
Bedrijf / Organisatie Vraag Aanbod 

   

Aangenaam Ontwerp grafisch 

ontwerp / visuele communicatie 

 

Over een passende tegenprestatie ga ik graag 

met u in gesprek. 

1 a 2 uur advies op het gebied van visuele 

communicatie / ontwerp.  

Architectenbureau van Verseveld   

en Partners 

Over een passende tegenprestatie ga ik graag 

met u in gesprek. 

Als architect bied ik drie uur kosteloos advies 

op mijn werkgebied. 

Cody BV Pilotorganisatie in de oncologische-, wmo en 

ouderenzorg gezocht voor de nieuwe module 

over positieve gezondheid in onze MijnCody. 

Deze app bevordert de communicatie tussen 

mensen en hun ondersteunende netwerk zoals 
dokter en buurtgenoot. www.cody.nl  

De testers mogen tot 1 jaar vrij gebruik 

maken van het testaccount en de organisatie 

krijgt een referentie op de site of blogpost 

over ervaringen in de pilot. 

Culture at Work Tegenprestatie in overleg. Ik bied advies aan maatschappelijke 

organisaties op bedrijfskundig gebied of 

teamsamenwerking. 

De Totem Crossmediale 

Communicatie 

• Deelnemers delen de gemaakte video met  

   een vermelding van onze bedrijfsnaam                       

• We hebben een locatie nodig voor de drie 

   bijeenkomsten: een zaaltje waar 14 

   mensen in kunnen                                                                                                                                                                
• Daarnaast gaan we graag in gesprek over 

   mogelijkheden die een organisatie heeft 

   voor de tegenprestatie 

We leren je in een Workshop van 2 dagdelen 

filmen met een smartphone en monteren met 

een app. Je maakt een OneMinuteVideo. 

Voortaan breng je zelf je verhaal met video. 

Maximaal 6 organisaties kunnen met 2 
personen deelnemen. Er is vooraf een 

inspiratie bijeenkomst. 

Defactim BV Over een tegenprestatie ga ik graag met u in 

gesprek. 

Ik stel drie uur lang mijn actuariële kennis ter 

beschikking met name gericht op pensioen en 

verzekering. 

EVT transitiemanagement Een organisatie als verbinding van zelfsturende 

groepen? Een samenleving die initiatieven van 

mensen ondersteunt? Vindt u dat belangrijk? 

Dan is er een goede kans op een match!   

Verandering, transitie van mens en organisatie 

naar meer zelfsturing. Expertise als 

bestuurder, wethouder, raad van toezicht, 

begeleider, coach en mediator. Van 
inspirerende visie naar haalbare uitvoering.   
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n Groene Kans   • Wij zoeken ervaring of experimenten in  

   gemeente De Bilt met alternatieve economieën.  

   Wordt er al met "@nder geld" gewerkt wordt,  

   en zo ja, door wie?                                           
• Vanaf komend jaar laten wij op onze groente- 

   kwekerij het fenomeen 'prijs' los. In plaats van  

   producten per kg of stuk te verkopen, vragen 

   wij een vast bedrag voor "een seizoen groente- 
   boodschappen". Dit bedrag zal inkomens- 

   afhankelijk worden. We hebben dus inkomens-  

   gegevens van onze klanten/leden nodig  

• Ik vraag me af of hier nog (privacy)regels voor  

   zijn en hoe we dit zouden kunnen aanpakken 

• We hebben een biologische tuinderij, waar  

   we in de zomer groenten telen en in de  

   winter adoptiekerstbomen. Adoptie- 

   kerstbomen gaan zo'n 5 x langer mee dan 
   een wegwerpkerstboom. We hebben nog  

   een paar grote bomen staan, die niet 

   meer in een huiskamer passen. Ze zijn  

   gratis uit te graven en op te halen                                                        
• Op onze biologische tuinderij is zinvol werk  

   in de buitenlucht te doen. In het seizoen  

   worden we ook bijgestaan door buitenlandse 

   vrijwilligers. Wellicht kan dit ook interessant 

   zijn voor bijv. vluchtelingen 

Huussen Elektro Iets leuks voor het personeel Technische handjes 

ING Bank Hierover gaan we graag met u in overleg. 

 

Oriëntatie op wat wij vanuit de bank voor de 

lokale samenleving kunnen doen. 
 

