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INLEIDING 

 
Een groot aantal Woerdense bedrijven wil zich graag inzetten voor de Woerdense 

samenleving. Aan de andere kant zijn er binnen onze gemeente veel maatschappelijke 

organisaties die de hulp van deze bedrijven goed kunnen gebruiken. Maar wát willen zij 

doen en wáár hebben maatschappelijke organisaties (instellingen, verenigingen, scholen 

en stichtingen) uit onze gemeente behoefte aan? Op Beursvloer Woerden, een 

sprankelend en spraakmakend evenement, ontmoeten commercieel en ideëel elkaar.  

Maatschappelijk betrokken ondernemers, lokale overheden, serviceclubs, scholen, 

vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties handelen met elkaar in kennis & kunde, 

middelen & materialen en helpende handen.  

Geld is op deze Beursvloer taboe. Organisaties vragen niet om geld maar om kennis, 

toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bedrijven spreken niet hun 

financiële middelen aan, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets 

voor hun directe omgeving te betekenen. 

 

 

Op 5 oktober 2017 vond de negende Beursvloer Woerden plaats bij De HALL. Met het 

sluiten van de Beursvloer waren ruim 150 matches tussen bedrijven en maatschappelijke 

organisaties en maatschappelijke organisaties onderling vastgelegd. Na de sluiting 

volgden nog enkele matches waarmee het totaal aantal matches op 164 kwam, goed 

voor een maatschappelijke waarde van € 101.600. 

In dit rapport vindt u informatie over de totstandkoming en de resultaten van de 

negende Beursvloer Woerden.  
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1 VERSLAG VAN DE NEGENDE BEURSVLOER 

 

Beursvloercommissie 

In mei 2017 is een Beursvloercommissie geformeerd; veertien personen uit verschillende 

geledingen van de lokale samenleving en de intermediair Betrokken Ondernemen - 

Samen voor Woerden. Tijdens de voorbereiding van de Beursvloer die zes maanden in 

beslag nam kwam de commissie twee keer bijeen en is met een aantal commisieleden 

ook in kleiner verband contact geweest ter voorbereiding op de negende Beursvloer.

 

Achterste rij vlnr: 

 
Stephanie Boogert 
Ferm Werk 

Wilco Verdoold 
Budeco 

Willy Breunesse 
Samen voor Woerden 

Dick van der Snoek 
Samen voor Woerden 

Ellen Vossen 
Welzijn Woerden 

 

 

 

 

 

Ilonka de Bruijn 
Rabobank Rijn&Veenstromen 

Linda Eduardo 
Samen voor Woerden 

Frank van der Heijden 
VDH Vastgoed 

Brigit Colaris 
Westdam Netwerk 
Notarissen 
 
 

 
 

Voorste rij vlnr: 

 

Marianne Mulder 
Veiligheidsconcept MCM 

Nanette Mostert 
Samen voor Woerden 

Frank van Hall 
De HALL 

 
Niet op de foto: 

Karin van Wijngaarden 
Grant Thornton 

Anouk Kooistra 
Gemeente Woerden 
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Gastheer 

Gastheer van de Beursvloer in 2017 is de HALL | burgerEI & zakenlui. De HALL is 

een maatschappelijk zeer betrokken en gepassioneerde organisatie met 

restaurant, zaalverhuur en catering in het markante Intechnium gebouw, aan de 

rand van bedrijventerrein Middelland. In dit imposante pand staan techniek en 

kennisoverdracht centraal. Het is de thuishaven van verschillende aan techniek 

gelieerde (kennis)organisaties. 

Eigenaar Frans van Hall is een trouwe bezoeker van de Beursvloer en heeft door 

de jaren heen al menig mooie match gesloten en ook buiten de Beursvloer om 

weten maatschappelijke organisaties hem te vinden. 
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Vrijwilligers  

De Beursvloer is mede mogelijk door medewerking van 34 betrokken vrijwilligers. 

Sommigen zijn zowel voor als achter de schermen actief en onmisbaar om de 

Beursvloer goed te laten verlopen. Een groot deel van de vrijwilligers is ooit als 

deelnemer in contact gekomen met de Beursvloer en ervaringsdeskundige als het 

gaat om het sluiten en bedenken van matches. Tijdens de Beursvloer kunnen de 

vrijwilligers naast het adviseren over en optekenen van de matches ook zelf 

matches sluiten. Deze groep mensen is heel belangrijk als het gaat om de 

praktische uitvoering van de Beursvloer op de dag zelf, maar levert tevens input 

voor verbeteringen en denkt mee over de toekomstbestendigheid van de 

Beursvloer. Dit jaar kon de Beursvloer ook een aantal nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen. 

