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Jaarverslag 2021 & activiteitenplan 2022-2023 
Samen voor De Bilt 

 
 
 
Wie we zijn en wat we doen 
 
Samen voor De Bilt is dé netwerkorganisatie die bedrijven en maatschappelijke organisaties 
met elkaar verbindt. Samen voor De Bilt stimuleert maatschappelijk betrokken inzet en 
versterkt daardoor de lokale samenleving. Zij zet hiervoor haar kernwaarden in: 
samenwerken, verbinden en inspireren. De werkwijze die Samen voor De Bilt hanteert is al 
vele jaren een beproefde methode om mensen en organisaties met elkaar in contact te laten 
komen waaruit samenwerkingen voortkomen. Kennismaking, kruisbestuiving, uitwisselen 
van ideeën en ervaringen, vraag en aanbod met elkaar delen, leidt tot horizonverbreding en 
aanpak van gezamenlijke activiteiten en nieuwe samenwerkingen. 
 
 
Werkwijze 
 
Samen voor De Bilt heeft een uitgebreid netwerk van betalende partners en founders en 
partners die in natura lid zijn door hun diensten belangeloos ter beschikking te stellen aan 
het netwerk, en daarmee aan de Biltse samenleving.  
Samen voor De Bilt organiseert teamuitjes waarbij bedrijven aan maatschappelijke partners 
helpende handen bieden. Een tweede vorm is het faciliteren in het leveren van kennis en 
kunde zoals gastlessen op scholen of het meedenken bij vragen. Een derde vorm is de inzet 
van materiaal en middelen voor het klaren van een klus. 
 
Samen voor De Bilt bespreekt de vraag, legt de basis voor de verbinding, de matches, legt 
het contact, organiseert het event en faciliteert dat bedrijven hun medewerkers 
maatschappelijk betrokken actief kunnen laten zijn. Tot slot is zichtbaarheid belangrijk: waar 
mogelijk en gewenst verzorgt Samen voor De Bilt voor de meeste matches een persbericht 
voor de lokale media.  
 
  

Samen voor De Bilt 
Leyenseweg 113 A4 

3721 BC Bilthoven 
T: 06 – 4606 4010 

E: info@samenvoordebilt.nl 
www.samenvoordebilt.nl 

K.v.K. 30222570 
BTW: 817558378.B01 

IBAN: NL35 RABO 0130 786 756 
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De uitdagingen van 2021 
 
Het jaar 2021 is een jaar vol onvoorspelbaarheid en onzekerheden geworden. De bestrijding 
van corona dwong ieder tot improviseren en afwachten. Om het aantal besmettingen terug 
te dringen golden er drastische maatregelen, afgewisseld met perioden waarin er meer 
fysieke ontmoetingen mogelijk waren. Helaas volgde wegens snel toenemende 
besmettingen dan toch weer nieuwe ontmoeting-beperkende maatregelen.  
 
Samen voor De Bilt werd gedwongen haar activiteiten en aanbod anders in te richten. 
Overleggen vonden online en vanuit huis plaats. Het ‘natuurlijke’ aanbod van Samen voor de 
Bilt, zoals de gewaardeerde teamuitjes of een maatschappelijk diner om vraag- en aanbod 
uit te wisselen, was niet mogelijk. Aanvragen voor stage- of werkplekken, of vragen van 
partners om gelinkt te worden of mee te denken konden wel opgevolgd worden.  
 
De veranderde omstandigheden vroegen om een creatieve manier van verbindingen leggen 
in de samenleving. Zo ontstonden nieuwe activiteiten die mogelijk waren binnen de corona-
maatregelen.  
 
 
Enkele voorbeelden van nieuwe activiteiten in 2021 
 
Hart onder de riem voor cliënten van Reinaerde in quarantaine 
 

 
 
Foto: bewoner Marco zit trots te midden van de kaarten die hij ontving  
via de kaartenactie.  
  