King Arthur Groep • Graag zouden wij kijken naar mogelijkheden     

   om geboden (thuis) zorg en vervoer op het  

   terrein te kunnen delen 
• Ook zijn we op zoek naar interessante sprekers 

   voor lezingen  

• Daarnaast zoeken we activiteiten op het terrein  

   waar onze bezoekers en logees ook aan  
   kunnen deelnemen. Sporten, tuinieren etc.  

We hebben een creatieve vergaderruimte in de 

aanbieding.  

• Ook kunnen we een soeplunch verzorgen op 
  onze locatie of als cateringmogelijkheid  

• We kunnen ook een lezing verzorgen over 

   dementie en mantelzorgondersteuning   

KNMI Het KNMI wil hoog opgeleide vluchtelingen met 

een IT achtergrond een werkervaringsplaats 

aanbieden. 

Een les voor (basisschool)leerlingen mogelijk. 
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Linsen Communicatie Een representatieve workshopruimte voor 6 - 20 

mensen. 

Gratis communicatie coaching bij keuze van 

strategie, campagnes en communicatie- 
middelen. Mijn expertise is beeldende middelen 

zoals Infographics, animaties en video, en  

journalistieke teksten en publiciteit. Wij staan 

open voor andere vragen. 

Meldaro IT Hulp bij administratie van Meldaro of hulp bij 
tuinwerkzaamheden. 

Advies / eerste hulp bij internet-toepassingen 
voor kleine maatschappelijke organisaties. 

Notaris Houwing van Beek In overleg. Juridisch advies bv statuten tegenlezen. 

Onderwijs Adviesbureau Maltha  Het verzorgen van lessen in studievaardigheden 

op scholen. 

PR in de brede vorm. 

Online Museum De Bilt Hulp bij het opzetten van een communicatieplan 
en leaflet. 

In overleg. 

Parel Promotie BV Opbouwen van een wederzijdse relatie. Parel Promotie verzorgt o.a. vormgeving, print- 

en drukwerk en kan ondersteunen bij de PR 
rond een product, dienst of organisatie. 

Proctos Kliniek Wij gaan graag in gesprek om te kijken welke 

tegenprestatie van u daarbij past. 

Proctos is een medisch centrum voor 

proctologie. Wij verkennen graag op de 

Beursvloer wat wij kunnen betekenen voor een 
maatschappelijke organisatie. 

QBuild de Jong Nog geen vraag, ben oriënterend. Nog geen aanbod, ben oriënterend. 

Q’nZo Voor de tegenprestatie gaan we graag met u in 

overleg.  

We willen onderzoeken wat wij als team met 

onze expertise op het vlak van kwaliteitszorg, 
administratieve organisatie en auditing kunnen 

betekenen voor de Biltse samenleving 
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Rabobank Rijn en Heuvelrug Wij gaan graag in gesprek om te kijken welke 

tegenprestatie van u daarbij past. 

We gaan graag in gesprek om van u te horen 

waar wij ons steentje aan kunnen bijdragen. 
Wij willen onze kennis delen m.b.t. financiële 

educatie en communicatie, bijvoorbeeld een 

cursus internetbankieren en/of een  workshop 

beleggen. Ook kunnen wij onze ruimte 
aanbieden om met uw bedrijf een vergadering 

te houden op ons kantoor. 

Rafiki Training Over een tegenprestatie gaan we graag met u in 
gesprek. 

Training en coaching van Finance en IT 
professionals gericht op communicatie 

gedurende een uur. 

RIVM Het RIVM wil graag midden in de samenleving 
staan. Voorstellen die helpen om hier binnen De 

Bilt nog verder vorm aan te geven zijn welkom!  

• Wij brengen graag actief vrijwilligers  
   vacatures in De Bilt onder de aandacht bij  

   onze medewerkers  

• Wij staan open voor het geven van gast- 

   colleges door onze experts aan scholen 
• Graag delen we onze kennis m.b.t. duurzame 

   bedrijfsvoering (zoals maatschappelijk 

   verantwoord inkopen, duurzame catering,  

   gedragsverandering bij medewerkers) en  
   duurzame inzetbaarheid 

  
Rocketstyle  Wij willen graag kennis opdoen over hoe 

maatschappelijke organisaties het internet 

inzetten om bepaalde doelen te bereiken. 

