
Samenwerken • Verbinden • Inspireren

Jaarverslag 2018



Missie

Samen voor De Bilt brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. 
Zo stimuleren wij betrokken ondernemen in gemeente De Bilt en verster-
ken 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
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In 2018 maakten we mooie verbindingen.

Mensen doen graag iets voor een ander 
en mensen ontvangen ook graag. Het punt 
is helaas dat de vrager en de gever elkaar 
niet altijd weten te vinden. Vooral niet als 
ze in andere ‘werelden’ leven, zoals de 
commerciële en de sociale wereld. 

Daar ligt de rol van Samen voor De Bilt. Wij 
verbinden deze verschillende werelden met 
elkaar: de Biltse bedrijven met de Biltse 
maatschappelijke organisaties. Daarbij 
gaat het om kennis & kunde en middelen 
uitwisselen of helpende handen bieden. 

Op pagina 6 vindt u daarvan enkele mooie 
voorbeelden. Deze matches betekenen veel 
voor mensen. De ontvanger ontvangt wat 
hij nodig heeft en voor de gever is het vaak 
een bijzondere ervaring. Ook tijdens de 
bijeenkomsten, zie pagina 8, brachten wij 
diverse groeperingen bij elkaar. Met deze 
ontmoetingen zetten wij ons in om de Biltse 
samenleving weer net iets mooier te maken. 
Heerlijk om te doen.

Wij nodigen u uit om in het jaarverslag van 
2018 te duiken. Laat u verrassen.

Joanne Penning

De Bilt, juni 2019

Voorwoord
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Activiteiten 2018

Samen voor De Bilt > Activiteiten

Founders

3
Partners

51
Nieuwe partners
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Matches

180
Beursvloer 

matches

Waarvan 

82

Waarde 
van de Matches

€ 238.620 

Waarvan

waarde van 
de Beurs vloer 

Matches

€ 189.365 
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https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/


Mooie matches

Samen voor De Bilt > Matches

Het was mooi weer op 12 april toen 
medewerkers van Poonawalla Science 

Park B.V. locatie Bilthoven aan de slag gingen bij 
Academisch Hospice Demeter en kinderboerderij De 

Schaapskooi van Reinaerde.

Zij repareerden en schilderden hekken en deden diverse 
tuinklussen. Zo werden met hulp van twee professionals 

van Agterberg alle versleten palen van het hekwerk van de 
kinderboerderij vervangen.

Martin Le Loux, directeur Vastgoed Poonawalla Science Park 
B.V. locatie Bilthoven “Een leerzame middag voor onze 
medewerkers die hiermee respect hebben gekregen 

voor het werk dat wordt gedaan bij bijzondere 
organisaties.”
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In het kader van de Aandeel in Elkaar 
week, gingen meer dan 100 enthousiaste 

Rabobank-medewerkers aan de slag bij diverse 
vrijwilligersprojecten in de regio.

Op woensdag 4 oktober bezorgden medewerkers van 
Rabobank Rijn en Heuvelrug de 70 bewoners van het 

Leendert Meeshuis een fantastische middag. Zij bakten 
wafels en trakteerden ook de medewerkers. Met de koets 
en paarden - beschikbaar gesteld door de Prinses Maxima 
Manege - maakten de bewoners een ritje met een heuse 

Jan Plezier. Vanzelfsprekend was er ook plaats voor 
rolstoelgebruikers om te genieten van een ritje.

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches


Mooie matches

Samen voor De Bilt > Matches
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Tijdens de Beursvloer op 15 november trakteerde  
Tap Dela de bezoekers op diverse heerlijke hapjes.

 
Tap Dela bracht hiermee haar professionaliteit in het bieden 
van gastvrijheid onder de aandacht. Chef Nicolas verraste de 
bezoekers tijdens de netwerkborrel met overheerlijke hapjes 

uit zijn foodtruck.

Voorafgaand aan het weekend van de Wetenschap 
bezochten medewerkers van het RIVM op vrijdag  

5 oktober Zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. 

Deze zorgboerderij biedt kleinschalige dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke beperking of psychische 

problemen. De RIVM’ers hoorden van de eigenaren waar zij en 
hun cliënten in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.  

De opgedane informatie gebruiken de RIVM-medewerkers 
weer in hun dagelijks werk.

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#matches


Samen voor de Bilt > Bijeenkomsten

Boeiende bijeenkomsten

10-jarig bestaan Samen voor De Bilt

Donderdag 25 januari 2018 vierde 
Samen voor De Bilt haar tienjarig jubileum. 

In Huize het Oosten keken huidige en ex-partners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties terug 
op tien jaar betrokken ondernemen en toosten zij op 

de toekomst. Voor sommigen was het een reünie, voor 
anderen gaf het nieuwe ontmoetingen.