Bij woonvoorziening De Reiger in 
Bilthoven heerste corona. Alle bewoners 
moesten in quarantaine, en dat viel 
zwaar.  
Om deze bewoners een hart onder de 
riem te steken bedacht en organiseerde 
Samen voor De Bilt verschillende acties:  
 

- plaatselijke restaurants 
bezorgden een vers bereide 
maaltijd voor de bewoners. 

- de burgemeester kwam langs 
om te zwaaien voor het raam. 

- via social media werd een 
kaarten-stuur-actie op touw 
gezet. De bewoners ontvingen 
meer dan 200 kaarten. 
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Raamtekenen en liedjes zingen voor het raam voor ouderen 
 

 
 
 
Nieuwe vrijwilligers werven voor Huize het Oosten 
Tijdens coronatijd stopten veel vrijwilligers met hun vrijwilligerswerk, om diverse redenen. Om Huize 
het Oosten te helpen nieuwe vrijwilligers te vinden namen we een (professioneel) filmpje op en 
maakten een flyer. Ambtenaren van Gemeente De Bilt wandelden met bewoners en verspreidden de 
flyer in de directe omgeving. Het leverde ca. 5 nieuwe vrijwilligers op. 
 
 
Werkplekken voor cliënten van Basis Maatwerk 
Als partner van de RSD is Samen voor De Bilt betrokken bij Basis Maatwerk. Samen voor De Bilt 
bracht diverse contacten tot stand voor cliënten van Basis Maatwerk zoals Onvergetelijk Leven, 
Silverein en Huize het Oosten. 
 
 
Tap Dela leest wekelijks voor bij bewoners Reinaerde 

Speciaal voor Koningsdag 2021 
kwamen kinderen van de 
Julianaschool naar Huize het 
Oosten.  
Ze kwamen liedjes zingen voor 
het raam, ze maakten mooie 
raamtekeningen en deden 
spelletjes met de bewoners.  
De kinderen tekenden boter, 
kaas en eieren op het raam 
buiten, en vanaf de binnenkant 
van de ruit konden de bewoners 
meespelen.  
 
Zowel voor de ouderen als voor 
de kinderen was het een 
onvergetelijke ontmoeting. 
 

Medewerkers van Tap Dela 
lazen voor bij bewoners van 
Reinaerde De Reiger.  
 
Dit bleek zo`n succes dat 
deze eenmalige gebeurtenis 
leidde tot een project van 
drie maanden.  
 
Medewerkers van Tap Dela 
kwamen wekelijks voorlezen 
bij een vaste groep 
bewoners, die steevast 
uitkeken naar het wekelijkse 
voorleesmoment. 
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Samen voor De Bilt ontving in 2021 initiatiefsubsidie van de gemeente voor:  
 
Oprichting werkgroep circulaire economie  
Samen voor De Bilt bracht koplopers uit de lokale samenleving op het gebied van circulaire 
economie online bij elkaar. Insteek was om gezamenlijk te zoeken naar speerpunten om aan 
te pakken. Missie en werkwijze werd geformuleerd, brieven geschreven naar politieke 
partijen om de programma’s te beïnvloeden. Belangrijk resultaat is dat de werkgroep 
circulaire economie de ondernemende Hubo in Bilthoven ondersteunde om de 1e 
bouwmarkt in Nederland met een bouwkringloop te worden.  
 
Oprichting werkgroep biodiversiteit 
Deze werkgroep vormt een paraplu over buurt- en wijkwerkgroepen en verenigingen. Een 
deel van de werkgroep zet zich in om politiek en beleid te beïnvloeden, en een ander deel 
richt zich meer op de praktijk. 
 
Week van de Duurzaamheid 
Voor de 3e keer is samen met Beng, Bilts Heerlijk, de werkgroep Fairtrade en de 
Wereldwinkel de Week van de Duurzaamheid georganiseerd. Door een groeiende 
bekendheid was er veel aanloop voor de verschillende activiteiten.  
 
