Jaarverslag 2019

Samenwerken
Verbinden
Inspireren

Inhoud

3

4

5

Missie

Voorwoord

Activiteiten
overzicht

6

11

12

Mooie
Verbindingen

Communicatie

Organisatie

13

14

15

Founders en
partners

Financiën

Colofon

2

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
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Voorwoord

Betrokken ondernemen gaat over betekenisvol zijn. Dat activiteiten ten goede komen aan
de mensen en de samenleving voor nu en in de toekomst. Omdat dat wat vandaag gebeurt,
invloed heeft op de maatschappij van morgen.
Vanuit Samen voor De Bilt werken we hier elke dag aan. Voor ons betekent het mensen bij
elkaar brengen die voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Betrokken ondernemen wordt
concreet door een ontmoeting. Ontmoetingen met een andere wereld die verassend en
fascinerend is. Ontmoetingen die leiden tot uitspraken, beginnend met: “Ik wist niet dat…….”
Het is een feest om betrokken ondernemen te faciliteren. We deden het in 2019 weer volop.
Het leidde tot nieuwe verbindingen, inspiratie en mooie samenwerkingen. In dit verslag lichten
wij een tip van deze sluier op.
Laat je inspireren en doe ook mee in 2020!

Joanne Penning, Directeur Samen voor De Bilt
De Bilt, maart 2020
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Activiteiten overzicht

3

51

3

Founders

Partners

Nieuwe partners

107

Waarde
van de Matches

€ 150.985

Matches

Waarde van de inzet
van de partners in natura is
7 9.460,-

Waarde van de inzet
van vrijwilligers is
7 15.050

Samen voor De Bilt > Activiteiten

5

Mooie Verbindingen
Helpende handen

UMC DIT

RIVM

Bijna 100 UMC-medewerkers van de afdeling
Directie Informatie Technologie (DIT) boden
helpende handen bij maar liefst zeven maatschappelijke organisaties in onze regio. Voor
een gezellige activiteitenmiddag in Huize het
Oosten nodigde het UMC leerlingen uit van de
Julianaschool. Zij deden samen spelletjes onder
het genot van een versgebakken wafel. Ook
werkten ze daar in de tuin. Bij kinderboerderij De
Schaapskooi verfden vrijwilligers een speelhuisje, snoeiden ze vele meters heg en werkten ze
in de moestuin. Bij woonvoorziening De Reiger
kregen diverse muren een nieuw en fris kleurtje. Voor veel mensen van het UMC was deze
samenwerking met cliënten van Reinaerde een
nieuwe ervaring die indruk heeft gemaakt.

Met ongeveer 25 collega’s bezocht het Bureau
Directieraad van het RIVM in juni woonzorgcentrum d’Amandelboom. Ze zongen samen met
bewoners liedjes uit lang vervlogen tijden onder
begeleiding van een RIVM-pianist. Of wiedden
onkruid, maaiden gras en spoten het tuinmeubilair schoon. Het was een ontspannen middag
waar mooie contacten tot stand kwamen.

Samen voor De Bilt > Matches
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Mooie Verbindingen
Middelen

Rabobank en Kunstkring

Wijkrestaurant bij de Tijd

Onze founder Rabobank Rijn en Heuvelrug bood
een podium aan lokale kunstenaars van Kunstkring BeeKk De Bilt-Bilthoven. Drie maanden
lang exposeerden zestien leden van de kunstkring hun werk in het kantoor van de Rabobank
in Zeist.
‘Kunst biedt een blik op de wereld, en de tijd
waarin wij leven. De Rabobank beschouwt kunst
als barometer van de maatschappij en draagt
graag bij aan de lokale leefomgeving’, aldus de
Rabobank. De samenwerking tussen Kunstkring
BeeKk en Rabobank Rijn en Heuvelrug kwam tot
stand tijdens de Biltse beursvloer in 2018.

