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Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat het niet 
vanzelfsprekend is dat partijen elkaar vinden in maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Wen herkenbaar platform als Samen 
voor Woerden is hiervoor een prima oplossing. De intentie om 
maatschappelijk betrokken te ondernemen en daadwerkelijk 
iets te betekenen voor de samenleving is bij veel bedrijven 
aanwezig, maar het ontbreekt vaak aan kennis en tijd om 
hier concreet invulling aan te geven. Dankzij de ervaring en 
inzet van het grote netwerk van Samen voor Woerden, wordt 
het voor bedrijven gemakkelijker om zich in te zetten voor 
de samenleving. Dat dit zijn vruchten afwerpt bewijzen de 
resultaten die Samen voor Woerden de afgelopen jaren heeft 
bereikt. Met de transformatie in het sociale domein worden 
matches nog belangrijker. Met minder of geen subsidie zijn 
maatschappelijke organisaties immers nog meer op het 
bedrijfsleven aangewezen om zich te kunnen inzetten voor 
de mensen die het nodig hebben. Bovendien zet Samen 
voor Woerden zich in voor de zichtbaarheid en erkenning van 
(bedrijfs)vrijwilligers; ook deze groep gaat een nog belangrijkere 
rol spelen binnen onze (lokale) samenleving. Wij doen mee, u 
ook? 

In dit jaarverslag leest u meer over onze inzet en activiteiten in 
2016. Wij wensen u veel leesplezier! 

Bestuur Samen voor Woerden, 
voorzitter Dick van der Snoek

Intermediair Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, 
Nanette Mostert

VOORWOORD

Verbinden, inspireren en 
samenwerken

Samen voor Woerden 
inspireert, activeert en 

implementeert 
maatschappelijk betrokken 

ondernemen binnen 
de gemeente Woerden. 

Met als doel een brug te slaan 
tussen bedrijf en samenleving, 

de binding tussen beiden te 
verstevigen en daarmee de lokale 

samenleving te versterken.



ACTIVITEITEN IN 2016

Matches
Door het jaar heen zijn er 245 matches gemaakt, 209 
beursvloermatches en 36 overige matches.  

NLdoet
Samen voor Woerden spant zich in om tijdens NLdoet 
vrijwilligers op de been te krijgen. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Op 11 maart waren burgemeester & wethouders 
en bedrijfs- en maatschappelijke partners van Samen voor 
Woerden (30 personen) te gast bij MeetINoffi ce voor het 
Woerdens Ontbijt om vervolgens aan de slag te gaan. Dit jaar 
bij de afdeling kleinschalig en begeleid wonen van Careyn 
Weddesteyn. 

Pak Je Kansen!-dag
De Pak Je Kansen!-dag, een initiatief in samenwerking met 
Woerden Werkt!, het UWV en Ferm Werk, beleefde in 2016 zijn 
tweede editie. Twee dagen voorafgaand aan de Kom binnen bij 
bedrijven-dag zijn 80 werkzoekenden gecoacht door betrokken 
ondernemers om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Kom binnen bij bedrijven-dag
Op 7 april leidde de Intermediair van Samen voor 
Woerden het project Kom binnen bij bedrijven in opdracht 
van Woerden Werkt! 63 bedrijven stelden hun bedrijf 
open voor werkzoekenden en belangstellenden. Er zijn 
391 bedrijfsbezoeken gedaan waaruit 27 matches zijn 
voortgekomen, goed voor een maatschappelijke waarde 
van € 180.000.

Samen voor Woerden is 
het netwerk en de specialist 

voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen in Woerden.



Maatschappelijk teamuitje
Voor DARE International! organiseerde Samen voor Woerden 
op 19 april een maatschappelijk teamuitje. Medewerkers van 
het hightech elektronica bedrijf kozen voor de thema’s ‘zorg’ 
en ‘natuur’ en zetten zich in bij Abrona|NU doen! en Landgoed 
Bredius. Een middag met winst voor alle partijen.  

Wandelestafette De 24 uur van Woerden
Samen voor Woerden heeft op 20/21 mei meegedaan aan 
de wandelestafette De 24 uur van Woerden en leverde zo 
een kleine bijdrage aan het grootse wandelevenement door 
Stadspark Molenvliet. In totaal haalde het evenement € 85.000 
op t.b.v. Inloophuis ‘Leven met Kanker’ in Woerden en het 
Prinses Maxima Centrum. 

