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Het is niet vanzelfsprekend dat partijen elkaar vinden; een 
herkenbaar platform als Samen voor Woerden helpt, want het 
brengt verbindingen tot stand. Samen voor Woerden zet zich 
bovendien in voor de zichtbaarheid en erkenning van (bedrijfs)
vrijwilligers; deze groep speelt een belangrijke rol binnen onze 
(lokale) samenleving. 

Dankzij de ervaring en inzet van het grote netwerk van 
het bestuur van Samen voor Woerden en de Intermediair 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, wordt het voor 
bedrijven gemakkelijker om zich in te zetten voor de 
samenleving. In onze visie kunnen bedrijven een nog grotere 
bijdrage leveren aan ons collectieve welzijn. Er ontstaat een 
nieuwe voorhoede van bedrijven die naast economische winst 
ook maatschappelijke meerwaarde realiseert. Meerwaarde voor 
alle partijen.

En dus werken wij aan een hechtere samenleving, dat is onze 
passie. Onze ambitie is dat bedrijven de waarde van betrokken 
ondernemen (h)erkennen als driver voor succes. Eenvoudigweg 
tonen van inzet en betrokkenheid door inzet van kennis, 
vaardigheden en medewerkers. 

In dit jaarverslag leest u over onze inzet en activiteiten in 2017. 
Veel leesplezier!

Bestuur Samen voor Woerden, voorzitter Dick van der Snoek

Intermediair Maatschappelijk Betrokken Ondernemen,  
Nanette Mostert

Kijk voor meer informatie op www.samenvoorwoerden.nl

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 beide te 
verstevigen en daarmee de lokale 

samenleving te versterken.



ACTIVITEITEN IN 2017

Matches
Door het jaar heen zijn 223 matches gesloten; 163 
beursvloermatches en 60 overige matches.  

Nieuwe partners
In de ambitie het netwerk van Samen voor Woerden uit te 
breiden, is actief ingezet op acquisitie van nieuwe partners. 
Toegetreden zijn Gerritse IJzerwaren, De HALL, Event Support 
Holland, MeetINoffice, Techniek Talent.NU en WIJ3.0. 

NLdoet
Samen voor Woerden spant zich in om tijdens NLdoet (bedrijfs)
vrijwilligers op de been te krijgen. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Op 10 maart waren burgemeester, wethouders, 
raadsleden en bedrijfs- en maatschappelijke partners van 
Samen voor Woerden (34 personen) te gast bij MeetINoffice 
voor het Woerdens Ontbijt. Daarna gingen zij aan de slag bij 
zes kluslocaties, t.w. Abrona NUdoen (politiek café), Amerpoort 
(binnen schilderwerk), Boogh Harmelen (wandelen), Reinaerde 
Harmelen (opknappen buitenruimte), Reinaerde Singelhof 
(ramen zemen) en een kerstwensklus op Warmoeshof 
(schilderen en behangen woonkamer). 

Pak Je Kansen!-dag
De Pak Je Kansen!-dag, een initiatief in samenwerking met 
Woerden Werkt!, het UWV en Ferm Werk, beleefde op 14 
maart zijn derde editie. Drie dagen voorafgaand aan de Kom 
Binnen Bij Bedrijven-dag zijn 130 werkzoekenden gecoacht door 
betrokken ondernemers om hun kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Bijzonder was de groep van 30 statushouders die 
deels een separaat programma volgden.

Samen voor Woerden is  
het netwerk en de specialist 

voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen in Woerden.



Kom Binnen Bij Bedrijven-dag
Op 17 maart leidde de Intermediair van Samen voor 
Woerden het project Kom Binnen Bij Bedrijven in opdracht 
van Woerden Werkt! 83 bedrijven stelden hun bedrijf 
open voor werkzoekenden en belangstellenden. Er zijn 
456 bedrijfsbezoeken gedaan waaruit 30 matches zijn 
voortgekomen, goed voor een maatschappelijke waarde  
van € 243.750. 

Maatschappelijk teamuitje
Voor Techniek Talent.NU organiseerde Samen voor Woerden 
op 8 juni een maatschappelijk teamuitje. Voor 40 medewerkers 
van het samenwerkingsverband van technische sectoren in 
opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties zocht 
de organisatie een betekenisvolle invulling van haar jaarlijkse 
teamuitje, bij voorkeur bij een basisschool. Jenaplanschool De 
Kring bood volop klusmogelijkheden en was verguld met het 
aanbod. Techniek Talent.NU filmde aan het eind van het jaar 
haar kerstboodschap bij Jenaplanschool De Kring met reacties 
van kinderen op het vraagstuk ‘Hoe beweegt de Kerstman zich 
voort over 20 jaar?’

Seminar over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
Met als doel ‘werk en mantelzorg’ op de agenda te krijgen 
bij Woerdense ondernemers en werkgevers en het op gang 
brengen van de dialoog tussen bedrijfsleven en overheid, is 
op 26 september het seminar ‘Goed werkgeverschap loont’ 
georganiseerd. 48 deelnemers (ondernemers, directeuren en 
HR-managers en -functionarissen) woonden het seminar bij en 
beoordeelden de bijeenkomst unaniem als ‘goed’.



Meubilair Kapel Weddesteyn
Kapel Weddesteyn schafte dankzij sponsors en fondsen nieuw 
meubilair aan om te kunnen voldoen aan eisen brandveiligheid. 
Het bestaande meubilair verkeerde in uitstekende staat en 
werd ter beschikking gesteld aan organisaties in de culturele en 
sociale/welzijnssfeer voor een goede bestemming. Samen voor 
Woerden zette haar netwerk en communicatiemiddelen in bij 
het vinden van nieuwe eigenaren.