Restaurant Bij de Tijd in De Bilt is een lokaal
restaurant dat werkt met vrijwilligers, mensen
met een beperking en participanten. Zij noemt
zichzelf daarom ‘bijzonder gewoon’. Geregeld
eindigde een door ons georganiseerd bedrijfs
uitje hier met een heerlijke maaltijd. Maar dat
kan ook bijvoorbeeld een afscheidsreceptie zijn
van een medewerker. Het sociale karakter van
Bij de Tijd past daar uitstekend bij. Vanaf 2019 is
het restaurant ook maatschappelijke partner van
Samen voor De Bilt.

Samen voor De Bilt > Matches
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Mooie Verbindingen
Kennis delen

Tap Dela

Keenschool

Over een niet gemakkelijk onderwerp als
afscheid verzorgde Tap DELA gastlessen aan
leerlingen van groep 8 van de Julianaschool.
Zij benadrukten hoe belangrijk het is om op
een fijne manier afscheid nemen, ook al kan
het lastig zijn. Of het nu gaat over afscheid
door overlijden, verhuizing of vertrek naar de
middelbare school. Het waren openhartige en
soms ook ontroerende lessen. Hoe vaak zeg je
dat je iemand lief vindt? De kinderen kregen een
houten hart om te versieren en weg te geven
aan een dierbare. Op die manier kunnen ze in het
dagelijkse leven vertellen hoe bijzonder iemand
voor hen is.

Leerlingen van de Keenschool, een particuliere
school midden in Berg en Bosch voor kinderen van 4 tot 18 jaar, deden onderzoek naar
woningbouw. Voor de gemeenteraad van De Bilt
onderzochten zij waar het binnen de gemeente mogelijk is om woningen te realiseren voor
onder andere starters en ouderen. Daarbij keken
zij met een creatief oog naar groen, voorzieningen en prijzen. Tijdens dit project leerden
de leerlingen over democratische processen en
hoe een gemeentebestuur eigenlijk werkt. Zij
maakten kennis met enkele raadsleden op het
gemeentehuis. Een aantal raadsleden bracht een
bezoek aan de Keenschool.

Samen voor De Bilt > Matches
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Mooie Verbindingen
Circulair doen
De gemeente geeft Samen voor De Bilt speciale subsidie om circulair denken en doen te stimuleren.

Bouwkringloop

Afvalvrije scholen

Samen voor De Bilt heeft haar contacten ingezet
om met de gemeente te onderzoeken in hoe
verre een Bouwkringloop bestaansmogelijkheden heeft hier in de gemeente. Een bouw
kringloop is een fysieke plaats waar nieuwe en
herbruikbare bouwmaterialen worden verkocht.
Alle klussers kunnen hier goed en goedkoop
bouwmateriaal inleveren en kopen. Denk
daarbij aan een wastafel en een kraan. Maar ook
dakpannen of laminaat. De gemeente besluit
uiteindelijk of de Bouwkringloop wel of niet in
De Bilt zal komen.

Binnen het project ‘Afval op school’ ging
De Werkplaats, Het Nieuwe Lyceum, Aeres
VMBO en Aeres MAVO in een werkgroep aan de
slag om afval te verminderen en te scheiden.
Samen voor De Bilt begeleidde deze werkgroep.
De vier scholen waren bereid te starten met
gescheiden afvalinzameling als dit ook gescheiden werd opgehaald. Vanaf begin september
lukte dat en vond op de vier middelbare scholen
de aftrap plaats om afval te scheiden. Het vraagt
nog wel veel aandacht om dit ook in de dagelijkse praktijk goed te doen. Maar het begin is er!
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Ruilbeurs Speel-o-theek

Kledingruilbeurs

Het bestuur van de Speel-o-theek organiseerde de eerste speelgoedruilbeurs. Doel was om
mensen aan te moedigen hun speelgoed te
ruilen met speelgoed uit de Speel-o-theek. Of
om speelgoed te kopen dat uit de collectie is
gegaan. Met deze ruilbeurs is er een kleiner
risico dat speelgoed wordt weggegooid. Samen
voor De Bilt bood ondersteuning bij de eerste
speelgoedruilbeurs.

