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Naar onze site
lokaal en inclusief

N ET WE RK

BIJEENKOM S TEN

118 organisaties
In 2020 - 12 nieuwe partners!

13 bijeenkomsten - 244 deelnemers
2x Carrousel bijeenkomsten
- Ondernemende dagbesteding–
Project Icarus
- Energiezuinig bedrijfspand–
Energiehuis

1 gemeente

1x HR Workshops o.l.v. Labor

71 maatschappelijke partners

46 bedrijfspartners

3x online netwerk Meet & Match
bijeenkomsten

4x uitwisselingsbijeenkomsten voor
en met het maatschappelijk veld

M ATC HE N
275 matches in coronajaar 2020

1x webinar financieel gezonde
werknemers door Rabobank, Wessels
Zeist en de Sociaal Raadslieden

Bedrijfsvrijwilligersinzet:
414 vrijwilligers
Het totaal aantal uren dat zij zich
beschikbaar stelden komt neer op:
1132 uren
Zij bereikten in totaal:
872 cliënten

1x bestuurdersoverleg met Zorg
netwerkpartners

€114.992,- maatschappelijke waarde
1x kick off ‘15 jaar Samen voor Zeist’
bij Achmea

F IN AN C I Ë N

Mooie connecties gemaakt en veel
mooie nieuwe koppelingen gemaakt.
Dank je wel weer voor het faciliteren
Wilma en Katherina.

De overhead kosten zijn zo laag mogelijk gehouden door gebruik te maken van
faciliteiten van partners en founders uit het netwerk van Samen voor Zeist. De
totale waarde hiervan is € 7.955,-.

FOU ND ERS

Ik heb weer mooie contacten opgedaan
die allemaal een vervolg gaan krijgen!
Zo blij met jullie.

W ij z ij n Sa me n vo or Z e ist,

e e n c o m m unity van cha n gemakers bestaande uit bedrijven,
m aa t s c ha ppe lijke o r ga nisaties en de gemeente die in verbindin g

we r k e n a a n e e n inclusie ve sa me nle ving.
O N ZE I MP A CT OP SAM ENLEVING

“In januari heeft Essity bij ons de ‘handen was’training gedaan! Inmiddels is de training tijdens de
Corona crisis een aantal keren herhaald. Ook ligt het
lesmateriaal op verschillende plekken in de organisatie.
Wat waren jullie er op tijd bij! Van groot belang in deze
tijd van hergebruik van spullen.” Kringloop Zeist over
komst Essity in januari 2020

“Samen voor Zeist denkt altijd met je mee.
Ik ervaar ze als zeer betrokken en goed in
verbindingen leggen tussen de netwerkpartners.”

In coronatijd elkaar toch echt zien en horen. Accolade
Zorg krijgt hoogwerker via Wessels Zeist tot haar
beschikking waarmee contact mogelijk wordt tussen
bewoners en familie. Naast videobellen is dit een fijne
manier om elkaar toch “echt” te zien en zelfs te horen.
“Het is hartverwarmend hoe familie, vrijwilligers en
medewerkers zich inzetten om waar het echt om gaat,
het echte contact, toch te faciliteren.” Aldus Accolade
Zorg.

De verfklus bij Reinaerde door Supply Value smaakt
naar meer. En dan meer in de zin van “meedenken”
vanuit haar kennis en kunde op het gebied van
procesoptimalisatie, supply chain management,
digitalisering of inkoop. Dat leidde na de zomer tot
een 2e teststraat waar medewerkers van Reinaerde op
corona getest konden worden. “Een match met directe
impact!” aldus Supply Value.

Prokkelstages: Rebekka van Abrona neemt een
kijkje in een andere keuken, die van Creatief Herstel.
“Spannend maar toch meedoen en aan het eind van
de dag een goed gevoel”; een mooie leerervaring.
Voor het 3e jaar op rij: prokkelstages voor leerlingen
van VSO Meerklank bij Hotel Restaurant Oud London:
“kamers schoonmaken, serieus werk, een goede
werkervaring, voor herhaling vatbaar!”

Het Zeister kerstpakket: Improviseren, bijspringen
en leren van elkaar. Met als resultaat een heel
mooi en professioneel kerstpakket met veel goeie
reacties. De makers zijn trots op het bereikte
resultaat!