Wij bieden 3 uur advisering over het inzetten 

van Social Media, Online proposities en 

Website/shops. 

Tap DELA  Wij gaan graag in gesprek om te kijken welke 

tegenprestatie van u daarbij past. 

Tap DELA verzorgt uitvaarten in de regio 

Utrecht. Wij zijn sterk in organiseren en 

plannen, op maat meedenken en zijn daarnaast 

servicegericht. Op de Beursvloer verkennen wij 

graag wat wij kunnen betekenen voor een 
maatschappelijke organisatie. 
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Van der Valk De Bilt-Utrecht We gaan graag met u in gesprek over een 

passende tegenprestatie. 

Wij zijn het nieuwe directie koppel bij Van der 

Valk De Bilt-Utrecht, en geloven in dit soort 
initiatieven en bouwen met elkaar aan de 

toekomst. Wij staan open voor projecten en 

initiatieven.  

Veerkracht zorg Contacten om mee te sparren over het bedenken 

van nuttige en inspirerende activiteiten in de 
gemeente voor verschillende doelgroepen.   

Nieuwe ideeën met betrekking tot het activeren 

van ouderen (65+) en helpen bij langer 
zelfredzaam te blijven. Kennis op het gebied 

van klacht preventie zowel psychisch als fysiek. 

Your International Benieuwd naar de ervaringen van anderen. Advies op gebied van (wervende) websitetekst 
i.c.m. online vindbaarheid en vertalingen. 

Aeres VMBO Maartensdijk Partners voor het vormgeven van Groen 

onderwijs, bedrijven met mooie voorbeelden, 

werkzaamheden op terrein van Groen en 
Duurzaamheid.   

350 enthousiaste leerlingen die inzet willen 

tonen. 

Bee Foundation Wij zoeken marketing- communicatie en 
fondswerving expertise om bijenoases door heel 

Nederland aan te leggen. 

Wij bieden: een sprankelend verhaal over wilde 
bijen, hoe wij van hen afhankelijk zijn en wat 

we voor ze kunnen doen. We combineren dit 

graag met kijken in een bijenvolk en voor de 

lekkerbekken een bij-productenproeverij.  

Berg en Bosch college  Vraagt ervaringsplekken / Stageplaatsen voor het 

Berg en Bosch college 

Tegenprestatie in overleg 

Bezoekerscentrum De Boswerf                                De Boswerf biedt lessen en lesmaterialen aan 
Biltse basisscholen. We zoeken hulp bij het 

transport van lesmaterialen naar en van scholen 

(o.a. leskisten). Dit gebeurt 1 a 2 x per maand op 

een maandag. Gebruik van eigen auto is 
belangrijk. 

In overleg: bijv. een (doe)activiteit in de 
natuur. Op/rond De Boswerf of - in overleg - 

een andere groene locatie.  
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Brandweer Bilthoven We zoeken bedrijven waar we mee in gesprek 

kunnen gaan om te onderzoeken of binnen hun 
werknemers toekomstige vrijwillige 

brandweermensen zitten. 

Werknemers die als vrijwillige 

brandweermensen opgeleid worden en voor het 
bedrijf dan gecertificeerde BHV-ers zijn. 

ChristenUnie de Bilt Als raadslid Christen Unie zoek ik contact met 

maatschappelijke organisaties in het Sociale 

Domein om te horen wat daar speelt. 

Uw informatie neem ik mee in mijn raadswerk. 

  

d’Amandelboom • Sportieveling:1 keer per week wandelen 
• Sportievelingen: 1 keer per mnd. fietsen met  

   de duofiets 

• Chauffeur die met een bewoner boodschappen  

   doet  
• Sprekers voor de mannengroep 

• Inklapbare tafels die over zijn  

• Hulp bij maaltijd:11.30-13.00uur  

• gesprekspartner: i.o. voorlezer: 1x per 14 dgn.  

Mooie zaal met gelegenheid tot diner of lunch  
• Betrokken bewoners die graag samen met 

   anderen activiteiten willen ondernemen 

• Groenten uit de tuin  

• Workshop schilderen  
• Workshop bloemschikken  

• Creatieve workshop i.o.  