Samen voor De Bilt benaderde alle Biltse mids
delbare scholen met de vraag om per school
twee leerlingen te werven die gezamenlijk een
kledingruilmarkt organiseren. Van de zes scholen
deden er vier mee: Aeres VMBO, Het Nieuwe Lyceum, De Werkplaats en de Keenschool. Net na
de zomer was de eerste Biltse Kledingruilbeurs
op De Werkplaats. Deze school stelde hiervoor
ruimte en overige voorzieningen ter beschikking. De Biltse leerlingen organiseerden met
veel plezier deze beurs. Een nieuwe ervaring,
ook omdat zij op deze manier met leerlingen
van andere scholen in contact kwamen.

Samen voor De Bilt > Matches
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Mooie Verbindingen
Duurzame inzetbaarheid

Randstad en Rabobank
van Samen voor De Bilt. Het ging over onderwerpen als: Mentaal fit en de inzet van e-health,
Jobcraften: een leukere baan zonder weg te
gaan, Vraag & aanbod van personeel matchen
in De Bilt en De kansen van technologie voor
arbeidsbeperkten.

Samen voor De Bilt organiseerde op 18 juni
een bijeenkomst met diverse partners die zijn
gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid.
Al tijdens de voorbereidingen deelde iedereen
onderling kennis en ervaring. Zo werd op een
mooie en efficiënte manier van elkaar ‘gebruik’
gemaakt.

Samen voor De Bilt organiseerde deze middag om dit actuele thema onder de aandacht
te brengen en om Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties op dit onderwerp te
verbinden.

Tijdens de bijeenkomst hielden Randstad en
Rabobank een lezing over de ontwikkelingen die
zij zien in duurzame inzetbaarheid en hoe
zij daarop inspelen. Daarnaast waren er vier
workshops onder leiding van diverse partners

https://samenvoordebilt.nl/portfolio-posts/duurzame-inzetbaarheid/
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Communicatie
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. Online zijn we vindbaar op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Online

Offline

@SamenvrDeBilt

Er verschenen diverse artikelen over onze
activiteiten in de Vierklank, de Biltsche
Courant en de Stadspers.

Bedrijfspagina
Groepspagina
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.

Samen voor de Bilt > Nieuws
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Organisatie
De dagelijkse leiding van Samen voor De Bilt lag in 2019 bij Joanne Penning (16 uur). Zij
werkte samen met Judith Boezewinkel (16 uur), Intermediair Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen.

Ook dit jaar mochten we rekenen op de hulp van diverse partners in natura:
Aad Voermans - Aangenaam Ontwerp,
maakte onder andere certificaten,
uitnodigingen, de nieuwjaarskaart en het
jaarverslag.
Fotograaf Hans Lebbe - HLP images,
fotografeerde onze activiteiten. Met zijn
beelden konden wij onze communicatie
visueel ondersteunen.
Peter van der Horst, van het gelijknamig
administratiekantoor, verzorgde de salaris
administratie.
Lucienne Stavenuiter en Lucky Ruis Werkplaats 21, coachten Judith en Joanne.
Sanne van der Zee - van der Zee Idee, voor
ondersteuning bij ICT vragen.
Lex Linsen - Linsen Communicatie, hielp bij
de redactie van de columns.

In de loop van 2019 stopten Ingeborg de
Haes en Jaap de Boer met hun activiteiten.
Wij willen ze hartelijke bedanken voor hun
inzet voor Samen voor De Bilt.
Platform Duurzaamheid:
Jan Kielestein, Michiel van Weele, Jenny
Stam en Petra Graatsma voorzitster
Het bestuur:
Frans van Beek - Notarissen Houwing
van Beek, voorzitter
Remco van der Veeke - Accon avm
adviseurs & accountants / Lentink De
Jonge Accountants & Belastingadviseurs,
penningmeester
Karin Brascamp - Regenboog De Bilt /
Stichting Delta, algemeen bestuurslid