Bij de organisatie van het jubileumfeest waren diverse partijen 
betrokken. Cliënten van Reinaerde verzorgden de catering 
en hadden heerlijke appeltaarten gebakken. Biltsheerlijk 

maakte de borrelhapjes en Siavash Tafreshi speelde piano. 
Medewerkers van RIVM maakten een inspiratiefilmpje 

over het werk van Samen voor De Bilt. Mede door 
de inzet van iedereen was het een mooie 

bijeenkomst. 
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Duurzame Mobiliteit

Het platform Duurzaamheid van Samen voor 
De Bilt zet jaarlijks een thema op de agenda rond 

duurzaamheid. Op 24 mei   organiseerde ze samen met 
U15 een bijenkomst over deze problematiek bij Sweco.

De wegen in en om De Bilt slibben namelijk dicht. We krijgen 
tussen 2020 en 2030 een bereikbaarheidsprobleem.  

De aanwezige organisaties onderkenden dit en besloten 
hiervoor de handen in elkaar te slaan. “We hebben vandaag  

de middelen om ook echt iets veranderen”, aldus  
Martijn Elting van U15.

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#bijeenkomsten


Samen voor de Bilt > Bijeenkomsten

Boeiende bijeenkomsten

Bouwafval of waardevolle grondstoffen?

Op 14 juni 2018 organiseerden we een 
bijeenkomst over circulair demonteren met een 

inleiding over de recente ontwikkelingen rond circulair 
slopen, gevolgd door een enthousiast verhaal over de 

Bouwkringloop.

Restpartijen zoals schroeven, bakstenen en dakpannen 
blijven vaak na een verbouwing of nieuwbouwproject liggen 

en verdwijnen dan bij het afval. Door een Bouwkringloop 
hiervoor op te richten zouden we veel restmateriaal kunnen 

hergebruiken. Hier bleek nader onderzoek voor nodig.
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Beursvloer 2018

Op donderdag 
15 november konden we 

door medewerking van Cushman & 
Wakefield, de 8e Biltse Beursvloer houden in 

de Kapel op het Berg en Bosch terrein. Ruim 100 
deelnemers van Biltse bedrijven en maatschappelijk 

organisaties ontmoetten elkaar daar. Er werd druk 
gehandeld in middelen, kennis & kunde en helpende 

handen. Het leverde het mooie eindresultaat op van 82 
matches met een maatschappelijke waarde van 7 189.365,-.

Als voorbeeld werd de vraag van Reinaerde in het zonnetje 
gezet. Zij wil graag naast hun kinderboerderij De Schaapskooi 

een plukdoolhof: een plek waar jong en oud de vruchten 
van de struiken en bomen kunnen eten. Hiervoor zochten 

zij groepen die o.a. de tuin kunnen aanleggen. 
De Kiwanis Club reageerde als eerste. Als 
tegenprestatie verzorgt Reinaerde voor 

deze Club een familiedag.

https://samenvoordebilt.nl/activiteiten/#bijeenkomsten


Communicatie

 @SamenvrDeBilt 

 Samen voor De Bilt

 Samen voor De Bilt

Website
www.samenvoordebilt.nl 

De Bilt in Beeld
https://debiltinbeeld.nl

Hierop publiceerde Hans Lebbe  
geregeld foto’s met een tekstuele  
bijdrage.

Er verschenen diverse artikelen over  
onze activiteiten in de Vierklank, de 
Biltsche Courant en de Stadspers. In de 
laatste krant publiceerden we 5 columns:

• Sterk in verbinden 
•  Ruilen maakt gelukkig (Beursvloer  

15 november 2018)
• Leren door te ervaren
• Struikel niet over de kansen
• Hoe in De Bilt een droom uitkwam

In de Stadspers verscheen tevens een 
special rond de Beursvloer:

•  Beursvloerspecial Betrokken 
Ondernemen - 8e editie Beursvloer  
De Bilt - 2018

Online Offline

Voor Samen voor De Bilt is een goede communicatie met haar doelgroepen van belang, zowel 
online als offline. Via onze website en social media kanalen en de lokale media communiceren 
wij regelmatig over onze activiteiten en columns. Online zijn we actief op Facebook, Twitter en 
LinkedIn.
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Samen voor de Bilt > Nieuws

