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VOORWOORD

Voor Samen in de Regio was 2019  een bijzonder 
jaar. We zijn er wederom in geslaagd nieuwe 
partners aan ons te binden en daar zijn we heel 
blij mee. Maar het bijzondere zit ’m vooral in de 
andere paden die we zijn ingeslagen. Durven te 
vernieuwen hoort bij waar we voor staan. We 
willen blijven ontdekken, natuurlijk samen met 
ons steeds sterkere netwerk.

Wat er dan zoal voorbij gekomen is vorig jaar? 
Wat te denken van het werkgeverscongres, 
Meet&Greet All Inclusive en maar liefst twee 
edities van Kijk Binnen Bij bedrijven? Maar ook 
een inspiratieprogramma voor het Werkcentrum 
en Bedrijven voor Bedrijven, in samenwerking 
met het MKB. En over inspireren gesproken: we 
hebben meermaals sprekers gevraagd hun kijk op 
zaken te delen met onze partners. Zo kwam Leo 
Bormans vertellen over geluk en ook Jan Rotmans 
en Jaap Bressers deelden mooie verhalen en 
kennis met ons allen. Jezelf opnieuw blijven 
uitvinden wérkt, hebben we gemerkt. Door de 
vele complimenten, mooie samenwerkingen én 
de vele partners die erbij kwamen. 

Niet alleen de groei maar ook de diversiteit 
van ons netwerkt neemt toe. Mooi is dat veel 
onderwijsorganisaties aanhaken bijvoorbeeld. 
Tijdens de succesvolle edities van Kijk Binnen 
Bij Bedrijven was duidelijk te merken hoe 
groot de meerwaarde is van de koppeling 
tussen werkgevers aankomende werknemers 
en leerlingen. Werkzoekenden en leerlingen 
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maakten er volop gebruik van, waardoor het 
zowel direct als op termijn veel moois oplevert. 
Daarnaast bood het organisaties de mogelijkheid 
nieuwe vrijwilligers te werven. Het enthousiasme 
bij alle betrokkenen is groot. 

De nieuwe events en aanpak slaan aan, wat 
betekent dat we daar zeker mee door gaan. Dat 
geldt eveneens voor de denktanksessies die 
we hielden én voor de aandacht die is besteed 
aan taal en laaggeletterdheid in de regio. Daar 
worstelen best veel mensen mee, persoonlijk 
maar vaak ook op het werk. Er blijkt veel 
behoefte te zijn, in alle lagen van de bevolking 
en bij inwoners met de meest uiteenlopende 
achtergronden, aan cursussen en hulp bij beter 
leren lezen en schrijven. 

Samen in de Regio draait om verbinding en 
partnerschap. Daarom blijven we het van belang 
vinden dat aangesloten organisaties ons gevraagd 
en ongevraagd voeden met informatie, feedback 
en wensen. Vervolgens pakken we het ook graag 
praktijk- en resultaatgericht op. Dat hebben we in 
2019 weer laten zien en dit mag u van ons blijven 
verwachten. We blijven ons focussen op onze 
verbindende en organiserende rol als aanjager 
van mooie matches en netwerk-events die het 
verschil maken.

Anita Karremans,  
directeur Samen in de Regio



Samen in de Regio is de netwerk-organisatie 
die het bedrijfsleven, de overheid en 
maatschappelijke organisaties op de Brabantse 
Wal verbindt. Zonder samenwerken ben 
je nergens. Samen in de Regio biedt een 
platform in Bergen op Zoom, Woensdrecht 
en Steenbergen en is daarmee een serieuze 
partner in Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen. De partners uit het netwerk leren 
elkaar daar kennen en komen te weten hoe ze 
voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