• Workshop over positief ouder worden met  

   veel beweging  

De Bilthuysen Mensen die pannenkoeken willen bakken, een 

leuke spelletjesmiddag of knuffeldierenmiddel 
willen verzorgen.  

Een foto met artikel in de lokale nieuwsbladen 

over het pannenkoeken bakken, de 
spelletjesmiddag 

Fractie D66 De Bilt Nader te bepalen Hulp / handjes / ontmoeting voor een 

middag/avond 

Gemeente De Bilt Over een passende tegenprestatie gaan we graag 

met u in gesprek. 

De gebiedsmakelaars van de gemeente De Bilt 

werken voor mensen, bedrijven en instellingen. 

Wij bieden onze kennis aan betreffende de 

gemeente en het gemeentelijk beleid. 
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Keen School • parttime- verschillende ruimtes: een practicum  

   lokaal, een gymzaal, een zaal met muziek/     
   studio/drama faciliteiten en een atelier/  

   handwerkruimte  

• voor een interview, presentatie, lezing o.i.d.  

   ook experts/consultants en gastsprekers - in  
   het kader van studie-oriëntatie, projecten en  

   persoonlijke- en vakmatige ontwikkeling  

  

Zelfbewuste leerlingen die met hun 'frisse blik' 

graag met u meedenken over een vraag die u 
heeft. 

Kiwanis Club Bilthoven Nader te bepalen De Kiwanis Club Bilthoven ondersteunt lokale 

goede doelen die een bijdrage leveren aan het 

welzijn van kinderen (met een beperking). 
Ondersteuning kan zijn in de vorm van  

"handen uit de mouwen" project. 

KunstenHuis De Bilt/Zeist Wij trainen o.a. mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en zoeken bedrijven en organisaties, 

die mogelijkheden zien om deze mensen een vak 

te leren of werkervaring te laten opdoen. Ook 

zoeken we nieuwe samenwerkingspartners voor 
innovatieve projecten op het snijvlak van kunst en 

maatschappij.   

Wij zijn goed in het inzetten van kunst 
educatieve activiteiten binnen bedrijven en 

organisaties, gericht op talentontwikkeling, 

opbouwen van zelfvertrouwen, ontdekken van 

mogelijkheden. Wij initiëren en organiseren 
innovatieve (zorg)projecten i.s.m. verschillende 

doelgroepen, met door en voor mensen. 

Kunstkring BeeKk  Wij gaan graag in gesprek om te kijken welke 
tegenprestatie van u daarbij past. 

Ruimte om te exposeren 

Kwintes Bedrijven en maatschappelijke organisaties die 

open staan voor werkervaringsplaatsen voor 

klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
kan voor alle vakgebieden zijn.   

Klanten die ondersteunende werkzaamheden 

kunnen verrichten in uw bedrijf of organisatie. 

Dit kan in alle vakgebieden zijn.   
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MENS De Bilt • Vrijwilligers voor allerlei functie, bijv. maatjes, 

   mensen voor de bureaudienst, etc.                                                                                                                                                                                               

• Plekken bij bedrijven of maatschappelijke 

   organisaties voor vrijwilligers met NAH                                                                                                                                                 
• Plekken bij bedrijven of maatschappelijke  

   organisaties voor vrijwilligers van Kansrijk 

   Vrijwilligerswerk, mensen die ver afstaan van de 

   arbeidsmarkt.                                                                                                         
• Een paar mensen die een stukje tuin achter onze 

   locatie op de Prof Debijeweg willen 

   schoonspuiten en wat aan onderhoud willen  

   doen 

• Medewerkers van bedrijven kunnen dagje 

   meelopen, mee op een uitje van de 

   boodschappen-plusbus bijvoorbeeld                                                                                                                                         

• Men kan komen lunchen tijdens de  
   dinsdagmiddag lunch, met ouderen                                                                                                                    

• We kunnen aan vrijwilligersorganisaties 

   advies geven over werving van  

   vrijwilligers of PR en communicatie in het  
   algemeen                                                                                                                       

• Andere tips over de bedrijfsvoering kunnen  

   we geven aan die organisaties. 

