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Vanuit de kernwaarden verbinden – inspireren – samenwerken 
inspireert, activeert en coördineert Samen voor Woerden 
maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Woerden. 
Onze missie is om bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
Woerden nauwer te laten samenwerken in een sterk, zelfredzaam 
en duurzaam netwerk.

Samen voor Woerden brengt partijen samen en brengt, als schakel 
tussen ideëel en commercieel, verbinding tot stand. Ondernemers 
zijn bereid tot maatschappelijk betrokken ondernemen en willen 
echt iets betekenen voor de samenleving. Waar het hen ontbreekt 
aan kennis en tijd om daar concreet invulling aan te geven, vinden 
zij in Samen voor Woerden een professionele partner. Dankzij 
ervaring en inzet van het grote netwerk van bestuur, intermediairs 
en de partners van Samen voor Woerden wordt de drempel lager 
om bij te dragen aan het versterken van de lokale samenleving. 

Stond 2018 in het teken van vieren (10 jaar Beursvloer Woerden), 
2019 werd het jaar van vooruit kijken en toewerken naar en 
investeren in vernieuwing. Dick van der Snoek en Willy Breunesse, 
respectievelijk voorzitter en secretaris sinds de oprichting van 
de stichting in 2009, namen na 10 jaar afscheid. Wij zijn hen 
zeer erkentelijk voor alles wat zij voor Samen voor Woerden 
hebben betekend. In juni hebben wij met een diner afscheid 
genomen, waarbij betrokkenen van het eerste uur, hen in 
videoboodschappen persoonlijk toespraken. Junior Brandenburg 
trad aan als voorzitter. Na het vertrek van project assistent Linda 
Eduardo, kwam Marleen Strien er als tweede intermediair bij met 
expertise op het gebied van grafisch ontwerpen, marketing en ICT 
voor meer maatschappelijke impact. 

Met een nieuw team en nieuwe energie is in 2019 de aanzet 
gegeven voor nieuwe projecten, teneinde bestendig te kunnen zijn 
voor de komende 10 jaar. 

In dit verslag leest u over onze inzet en activiteiten in 2019. 

VOORWOORD

Het Pitchpanel tijdens de 
Beursvloer

Felicitaties voor Dave van 
Brownies & downieS voor 

leukste restaurant



Er is in 2019 gekeken naar het zichtbaar maken van onze impact. 
Dit hebben we vertaald in onze bijdrage aan de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Als Samen 
voor Woerden zetten wij ons in voor SDG 17. Wij werken aan 
een community van changemakers bestaand uit bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en gemeente. Met deze community 
gaan we partnerschappen aan welke leiden naar een inclusieve 
samenleving om lokale doelen te bereiken als duurzame steden 
en gemeenschappen, ongelijkheid verminderen, waardig werk 
en economische groei, goede gezondheid en welzijn en geen 
armoede. 

We willen dit bereiken door bijeenkomsten te organiseren, 
bedrijven en organisaties aan elkaar te verbinden met behulp van 
matching en partners aan ons te koppelen, zodat 
• Bedrijven Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
integreren in hun missie en de positieve gevolgen hiervan ervaren
• De medewerkers van bedrijven meer betrokken raken bij 
de lokale samenleving en meer begrip hebben voor de kwetsbare 
doelgroepen.
• Maatschappelijke organisaties beter hun doelstellingen 
halen en effectiever zijn en beter kunnen samenwerken met 
bedrijven.
• Kwetsbare doelgroepen indirect meer meedoen in de 
maatschappij. 

Onze doelen voor de komende 3 jaar zijn een gedeelde visie 
met gezamenlijke principes en waarden neerzetten, het netwerk 
uitbreiden en werken aan duurzame verbintenissen. Een 
verdieping hiervoor in 2020 is het sturen op KPI’s die bijdragen 
aan het verhogen van de impact op de gekozen doelen. 
We hebben onze impact weergegeven met de Social Handprint. 
De Social Handprint is een instrument van MAEX waarmee de 
maatschappelijke impact van sociale ondernemingen op een 
visuele manier inzichtelijk wordt gemaakt. De Social Handprint 
is gebaseerd op de SDG’s. Met behulp van de Social Handprint 
kan men in één oogopslag zien aan welke SDG’s een initiatief of 
sociale onderneming bijdraagt. Voor meer info, kijk ook op de site 
van MAEX. 

