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Voorwoord 
 

Samen voor Nieuwegein inspireert, activeert en implementeert Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen (MBO) in de gemeente Nieuwegein. Ons doel is een brug te slaan 

tussen bedrijf en samenleving, de binding tussen beide te verstevigen en daarmee de 

lokale samenleving te versterken. De nadruk ligt hierbij op werknemers die een actieve 

bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties als stichtingen, verenigingen en 

instellingen, met inzet van hun kennis en kunde, menskracht en middelen. Samen voor 

Nieuwegein handelt vanuit de gedachte dat betrokken ondernemen voor alle partijen 

toegevoegde waarde heeft. 

 

Samen voor Nieuwegein heeft als werkgebied de gemeente Nieuwegein. Met 

enthousiasme, resultaatgerichtheid en betrokkenheid verbinden we bedrijf en 

samenleving in concrete projecten zoals bijvoorbeeld de Beursvloer, NLdoet, 

maatschappelijke teambuildingsdagen, netwerkbijeenkomsten en we ondersteunen de 

gezamenlijke aanpak van relevante maatschappelijke thema’s in de stad. Daarmee levert 

Samen voor Nieuwegein een waardevolle bijdrage aan de versterking van de sociale 

samenhang in de samenleving.  

 

Hieronder het verslag van onze activiteiten in 2021. 

 

 

Het bestuur 

Dorathé van Doorn (voorzitter) 

Wil Broekman (penningmeester) 

Guido Bamberg 

Henry Hekman 
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1. Inleiding 
 
Net als in 2020 heeft de Corona pandemie veel impact gehad op onze activiteiten. 

Mensen verbinden via fysieke ontmoeting is eigenlijk de kern van ons werk en dat was 

meestal beperkt en soms zelfs helemaal niet mogelijk. Bij de toelichting op de activiteiten 

hierna gaan we daar verder op in. 

 

De ambitie om ons partnernetwerk uit te breiden is mede hierdoor niet gerealiseerd. De 

beperkte mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren en fysieke afspraken te maken 

speelt daarbij een rol. Maar de pandemie leidt er ook toe dat veel bedrijven en 

organisaties intern gericht waren. Een lastige omgeving dus om deze te benaderen voor 

ons netwerk.  

 

Daarnaast zijn de activiteiten beïnvloed door organisatorische aanpassingen. Vanuit 

financiële noodzaak was in de begroting 2021 uitgegaan van vermindering van het aantal 

uren van de intermediair Karin Beenen voor het twee halfjaar van 24 naar 16 uur. 

Uiteindelijk is deze vermindering al per 1 april ingegaan omdat onze intermediair een 

tweede baan kon krijgen. Dit heeft financieel geleid tot een positief exploitatiesaldo, 

maar het heeft uiteraard de slagkracht van de stichting verminderd.  

Karin is eind december 2021 volledig uit dienst gegaan omdat zij een nieuwe uitdaging 

heeft gevonden. Wij danken haar voor haar inzet en betrokkenheid gedurende ruim vijf 

jaar. 

Gezien de financiële onzekerheden is besloten vanaf 2022 projectgericht zzp’ers in te 

zetten en dus geen medewerker in loondienst te werven. 

 

 

2. Onze activiteiten in 2021 

NL Doet 
Het is lang onduidelijk geweest of en hoe NLdoet doorgang zou kunnen vinden. Het 

Oranjefonds heeft in februari besloten om NLdoet van maart naar 28 en 29 mei te 

verplaatsen. Corona en de bijbehorende maatregelen bleef echter een onzekere factor. 

Organisaties waren enorm terughoudend met hun aanmeldingen is. Met extra 

communicatie hebben we toch de mogelijkheden benadrukt. Uiteindelijk zijn er 20 

klussen aangemeld. Voornamelijk buitenactiviteiten, wat logisch is in deze tijd.  

 

Ook de jaarlijkse deelname van ROC leerlingen Toerisme & Horeca was lang onzeker. Het 

ROC heeft uiteindelijk besloten niet actief mee te klussen omdat de leerlingen in mei 

slechts beperkt naar school mochten en er nog veel maatregelen waren voor groepen. Er 

is in overleg gekozen voor een alternatieve invulling. De leerlingen hebben persoonlijke 

kaarten gemaakt voor bewoners van de locaties van Zorgspectrum en deze met een 

plantje uitgereikt.  

Er waren uiteindelijk 20 klussen aangemeld waarvoor zich 269 vrijwilligers hadden 

aangemeld. Bij het bezoeken van de organisaties bleek dat op het laatste moment nog 

meer mensen waren aangehaakt. Het werkelijk aantal actieve vrijwilligers zal ongeveer 

30 tot 40 hoger zijn geweest. 
 

Beursvloer 
De Beursvloer stond gepland voor 25 november, weer in fysieke vorm in De Kom na de 

digitale versie van 2020. Vanwege aanscherping van de coronamaatregelen is uiteindelijk 

besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan. Vanwege de beperkte voorbereidingstijd 

ook niet in digitale vorm. De gemeente is hierover tijdig geïnformeerd. 
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Partnerbijeenkomsten 
De beoogde partnerbijeenkomst is vorm gegeven met de bijeenkomst over 50 jaar 

ondernemen in Nieuwegein. 

 

Bijeenkomst voor en door ondernemers in kader van 50 jaar Nieuwegein 
Samen voor Nieuwegein heeft een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd om 

vanuit onze rol te kijken naar de toekomst van het ondernemen in relatie met 

duurzaamheid als breed thema. Op maandag 25 oktober hebben we de bijeenkomst 

georganiseerd bij onze partner het Oosterlicht College. 