Workshop ‘Goede Zaken’
Op 20 september hebben 14 deelnemers de workshop ‘Goede 
Zaken’, gevolgd. Trainer Reggy Broekhuijse, gecertificeerd 
trainer Goede Zaken en intermediair Samen voor Betrokken 
Ondernemen Veenendaal, leert ideële organisaties succesvol 
samen te werken met bedrijven. Annex Cinema stelde de 
cursusruimte beschikbaar.

Beursvloer Woerden
Het gezichtsbepalende evenement van Samen voor Woerden. 
De matches van de Beursvloer van 2016 zijn voor 1 oktober 
2017 opgevolgd. Op 5 oktober vond bij De HALL de negende 
editie van Beursvloer Woerden plaats. In totaal hebben 
vertegenwoordigers van 47 bedrijven en 78 maatschappelijke 
organisaties deelgenomen. Er zijn 163 beursvloermatches 
gesloten. De algemene vraag en aanbod is gecoördineerd via 
www.beursvloerwoerden.nl. Voorafgaand aan de Beursvloer 
hebben deelnemers op 20 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 financieringen voor maatschappelijke organisaties.

 



Meest creatieve beursvloermatch
De jury onder voorzitterschap van wethouder Yolan Koster, 
beoordeelde alle beursvloermatches op vijf criteria 

• Creativiteit en bijzonderheid

• Inspiratie voor anderen

• Impact en waarde

• Wederkerigheid

• Reikwijdte

en kwam zo tot een top 3.

Beursvloerdeelnemers stemden live via een online tool op deze 
top drie en dat resulteerde in een ex aequo-uitslag. Zo werden 
dit jaar twee meest creatieve beursvloermatches bepaald:

O2GH en Slagerij Van Kesteren <-> De Voedselbank.  
De ondernemers verzorgen in de week voorafgaand aan de 
Koeiemart, liters erwtensoep voor de Voedselbank. In ruil regelt 
de Voedselbank het ontbijt voor de groep ondernemers. 

Chalet.nl, Rabobank Rijn & Veenstromen, Pike Uittenbogaard/
Pompier en Marcel Fokker <-> Kerstwens Woerden. Voor een 
gezin/stel dat het echt nodig heeft biedt Chalet.nl een week in 
een nader te bepalen chalet, Rabobank sponsort € 500 t.b.v.  
zakgeld en vervoer, Pike Uittenbogaard en Marcel Fokker 
chauffeuren het gezin naar de bestemming. Als tegenprestatie 
verzorgt de kerstwenscommissie een lunch voor de 
medewerkers van Chalet.nl.

Kerstwens Woerden
De actie Kerstwens Woerden leverde 75 wensen op, waarvan 
51 zijn ingewilligd dankzij bijdragen en inzet van Woerdense 
ondernemers. 



DOELSTELLINGEN 2017

 Begroot Gerealiseerd 
 
Matches 190 223

Totale waarde in euro 150.000  129.409

Aantal matches  40 60 
buiten de Beursvloer om

Aantal werknemersvrijwilligers 350 511

Bereik doelgroep  3.000 7.896 
zoals cliënten in zorginstellingen, 
verenigingen en stichtingen



ORGANISATIE

Bestuur 
Het bestuur van Samen voor Woerden bestond ook in 2017 
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 daarbij 
ondersteund door Linda Eduardo. 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 2017     

 1. Gemeente Woerden 47.145 

 2. Bijdragen/giften en overige subsidies 0     

 3. Partners  5.350     

 4. Partners in natura 14.950     

Kosten 2017             

 5. Algemene kosten 6.381 

 6. Kosten Beursvloer 10.692

 7. Personeelskosten 42.205 

 8. Kosten gedekt in natura 14.950

De samenvatting van de  
jaarrekening 2017  

is samengesteld onder 
verantwoording van  

Samen voor Woerden  
op basis van het door  

de accountant opgestelde  
financiële jaarverslag  

dat is goedgekeurd  
door het bestuur.



PARTNERS 

Founder
• Gemeente Woerden

Zilver (€ 2.500 - € 5.000)
• VSB Fonds

Brons (€ 500 – € 2.500):
• Rabo Dichtbijfonds 
• Ferm Werk 
• Gerritse IJzerwaren 
• Reinaerde 
• Stichting Vrienden Welzijn 
   en Zorg Midden Holland 
• VDH Vastgoed

Vriend van (€ 100 - € 500):
• Abrona 
• Amerpoort  
• Boogh Harmelen 
• BlijWerkt  
• Kwintes West 
• Stidad 
• Techniek Talent.nu  
• WIJ3.0 

Partner in natura:
• Budeco 
• Clipperms  
• De HALL  
• Event Support Holland 
• Grant Thornton Accountants 
   en Adviseurs  
• Jacob@Jacobus 
• Lakerveld Fotodesign 
• MeetINoffice  

 
• Oncemedia 
• OnderNamen  
• Ondernemerskring Woerden  
• Rabobank Rijn en  
   Veenstromen 
• Slagerij Van Kesteren 
• Stresscentrum  
• Westdam Netwerk 
   Notarissen

Partners dragen betrokken 
ondernemen en (Samen voor) 

Woerden een warm hart toe.  
Zij maken het financieel mogelijk, 

naast de prestatiesubsidie van 
gemeente Woerden, dat Samen 

voor Woerden haar activiteiten en 
werkzaamheden kan uitvoeren. 

Nieuwe partners in 2017 zijn:  
Gerritse IJzerwaren, De HALL, Event 

Support Holland, MeetINoffice, 
Techniek Talent.NU en WIJ3.0. 

Daarnaast tonen veel ondernemers 
bereidheid specifieke eenmalige 

matches te sluiten. 



COLOFON

 
Samen voor Woerden 
Postadres: De Bleek 13 
  3447 GV Woerden 

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