ONZE IMPACT

De Social Handprint van 
Samen voor Woerden



1. Matches voor partners
In de ambitie het netwerk van Samen voor Woerden uit te 
breiden, is actief ingezet op acquisitie van nieuwe partners. 
Toegetreden in 2019 zijn: Careyn, Cor Werkt Beter en Lok 
Facilitair. Voor Careyn hebben we een high tea georganiseerd door 
vrijwilligers van Provincie Utrecht en de kerstmarkt gepromoot. 
Cor Werkt Beter maakte een verrijdbaar podium voor Gemeente 
Woerden, nodig tijdens de Beursvloer. Lok Facilitair stelde een 
vrijwilliger en professionele hogedrukapparatuur beschikbaar 
tijdens NL Doet. 
Door het jaar heen zijn 210 matches gesloten: 121 
beursvloermatches en 89 overige matches. In samenwerking 
met Philadelphia Zorg en Beweegteam Woerden bereidden we 
een Rollatorloop voor, geïnspireerd op de jaarlijkse rollatorloop 
van onze collega’s Betrokken Ondernemers Breda. Een vrolijk 
en aansprekend evenement dat elk jaar verder groeit. Er zijn 
sponsors geworven en maatschappelijke stagiairs. Helaas kon het 
evenement op de geplande datum in september niet doorgaan 
vanwege het weer. Het evenement is verplaatst naar 2020. Andere 
activiteiten in samenwerking met Philadelphia, waaronder silent 
disco en Heel Woerden Bakt voor mensen met een beperking, zijn 
op hoofdlijnen voorbereid. Haalbaarheid wordt verwacht in 2020. 

2. NL Doet met ontbijtnetwerkbijeenkomst
Samen voor Woerden adviseert haar maatschappelijke partners 
deel te nemen aan NL Doet. Zodra de aanmeldingsmogelijkheid 
open gaat, denkt Samen voor Woerden met haar partners mee 
in klussen en activiteiten. Tijdig aanmelden bij het Oranje Fonds 
levert de maatschappelijk organisaties een kansrijke bijdrage van 
maximaal € 400 (t.b.v. out of pocket-bestedingen) op. In totaal 60 
(bedrijfs)vrijwilligers zijn ingezet bij zeven klussen en activiteiten. 
Brownies&downieS verzorgde het ontbijtbuffet, Groenendijk 
Bedrijfskleding en Hurricane leverden de Woerdense NL Doet 
T-shirts. 
In samenwerking met lokale partijen Hart voor Woerden en 
Stichting Present onderzoeken we de mogelijkheid NL Doet breder 
op de Woerdense kaart zetten. Collega Samen voor Nieuwegein 
organiseert al jaren i.s.m. Movactor NL Doet in Nieuwegein. 

ACTIVITEITEN IN 2019

Match van het Stadshart 
met het Thuishuis

NLdoet in 2019 bij Abrona



Naast bedrijfsvrijwilligers worden ook scholieren, buurt- en 
sportverenigingen (burgerschapsvorming) succesvol betrokken. NL 
Doet heeft de potentie hét evenement worden om vrijwilligerswerk 
in Woerden onder de aandacht te brengen en inwoners iets voor 
een ander te laten doen. Echter dat vergt substantieel meer 
uren (coördinatie en organisatie) en budget, hetgeen in de 
subsidieaanvraag van 2020 helaas niet is gehonoreerd. 

3. Purpose marketing  
Bedrijven die purpose in hun marketing toepassen, presteren 
gemiddeld 133% beter dan de markt. Purpose betekent de sterke 
wil om bij te dragen aan de maatschappij en tegelijk geld te 
verdienen. Het zorgt ervoor dat medewerkers gelukkiger zijn in 
hun werk en dat bedrijven aantrekkelijker zijn voor nieuw talent. 
Vanuit de gedachte ’people don’t buy what you do, but why you 
do it’ gaat de masterclass Purpose Marketing over de verbinding 
tussen de identiteit van het bedrijf en de beleving van hun merk 
door klanten. Samen voor Woerden onderzoekt de mogelijkheid 
deze masterclass in samenwerking met Ondernemerskring 
Woerden te organiseren. 