Reinaerde • Handjes bij opbouwen van Winterfair op de  

   Schaapskooi op 14 december                            

• Handjes bij het bouwen van een Kippenren op de  
   Schaapskooi                                                

• Schminken/verhalen verteller op de winterfair                                                                               

• Aankleding/informatiebordjes bij de Schaapskooi                                                                       

• Handjes/benodigdheden bij het realiseren van  
   ons plukdoolhof (uitgewerkt bij openingsmatch),  

   Handjes en benodigdheden elektra bij de  

   kapschuur                                                                                                                                                                                          

• Administratieve werkzaamheden Lichtruim  
  (mappen vullen, stickerwerk, inpakwerk)     

• Catering bij bedrijven                                                                                                                             

• Computerklussen                                                                                                                                        

• Externe klussen als post sorteren/wegbrengen                                                                                   

• Werkzaamheden bij scholen of kinderdag- 
   verblijven 

• Verzorgen van Catering                                                                                                                                

• Gebruik van vergaderruimte                                                                                                                   

• Gebruik van het theehuis van de Schaapskooi 
   voor bedrijfsuitje/evenement                                 

• Familie oogst dag, na het realiseren van het  

   plukdoolhof 
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Regionale Sociale Dienst – Kromme 

Rijn Heuvelrug (RSD) 

Kennis Biltsche bedrijven, organisaties en 

instellingen opdoen. Is meer een wens dan een 
vraag. 

• Wij kunnen, als RSD, meedenken over het  

   vervullen van vacatures. Wij, Bas en Tonnie,  
   kunnen mensen in contact brengen met de  

   collega’s die hierin gespecialiseerd zijn. 

 

• Bij vraagstukken over inkomsten/schulden  
   kunnen wij meedenken. 

SamenLoop voor Hoop De Bilt Wij zoeken bedrijven en personen die ons willen 
ondersteunen tijdens ons evenement op 28/29 

juni 2019. Wij organiseren dan een SamenLoop 

voor Hoop; een 24-uurs wandelmarathon om met 

zoveel mogelijk teams geld op te halen voor 
wetenschappelijk kankeronderzoek. 

Vermelding als sponsor op website, facebook en 
op het terrein tijdens de SamenLoop. Wij 

hebben als organisatie niet veel te bieden. Ons 

budget is € 0. Wellicht ontstaan er ideeën 

tijdens de beursvloer.   

SESAM Academie De SESAM academie is een maatschappelijke 

adviesorganisatie, die andere vrijwilligers-
organisaties ondersteunt bij tal van vragen op het 

terrein van organisatie, financiële administratie, 

bestuur, werving en behoud van vrijwilligers, 

fondsenwerving etc. Wij zoeken 'Clubs met een 
Vraag'!   

Wij bieden ondersteuning aan vrijwilligers-

organisaties met vragen op tal van vlakken. Wij 
zoeken contact met 'Clubs met en vraag' om 

samen te bekijken wat wij voor hen kunnen 

betekenen. 

SCHC  Naamsbekendheid, publiciteit voor een mooi 

maatschappelijk traject. 

We gaan hockey trainingen en andere sportieve 

activiteiten organiseren voor ouderen om elkaar 
te ontmoeten, eenzaamheid tegen te gaan en 

gezondheid te bevorderen. Hiervoor zoeken we 

ouderen, begeleiders voor de organisatie en 

bedrijven om hun naam hieraan te verbinden. 

Sportstichting Samen Verder       

De Bilt - Bilthoven 

Wij zoeken: 

• Materiaal zoals trainingspakken, sporttassen ed. 

   zodat verstandelijk gehandicapten kunnen  

   sporten.  
• Alle soorten van ondersteuning bij onze  

   activiteiten (o.a. de zwemvierdaagse, kerstbingo 

   en ons jubileum). Bijv. een zaaltje, catering, 

   aankleding of amusement 

PR in de breedste zin van het woord. 
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Steunpunt Mantelzorg De Bilt                                   We zoeken mensen die lezingen kunnen geven 

aan mantelzorgers over financiële regelingen bij 
dementie (bankwezen) en over het opstellen van 

een levenstestament (bijv. door een notaris).  

We zoeken mensen die een ontspannen dagdeel 

kunnen verzorgen voor mantelzorgers.  

Het verzorgen van een training voor 

werkgevers over een mantelzorgvriendelijke 
organisatie zijn. Het bieden van een podium 

voor een bedrijf d.m.v. PR. Het beschikbaar 

stellen van een gespreksruimte in De Bilt. 