https://twitter.com/SamenvrDeBilt?lang=nl
https://twitter.com/SamenvrDeBilt?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/630257/
https://www.facebook.com/SamenvrDeBilt/
https://samenvoordebilt.nl
https://samenvoordebilt.nl
https://debiltinbeeld.nl
https://debiltinbeeld.nl
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/column-joanne-penning-samen-voor-de-bilt-stadspers-19-12-2018.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/stadspers-column-judith-boezewinkel-ruilen-maakt-gelukkig.jpg
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/stadspers-column-judith-boezewinkel-ruilen-maakt-gelukkig.jpg
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/stadspers-4-7-2018-column-joanne-penning-samen-voor-de-bilt.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/samen-voor-de-bilt-stadspers-11-4-2018-column-judith-boezewinkel-struikel-niet-over-de-kansen.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/samen-voor-de-bilt-stadspers-14-2-2018-column-joanne-penning-hoe-in-de-bilt-een-droom-uitkwam.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/beursvloer-de-bilt-special-stadspers-31-10-2018_web.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/beursvloer-de-bilt-special-stadspers-31-10-2018_web.pdf
https://samenvoordebilt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/beursvloer-de-bilt-special-stadspers-31-10-2018_web.pdf
https://samenvoordebilt.nl/nieuws/


Organisatie

Diverse partners in natura hielpen ons:

Peter van der Horst, van het gelijknamig 
administratiekantoor, verzorgde de 
salarisadministratie.

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, roll-up banner, 
kerstkaart en het jaarverslag in onze huisstijl.

Lucienne Stavenuiter en Lucky Ruis, 
Werkplaats 21, coachten Judith en Joanne.

Lex Linsen, Linsen Communicatie, hielp bij 
de redactie van de columns.

Vele vrijwilligers boden extra ondersteuning 
bij onze werkzaamheden.

•  Quirina Hulsink: communicatie (advies)  
en sociale media

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

implementatie digitaal werken en 
producent Beursvloer film. Zij maakte de 
Beursvloerreportage samen met Rombout 
Verschoor (Het Van der Zee Idee)

• Aukje Henneman: scholenproject
• Maaike Noorlander: subsidieaanvragen
• Jaap de Boer: circulaire economie

•  Patricia Boessen: projectmedewerkster 
Beursvloer

Platform Duurzaamheid:

Jan Kielestein, Monique van Elst, Bouwe 
Taverne, Fieke Faber, Michiel van Weele, 
Jenny Stam, Roel Klaarhamer, Hans van 
Kessel en Petra Graatsma (voorzitster 
platform Duurzaamheid)

Vrijwilligersborrel 

Als dank voor hun inzet organiseren Joanne 
en Judith elk jaar een vrijwilligersborrel. 
Dit keer waren we te gast bij een van onze 
partners: Zorgboerderij Griftenstein en Zorg. 
Onder het genot van een hapje en drankje 
keken we terug op een goed jaar!

De dagelijkse leiding van Samen voor De Bilt lag in 2018 bij Joanne Penning (16 uur). Zij 
werkte samen met Judith Boezewinkel (16 uur), Intermediair Maatschappelijke Betrokken 
Ondernemen.

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

Samen voor de Bilt > Organisatie
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Founders en partners

Partners

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 
Huize Het Oosten
Huussen Elektro 
Kinderopvang De Bilt 
Kuin Bedrijfsarts & Consultant 

KunstenHuis
Kwintes
Linsen Communicatie
MENS De Bilt
Notarissen Houwing van Beek
Rabobank Rijn en Heuvelrug
Reg. Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Reinaerde
Rembrandtbeheer
RIVM
Santé Partners
St. Delta De Bilt
St. Eet Mee!
StadsPers
Steunput Vluchtelingen De Bilt
Stidad
TAP Dela
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
 
Als nieuwe partners verwelkomden we 
Biltsheerlijk, TAP Dela, Emmaus Bilthoven en 
Huize Het Oosten
 

Samen voor de Bilt > Fouders

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, Gemeente De Bilt
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Financiën

Inkomsten en uitgaven 2017 en 2018

Totaal

56.116

2017 Inkomsten Uitgaven

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt

Personeel
Algemeen
Huisvesting

87%

8%
5%

Totaal

56.147

13.550 49.116

12.292 2.622

30.305 4.378

22%

54%

24%

2018 Inkomsten Uitgaven

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt

Personeel
Algemeen
Huisvesting

22%

Totaal

74.122
Totaal

77.810

16.050 67.631

18.972 5.850

39.100 4.329

7.5%
5.5%

87%

53%

25%

Buiten deze cijfers om is het goed om de volgende waarden te melden:

7 27.900,- waarde aan inzet van vrijwilligers in 2018
7 13.800,- waarde aan inzet van partners in natura het hele jaar door
7 21.075,- waarde aan inzet door vrijwilligers en partners in natura rond de Beursvloer
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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, juni 2019

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

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

© 2019 Samen voor De Bilt. Alle rechten voorbehouden. 
Verspreiden en openbaar maken mag met vermelding van de bron. 

Samen voor de Bilt > contact

Colofon
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