De nieuwe samenwerkingen maken het voor 
de partners van het netwerk mogelijk 

hun werkzaamheden uit te breiden. 
Het netwerk levert resultaten op, 
die commercieel of organisatorisch 
interessant kunnen zijn. Logischerwijs 
komen deze resultaten op conto van 

de partner. Voor Samen in de Regio 
is de winst van de samenwerking 

moeilijk of niet meetbaar. 
De partners hebben één ding 
gemeen. Zij zien de waarde 
in van het leveren van een 
bijdrage aan het welzijn van 
anderen.  
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Het geeft voldoening, om daadwerkelijk iets 
voor elkaar te betekenen. Samen in de Regio 
faciliteert en ondersteunt, bij de concrete 
invulling van Betrokken Ondernemerschap en 
maakt een match tussen vraag en aanbod volgens 
het win-win principe. Dit wordt gedaan zonder 
winstoogmerk. Dat maakt het netwerk uniek. 

Samen in de Regio hecht veel waarde aan het 
samenstellen van een relevante jaaragenda. 
Zij doet dat dan ook samen met de partners, 
speelt in op hun behoeftes en wensen. En dat is 
gemakkelijk, omdat ze in nauw contact met hen 
is. Zo kwamen bijvoorbeeld de denktanksessies 
Arbeidsparticipatie en het evenement Kijk binnen 
bij Bedrijven op de agenda. 

De maatschappelijke betrokkenheid die het 
netwerk als het ware uitademt sluit als geen 
ander netwerk aan bij de huidige tijdsgeest waar 
de aandacht voor welvaart steeds meer verschuift 
naar welzijn, de zogenaamde betekenis-
economie.

Het team van Samen in de Regio, vier-vrouw-
sterk, staat ook in 2020 voor de partners van het 
netwerk present. 

Team van Samen in de Regio  
Miriam van Esveld, Kim de Krijger,  
Anita Karremans en Wendy Prop.

OVER SAMEN IN DE REGIO 



21

61

3

80

Type partners

Samen in de Regio is in 2011 gestart met 10 
founders en heeft door de jaren heen een sterk 
netwerk opgebouwd met maatschappelijk 
betrokken partners. Het jaar 2019 is door 
Samen in de Regio afgesloten met 165 partners 
op de teller, waarin een onderverdeling 
gemaakt kan worden binnen de vier O’s 
(overheid, ondernemers, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties). 

Dat is een gelijke score als in 2018. In 
verhouding is een stijging te zien in het aantal 
bedrijfspartners ten opzichte van 2018. Wel 
opgemerkt, dat het bij partners die opzeggen 
niet altijd gaat om dienstverlening die niet 
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meer beschikbaar is voor het netwerk. Voor 
maatschappelijke organisaties was het opgaan in 
andere organisaties (die ook partner zijn) soms de 
aanleiding om het partnerschap op te zeggen. 

Iedere partner van Samen in de Regio draagt 
op zijn eigen manier een steentje bij aan de 
stichting, vaak d.m.v. een partnerschapsbijdrage 
welke bijdraagt aan het bestaansrecht van Samen 
in de Regio. Enkele partners leveren middelen of 
diensten. Zo lukt het om de kosten voor Samen 
in de Regio tot het minimale te beperken. Alle 
partners van Samen in de Regio worden vermeld 
op: www.sameninderegio.nl/partners. 

PARTNERS

29

136

betalende Partners

24

23

wijzigingen

ONDERVERDELING PARTNERS PARTNERS 2019

NATURA

MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES

ONDERNEMERS

ONDERWIJS

GESTOPT
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NIEUWE
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Wanneer de match is afgerond, registreert Samen 
in de Regio deze in haar systeem en wordt er 
inzichtelijk gemaakt welke maatschappelijke 
waarde er gecreëerd is.

In 2019 vertegenwoordigen de gerealiseerde  
230 matches een waarde van 

€ 742.629,00

De ene partner heeft een vraag terwijl de ander 
juist aanbod heeft, als intermediair brengt 
Samen in de Regio deze partijen bij elkaar. 
Kunnen zij iets voor elkaar betekenen, dan 
ontstaat er een match. 

