JAARVERSLAG 2018

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.

Feestelijk hoogtepunt
Het jaar 2018 kende voor Samen voor Woerden een feestelijk
hoogtepunt: de tiende beursvloer. In coproductie met De
Meiden van Breuren en in samenwerking met Event Support
Holland, Purple Haze en Van der Putten Standbouw werd de
tiende beursvloer een spectaculaire. Er is een film gemaakt,
een magazine, de tien beursvloergastheren sinds 2009 kregen
een podium, er was een verrassende verbindingsact en een
pitchpodium voor hartverwarmende maatschappelijke initiatieven.
Een zinderend feest van ontmoeting en verbinding.
Meer feestelijks in 2018 was er voor Marion en Sander, bewoners
van Reinaerde Singelhof. Dankzij begeleidster Saskia die een
Kerstwens voor hen indiende, zagen zij hun ultieme wens vervuld.
Op 18 april verbond wethouder en trouwambtenaar Hans Haring
hen in de ‘onecht’ en beleefden zij samen met familie en vrienden
een onvergetelijke dag. Mogelijk gemaakt door ruimhartige
bijdragen van tal van betrokken Woerdense ondernemers.
Zo zijn meer dan 260 matches en verbindingen gerealiseerd.
Mogelijk dankzij alle maatschappelijk betrokken ondernemers in
Woerden die het belangrijk vinden bij te dragen aan een hechtere
samenleving. Wij zijn alle vrijwilligers, partners, ondernemers,
organisaties, fondsen en Gemeente Woerden enorm dankbaar
voor hun inzet en vertrouwen. Door gezamenlijk actief te zijn,
hebben we de Woerdense samenleving weer iets mooier kunnen
maken.
In dit jaarverslag leest u over onze inzet en activiteiten in 2018.
Veel leesplezier!
Bestuur Samen voor Woerden, voorzitter Dick van der Snoek
Intermediair Maatschappelijk Betrokken Ondernemen,
Nanette Mostert

ACTIVITEITEN IN 2018

Samen voor Woerden is
het netwerk en de specialist
voor maatschappelijk betrokken
ondernemen in Woerden.

Matches
Door het jaar heen zijn 262 matches gesloten:
174 beursvloermatches en 88 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 in 2018 zijn: Ameco Leren & Werken, ANBO,
Brownies&downieS, DMSS, El Rey, Jacob&Jacobus,
Philadelphia Zorg en Regiobibliotheek Het Groene Hart.
NLdoet
Samen voor Woerden omarmt NLDoet, de grootste landelijke
vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd door het
Oranje Fonds, en spant zich in om tijdens NLDoet (bedrijfs)
vrijwilligers in Woerden op de been te krijgen. Op 9 maart
waren burgemeester, wethouders, raadsleden en bedrijfsen maatschappelijke partners van Samen voor Woerden (55
personen) te gast bij Brownies&downieS voor het Woerdens
Ontbijt. Daarna gingen zij aan de slag te gaan bij diverse
kluslocaties: Abrona NUdoen (politiek café en uitje dierentuin),
Abrona Kasteel (binnen schilderwerk), Reinaerde Harmelen
(opknappen buitenruimte), Reinaerde Selma Lagerlöf (binnen
schilderwerk), Reinaerde Singelhof (EHBO-cursus) en een
kerstwensklus (opknappen slaapkamer).
Pak Je Kansen!-dag
Op 28 maart was de vierde editie van de Pak Je Kansen!-dag,
een samenwerking met Woerden Werkt!, UWV en Ferm Werk.
De dag bereidt deelnemers voor op hun bedrijfsbezoeken
tijdens Kom Binnen Bij Bedrijven. Vanuit het thema ‘omdenken’
werden 100 deelnemers geïnspireerd zich open te stellen

voor andere werkrichtingen. Ondernemers, HR-managers en
recruiters van Woerdense bedrijven vertelden wat ervoor nodig
is om bij hen te kunnen werken. Speciale gast John de Wolf,
ambassadeur Werk & Inkomen bij ANBO, vertelde uit eigen
ervaring: “Niets is voor altijd, blijf in beweging en durf iets
nieuws aan te gaan.” Er waren workshops, informatiestands en
persoonlijk advies.
Kom Binnen Bij Bedrijven-dag
Van 9-15 april zetten honderden bedrijven en organisaties in
Woerden en zeven andere gemeentes in het Groene Hart
deuren open voor belangstellenden en mensen op zoek naar
werk, stage, leerwerkplek of vrijwilligerswerk. Kom Binnen
Bij Bedrijven is in 2014 in Woerden geïnitieerd en wordt door
andere gemeentes opgepikt. In 2018 organiseerden acht
gemeentes gezamenlijk Kom Binnen Bij Bedrijven. De open dag
werd een week, waarin bedrijven bepalen op welk moment zij
bezoekers ontvangen. Samen voor Woerden heeft Kom Binnen
Bij Bedrijven geleid. 74 bedrijven stelden hun bedrijf open, zij
kregen 265 bezoekers waaruit 20 matches zijn voortgekomen.
Goed voor € 203.750 aan maatschappelijke waarde.
Workshop ‘Goed voorbereid naar de Beursvloer’
Op 19 september volgden 20 deelnemers de workshop ‘Goed
voorbereid naar de beursvloer’, bij gastlocatie Brownies &
downieS. Trainer Wilco Verdoold, online marketeer bij Loyals,
nam de aspirant beursvloerdeelnemers mee in het spel en de
regels van het matchen en vinden van connecties.
Jubileum Beursvloer Woerden, powered by
De Meiden van Breuren
In coproductie met De Meiden van Breuren en in samenwerking
met maatschappelijk betrokken ondernemers Event Support
Holland, Purple Haze en Van der Putten Standbouw, werd het
een spectaculaire beursvloer. Een jubileumeditie waardig. In
de tot feestzaal omgebouwde bedrijfshal van Event Support

