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Samen voor Nieuwegein
Samen voor Nieuwegein werkt sinds 2010 aan haar passie: bijdragen aan een hechtere 

samenleving door in de Nieuwegeinse gemeenschap verbindingen te leggen tussen  

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

Uw maatschappelijke betrokkenheid zorgt voor een sterkere samenleving, waarbij we 

met	elkaar	bijdragen	aan	urgente	maatschappelijke	thema’s	zoals	(financiële)	zelf- 

redzaamheid, arbeidsparticipatie, mantelzorg, laaggeletterdheid en eenzaamheid. 

Resultaat
Onze inbreng richt zich op een win-win voor gemeenschap en partners. De Nieuwegeinse 

gemeenschap	profiteert	van	de	aanpak	van	maatschappelijke	thema’s.	Deelnemende	

bedrijven en organisaties ervaren versterking van hun imago en reputatie, verhogen van 

klant/leverancierstevredenheid en grotere verankering in Nieuwegein. Daarnaast vinden 

medewerkers het leuk en nuttig om bij te dragen aan de maatschappij. Het zorgt voor 

betrokken en gemotiveerde werknemers en u bent een aantrekkelijke werkgever voor 

werving van nieuwe werknemers.

Meerwaarde
Wij kennen het marktgebied en weten wat er speelt. Wij hebben een sterk netwerk van 

bedrijven, maatschappelijk organisaties en hebben een directe toegang tot de gemeente. 

Wij spreken de ‘taal van beide werelden’ en zijn daardoor in staat om maatschappelijke 

thema’s aan bedrijven en organisaties te koppelen. Dat bespaart u tijd en wij maken uw 

activiteiten zichtbaar!
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Wat doen wij?
•	 Jaarlijks organiseren wij een Beursvloer; een ontmoetingsevenement waar bedrijven 

en maatschappelijke organisaties handelen met gesloten beurs. Jaarlijks levert dit 

zo’n 100 afspraken op tot concrete samenwerking.

•	 Eén op één matching; wij brengen organisaties met elkaar in contact. Zo hebben wij 

voor bijvoorbeeld het project Taalbrigade@Work meerdere bedrijfsbezoeken georgani-

seerd, waarbij mensen met een taalachterstand de stap naar werk kunnen verkleinen.

•	 Aanpak maatschappelijke thema’s: wij werken samen met onze partners aan  

projecten op het gebied van maatschappelijke thema’s. We hebben conferenties 

georganiseerd over laaggeletterdheid en de werkende mantelzorger. Partners die 

samenwerken aan een project, maken structureel verbinding met elkaar.

•	 NLdoet: al jaren coördineren wij NLdoet in Nieuwegein. Jaarlijks worden zo’n 40 

klussen bij maatschappelijke organisaties aangepakt tijdens de NLdoet dagen.  

Inwoners, leerlingen van het ROC, medewerkers van bedrijven en gemeente werken 

samen tijdens deze dagen.

Enkele matches gemaakt op de beursvloer
•	 MVG Energy Solutions levert 55 schoenkadootjes voor de kinderen van kinderdag-

centrum Skippy. Skippy maakt 55 kerstkaarten als tegenprestatie.

•	 ESH	Media	maakt	affiches	voor	promotie	van	het	fotofestival	in	mei	2019	van	foto-

club Fotogein. De tegenprestatie van Fotogein is een fotoreportage.

•	 De gemeente Nieuwegein levert 5 vrijwilligers voor een uitje met kinderdagcentrum 

Skippy. Skippy zorgt voor de lunch.

•	 De	KOM	stelt	de	kleine	zaal	ter	beschikking	voor	cliënten	van	locatie	Vreeswijk	van	

zorgorganisatie	Zorgspectrum.	Zorgspectrum	stelt	een	bus	(in	overleg)	ter	beschik-

king en zorgt voor de pr.

•	 Verbindion biedt 1 keer gratis zwemmen voor mantelzorgers van het Steunpunt 

Mantelzorg. In de periode van april tot en met augustus mogen mantelzorgers gratis 

zwemmen in Merwestein. 

•	 HLB Blömer geeft een workshop/begeleiding handvatten voor budgetbegeleiding van 

de statushouders. 

•	 De Rabobank helpt bij het geven van een sollicitatietraining aan leerlingen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Adecco zorgt ervoor dat de leerlingen een lunch maken 

voor na de training.

•	 Scherrenberg	plaatst	een	veerelement	(speelwerktuig)	voor	de	kinderen	van	status-

houders op de Luifelstede. 



Samen voor Nieuwegein
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Partner worden van Samen voor Nieuwegein
Onze partners zijn de deelnemers aan hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken  

Organisaties in Nieuwegein. Wat doen wij speciaal voor onze partners:

•	 2x per jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst.

•	 4 tot 6x per jaar ontvangt u een digitale nieuwsbrief vol inspiratie en tips.

•	 Wij nodigen u uit om deel te nemen aan bijeenkomsten als workshops,  

de Beursvloer, NLdoet, themabijeenkomsten of andere initiatieven.

•	 U krijgt ondersteuning bij het maken van matches; wij zoeken naar een passende 

samenwerkingspartner voor de invulling van uw activiteiten op het gebied van  

maatschappelijke betrokkenheid.

•	 Publiciteit & zichtbaarheid: als partner kunt u uw bedrijfsnaam aan ons verbinden 

en	uw	bedrijf	profileren.	Uw	organisatie	wordt	op	onze	website	vermeld	met	een	link	

naar uw website. U ontvangt van ons het logo ‘partner van Samen voor Nieuwegein’.

•	 Van matches worden persberichten gemaakt voor de website en de lokale- en sociale 

media.

Kosten partnerschap
Wij maken onderscheid in soorten partnerschap. De bijdrage die u betaalt is afhankelijk 

van de grootte van uw organisatie. Partner worden doe je vanaf 1.000 euro per jaar. 

Graag doen wij u een passend aanbod. 

Als u een social return verplichting heeft met de gemeente Nieuwegein dan valt een  

partnerschap onder deze verplichting. Ook de uitvoering van de maatschappelijke  

projecten worden door de gemeente erkend als social return verplichting. 

Wilt u geen partner worden, maar u wilt ons wel ondersteunen, wordt dan ‘Vriend van 

Samen voor Nieuwegein’. Onze vrienden ondersteunen ons netwerk door een beperkte 

bijdrage per jaar.

Contact
Onze intermediair Karin Beenen of één van onze bestuursleden maakt graag een afspraak 

om een samenwerking te bespreken.