Samen voor De Bilt  
werd gevraagd zitting te nemen in het programmateam voor het Crisis en Herstel Plan 
Corona, om mee te denken en haar netwerk in te zetten.  
 
Project Wij(k)geluk  
 

 
 
Bij het project Wij(k)geluk is waar mogelijk samengewerkt met lokale organisaties zoals 
Dynamo Advies, Mens De Bilt, WVT, Kunstenhuis, Tap Dela en Idea Cultuur. 
 
 

Project Wij(k) Geluk brengt 
lichtpuntjes in de wijk en 
verbindt buurtbewoners 
met elkaar.  
 
Vrijwilligers en 
wijkbewoners zijn huizen 
langsgegaan om twee 
rozen te geven: één voor de 
persoon zelf, en één om 
door te geven. Op een 
begeleidend kaartje konden 
bewoners een boodschap 
aan hun buur schrijven. 
Hierop ontstonden 
indrukwekkende verhalen. 
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Overzicht partners en founders van Samen voor De Bilt in 2021 
 
Founders  
Gemeente De Bilt 
Rabobank Rijn & Heuvelrug 
Reinaerde 
RIVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aantal matches en maatschappelijke waarde in 2021 
 
Door alle omstandigheden ligt het aantal matches in 2021 lager dan voorgaande jaren: 

- Aantal matches 2021: 83 
- Totaalbedrag aan maatschappelijke waarde: €48.160 

 
 
 
  

Partners 
Aangenaam Ontwerp 
Accolade Zorg d’Amandelboom 
Administratiekantoor Peter van der 
Horst 
Aeres MAVO Bilthoven (t/m juli 2021) 
Aeres VMBO Maartensdijk 
Agterberg B.V. 
BENG! Energiecoöperatie 
Berg & Bosch Onderwijs  
BIGA Groep 
Bilts Heerlijk 
Business Contact de Bilt (BCB) 
De Vierklank / Vario Pers / Parel 
Promotie 
De Wereldwinkel De Bilt 
De Werkplaats Kindergemeenschap 
Emmaus Bilthoven 
EVT Management 
FC De Bilt (t/m febr 2021) 
Griftenstein & Zorg 
Idea Bilthoven 
HLP images 
Hospice Demeter 
Huize Het Oosten 
Huussen  
Jayda CC 
Kinderopvang De Bilt 
Kuin bedrijfsarts & Consultant 
 

 
Kunstenhuis 
Kwintes 
Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs 
Linsen Communicatie 
MENS De Bilt 
Notarissen Houwing van Beek 
Onvergetelijk Leven 
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn 
Heuvelrug 
Rembrandt Beheer 
Santé Partners / Vitras  
Silverein (voorheen De Bilthuysen) 
Stichting Delta De Bilt 
Stichting Eet Mee  
Stichting Leergeld 
StadsPers 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
Tap DELA 
Van der Zee Idee 
Vereniging voor samenlevingsopbouw WVT 
Voedselbank De Bilt 
Warande Leendert Meeshuis 
Warande Wooncentrum Schutsmantel 
Werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt 
Werkplaats 21 
Zideris 
 
 
 



 
SAMENWERKEN – VERBINDEN –  INSPIREREN 

 
 

Activiteiten in 2022  
 
Ook in 2022 blijft corona een rol spelen. Steeds wisselende maatregelen maken het lastig om 
voor de langere termijn grootschalige ontmoetingen te organiseren. Samen voor De Bilt blijft 
streven om zoveel mogelijk verbindingen te realiseren tussen haar bedrijfs- en 
maatschappelijke partners, alsook tussen maatschappelijke partners onderling. De matches 
hebben de vorm van helpende handen, leveren van kennis en kunde, en het beschikbaar 
stellen van materialen & middelen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de kerntaken 
van Samen voor De Bilt. Daarnaast vinden er grotere activiteiten plaats:  
 