Creatieve input m.b.t. bedenken en organiseren 
van activiteiten. Het delen van een breed 

sociaal netwerk in de gemeente De Bilt.  

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt Computercursussen voor cliënten, taal/werkstage- 
plekken, intervisie voor maatschappelijk 

begeleiders. 

Boeiende en interessante ontmoetingen. 

Stichting Agrikos We zoeken bedrijven die ons kunnen 

ondersteunen in:  

• Bouw en onderhoud Web portal 
• Aanleg en onderhoud Landbouw Demonstratie  

  en Onderzoeksterrein 3 Uitgave Landbouwboek  

  en Jaarlijkse landbouwagenda (internationaal).  

Over onze tegenprestatie gaan we graag met u 

in gesprek 

Stichting Biltsheerlijk • Gebruik keuken van een andere zorg instelling  

   voor het maken van lokale seizoen producten  

   2 tot 4 x per jaar   

• Deskundig advies en kennisdeling bij ons nieuwe  
   project, het Biltse Menu van de toekomst  

• Advies van accountant en/of notaris over de  

   rechtsconstructie van het voedselbos in ruil voor 

   een excursie door eetbaar groen                                                                                     

• Meedenken over een lokaler en duurzamer  

   voedselaanbod voor de eigen bewoners 

• Een lezing/presentatie/workshop  

• Voedsel rechtstreeks van het land   

Stichting Dierenweide Maartensdijk Helpende handen en materialen voor dag klussen 
en verbeteren Werk kleding met logo voor onze 

vrijwilligers Helpende handen bij realisatie vast 

"onderkomen" voor onze vrijwilligers/bezoekers 

waar een kop koffie gedronken kan worden. Dit in 
vorm van keet of blokhut of iets dergelijks  

Een open middag en lunch voor alle 
medewerkers en hun familie op de dierenweide 

in Maartensdijk   
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Stichting Eet Mee! • Wie helpt ons met de verkoop van zeven  

   speciaal voor Eet Mee vervaardigde  
   schilderijtjes, als vervolg op onze crowdfunding 

• Wie helpt ons met onderzoek naar duurzaamheid 

   van Eet Mee-contacten t.b.v. onze maat- 

   schappelijke impactmeting 

Naamsvermelding op website en social media, 

organiseren van een eet Mee etentje. 

Stichting Huize Het Oosten • Eenvoudige computercursus (voor onze  

   bewoners of medewerkers)                                     

• Uitje naar museum of theater voor bewoners                                                                              
• Leveren en vullen van bloembakken in voorjaar  

   (evt. zelfgemaakte bloembakken van hout op 

   locatie)                                                                                                                                                 

• High- tea op afdelingen intramuraal voor  
   bewoners                                                                     

• Kerststukken/ bloemstukken maken met  

   bewoners                                                                          

• Verwenmiddag hangmassage ed. met lekkere  
   geuroliën op afdelingen intramuraal (Old-Spice/  

   47/11/Tabac/Tosca geuren)                                                                                                     

• Spelletjesmiddag (bord- of beweging)/  

   muziekmiddag voor bewoners 

• Gebruik van onze mooie Tuinzaal  

  (vergaderruimte) met koffie/ thee en wat  

  lekkers           
• Lezing en rondleiding highlights over de  

   vrijmetselarij in ons huis (Huize Het Oosten)   

   met koffie en iets lekkers                                                                                                                       

• Cadeautje; grote broodplank van eigen  
   monumentale beuk gemaakt door  

   “Hout van je stad” uit Amsterdam 

Stichting Jits Bakker Collectie Wij vragen hulp bij onderhoud van de beeldentuin 

en het atelier. 

Wij bieden een rondleiding aan voor een groep 

mensen in het atelier de kooi en aangrenzende 

beeldentuin. 
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Stichting Vierstee 2.0 Voor de maatschappelijk activiteiten dagen begin 

januari 2019 zijn wij op zoek naar:  

• Polsbandjes - toegangsbewijs/Shirts voor de 

   vrijwilligers/Opblaas/sport/spel/recreatie 
   materialen jongeren & ouderen  

• Helpende handen/begeleiders/organ. Game 

   omgeving  

• Juridische hulp vernieuwen statuten 
• Daarnaast zoeken wij bedrijven/organisaties  

   die ons willen ondersteunen bij de realisatie van 

   het maatschappelijk restaurant   

   "Aan de Keukentafel" van de Vierstee  
• Tevens zoeken wij voor de zaal een mooie wand  

   aankleding (bv. hele grote foto) 

