Overzicht vraag en aanbod Beursvloer 2021
Donderdag 25 november 2021
Stichting de Ruilfabriek
Vraag:
Wij zijn op zoek naar drukwerkmogelijkheden, marketing, communicatie
adviezen. Wij zoeken ook bedrijven die kennis met ons willen delen of
workshops willen geven met name gericht op kwetsbare jongeren voor onze
zoete zoenen locatie.
Aanbod
• Wij bieden vrijwilligersplaatsen.
• Plek om te vergaderen.
Met de MaS uit de klas
Vraag:
Organisaties die helpende handjes zoeken (non profit)
Aanbod
Leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs die vrijwilligerswerk zoeken
vanuit burgerschapsvorming.
Nieuwegein Fonds
Aanbod
Het Nieuwegein Fonds denkt mee over:
•
•
•

besturen en aansturen van verenigingen en stichtingen
organiseren van evenementen en activiteiten
uitvoeren van buurtinitiatieven

Oosterlicht College Nieuwegein
Vraag
• Per jaar zetten een kleine 800 leerlingen van onze school voor voortgezet
onderwijs zich in het 2e en in het 3e leerjaar zich vrijwillig in bij een nonprofit organisatie. Mogelijk kunnen zij zich inzetten bij uw organisatie? Per
leerjaar is 15 uur maatschappelijke stage uur een verplichting. Onze
leerlinge kiezen zelf hun MaS en hebben hier tijd voor buiten de
schooltijden.
• Contacten met gecertificeerde leerwerkbedrijven, voor onze nieuw op te
zetten Leerwerk richting in het vmbo.

MVG energy solutions
Aanbod
Verzorgen van lichtplannen: Denk aan slechtzienden, hogere veiligheid,
betere leer- en werkprestaties (concentratie). Advies over besparen van
energiekosten op verlichting.
Medipoint
Vraag
Informatievoorziening tussen het sociaal domein (Wmo) en de intramurale
organisaties binnen Nieuwegein.
Aanbod
Onze organisatie bedient zowel de Wmo als de intramurale zorg binnen
Nieuwegein regio.
Sesamacademie
Aanbod
De Sesam Academie biedt advies en hulp aan vrijwilligersorganisaties op
allerlei gebieden zoals bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid,
communicatie, fondsenwerving, financieel beheer en inrichten van de
organisatie. De adviseurs zijn ooit werkzaam geweest bij de overheid of het
bedrijfsleven en hebben een schat aan kennis en ervaring die ze graag willen
inzetten voor organisaties zonder winstoogmerk.
Stichting Kamers met Aandacht
Vraag
• Bedrijven die kunnen helpen op welke manier dan ook bij het realiseren
van ons eerste tiny house.
• Op zoek naar ideeën om zoveel mogelijk verhuurders te vinden
• Samenwerking maakt sterker
Aanbod
In overleg.

Werkgroep Rundu
Vraag
• Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers
• Naast de bestaande contacten (scholen, rode kruis, kwr) zijn we altijd op
zoek naar organisaties die belangstelling hebben in onze werkzaamheden
en die denken ons daar verder in te kunnen ondersteunen.
DIKW Intelligence
Aanbod
• Helpende Handen
• Middelen en Materialen
• Kennis en Kunde
Pluktuin EreBloem
Vraag
Hulp bij het doorontwikkelen van onze buurtpluktuin EreBloem.
Budg€trust
Aanbod
Wij bieden een coachingstraject voor een medewerker van een bedrijf en/of
cliënt/vrijwilliger van een maatschappelijke organisatie aan, om er voor te
zorgen dat hij/zij op duurzame manier met zijn/haar budget kan omgaan.
Overzicht krijgen, duidelijk administreren, bewustwording,
gedragsverandering etc.
Reinaerde de Lijsterbes
Vraag
• Activiteiten met cliënten
• Uitje met cliënten
• Spelletjes/koken/bakken met cliënten
Aanbod
in overleg
Robin Food
Vraag
Hulp en netwerk