4. Training ‘Goed voorbereid naar de Beursvloer’
Op 23 september volgden 24 deelnemers de workshop ‘Goed 
voorbereid naar de Beursvloer’, bij gastlocatie Brownies&downieS. 
Trainer Wilco Verdoold, online marketeer bij Loyals (partner van 
Samen voor Woerden) nam de aspirant beursvloerdeelnemers 
mee in het spel en de regels van het matchen en vinden van 
connecties. Bij de workshop assisteerden twee dames van De 
Meiden van Breuren. Er werden diverse matches gesloten die 
tijdens de Beursvloer bekrachtigd zijn. 

5. Beursvloer Woerden
Na de uitbundige jubileumeditie in 2019, was de uitdaging de 
elfde editie iets extra’s te geven om daarmee deelname (m.n. 
vanuit het bedrijfsleven) te enthousiasmeren. De extra’s werden 
de Raadzaal als locatie (voor velen een primeur), de TED talk van 
Tony’s Chocolonely en het pitchpodium. Er werden 121 matches 
gesloten met een totale maatschappelijke waarde van € 98.475. 
Geen Beursvloer Woerden mogelijk zonder inzet van tientallen 
beursvloervrijwilligers en bijdrage van VSB Fonds Woerden. Zie 
separaat rapport Beursvloer Woerden 2019 voor een gedetailleerd 
verslag.

6. Bekendheid vergroten  
De basis van Samen voor Woerden is ons uitgebreide netwerk, 

Training ‘Goed voorbereid 
naar de Beursvloer’



wij zijn dan ook continu bezig ons netwerk te onderhouden, 
te verbeteren en uit te breiden. Door aan te sluiten bij lokale 
netwerkinitiatieven en –bijeenkomsten en persoonlijke contacten 
te leggen, breiden we onze bekendheid uit. Er wordt geregeld naar 
Samen voor Woerden doorverwezen. Om de betrokkenheid van 
serviceclubs te vergroten, voegden we het onderdeel pitchpodium 
toe aan de Beursvloer. Vier serviceclubs beoordeelden pitches 
van maatschappelijke organisaties en adopteerden een hen 
aansprekend projectvoorstel (als in Dragon’s Den). 

7. Bedrijfsbezoeken acquisitie en opvolging Beursvloer
Doorlopend onderhouden we de relaties met maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en partners en volgen nauwlettend 
beursvloermatches op. 

8. Communicatie en promotie
Er zijn in 2019 zeven nieuwsbrieven verstuurd naar 1.500 
abonnees. Naast de gebruikelijke communicatiemiddelen en social 
mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) hebben 
we een algemene flyer ontwikkeld over het hoe/wat/waarom van 
Samen voor Woerden. De flyer gebruiken we bij kennismakingen 
met nieuwe partijen. Ook ontwikkelden we de ansichtkaart 
‘HELPEN MAAKT JE HAPPY …’ Met deze sympathieke boodschap 
sporen we geadresseerden aan ook te helpen. 

9. Overhead 
De penningmeester doet de betalingen en verzorgt de Btw-
aangiftes. Het bestuur en de intermediairs komen elke twee 
maanden bij elkaar. Naar behoefte is overlegd we met de 
gemeente (Tim Wolters). Samen voor Woerden heeft, net als 
andere Woerdense stichtingen, meegedaan aan sessies door K2 
over herijking van het subsidiebeleid in 2021. 

10. Jaarverslag
Daar leest u hier het resultaat van. 

11. Overleg/opleiding Samen voor Betrokken 
Ondernemen
Twee keer per jaar zijn er studiedagen met collega’s in het land, 
verenigd in Samen voor Betrokken Ondernemen. De lijnen zijn 
kort en we leren van elkaar. Als actief lid van het landelijke 
netwerk Samen voor Betrokken Ondernemen participeren wij in 
deskundigheidsbevordering, professionalisering en verdieping 
op het gebied van impactmeting en de Sustainable Development 
Goals. In 2019 is geëxperimenteerd met vragenlijsten (in 2018 

Match tussen Thuishuis en 
FermWerk, locatie voor 
kerstfeest voor ouderen



o.l.v. Bureau Avance samengesteld) om de impact te meten van 
vrijwillige inzet door bedrijfsvrijwilligers. Drie vragenlijsten: voor 
het bedrijf, de maatschappelijke organisatie en de (bedrijfs)
vrijwilliger. Het is gebleken dat de vragenlijsten te lang en te 
uitgebreid zijn, respondenten haken af. De toepasbaarheid van de 
lijsten staat ter discussie. De evaluatie met Bureau Avance gaat 
nog plaatsvinden. 