 

 

Alfabetische volgorde:  

Stephanie Boogert, Monique van Breukelen, Willy Breunesse, Marianne Checkley, 

Yossie Checkley, Brigit Colaris, René den Daas, Caroline van Dam, Ronald van 

Drogenbroek, Linda Eduardo, Jacqueline Engelhard, Anton Gevaert, Raymond 

Harmsen, Selma Kamstra, Jaco Kazius, Gineke van Kesteren, Marieke van der 

Kleij, Harald Lakerveld, Udo Louwerens, John van der Meer, Henk Moesbergen, 

Liselore Moesbergen, Marianne Mulder, Daniëlle Pels, Mark Pels, Rik Pels, Oskar 

Quint, Will Stoof, Richard Stouthart, Wietske Tideman, Edward Tuheteru, Pike 

Uittenbogaard, Wilco Verdoold, Daniëlle Verweij, Karin van Wijngaarden, Ellen 

Vossen, Hendrik-Jan Wansink en Hanneke Weesie. 
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Werving deelnemers 

Om bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te nodigen zijn diverse wegen 

bewandeld. Middels berichten in de media, nieuwsbrieven en mailings en via de 

website en sociale media werden mensen uitgenodigd zich in te schrijven voor 

deelname aan de negende Beursvloer. Op www.beursvloerwoerden.nl konden 

nieuwe deelnemers zich tevens aanmelden voor de workshop ‘Goede zaken’ ter 

voorbereiding op de Beursvloer. Dit jaar was een doelstelling om zoveel mogelijk 

bedrijven en organisaties te werven die nog niet eerder de Beursvloer bezochten 

als deelnemer. Hiertoe zijn bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties 

actief persoonlijk benaderd door de Intermediair van Samen voor Woerden. Dit 

heeft geresulteerd in een aantal nieuwe gezichten op de Beursvloer. 

Een aantal vaste deelnemers aan de Beursvloer was niet aanwezig, ook met hen 

is persoonlijk contact geweest om te informeren naar de reden. Het lijkt er op dat 

een aantal deelnemers van zowel bedrijven als maatschappelijke organisatie er 

voor kiest de Beursvloer één maal per twee jaar te bezoeken, bijvoorbeeld omdat 

nog matches van de vorige Beursvloer in uitvoering waren. Een belangrijk 

signaal. 

Workshop ‘Goede zaken’ 

Op 20 september 2017 namen (nieuwe) deelnemers van de Beursvloer deel aan 

de workshop ‘Goede zaken’. Reggy Broekhuijse, gecertificeerd trainer Goede 

Zaken en intermediair Samen voor Betrokken Ondernemen Veenendaal, leert in 

deze workshop ideële organisaties succesvol samen te werken met bedrijven. 

Tijdens deze interactieve avond leerden 14 personen van zowel maatschappelijke 

organisaties als bedrijven hoe je goed voorbereid kunt deelnemen aan de 

Beursvloer en tot voor beide partijen waardevolle matches kunt komen. We 

merken dat Beursvloerdeelnemers die deze workshop hebben gevolgd, zich beter 

weten te presenteren en tot waardevolle matches komen. Annex Cinema stelde 

voor deze avond een cursusruimte beschikbaar. De deelnemersevaluatie van deze 

workshop is opgenomen als bijlage C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Goedezaken.eu  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4yu7TkK7aAhWqAcAKHeIaCs0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.goedezaken.eu/&psig=AOvVaw128DBMBR-eL4SbOJ1ayHlz&ust=1523395384118125
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De Schatkamer  

Fondsen die iets kunnen betekenen voor de maatschappelijke initiatieven in de 

Woerdense samenleving zijn tijdens de Beursvloer vertegenwoordigd in de 

Schatkamer. Beursvloerdeelnemers kunnen hier terecht voor informatie over en 

hulp bij het aanvragen van subsidies. 

 

Tijdens de Beursvloer 2017 waren vertegenwoordigers van de volgende fondsen 

aanwezig:  

▪ Rabo Dichtbij Fonds van Rabobank Rijn & Veenstromen 

▪ Cultuur Platform Woerden 

▪ VSB Fonds Woerden (vierde in 2017 haar 25-jarig jubileum) 

▪ Gemeente Woerden, eenmalige subsidie innovatie zorg en welzijn 

▪ Gemeente Woerden, subsidie regeling inwoner-initiatief budget 

▪ Stichting vrienden van Welzijn en Zorg Midden Holland 

▪ Maatschappij tot Nut van ‘t algemeen departement Woerden 
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Beursvloerkrant 

Dit jaar kwam de tweede editie van de Beursvloerkrant uit. Deelnemers kregen 

bij binnenkomst een exemplaar uitgereikt met daarin achtergrondinformatie, de 

deelnemerslijst, vraag-en-aanbod en de spelregels van de Beursvloer op een rij.  