- Pop-up Wij(k)geluk in een nieuwe vorm.  
In februari en maart wanneer de beperkende maatregelen in verband met corona 
nog gelden, organiseren we met Dynamo-Advies, 6 kleine buurt-ontmoetingen met 
een hapje en een drankje, muziek en sporten voor kinderen. Wijkverenigingen en 
maatschappelijke organisaties haken aan. De opkomst in de verschillende buurten is 
zodanig dat het programma vervolg krijgt met nog 5 uitvoeringen. Hiervoor is 
wederom gemeentelijke subsidie aangevraagd en toegezegd.  

- Meet & Match 
Op 7 april vindt een bijeenkomst plaats bij het KNMI waarbij partners en founders 
elkaar ontmoeten en uitwisselen tijdens speeddates en een netwerkborrel. Tal van 
nieuwe contacten en matches worden gemaakt. Als een nieuwe golf van corona 
wegblijft, met beperkende maatregelen van dien, volgt een 2e uitvoering in het 
najaar.  

- Oprichting netwerk mentale gezondheid jongeren 
Samen voor De Bilt is vanuit het crisis- en herstelplan gevraagd een netwerk op te 
richten van diverse partijen in het pedagogische voorveld die elkaar onvoldoende 
kennen en weten te vinden. Om elkaar te ontmoeten worden er twee bijeenkomsten 
georganiseerd, op 2 juni en in het najaar. 

- Sterk in techniek & onderwijs  
Samen met de Accountmanager Bedrijven en het Programma Sterk in Techniek 
wordt gezocht naar een aansprekende vorm voor een bijeenkomst voor onze 
partners die opereren in het technische en onderwijsveld.  

- Week van de Duurzaamheid 
Voor de 4e keer nemen Samen voor De Bilt, Beng en Bilts Heerlijk het initiatief om 
deze week te organiseren, van 7-16 oktober 2022. De 17 SDG’s staan centraal. 
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- Werkgroep circulaire economie 
Deze werkgroep heeft intussen een stevige en vaste basis en organiseert periodiek 
een circulair café om het onderwerp onder de aandacht van het publiek te brengen, 
zoals activiteiten om zwerfafval op te ruimen, verpakking loos inkopen, aandacht 
voor reparatie in plaats van nieuwkoop.  

- Werkgroep biodiversiteit krijgt steeds meer concrete vorm.  
Er zijn nu drie speerpunten waar de werkgroep zich op richt/mee naar buiten treedt.  

- Bijdrage aan Het grote mantelzorggesprek: zitting in klankbordgroep, begeleiden sub 
sessies. 

- Samen voor De Bilt blijft ook in 2022 als lid van het Programmateam Crisis en 
Herstel Plan Corona, haar kennis en netwerk inzetten.  

 
 
Financieel  
 
Rabobank Rijn & Heuvelrug slaat een andere richting in en trekt helaas vanaf 1 januari 2022 
het founderschap terug. Ook het RIVM overweegt te stoppen vanwege de aanstaande 
verhuizing, echter zij besluiten om voor het jaar 2022 founder te blijven. Beide bewegingen 
van belangrijke founders dwingt Samen voor De Bilt interessant en vernieuwend te blijven, 
en nieuwe founders en partners te vinden. Gesprekken met potentiële founders zijn 
intussen in een gevorderd stadium.  
 
 
Vooruitblik in 2022 en 2023 
 
Voor 2022 en 2023 zijn geen grote wijzingen te voorzien ten opzichte van voorgaande jaren. 
We zetten ons als vanouds in om zoveel mogelijk matches tussen organisaties te realiseren, 
om zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de Biltse samenleving en verbindingen te 
brengen. We zetten ons in om signalen uit de samenleving op te pakken, bespreekbaar te 
maken en aanjager te zijn van activiteiten.  
 
 
 