12. Pak Je Kansen!-dag
In goed overleg met FermWerk is, gezien de actuele arbeidsmarkt, 
besloten de Pak Je Kansen!-dag in 2019 niet te organiseren. De 
Pak Je Kansen!-dag bereidt werkzoekenden, aan de hand van 
workshops door professionals, voor op bedrijfsbezoeken tijdens 
Kom Binnen Bij Bedrijven. FermWerk begeleidt mensen een-op-
een naar werk en levert daarbij maatwerk. De conclusie was dat 
de doelgroep daarmee afdoende wordt geholpen. 

13. Kom Binnen bij Bedrijven
Woerden Werkt (Gemeente Woerden, Economische Zaken) 
verleende Samen voor Woerden ook in 2019 opdracht het 
project ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’ te organiseren. Daarvoor 
was 100 uur beschikbaar. Tijdens KBBB houden bedrijven en 
maatschappelijke organisaties open huis voor belangstellenden 
in de meest brede zin van het woord; mensen op zoek naar 
werk, stage, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Sinds 2014 
hebben jaarlijks succesvolle open dagen plaatsgevonden vanuit 
Woerden Werkt. In 2017, 2018 en 2019 is KBBB georganiseerd 
onder de vlag van Het Groene Hart Werkt. KBBB wordt in Woerden 
georganiseerd door gemeente Woerden, Samen voor Woerden, 
Ferm Werk en UWV. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven en onderwijs bij de organisatie en promotie 
betrokken. In 2019 deden in Woerden 70 bedrijven mee, zij 
ontvingen 360 bezoekers. Resultaat is 13 matches (vervulde 
vacatures) en 6 kandidaten in portefeuille.

14. Kerstwens Woerden
Kerstwens Woerden heeft als doel verbinding te maken tussen 
mensen die rond kersttijd iets extra’s kunnen gebruiken, met 
gemeente en bedrijfsleven. Door het uitgebreide netwerk van 
Samen voor Woerden kunnen we gericht ondernemers benaderen 
en wordt een groot aantal wensen (belangeloos) vervuld. De 
actie leverde 150 wensen op, waarvan 41 zijn afgewezen. Met 
109 inzendingen is de kerstwenscommissie (met Woerdense 
ondernemers) aan de slag gegaan.  

Kerstwens in vervulling: 
ontmoeting met Onnedi

Match in uitvoering: 
Stichting Mantelmeeuw met 

Natuurlijk Ritme 



15. Verkenning digitale marktplaats
Vanuit de landelijke ‘Samen Voor’-overleggen kwam het 
idee voor een digitale marktplaats die jaarrond bedrijven en 
maatschappelijke partijen in de gelegenheid stelt om vraag & 
aanbod en matches te verkennen. Aan dit idee koppelden we 
plannen voor een nieuwe, meer actuele opzet van de Beursvloer. 
Met een digitaal platform maken we de meet & match-activiteiten 
transparanter en creëren we een hogere zichtbaarheid voor onze 
partners. Daarmee verlagen we tevens de drempel voor nieuwe 
bedrijven en initiatieven. Er komt nog wel een bijeenkomst, maar 
dan om te vieren welke matches er allemaal gemaakt zijn. In de 
bestaande vorm voelen deelnemers van een Beursvloer tijdsdruk, 
omdat ze binnen anderhalf uur zoveel mogelijk willen binnenhalen. 
Daardoor blijven gesprekken vaak vluchtig en komen deelnemers 
niet toe aan doorvragen en doorpraten. Het risico is dat een 
match achteraf gezien minder succesvol uitpakt of dat er juist nog 
veel meer in had gezeten als de partijen elkaar langer hadden 
gesproken. In de nieuwe opzet organiseren wij een bijeenkomst 
ná het sluiten van de match. Daar is meer gelegenheid voor het 
verdiepen van contact, de band die zo ontstaat, wordt duurzamer. 
Over tien jaar is Samen voor Woerden daarvoor niet meer nodig, 
omdat ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar zelf 
weten te vinden. Het ingeschatte voordeel is daarmee dat het 
zwaartepunt van de Beursvloer kan worden verlegd waardoor er 
meer flexibiliteit ontstaat en ook ruimte voor ad hoc matches. 
Vraag en aanbod van bedrijven en maatschappelijke organisaties 
verschijnen op de site als ‘digitale marktplaats’.