MATCHES

TYPE MATCHES

STAGE & 
COACHING

KENNIS 
& KUNDE

15%

5%

37%

43%

TYPE MAtches

MIDDELEN &
MATERIALEN

HELPENDE
HANDEN
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Drie keer matchen! 
ZEP XL en Moermont van tanteLouise
De locaties liggen bij elkaar om de hoek, maar ze vonden elkaar bij Samen in de Regio.  
Het was direct aanpakken: ZEP XL maakt houten plantenbakken voor tante en een  
ZEP XL cliënt met ondernemersgeest werkt nu als hulp in het winkeltje van Moermont. 
Voortaan gaan ze regelmatig bij elkaar op bezoek. Actief in de moestuin en knutselen  
in de werkplaats voor houtbewerking.  

Onderwijsdag ’t Rijks  
15 maatschappelijke partners
Kennis maken met de wereld buiten school. Bedrijven bezoeken zodat de leerlingen  
kunnen ontdekken wat bij hen past. En de handen uit de mouwen steken bij 
maatschappelijke organisaties. Het heet de Onderwijsdag, maar dan zonder  
dat je naar school gaat. Met leerlingen uit heel de Brabantse Wal is het handig dat  
Samen in de Regio in alle drie de Brabantse Wal gemeenten partners heeft.

Een extra route! 
Meeus Transport en Aventurijncollege
Het is 2,3 meter lang, 90 cm hoog, 60 cm breed met bovenop een glasplaat.  
Het staat in Puttershoek maar we hebben het graag in ons praktijklokaal.  
Kunnen jullie iets betekenen? Zo’n vraag krijgen we niet wekelijks. Maar het is  
een vraag die past in ons netwerk. Meeus Transport reed een extra route  
en bracht de verkoopbalie mee voor het Aventurijncollege. 

Matches zijn er in alle soorten en maten en worden 365 dagen 
per jaar gemaakt in heel de regio. Vaak gaat het om onverwachte 
verrassende samenwerkingen, die van ongekende waarde zijn. 
Een goed gevoel:

MATCHESUITGELICHT
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‘Toekomst van Brabant’  
Trainees nemen een kijkje in het veld
Provincie Noord-Brabant geeft een groep jonge 
talentvolle medewerkers de kans om aan hun 
maatschappelijke idealen te werken. De beste 
manier om daar gevoel bij te krijgen en een 
beeld bij te hebben, is om ‘met de voeten in de 
klei’ te gaan staan, voordat zij achter het bureau 
kruipen. De provincie doet een beroep op het 
netwerk van Samen in de Regio. De jongeren 
maakten kennis met het toekomstig werkveld 
bij drie maatschappelijke partners, tanteLouise, 
zorgboerderij Den Hof en SDW (lunchroom 
Colweghe).  

Bijzondere werkdag  
Maatschappelijke teambuilding DON Bureau 
“Iets met een zorgboerderij” dat klopte, maar 
niemand had gedacht dat er een hoogwerker 
aan te pas zou komen, dat de witte polo’s hier 
en daar werden ingeruild voor een overall en 
dat kaplaarzen goed van pas kwamen. Het team 
van Don Bureau wist met de invulling van hun 
teambuilding het verschil te maken op de locaties 
van drie maatschappelijke partners van Samen in 
de Regio. Bij Villa Kakelbont, Stichting Titurel en 
bij Power to get up staken zij de handen uit de 
mouwen.

MAATSCHAPPELIJKE TEAMBUILDING 
UITGELICHT

“In kleine groepen hebben we een zinvolle bijdrage  
                 kunnen leveren en ook veel plezier beleefd.  
      We kijken terug op een heel geslaagde dag.” 

Arja van der Linden, DON Bureau

Iets terug willen doen voor de omgeving waar je gevestigd bent.  
Steeds meer bedrijven maken daar plannen voor. Er zijn organisaties  
die helpende handjes goed kunnen gebruiken. Via het netwerk van  
Samen in de Regio komen deze partijen gemakkelijk met elkaar in contact. 
Kennis maken met het werkveld past hier ook bij.
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Bezoekersaantaantallen
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EVENEMENTEN

In 2019 organiseerde Samen in de Regio 10 evenementen voor de partners 
van het netwerk. Voor het Werkgeverscongres & de Meet & Greet All 
Inclusive zijn ook niet-partners uitgenodigd. Samen in de Regio kan met 
totaal 893 bezoekers rekenen op grote belangstelling. Bovendien worden  
de evenementen door de bezoekers goed gewaardeerd, een 8 als gemiddeld 
rapportcijfer voor inhoud en organisatie. 