Geen Beursvloer Woerden
mogelijk zonder inzet van tientallen
beursvloervrijwilligers en bijdragen
van VSB Fonds Woerden en
Rabo Dichtbij Fonds

startte het event met een film over 10 jaar Beursvloer Woerden.
De tien beursvloergastheren sinds 2009 kwamen nog eens
in the spotlights op het podium. Er volgde een meeslepende
act door De Meiden van Breuren, waarbij de deelnemers zich
letterlijk met elkaar verbonden. Geen beter begin denkbaar voor
meet and match. Na twee uur matchen maakte burgemeester
Molkenboer de meest creatieve beursvloermatch bekend.
Pitchpodium
De beursvloer sloot met een verrassende bonus tijdens het
pitchpodium van De Meiden van Breuren. Vijf organisaties
hadden een pitchvraag ingediend en werden uitgenodigd voor
een korte krachtige pitch. Na razendsnel beraad besloten De
Meiden van Breuren alle pitchers tot winnaar uit te roepen.
Boogh Harmelen, Abrona NUdoen!, KUNSTaandenRIJN, De
Terugwinning en Inloophuis Leven met kanker winnen allemaal
een event door De Meiden van Breuren met hun hulpvraag
centraal.
Beursvloer Magazine
Tien jaar Beursvloer Woerden is opgetekend in een glossy
beursvloerkrant. Tien edities vastgelegd op honderden
professionele foto’s van Lakerveld Fotodesign. Het
bewaarexemplaar is opgemaakt door Femke de Graaf Concept
& Ontwerp, van De Meiden van Breuren.
Meest creatieve beursvloermatch
De jury met Tim Wolters (Gemeente Woerden), Frank van der
Heijden (VDH Vastgoed) en Ellen Vossen (Hart voor Woerden),
beoordeelde alle beursvloermatches op vijf criteria en kwam
tot een top 3: Creativiteit en bijzonderheid - Inspiratie voor
anderen - Impact en waarde - Wederkerigheid - Reikwijdte.
De beursvloerdeelnemers applaudisseerden het luidst voor de
match van Abrona NUdoen! met Inloophuis Leven met kanker.
Abrona gaat met cliënten collecteren voor het Inloophuis. Als
tegenprestatie biedt het Inloophuis storytelling over Abrona

NUdoen! Een krachtig en drempelverlagend verhaal over de
mogelijkheden en talenten van de mensen van NUdoen! Het
verhaal over mogelijkheden dat iedereen moet kennen.
Kerstwens Woerden
De actie Kerstwens Woerden leverde 86 wensen op, waarvan
53 zijn ingewilligd dankzij bijdragen en inzet van Woerdense
ondernemers. Een vaste waarde in de actie is het diner bij
Inloophuis ’t Centrum. Voor mensen die het is toegewenst,
door kok Jan met zijn zus Ada en met medewerking van de
kerstwenscommissie. Deelnemers genieten van een diner in
huiskamersfeer, ontmoeten vaak lotgenoten en raken bekend
met het Inloophuis.
Opvallend was de wens voor Marion, bewoonster Reinaerde
Singelhof, haar toegewenst door begeleidster Saskia.
‘Marion weet dat zij nooit echt zou kunnen trouwen, maar
ze zou zo graag eens een Sissy-jurk dragen en op de foto
met haar vriend Sander.’ Het uitgebreide netwerk van de
kerstwenscommissieleden werkte de wens uit tot een
sprookjesdag. Naast jurk en pak van De Witte Markies,
kwamen er ringen, kapster/make-up, bruidsboeket, wethouder
trouwambtenaar die in de ‘onecht’ verbond, Stadsmuseum
als trouwlocatie, Tuk Tuk Woerden, fotograaf, bruidstaart en
receptie bij De Hofclub.
Studiedagen Samen voor Betrokken Ondernemen (SVBO)
Elk jaar zijn er studiedagen waar de intermediairs van de
SVBO-vestigingen kennis en ervaringen uitwisselen en
trainingen volgen. Het onderwerp ‘impact meten’ kwam onder
de aandacht, als landelijke ontwikkeling bij maatschappelijk
betrokken ondernemen. Hoe kunnen we onze impact zichtbaar
maken? Voor interne kwaliteitssturing, positionering en
marktbewerking. Aan de hand van model Theory of Change
beschrijft Bureau Avance de verandering die een bedrijf
nastreeft en hoe die verandering wordt gerealiseerd. Avance