16. Vernieuwen en anticiperen op ontwikkelingen 
Om te peilen hoe onze partners onze activiteiten, met name de 
Beursvloer, beoordelen, hebben we hen een enquête voorgelegd. 
Probleem: Het sprankelende deel van de Beursvloer is een 
repeterend deel geworden. We zien steeds meer dezelfde 
ondernemers en dezelfde soort matches. Organisatoren van 
andere Beursvloeren in Nederland merken hetzelfde. Daarom 
ging Samen voor Woerden op zoek naar vernieuwing. We willen 
dat de Beursvloer dynamisch blijft, dat deelnemers uit hun 
comfortzone durven te stappen, maar ook dat er een duurzame 
band ontstaat. Door de tijdsdruk op de huidige beursvloer is het 
contact vaak vluchtig. Oplossingsrichting: De beursvloermatches 
willen we in een nieuw concept digitaal tot stand laten komen. 
Het is de bedoeling dat het eerste contact digitaal gelegd wordt 
en dat mensen daarna fysiek verder praten. Er komt nog wel een 
bijeenkomst, maar dan om te vieren welke matches er allemaal 
gemaakt zijn. Door vraag en aanbod online te laten zien, wordt de 

Kerstwens in vervulling: 
Saphira kan weer ‘schrijven’

Match in uitvoer: cliënten 
van Thomashuis maken 
decoratiemateriaal voor 

Opgetrommeld



Beursvloer transparanter en laagdrempelig. We denken hiermee 
de Beursvloer Woerden toekomstbestendig te maken. Al is 
natuurlijk het droombeeld dat het over tien jaar niet meer nodig 
is, omdat ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar 
zelf weten te vinden. We horen graag uw mening.

Met deze uitkomsten voelen we ons gesterkt het idee voor een 
Aandelenbeurs verder uit te werken. We onderzoeken de diverse 
mogelijkheden en oriënteren ons op leveranciers en fondsen. 

Kom Binnen Bij Bedrijven bij 
Grozette

Gezamenlijk ontbijt bij 
NLdoet



Begroot 
2019

Gerealiseerd 
2019

Matches 190 210
Totale waarde € 150.000 € 120.915
Aantal matches buiten de 
Beursvloer om

40 89

Aantal werknemersvrijwilligers 350 736
Bereik doelgroep: zoals 
cliënten in zorginstellingen,
verenigingen en stichtingen

3.000 15.838

DOELSTELLINGEN 2019

Promotie van de Kerstwens 
tijdens de Santa Run met 

Ton van Philadelphia



Bestuur 
Na tien jaar traden in 2019 twee bestuursleden af. Voorzitter Dick 
van der Snoek en secretaris Willy Breunesse waren betrokken 
bij de oprichting van Samen voor Woerden en gaven na tien jaar 
het stokje door. Interim voorzitter Junior Brandenburg werd de 
nieuwe voorzitter. Secretaris bestuurslid Stephanie Boogert viel 
wegens omstandigheden begin 2019 uit. Naar vervanging wordt 
gezocht. De slagkracht van de intermediair betrokken ondernemen 
breidde uit. Marleen Strien kwam er als tweede intermediair bij 
met expertise op het gebied van grafisch ontwerpen, marketing 
en ICT voor meer maatschappelijke impact. Met een nieuw team 
en nieuwe energie is in 2019 de aanzet gegeven voor nieuwe 
projecten, teneinde bestendig te kunnen zijn voor de komende 
tien jaar. 

Het bestuur van Samen voor Woerden bestond ook in 2019 
uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die hun kennis en 
ervaring ‘om niet’ inzetten.
- Junior Brandenburg (voorzitter)
- Paul Kwak (penningmeester)
- Stephanie Boogert (secretaris)

In de afgelopen tien jaar heeft Samen voor Woerden 
deskundigheid, netwerk en een waardevolle database (Salesforce) 
opgebouwd. Een solide fundament en basis voor het voortzetten 
van succesvolle acties en evenementen, maar ook inzichten die 
om vernieuwing van strategie en actueel passende acties vragen. 
Daarmee gaat het team aan de slag. Het doel blijft gewaarborgd: 
verbeteren van het ‘samenleven’ in Woerden door ondernemers/
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te verbinden. Dit 
leidt tot verbetering van de positie van kwetsbare mensen in onze 
samenleving en het vergroot de leefbaarheid in onze gemeente, 
op korte en op lange termijn.

