
mogelijk in voor het verbeteren van woon- en leefomgeving van onze klanten’.

Rabobank medewerkers aan de slag bij het Leendert Meeshuis in Bilthoven
Meeshuis in Bilthoven.
Rabobank Rijn en Heuvelrug is het hele jaar door
betrokken bij de regio en

versterkt de omgeving in
sociaal-economisch
en
maatschappelijk opzicht.
Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Rijn

Gouden Buurtkoffie in
OC Rinnebeek verbindt

O nt m o e t i n g s ce nt ru m
(OC) Rinnebeek is gevestigd in De Bilt. Vrijdag
19 oktober werd het OC
op feestelijke wijze geopend door wethouder
Anne Brommersma. Ter
gelegenheid werd een
kunstwerk onthuld, dat
gemaakt is door kinderen van De Rietakker en
bezoekers van OC Rinnebeek.
Willy Sturkenboom, coördinator van OC Rinnebeek:
“Wij bieden activiteiten
aan mensen met dementie.
Ook mantelzorgers krijgen
bij ons individuele aandacht of kunnen meedoen
aan een ontmoetingsgroep, informatiebijeenkomsten of leuke uitjes.
Daarbij hebben we tot doel

mensen met dementie zo
lang mogelijk thuis te laten
wonen door hun vaardigheden op peil te houden
en de mantelzorgers te ondersteunen.
Verbinding
Verbinding met de buurt
is belangrijk en daarom
organiseren wij verschillende initiatieven waarbij
mensen elkaar kunnen
ontmoeten en er leuke
contacten ontstaan. Zo organiseren wij iedere vrijdag
om 14.30 uur een Gouden
Buurtkoffie. Iedereen is
welkom om gezellig een
bakje koffie te komen drinken.
Eenzaamheid voorkomen
OC Rinnebeek wordt daarbij ondersteund door

Stichting Gouden Dagen, die tot doel heeft
eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en
lekkers bij de koffie wordt
aangeboden door Albert
Heijn aan het Herenplein.
Willy: “Elke vrijdag staan
koffie en koek klaar, dus
ik nodig u van harte uit
om, eventueel samen met
vriend(in) of buur naar OC
Rinnebeek te komen.”
Ontmoetingscentrum
Rinnebeek
Sint Laurensweg 11
3732 BA De Bilt
T 030 22 19 023

en Heuvelrug vult aan: ‘De
Aandeel In Elkaar Week is
een van de voorbeelden
van maatschappelijk betrokken ondernemen, maar

Samen voor De Bilt
Voor de Aandeel In Elkaar
Week werkt de Rabobank
o.a. samen met Samen voor
De Bilt. ‘Het is een deskundige partij met veel ervaring
én een groot netwerk. Wij
zijn al jaren partner van Samen voor De Bilt. Zij treden
op als intermediair tussen
ons en de maatschappelijke
organisaties in de regio. Zo
kunnen wij gericht invulling
geven aan onze ambitie om
de omgeving van De Bilt
beter te maken’, aldus Migchel Dirksen.

we doen meer. Met het
Rabo
Stimuleringsfonds
ondersteunen we lokale
projecten die de regio versterken. En via onze nieu-

Maatschappelijk
betrokken met WVT

De Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT
is een maatschappelijk
betrokken
organisatie
voor ontmoeting, recreatie en educatie voor
alle
leeftijdsgroepen.
WVT is te vinden op de
Talinglaan in Bilthoven en
beschikt over een eigen
verenigingsgebouw. Wekelijks brengen tussen
1300 en 1600 inwoners
een bezoek aan het wijkgebouw.
De vereniging stelt zich ten
doel een fijne en veilige
plek te zijn waar mensen
contact kunnen leggen
met leeftijdsgenoten en
gelijkgestemden, maar ook
met mensen met verschil-

lende leeftijden en andere
meningen of achtergronden. WVT is er niet uitsluitend voor de meest kwetsbare groepen. Iedereen is
gelijkwaardig en kan naar
eigen kunnen en behoefte
maatschappelijk betrokken
zijn.
Nieuwe contacten
Veel mensen ervaren het
als prettig om nieuwe contacten te kunnen leggen
door samen iets te doen en
om bestaande contacten
te onderhouden via gezamenlijke interesses. Veel
gevraagde activiteiten van
WVT zijn kleuterdans, judo
of karate, Zumba, taalcursussen, creatief, klaverjassen en bridge.

Hulp
Via spreekuren in samenwerking met o.a.
stichting MENS en Centrum voor Jeugd en
Gezin zijn de lijnen met
partnerorganisaties kort
om mensen die hulp nodig
hebben snel de juiste hulp te
kunnen geven. Soms is dat
een luisterend oor, maar
soms is er ook professionele hulp nodig.
WVT
Talinglaan 10, Bilthoven
www.vvsowvt.nl
030 2284973