Beursvloer Woerden
Het gezichtsbepalende evenement van Samen voor Woerden. 
De matches van de Beursvloer van 2015 zijn voor 1 oktober 
2016 opgevolgd. Op 6 oktober vond bij Ferm Werk de achtste 
editie van Beursvloer Woerden plaats. In totaal hebben 
vertegenwoordigers van 72 bedrijven en 82 maatschappelijke 
organisaties deelgenomen, met ruim 10% nieuwe bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Er zijn 209 beursvloermatches 
gesloten. De algemene vraag en aanbod is gecoördineerd via 
www.beursvloerwoerden.nl. Voorafgaand aan de Beursvloer 
hebben deelnemers op 21 september meegedaan aan de 
workshop ‘Goed voorbereid naar de Beursvloer’. De training 
is oorspronkelijk bedoeld voor maatschappelijke organisaties 
maar ook nuttig voor ondernemers die zich voor de eerste keer 
aanmelden voor de Beursvloer. De fondsenschatkamer ontsluit 
alternatieve fi nancieringen voor maatschappelijke organisaties.

Meest creatieve beursvloermatch
Tijdens de achtste editie van Beursvloer Woerden is de meest 
creatieve match gekozen en voorgedragen voor de landelijke 
NLmatcht Award. De jury met wethouder Hans Haring, 



Ellen Vossen (Welzijn Woerden), Remon van Balken (ISERO/
Gerritse IJzerwaren), Ronald van Drogenbroek (Ferm Werk) 
en Nanette Mostert (Samen voor Woerden) beoordeelde de 
matches ter plekke. Winnaars zijn Woerdens Techniek Talent en 
Minkema samen met Zwem- en Poloclub Woerden. 

Nieuwe website
In het najaar van 2016 is de website www.samenvoorwoerden.
nl vernieuwd. Bedrijfspartner Budeco produceerde de website 
en deed dat ook voor de Samen voor-vestigingen in Breda, 
De Bilt, Maastricht, Nieuwegein, Veenendaal en Zeist. De 
uitstraling van de nieuwe websites is uniform met ruimte voor 
plaatselijke invulling voor herkenning en verbinding. De nieuwe 
website biedt meer mogelijkheden voor conversie; acties van 
bezoekers van de website. Daarnaast is de site responsive 
en beter geïntegreerd in social media. Social media worden 
veelvuldig ingezet en vergroten de zichtbaarheid van Samen 
voor Woerden en daarmee het MBO-platform. 

OKW Onderneming van het jaar 2016
Samen voor Woerden is samen met veertien andere 
ondernemingen en organisaties door leden van 
Ondernemerskring Woerden voorgedragen voor de titel 
Onderneming van het jaar 2016. De voordrachten waren 
gebaseerd op het thema ‘samenwerking’. De titel ging naar 
maatschappelijke organisatie Woerdens Techniek Talent.

Kerstwens Woerden
Kerstwens Woerden kreeg na de start in 2015 een vervolg in 
2016 en is ingelijfd bij Samen voor Woerden om de continuïteit 
te kunnen waarborgen. Er zijn 99 wensen ingediend. Drie grote 
kerstwensen worden in 2017 ingewilligd. Voor 44 kleinere 
wensen worden Woerdense ondernemers verzocht een 
bijdrage te leveren.  



DOELSTELLINGEN 2016

 Begroot Gerealiseerd

Matches 180 245

Totale waarde in euro 180.000  145.164

Aantal matches  20 36
buiten de Beursvloer om

Aantal werknemersvrijwilligers 350 956

Bereik doelgroep  3.000 11.267
zoals cliënten in zorginstellingen,
verenigingen en stichtingen



ORGANISATIE

Bestuur 
Het bestuur van Samen voor Woerden bestond ook in 2016 
uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hun kennis en 
ervaring ‘om niet’ inzetten.