Intermediairs
Het aantal medewerkers van Samen voor Woerden is 0,5 fte. 
Nanette Mostert kreeg, na het vertrek van Linda Eduardo, in 
mei versterking van Marleen Strien. Beiden voelen zich nauw 

ORGANISATIE

Paul Kwak, Nanette 
Mostert, Marleen Strien, 

Junior Brandenburg



betrokken bij Woerden en zetten zich met hun ruime netwerk, met 
hart en ziel in voor Samen voor Woerden. 

Samen Voor Betrokken Ondernemen
Als actief lid van het landelijke netwerk Samen voor Betrokken 
Ondernemen participeren wij in deskundigheidsbevordering, 
professionalisering en verdieping op het gebied van impactmeting 
en de Sustainable Development Goals. 

Afscheidsetentje Dick van der Snoek, 
Willy Breunesse en Linda Eduardo



De Stichting Samen voor Woerden heeft een prestatiesubsidie 
ontvangen van de Gemeente Woerden. Belangrijk daarnaast is de 
bijdrage vanuit het bedrijfsleven in de vorm van partnerschappen, 
want zonder deze bijdrage kunnen wij niet bestaan. 

Het streven is voldoende partners aan ons te binden, waarmee 
een begroting gerealiseerd wordt waarbij deze voor 50% 
gemeentelijke subsidie betreft. Voor het overige deel moeten de 
opbrengsten bestaan uit bijdragen van het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke organisaties. Voor nadere informatie verwijzen 
wij naar de jaarrekening (op te vragen bij de Stichting Samen 
voor Woerden) en onderstaande overzichten.

Inkomsten 2019
1. Gemeente Woerden  € 48.000
2. Fondsen   € 2.000
3. Partners   € 9.938
4. Overige bijdragen  € 516
5. Partners in natura  € 19.150

Kosten 2019
1. Algemene kosten  € 9.093
2. Kosten Beursvloer  € 12.458
3. Personeelskosten  € 38.922
4. Kosten gedekt in natura € 19.150

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De samenvatting van 
de jaarrekening 2019 

is samengesteld onder 
verantwoording van 

Samen voor Woerden 
op basis van het door de 

accountant opgestelde 
financiële jaarverslag dat 
is goedgekeurd door het 

bestuur.



Founder
• Gemeente Woerden 

Robijn (-> € 2.500)
• Event Support Holland 
• ISERO
• Philadelphia Zorg
• VSB Fonds Woerden

Zilver (-> € 1.000)
• Careyn 
• VDH Vastgoed 

Brons (-> 750)
• Abrona 
• ANBO
• Ferm Werk
• Reinaerde
• Stichting Welzijn en Zorg 
Midden-Holland
• VDH Vastgoed 

Vrienden (€250)
• Amerpoort 
• BlijWerkt 
• Boogh Harmelen
• De Terugwinning
• Kwintes West
• Regiobibliotheek Het Groene 
Hart 

PARTNERS

Partners dragen 
betrokken ondernemen 

en (Samen voor) 
Woerden een warm 

hart toe. Zij maken het 
financieel mogelijk, naast 
de prestatiesubsidie van 
gemeente Woerden, dat 

Samen voor Woerden 
haar activiteiten en 

werkzaamheden kan 
uitvoeren. Nieuwe 

partners zijn: Careyn, 
Cor Werkt Beter en Lok 

Facilitair. Daarnaast 
tonen veel ondernemers 

bereidheid specifieke 
(eenmalige) matches te 

sluiten. 

Partner in natura
• Brownies & downieS 
• Cor Werkt Beter
• Carla Vermeend Fotografie
• Daniëlle Verweij Fotografie
• El Rey
• Grant Thornton Accountants 
en Adviseurs 
• Jacob@Jacobus
• Lakerveld Fotodesign
• LOK Facilitair 
• Loyals
• MeetINoffice 
• Oncemedia 
• OnderNamen 
• Ondernemerskring Woerden 
• Pompier 
• Slagerij Van Kesteren
• Stresscentrum 
• Westdam Netwerk Notarissen
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