 
 

  



 
 

 

 

10 Evaluatierapport Beursvloer Woerden 2017 

 

Opening Beursvloer 2017 

 
 

Een spetterende muzikale opening van de negende Beursvloer werd verzorgd 

door de zangers en zangeressen van Theaterkoor Marcello. Zij maakten als 

trouwe deelnemers de afgelopen jaren een hoop mooie matches, zowel met 

Woerdense bedrijven als met maatschappelijke organisaties. 

 

 

Terugblik meest creatieve match 2016 

In 2016 koost de jury de match tussen Zwem- en Poloclub Woerden met WTT 

(Woerdens Techniek Talent) en het Minkema College: laswerk door leerlingen 

metaalbewerking aan de ballenkar van ZPC tijdens de Techniek Driedaagse door 

WTT op 1, 2 en 3 november 2016. De tegenprestatie: een waterpolo clinic door 

ZPCW werd door het Minkema College beschikbaar gesteld en doorgegeven aan 

een van de deelnemers van de Beursvloer 2017.  
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Startsein voor de handel 

 
 

Met een slag op de gong geven wethouder Yolan Koster 

en gastheer Frans van Hall het startsein voor de negende 

Beursvloer ... 

 

 
  

… en kan het onderhandelen beginnen. 
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Foto impressie 

 
 

 
Persfotograaf Alex de Kuijper, Harald Lakerveld 

 en Daniëlle Verweij  

 

Vanwege het grote aantal matches de afgelopen jaren kreeg huisfotograaf Harald 

Lakerveld dit jaar versterking van een andere trouwe Beursvloervrijwilliger 

(tevens fotograaf) Daniëlle Verweij. Samen zorgden zij ervoor dat matchende 

partijen vereeuwigd werden. 
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De Beursvloervrijwilligers zijn er klaar voor. 
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Notaris Udo Louwerens en accountant John van der Meer moesten hard 

doorwerken om alle matchformulieren te controleren en de matches op reële 

waarde te beoordelen. Aan het einde van de Beursvloer konden zij een flinke 

stapel match overeenkomsten met een totale maatschappelijke waarde van meer 

dan € 100.000 overhandigen aan Nanette Mostert.  

 

 
 

Meest creatieve Beursvloermatch 2017 

Sinds 2015 kiest een jury aan de hand van vijf criteria de meest creatieve 

Beursvloermatch. De jury, onder leiding van wethouder Yolan Koster, beoordeelt 

tijdens de Beursvloer alle matches op originaliteit en stelt een top 3 samen van 

meest creatieve Beursvloermatches. Dit jaar had voor het eerst het publiek het 

laatste woord. Middels de webtool Kahoot stemden de aanwezigen live op de 

volgens hem/haar beste Beursvloermatch van 2017. 

 

 

 



 
 

 

 

15 Evaluatierapport Beursvloer Woerden 2017 

 

 
 

Tijdens de Beursvloer 2017 was het voor het eerst aan de deelnemers om te 

bepalen welke van de drie genomineerden met de titel ‘Meest creatieve 

Beursvloermatch 2017’ naar huis zou gaan.  

 

De stemming eindigde in een ex aequo uitslag, waardoor er deze keer niet een, 

maar twee matches de titel Meest creatieve Beursvloermatch 2017 kregen. De 

ene is gemaakt door O2GH, de groep van 14 ondernemers die elkaar wekelijks 

treffen bij een ontbijtbijeenkomst. Samen met Slagerij Van Kesteren verzorgen zij 

op 18 oktober erwtensoep voor de Voedselbank. In ruil regelt de Voedselbank het 

ontbijt voor de 14 ondernemers.  

 

De andere winnende match is gesloten tussen Kerstwens Woerden met Chalet.nl, 

Rabobank Rijn & Veenstromen, Pike Uittenbogaard/Pompier en Marcel Fokker. 

Voor een gezin 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 
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tegenprestatie verzorgt de kerstwenscommissie een lunch voor alle medewerkers 

van Chalet.nl. 