• Vernoeming voor bedrijven op ondersteuners 

   bord welke staat tijdens de activiteiten dagen 

   (gepland 3-4 januari 2019)  

• Vermelding website en eventueel bij grote  
   ondersteuning ook  

• Vermelding op ondersteuners bord bij de  

   ingang van de Vierstee 

Stidad  Een aanbeveling op onze site Kosteloos adviesgesprek van 2 uur voor diverse 

zaken zoals communicatie, financiën, 

vrijwilligersbeleid ed. 

Viginti Gebruik van een zaaltje of een keer een rond-

leiding bij uw organisatie 

Wij zijn Viginti, een groep van 17 vrouwen uit 

De Bilt-Bilthoven die samen vrijwilligerswerk 

doen en samenkomen voor verdieping en 
gezelligheid. We komen graag met een partij in 

contact die geholpen zijn als wij een 

(weekend)dag(deel) onze handen uit de 

mouwen steken. 

Voedselbank De Bilt • BHV-cursus voor onze vrijwilligers                                                                                                                 

• ICT-ondersteuning                                                                                                                                            

• Advies bij verandering van onze logistiek bij  
   onze uitgifte van pakketten. Eventueel  

   omschakeling naar winkelformule 

• Wij bieden werkervaringsplaatsen voor  

   stagiaires.                                                                           

• Goede doelacties schilderen/onderhoud van  
   ruimtes  

• Gastlessen op scholen 

• Voordracht/voorlichting voor bedrijven 

   

   

   



Bedrijf / Organisatie Vraag Aanbod 

   

Vrijwilligerscentrale De Bilt • Hoe kunnen wij het vrijwilligerswerk in onze  

   gemeente nog beter promoten zodat  

   maatschappelijke organisaties meer (nieuwe)  

   vrijwilligers kunnen werven.                                     
• Wij zoeken een communicatie expert die mee-   

   denkt met ons promotieplan 

• Medewerkers van bedrijven kunnen dagje  

   meelopen, mee op een uitje van de      

   boodschappen-plusbus bijvoorbeeld                                                                                                                                         

• Men kan komen lunchen tijdens de  
   dinsdagmiddag lunch, met ouderen                                                                                                                    

• We kunnen aan vrijwilligersorganisaties  

   advies geven over werving van      

   vrijwilligers of PR en communicatie in het  
   algemeen                                                                                                                       

• Andere tips over de bedrijfsvoering kunnen  

   we geven aan die organisaties 

Warande Leendert Meeshuis Welk team wil onze bewoners een dag van 

aandacht en plezier verzorgen? 

Een dag met 1 van onze bewoners een mooie 

wandeling maken op het terrein. 

Wereldwinkel Contact met klas/groep/ school/  voor het geven 

van informatie Fairtrade 

Stageplek voor leerlingen op zaterdag 

Werkplaats kindergemeenschap We gaan graag in gesprek over een passende 
tegenprestatie 

Inzet/diensten middelbare scholieren 

Woonstichting SSW Goede publiciteit of een aardigheidje voor de 

medewerkers die hun kennis en kunde hebben 
ingezet 

Onze middelen, kennis en kunde 

WVT Wij hebben momenteel geen concrete vraag Accommodatie en ondersteuning t.b.v. 

maatschappelijke bijeenkomsten / initiatieven 

Zonnebloem afdeling Maartensdijk Een activiteit voor een groep ouderen/ mensen 

met een lichamelijke beperking 

Naamsbekendheid via plaatselijke media 

Zorgboerderij Griftenstein & Zorg • Biltse bedrijven die lichte werkzaamheden  

   hebben die anders niet gedaan worden, zoals  

   opruimen parkeerplaats en auto wassen. 

   Onze cliënten zouden dat graag onder onze  
   leiding doen 

• Een vrijwillige chauffeur die geregeld onze  

   cliënten met een negenpersoonsbusje kan  

   vervoeren 

• Gebruik van accommodatie voor overleg/  

   lezing (25 personen) op schitterende  

   rustgevende locatie incl. alle faciliteiten  

   (beamer/koffie/thee etc.) 
   

 


