Wij zijn Samen voor Zeist, intermediair Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Wij geloven
in een community van changemakers bestaande uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en de
gemeente die in verbinding werken aan een inclusieve samenleving.
Samen met onze partners en klanten dragen we bij aan de Sustainable Development Goals.

Samen voor Zeist draagt direct bij aan SDG 17: Partnerschap om de SDG’s te bereiken
In de Zeister samenleving merken we een afstand tussen bedrijven, maatschappelijke
organisaties en personen, waardoor het hen niet altijd lukt om elkaar te vinden en/of zij niet
over de juiste informatie beschikken om samen te werken aan individuele en maatschappelijke
vraagstukken. Als intermediair MBO verkleinen wij deze afstand en gebrek aan informatie door
partijen aan elkaar te verbinden. Via deze verbindingen helpen we maatschappelijke
organisaties hun doelen te bereiken.
“Inspirerend, zoveel partijen die de samenwerking zoeken. Mooie nieuwe mensen en bedrijven
leren kennen.” “Wat een prachtige organisatie die verbindt. Erg waardevol voor regio Zeist!”
Samen voor Zeist werkt samen met organisaties die bijdragen aan de SDG’s. Indirect dragen wij daarom bij aan:
Minder armoede
Schuldpreventie - Versterking financiële
zelfredzaamheid - Afstand arbeidsmarkt
verkleinen.

Door de Moedige Dialoog te organiseren en in
coalitie met partners (zowel maatschappelijk veld als
bedrijfsleven) te werken aan schuldpreventie.

Goede gezondheid en welzijn
We helpen organisaties die extra handen en
inzet nodig hebben om hun doelen te
realiseren. Zoals bv het terugdringen van
eenzaamheid, een zinvolle dagbesteding,
participatie, gezonde leefstijl, etc.

Door bedrijfsvrijwilligerswerk te stimuleren via bv
zinvolle uitjes voor medewerkers; persoonlijke
aandacht voor een specifieke doelgroep én een
unieke ervaring opdoen “kleine moeite groot doen”
en “kijkje in een andere wereld”.

Kwaliteit onderwijs
We helpen onderwijsorganisaties in hun
streven naar oa gelijke kansen, kans op werk te
vergroten en toegang tot kunst en cultuur te
vergroten.

Door bedrijven te inspireren stage/ leerwerkplekken
te bieden als ook gastlessen te geven aan scholen op
hun eigen expertisegebied (zoals hygiënegastles, 3D
desgin) waardoor leerlingen beter toegerust zijn
voor de praktijk na school.

Fatsoenlijk werk en Gezonde economie
We helpen organisaties die op zoek zijn naar
werk-/leerplekken voor hun doelgroep (zoals
mensen met een beperking, leerlingen VSO,
nieuwkomers)

Door bedrijven te inspireren stage/ leerwerkplekken
te bieden als ook via workshops van SvZ gericht op
de inclusieve arbeidsmarkt. Zelf dragen we bij met
ons Zeister kerstpakket, gemaakt door werknemers
met afstand tot arbeidsmarkt.

Participatiesamenleving
Waarin iedereen gelijke kansen heeft en
kwetsbare doelgroepen mee kunnen doen en
kunnen bouwen op en aan een sociaal
netwerk.

Door matches en verbindingen te maken; een
ontmoeting leidt tot leren kennen, begrip,
verbinding; beginpunt van sociale cohesie.

Verantwoorde consumptie
Zowel overproductie tegen te gaan als ook
partners in de zorg met een klein budget te
faciliteren.

Door bedrijven te motiveren goederen, laptops en
meubilair een tweede leven te geven door deze
goederen in ons netwerk van zorg aan t bieden.