Daarnaast boden vele vrijwilligers extra
ondersteuning bij onze werkzaamheden:
• Quirina Hulsink: communicatie(advies)
en social media
• Ingeborg de Haes: administratie
• Ruud van Roon: financiële administratie
• Aukje Henneman: scholenproject
• Jaap de Boer: circulaire economie
• Patricia Boessen: administratieve
ondersteuning

De landelijke stichting Samen voor Betrokken
Ondernemen ondersteunde ons met kennis
en nieuwe applicaties.
Wij waarderen de inzet van alle organisaties
en mensen. Waarvoor onze hartelijke dank!

Samen voor de Bilt > Organisatie
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Founders en partners
Onze founders en partners droegen ook in 2019 betrokken ondernemen en Samen voor De Bilt
een warm hart toe. Dankzij hun medewerking en financiële steun kon Samen voor De Bilt haar
activiteiten realiseren.

Founders

Rabobank Rijn en Heuvelrug, Reinaerde, RIVM, gemeente De Bilt

Partners
Aangenaam Ontwerp
Academisch Hospice Demeter
Accolade Zorg d’Amandelboom
Accon avm adviseurs & accountants
Aeres MAVO Bilthoven
Aeres VMBO Maartensdijk
Agterberg B.V.
BENG! Energiecoöperatie
Berg & Bosch Onderwijs
BIGA Groep B.V.
Biltse Administratie Kantoren S. de Vries
& P. vd Horst
Biltsheerlijk
Business Contact de Bilt (BCB)
De Bilthuysen
De Vierklank / Vario Pers / Parel Promotie
De Werkplaats Kindergemeenschap
Emmaus Bilthoven
EVT Management B.V.
FC De Bilt
Griftenstein & Zorg
HLP images
Het Nieuwe Lyceum
Huize Het Oosten
Huussen Elektro
Kinderopvang De Bilt
Kuin Bedrijfsarts & Consultant
Kunstenhuis
Kwintes

Linsen Communicatie
MENS De Bilt
Notarissen Houwing van Beek
Poonawalla Science Park B.V.
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn
Heuvelrug
Rembrandt Beheer B.V.
Restaurant Bij de Tijd
Santé Partners
Stichting Boogh
Stichting Delta De Bilt
Stichting Eet Mee!
StadsPers B.V.
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Tap DELA Bilthoven
Van der Zee Idee
Vendl provocatief coaching
Vereniging voor samenlevingsopbouw WVT
Voedselbank De Bilt
Warande Leendert Meeshuis
Warande Wooncentrum Schutsmantel
Wereldwinkel De Bilt
Werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt
Werkplaats 21
Als nieuwe partners verwelkomden we in
2019 Poonawalla Science Park B.V.,
Het Nieuwe Lyceum en Restaurant Bij de Tijd.

Samen voor de Bilt > Fouders
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Financiën

Inkomsten en uitgaven 2018 en 2019

2018

Inkomsten

Uitgaven

%

7.5

22
Totaal

53

74.122
25

18.972
39.100

87

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt

67.631
5.850
4.329
-3.688

2019

Inkomsten

%

6

19

Totaal

16.050
24.208
41.876
1.250

Personeel
Algemeen
Huisvesting
Resultaat

Uitgaven
2

50

5.5

Totaal

74.122

16.050

%

5

Totaal

83.385

83.385
29

85

Founders
Partners
Subsidie Gemeente De Bilt
Opdrachten

14

71.444
4.743
4.098
3.101

Personeel
Algemeen
Huisvesting
Resultaat

%
4

Colofon

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 2020
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, Wijkrestaurant Bij de Tijd, Maaike Hennekamp,
De Werkplaats en eigen archief
Grafisch ontwerp: Aad Voermans - Aangenaam Ontwerp, De Bilt
© 2020 Samen voor De Bilt. Alle rechten voorbehouden.
Verspreiden en openbaar maken mag met vermelding van de bron.

Samen voor de Bilt > contact
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