 

 

 
 

NA DE BEURSVLOER 

Na afloop van de Beursvloer registreert de intermediair van Samen voor Woerden 

alle matches in het CRM-programma, om de status te kunnen monitoren. Zoals 

opgenomen in de spelregels van de Beursvloer, is het de bedoeling dat de 

vragende partij binnen een week contact opneemt met de matchpartner om 

afspraken te maken over de uitvoer van de match. De deelnemers worden hier 

nogmaals op gewezen middels een mail van Samen voor Woerden. Wanneer een 

match is uitgevoerd, wordt dit ook geregistreerd en waar mogelijk een item 

gemaakt voor op de website en/of in de media en nieuwsbrieven.   
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2 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

Samenvatting van de resultaten 

Doelstelling negende Beursvloer Woerden   

 

       Doel     Resultaat 

matches      150     163 

deelnemers      200      194 

bedrijven       > 50     47     

maatschappelijke organisaties   50      78 

 
De in totaal 194 deelnemers hebben samen 163 matches gemaakt waarvan een 

aantal onderdeel zijn van meervoudige matches. Meer cijfers vindt u terug in 

bijlage A. 

 

Conclusie Beursvloer 2017 
Met 194 deelnemers en totaal 163 matches, die samen een handelswaarde 

vertegenwoordigen van € 101.600 is de doelstelling bereikt. De gemiddelde 

waarde per match is hoger dan vorig jaar. Een oververtegenwoordiging van 

maatschappelijke organisaties is opvallend. Dit jaar is door persoonlijk contact te 

zoeken extra aandacht besteed aan het werven van bedrijven die nog niet eerder 

de Beursvloer bezochten. Een aantal bedrijven dat onder de vaste Beursvloer-

bezoekers valt, koos ervoor een jaar over te slaan vanwege andere prioriteiten.  

De deelnemersevaluatie en de evaluatie van de vrijwilligers en overige 

organisatoren hebben verschillende aanbevelingen en opmerkingen opgeleverd 

die wij zullen gebruiken bij het vormgeven van toekomstige evenementen.  

 

Het aantal betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties is het levende 

bewijs dat maatschappelijk betrokken ondernemen leeft in Woerden. De wil en 

het enthousiasme zijn onverminderd aanwezig. We zien ook dat organisaties en 

bedrijven elkaar steeds beter buiten de Beursvloer om weten te vinden. Een 

waardevol resultaat van dit mooie netwerkevenement. 

 

Beursvloer 2018 
De volgende editie van Beursvloer Woerden wordt de 10e, een bijzondere 

jubileumeditie dus. Gastheer is Event Support Holland. Beursvloer Woerden 2018 

is gepland op 11 oktober 2018. 
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Partners en sponsors  
Beursvloer 2017 werd mede mogelijk gemaakt door de partners van Samen voor 

Woerden en: Annex Cinéma, Clipper MS, Event Support Holland, Lakerveld 

Fotodesign, Louwerens & Jacquet Notariskantoor, Harmonie de Vriendschap, Rabo 

Dichtbij fonds, VSB Fonds Woerden en 34 beursvloervrijwilligers. 
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Bijlage A 

 

KERNCIJFERS BEURSVLOER WOERDEN 2017 

 
 Resultaat 

 Aantal matches totaal 
 

• Kennis en kunde 

• Dubbel genieten 

• Helpende handen 

• Stage en recruitment 

• Middelen 

• Middelen, locatie 

• Coaching 

 

 

163 
 
 

 Maatschappelijke waarde Beursvloer  
 

€ 101.600 

 Gemiddelde waarde per match 
 

€ 623 

 Aantal werknemersvrijwilligers (bedrijven) 

 
368 

 Aantal deelnemers 

 
 

194 

 Aantal bedrijven 47 
(incl. ZZP’ers) 

 Aantal maatschappelijke organisaties 
78 

(waaronder 4 
scholen en 3 
serviceclubs) 

 Aantal deelnemers aan de voorbereidende  
 workshop ‘Goed voorbereid naar de Beursvloer’ 

14 

 Gemiddelde waardering evaluatieformulier 8,3 
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Bijlage B 

 
RESULTATEN DEELNEMERS EVALUATIE BEURSVLOER 

WOERDEN 2017 

34 respondenten 

 

1. Wat is uw mening over de volgende aspecten? 

 

 Uitstekend Goed Voldoende  Matig Slecht 

Locatie 18x 

53% 

15x 

44% 

1x 

3% 

  

Dag (donderdag) 13x 

38% 

19x 

56% 

1x 

3% 

1x 

3% 

 

