
Onze Missie: Versterken hechtere samenleving

JAARVERSLAG 2019

Diamanten en gouden partners

Matches

Financiën

Ons netwerk

Activiteiten/bijeenkomsten

1 gemeente

14 maatschappelijk partners

15 bedrijvenpartners

9 vrienden

•	 NLdoet
•	 Themabijeenkomst arbeidsmarkt
•	 ‘Iedereen kan sporten dag’ 
•	 Workshop ‘Samen voor… een goede 

beursvloermatch’
•	 Beursvloer
•	 Uitgestelde themabijeenkomst Duurzame 

inzetbaarheid

103 totaal in 2019

80 Beursvloer

23 overig

Totale maatschappelijke waarde:  
474.205,00

Inkomsten 
Subsidie gemeente 10.000
Partnerbijdragen 45.000
Overig 10.000
 65.000
Uitgaven 
Personeel 49.000
Activiteiten 12.000
Communicatie 5.000
Overig 6.000
 72.000
Resultaat - 7.000

Sinds 2010 werkt Samen voor Nieuwegein aan haar passie; een hechtere samenleving door in de 
lokale gemeenschap verbindingen te leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Samen voor Nieuwegein verbindt partijen, inspireert, organiseert en adviseert.



Een selectie van onze matches

JAARVERSLAG 2019

Matches voor de Taalbrigade@Work van bibliotheek De tweede verdieping (thema: laaggeletterdheid).  
De deelnemers aan de Taalbrigade@Work zijn op bezoek geweest en hebben een rondleiding gehad bij: 

•	 Active Ants 
•	 RTV Utrecht 
•	 Fletcher Hotel Nieuwegein

Andere matches
•	 Samen met KWR, SportID en Reinaerde hebben we de Iedereen kan sporten dag georganiseerd, 

speciaal voor mensen met een beperking. Op deze dag waren zo’n 30 medewerkers van KWR 
actief als vrijwilliger. 

•	 MVG Energy Solutions verzorgt buitenverlichting voor het wijknetwerk Fokkesteeg. 
•	 HLB Blömer geeft advies over de incasso / administratie aan de Nicolaaskerk. 
•	 Cliënten van de Lijsterbes gaan eten bij locatie Vreeswijk van Zorgspectrum.  

Zorgspectrum zorgt voor de maaltijd. Hierdoor kunnen de cliënten kennismaken met de ouderen 
die bij Zorg spectrum wonen.

•	 Vrijwilligers van Lister gaan werken in de Ruilwinkel van de Ruilfabriek. De Ruilfabriek biedt  
vergaderruimte en een duurzaamheidsworkshop.

•	 GWW Scherrenberg maakt een afdak zodat het golfkarretje van het dorpshuis droog komt te 
staan. Het dorpshuis biedt een zaalruimte of lunch en een keer meelopen tijdens een activiteit.

•	 HLB Blömer verzorgt een sollicitatietraining aan leerlingen van het Anna van Rijn college. Het 
Anna van Rijn college zorgt voor een lunch voor 10 personen.

•	 Lister geeft een WAP training voor medewerkers van de Kringloopwinkel. De Kringloopwinkel 
biedt een ruimte aan Lister.

•	 Vitam biedt een leerwerplek voor 2 leerlingen van het Anna van Rijn College. De leerlingen  
helpen in de catering.

•	 De cliënten van Reinaerde De Lijsterbes mogen (in overleg) een voorstelling bezoeken in  
De Kom. De cliënten helpen De Kom bij de garderobe.

Global Goals

Wij sluiten met onze activiteiten aan bij de Global Goals.