Het programma bestond als eerste uit een film over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein 

met medewerking van wethouder Ellie Eggengoor, Kledingwinkel De Oude Sluis en 

Verstegen Grijpers. Daarna zijn door partners van Samen voor Nieuwegein in twee 

rondes workshops georganiseerd over Duurzaam ondernemen (Rabobank), het Nieuwe 

Werken (KWR en HLB Blömer), Inclusieve arbeidsmarkt (Lister, Wil en Jos Scholman), 

Innovatie en digitalisering (Active Ants en Zorgspectrum) en Bedrijfsvitaliteit (SportID en 

INHealth). 

De informele afsluiting werd omlijst door een expositie van Bibliotheek De Tweede 

Verdieping die in de Kinderboekenweek met kinderen tekeningen en filmpjes heeft 

gemaakt over het beroep van de toekomst. De PowerPoint die ze daarvan hebben 

gemaakt, hebben we getoond tijdens de netwerkborrel. 

De bijeenkomst is met enthousiasme bijgewoond door 57 personen, de film over 50 jaar 

ondernemen is via DUIC in Zaken op internet ongeveer 200 keer bekeken. 

Matches 
Omdat de Beursvloer niet is doorgegaan zijn er in 2021 geen matches gemaakt. Wel zijn 

er rondom de bijeenkomst voor het 50 jarig bestaan van Nieuwegein verbindingen 

gemaakt en hebben partners en andere bedrijven en organisaties zich ingezet om 

bijvoorbeeld presentaties te geven of een locatie ter beschikking te stellen. Bij het 

Oosterlicht waren heel veel medewerkers en MAS-stagiaires actief om de bijeenkomst 

mee te helpen organiseren.  

 

3. Communicatie 
Om de activiteiten van Samen voor Nieuwegein onder de aandacht te brengen zetten we 

verschillende communicatiemiddelen in. 

In onderstaand schema staat welke middelen onder andere zijn gebruikt.  

 
Persberichten 10 

Nieuwsbrieven / digitale uitnodigingen 12 

Abonnees nieuwsbrief 915 

Bezoekers website 8.677 

Twitter 646 volgers 

Facebook 516 pagina vind ik leuks 

Instagram 326 volgers 

LinkedIngroep  233 leden  

LinkedInpagina 58 volgers 
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4. Financiën 

 2021 2020 

Inkomsten   

Subsidie gemeente 29.005 20.400 

Partnerbijdragen 24.663 24.600 

Overige inkomsten 0 5.000 

sub 53.668 50.000 

   

Uitgaven   

Personeelskosten 38.992 51.021 

Activiteitenkosten 1.522 981 

Overige kosten 3.969 1.864 

sub 44.483 53.866 

   

Resultaat 9.065 -3.866 

   

 
Deze samenvatting van de jaarrekening 2021 is samengesteld op basis van het door de 

accountant opgestelde financiële jaarverslag. 

De cijfers zijn exclusief de bijdragen in natura van de partners. Deze bijdragen betreffen 

onder meer de inzet op het gebied van huisvesting- en kantoorkosten, het faciliteren van 

activiteiten en netwerkbijeenkomsten, publiciteit en de salarisadministratie. Deze 

bijdragen kunnen worden gewaardeerd op ca € 16.000. 

 

 
5. Organisatie 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit: 

• Voorzitter: Dorathé van Doorn, directeur PrintRun  

• Penningmeester: Wil Broekman  

• Bestuurslid: Henry Hekman, Huis-Stijl 

• Bestuurslid: Guido Bamberg, ABN-AMRO 

 

Het bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd. Daarnaast is er vaker dan normaal 

overleg geweest om praktische zaken en uitdagingen in dit bijzondere jaar te bespreken. 

 

Raad van Advies 

De Raad van Advies adviseert het bestuur van Samen voor Nieuwegein over het te 

voeren beleid en over actuele ontwikkelingen binnen de Nieuwegeinse samenleving. 

De Raad bestaat uit gerenommeerde ondernemers en bestuurders vanuit 

maatschappelijke organisaties.  

De Raad van Advies bestaat uit: 

• Ellie Eggengoor - wethouder gemeente Nieuwegein 

• Jolanda Lemcke-Valk – afdelingsleider VMBO Oosterlicht College 

• Betsy de Keizer – directeur De Keizer Holding 

• Gemma Wiegant – strategisch adviseur Bibliotheek De Tweede Verdieping 

 

Ambassadeurs 

Ambassadeurs vertegenwoordigen de stichting en dragen onze kernwaarden uit. 

Burgemeester Frans Backhuijs en wethouder Ellie Eggengoor nemen deze rol voor Samen 

voor Nieuwegein op zich. 
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Partners 

Eind 2021 had Samen voor Nieuwegein de volgende partners: 

 

 Subsidiegever 

Gemeente Nieuwegein  

 

Founding partner 

Movactor 

PrintRun 

HLB Blömer accountants en adviseurs 

Zorgspectrum 

Reinaerde 

Verbindion 
 

Partner  

Stadstheater en kunstencentrum De Kom 

Bibliotheek De Tweede Verdieping 

KWR Watercycle Research Institute 

Anna van Rijn College 

Aannemingsbedrijf B. van Hees en zonen 

 

Vrienden (bedrijven en professionele maatschappelijke organisaties) 

Lister Nieuwegein 

Vitras / Santé Partners 

Oosterlicht College 

Three Aces 

Fototeam K&M 

Sutter Kars Netwerknotarissen 

CROP Accountants 

Profcom 

Cals College 

 

Vrienden (vrijwilligersorganisaties) 

Bouwgein 

Jeugdland 

Atverni 

Steunpunt Mantelzorg 

Humanitas DMH 

Stichting Eet mee 

SVS Inburgering 

Kamers met Aandacht 

Geinoord Maatschappelijk 

 

 

 
 

 