• Dick van der Snoek (voorzitter)

• Willy Breunesse, MBO moderator (secretaris) 

• Mr Brigit G.T.J. Colaris-van der Ven, notaris Westdam 
Netwerk Notarissen (penningmeester)

Intermediair
Het aantal medewerkers van Samen voor Woerden is 0,5 fte. 
De dagelijkse leiding is in handen van Nanette Mostert. Nanette 
is een betrokken Woerdense met ruime ervaring binnen 
het bedrijfsleven die zich met hart en ziel voor Samen voor 
Woerden inzet. 

Ambassadeurs
Ambassadeurs vertegenwoordigen de stichting en dragen onze 
kernwaarden uit. Victor Molkenboer, burgemeester Gemeente 
Woerden, Hans Schmidt, oud-burgemeester Gemeente 
Woerden en Denny van Drogenbroek, kantoordirecteur 
Rabobank Rijn & Veenstromen nemen deze rol voor 
Samen voor Woerden op zich.



FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Stichting Samen voor Woerden heeft een prestatiesubsidie 
ontvangen van de Gemeente Woerden. Belangrijk daarnaast 
is de bijdrage vanuit het bedrijfsleven in de vorm van 
partnerschappen, want zonder deze bijdrage kunnen wij niet 
bestaan. 

Het streven is voldoende partners aan ons te binden, waarmee 
een begroting gerealiseerd wordt waarbij deze voor 50% 
gemeentelijke subsidie betreft. Voor het overige deel moeten 
de opbrengsten bestaan uit bijdragen van het bedrijfsleven 
en de maatschappelijke organisaties. Voor nadere informatie 
verwijzen wij naar de jaarrekening (op te vragen bij de Stichting 
Samen voor Woerden) en onderstaande overzichten.

Inkomsten 2016     

 1. Gemeente Woerden 35.920 

 2. Bijdragen/giften en overige subsidies 694     

 3. Partners  3.600     

 4. Partners in natura 8.950     

Kosten 2016             

 5. Algemene kosten 8.771 

 6. Kosten Beursvloer 10.105

 7. Personeelskosten 35.926 

 8. Kosten gedekt in natura 8.950

De samenvatting van de 
jaarrekening 2016 

is samengesteld onder 
verantwoording van 

Samen voor Woerden 
op basis van het door 

de accountant opgestelde 
fi nanciële jaarverslag 

dat is goedgekeurd 
door het bestuur.



PARTNERS

Diamant (> € 5.000)
• Gemeente Woerden

Zilver (€ 2.500 - € 5.000)
• VSB Fonds

Brons (€ 500 – € 2.500):
• Rabo Dichtbijfonds
• Heijwaal 
• Ferm Werk
• Reinaerde

Vriend van (€ 100 - € 500):
• Abrona 
• Amerpoort 
• Boogh Harmelen
• Verzuim Vitaal 
• Hasenack & Seebregts 
• Kwintes West
• Stidad

Partner in natura:
• Budeco 
• Gerritse IJzerwaren 
• Grant Thornton Accountants en Adviseurs 
• Het Klooster 
• Lakerveld fotodesign
• MeetINoffi ce 
• Oncemedia 
• OnderNamen 
• Ondernemerskring Woerden
• Rabobank Rijn en Veenstromen 
• Westdam Notarissen
• WIJ 3.0 

Partners dragen betrokken 
ondernemen en (Samen voor) 

Woerden een warm hart toe. 
Zij maken het fi nancieel mogelijk, 

naast de prestatiesubsidie van 
gemeente Woerden, dat Samen 

voor Woerden haar activiteiten en 
werkzaamheden kan uitvoeren. 

Nieuwe partners in 2016 zijn Kwintes 
West en Oncemedia. 

Daarnaast tonen veel ondernemers 
bereidheid specifi eke eenmalige 

matches te sluiten. 



COLOFON

Samen voor Woerden 
Postadres: Het Klooster, Wilhelminaweg 77 
  3441 XB  Woerden 

Telefoon:  06 476 760 21 
E-mail:  info@samenvoorwoerden.nl 
Website: www.samenvoorwoerden.nl 

Uitgave:  Samen voor Woerden, april 2017

Foto’s:  Samen voor Woerden, Harald Lakerveld, 
Alex de Kuijper, Hans Pieters

Vormgeving:  Oncemedia 
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