ontwikkelde vragenlijsten aan de hand waarvan impact
kan worden gemeten bij bedrijven, bedrijfsvrijwilligers en
maatschappelijke organisaties die hebben meegedaan aan
activiteiten van Samen voor Woerden. In 2019 komen de
vragenlijsten beschikbaar.
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van toepassing. Samen voor Woerden
neemt de nieuwe privacyregels in acht en heeft maatregelen
getroffen om aan AVG te voldoen, waaronder een uitvoerige
privacy- en cookieverklaring op de website.

DOELSTELLINGEN 2018

Matches
Totale waarde in euro
Aantal matches
buiten de Beursvloer om
Aantal werknemersvrijwilligers
Bereik doelgroep
zoals cliënten in zorginstellingen,
verenigingen en stichtingen

Begroot

Gerealiseerd

190

262

150.000

161.230

40

88

350

346

3.000

3.976

ORGANISATIE

Bestuur
Er zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden in 2018 en
één lid trad af. Mr Brigit G.T.J. Colaris – van der Ven, notaris
Westdam Netwerk Notarissen, heeft na drie jaar haar taak
als penningmeester overgedragen aan Paul Kwak, Assistent
Accountant bij Lekx Kok Geerlofs Accountants. Stephanie
Boogert, Manager Productie en Detachering bij Ferm Werk, is
als algemeen bestuurslid toegetreden. Voorzitter Dick van der
Snoek viel om gezondheidsredenen uit. Junior Brandenburg,
Operationeel Directeur Ultimoo Group, werd interim voorzitter.
Secretaris Willy Breunesse maakte van 2018 haar laatste
bestuursjaar.
Het bestuur van Samen voor Woerden bestond ook in 2018
uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hun kennis en
ervaring ‘om niet’ inzetten.
n

Dick van der Snoek (voorzitter)

n

Junior Brandenburg (interim voorzitter)

n

Willy Breunesse (secretaris)

n

Paul Kwak (penningmeester)

n

Stephanie Boogert (algemeen bestuurslid)

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, en Denny van Drogenbroek, kantoordirecteur
Rabobank Rijn & Veenstromen nemen deze rol voor Samen voor
Woerden op zich.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De samenvatting van de
jaarrekening 2018
is samengesteld onder
verantwoording van
Samen voor Woerden
op basis van het door
de accountant opgestelde
financiële jaarverslag
dat is goedgekeurd
door het bestuur.

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 2018 			
1.

Gemeente Woerden

47.160

2.

Fondsen

750

3.

Partners

9.253

4.

Partners in natura

16.150

Kosten 2018
5.

Algemene kosten

7.441

6.

Kosten Beursvloer

10.010

7.

Personeelskosten

38.745

8.

Kosten gedekt in natura

16.150

PARTNERS
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 zijn:
Ameco Leren & Werken, ANBO,
Brownies&downieS, DMSS, El Rey,
Jacob&Jacobus, Philadelphia Zorg
en Regiobibliotheek Het Groene Hart.
Daarnaast tonen veel ondernemers
bereidheid specifieke (eenmalige)
matches te sluiten.

Founder
• Gemeente Woerden
Goud (€ 2.500 - € 5.000):
• VSB Fonds
• Event Support Holland
Robijn (€ 1.500 - € 2.500):
• Gerritse IJzerwaren
• Philadelphia Zorg
• Rabo Dichtbij fonds
Zilver (€ 750 - € 1.500):
• VDH Vastgoed
Brons (€ 500 – € 2.500):
• Abrona
• ANBO
• Ferm Werk
• Reinaerde
Vriend van (€ 100 - € 500):
• Amerpoort
• Boogh Harmelen
• BlijWerkt
• Kwintes West
• Regiobibliotheek
Het Groene Hart
• Stidad
• WIJ3.0

Partner in natura:
• Ameco
• Brownies & downieS
• DMSS
• El Rey
• Grant Thornton Accountants
en Adviseurs
• Jacob@Jacobus
• Lakerveld Fotodesign
• LOK Facilitair
• Loyals
• MeetINoffice
• Oncemedia
• OnderNamen
• Ondernemerskring Woerden
• Pompier
• Purple Haze
• Slagerij Van Kesteren
• Stresscentrum
• Van der Putten Standbouw
• Westdam Netwerk
Notarissen

COLOFON
Kijk voor meer informatie op
www.samenvoorwoerden.nl

Samen voor Woerden
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