Tijdstip 16.00-18.00 uur 14x 

41% 

17x 

50% 

2x 

6% 

1x 

3% 

 

Beursvloer zelf 15x 

44% 

17x 

50% 

1x 

3% 

1x 

3% 

 

Informatie vooraf 12x 

35% 

14x 

41% 

7x 

21% 

1x 

3% 

 

 

Toelichting & suggesties 

 

Locatie 

Opmerkingen: 

- uitstekend 

Dag en tijdstip 

Opmerkingen: 

- liefst wat later 

Beursvloer zelf 

Opmerkingen: 

- mag wel wat uitgebreider, wordt elk jaar minder 

- aanduiding tafels/corners! 

- duidelijk aangeven wat het aanbod is (Basisschool De Fontein Harmelen) 

- een betere scheiding tussen aanbod en vraag (volgens mij nu gele en 

witte badges), maar voor mij niet altijd even duidelijk wie wat was  

- op de beurs actuele lijst met deelnemers+ vraag en aanbod 

- grotere diversiteit bedrijven proberen te werven 

Informatie vooraf 

Opmerkingen: 

- wat meer vooraf op de website, stonden nu weinig bedrijven op. Dan kan 

je je goed voorbereiden. Wat op de folder staat ook op de website 

- perfect! Misschien iets vernieuwends om nog meer mensen aan te trekken 

 

2. Wat was het resultaat van de Beursvloer voor uw organisatie of voor u 

persoonlijk? 

- Enkele goede contacten gelegd 

- Deels gelukt 

- Mooie matches en donateur geworden van Stichting Carillon 

- Meerdere matches 

- Een kleine match en veel contacten en adressen uitgewisseld 

- 2 deals, zeer goed geregeld zowel organisatorisch als in uitvoering 

- Erg leuk om mensen blij te kunnen maken met iets kleins als diensten of 

cadeaus voor de vrijwilligers 

- Leuk initiatief met maatschappelijke waarde, exposure 
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- Geen match, wel vervolg op later tijdstip 

- Prima, zeer tevreden. Hartelijk dank! 

- Taart en ruimte 

- Een match met 4 partijen om foto’s te maken voor polo team op 

activiteiten locatie 

 

3. Zou u willen dat Beursvloer Woerden volgend jaar weer 

plaatsvindt? 

 

ja 29x 

nee  

anders - goed initiatief, iets minder noodzakelijk voor mij/onze organisatie (CIV 

Smart Technology) 

- eens per 2 jaar 

 

 

4. Welk cijfer geeft u de Beursvloer (1-10) 

 

6,5 7 8 8,5 9 10 

1x 3x 17x 2x 8x 1x 

 

Beursvloer Woerden 2017 krijgt gemiddelde waardering van 8,3 
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Bijlage C 

 

EVALUATIE WORKSHOP GOEDE ZAKEN 
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Bijlage D 

BEURSVLOER WOERDEN IN DE MEDIA 
Een greep uit de artikelen verschenen in de media 
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Woerden TV 

https://woerden.tv/9e-editie-woerdense-Beursvloer-bij-de-hall/ 

https://woerden.tv/mooie-matches-gesloten-op-woerdense-

Beursvloer/ 

Hans Pieters Fotoblog 

https://www.hanspieters.nl/Beursvloer-woerden-2017/ 

Reportage van RPL-FM 

https://youtu.be/gbDS476Rieo 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/gbDS476Rieo" 

frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

  

https://woerden.tv/9e-editie-woerdense-beursvloer-bij-de-hall/
https://woerden.tv/mooie-matches-gesloten-op-woerdense-beursvloer/
https://woerden.tv/mooie-matches-gesloten-op-woerdense-beursvloer/
https://www.hanspieters.nl/beursvloer-woerden-2017/
https://youtu.be/gbDS476Rieo
file:///C:/Users/Linda/Documents/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/gbDS476Rieo%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
file:///C:/Users/Linda/Documents/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/gbDS476Rieo%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
file:///C:/Users/Linda/Documents/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/gbDS476Rieo%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
file:///C:/Users/Linda/Documents/iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/gbDS476Rieo%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22autoplay;%20encrypted-media%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
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Verder besteedden veel organisaties en bedrijven op hun 

bedrijfspagina’s aandacht aan de Beursvloer, o.a.: 
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Bijlage E 

 

OVERZICHT MATCHES BEURSVLOER 2017 

Overzicht van 163 gesloten matches op Beursvloer 2017 

 
- separaat document -  

 