 WERKGEVERSCONGRES ALL WE NEED IS WORK

 NIEUWSJAARDINER

 MEET & GREET ALL INCLUSIVE

 KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN APRIL

 KIJK BINNEN BIJ BEDRIJVEN SEPTEMBER

 SOCIAL SUMMER

 MEET4MATCH

 BEDRIJVEN VOOR BEDRIJVEN

 DENKTANKSESSIE ARBEIDSPARTICIPATIE APRIL

 DENKTANK ARBEIDSPARTICIPATIE SEPTEMBER

AANWEZIGHEID PARTNERS BIJ EVENEMENTEN
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EVENEMENTEN

NieuwSjaardiner
Datum: 24 januari 2019 
Locatie:  Woonzorg centrum Jacqueline, 

 Bergen op Zoom 
Deelnemers: 114
Doelgroep: Partners van Samen in de Regio
Programma:  Terugblik 2018 en plannen 2019 

bekend maken

Denktanksessie Arbeidsparticipatie
Datum: 16 april 2019
Locatie:  Bouwmensen Zuid West,  

Bergen op Zoom 
Deelnemers: 39
Doelgroep: Partners van Samen in de Regio
Programma:  Arbeidsparticipatie, de waarde van 

Sociaal Kapitaal

Bedrijven voor Bedrijven
Datum: 15 mei 2019
Locatie: WVS-Groep, Bergen op Zoom
Deelnemers: 64
Doelgroep:  Bedrijfspartners  

van Samen in de Regio
Programma:  netwerkbijeenkomst  

i.s.m. MKB Bergen op Zoom.

14%

5%

64%

17%

Bedrijven voor bedrijven

34%

11%
6%

49%

nieuwsjaardiner

13%

7%

50%30%

Denktank arbeid april

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID
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EVENEMENTEN

Social summer  
Datum: 18 juni 2019
Locatie: Akkermans Leisure & Golf, Steenbergen
Deelnemers: 85
Doelgroep:  Partners Samen in de Regio
Programma:  Lancering nieuwe website SidR en 

nieuw thema op de SidR agenda: 
Taal op de werkvloer

Denktanksessie Arbeidsparticipatie
Datum: 3 september 2019
Locatie: Bouwmensen Zuid West
Deelnemers: 33
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: Arbeid en Taal nauw verbonden

Meet4Match  
Datum: 10 oktober 2019
Locatie: De Volksabdij, Ossendrecht
Deelnemers: 81
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma:  vraag en aanbod van de partners 

samenbrengen, matchen, lezing  
jan Rotmans over transitiekunde

7%

56%

33%

Social summer

4%

13%

49%

35%

Denktank Arbeid september

3%

30%

10%

58%

meet4 match

2%

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID



Werkgeverscongres ‘All we need is work’
Datum: 14 februari 2019
Locatie: Theater de Maagd, Bergen op Zoom 
Deelnemers: 252
Doelgroep:  Werkgevers, overheid, onderwijs en 

maatschappelijke organisaties
Programma:  Knelpunten arbeidsmarkt 

benoemen en arbeidsmarkt in 
beweging zetten. 

Organisator: Samen in de Regio, Werkcentrum 
Brabantse Wal, Aangenaam  
Bergen op Zoom
Rol Samen in de Regio: Organisator
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Samen in de Regio zet maatschappelijke thema’s op de agenda. 
Samen in de Regio is er groot voorstander van om samen te werken op  
die thema’s. Zowel binnen als buiten het netwerk zoekt zij de verbinding op, 
met als resultaat een breed draagvlak en een groot bereik van de initiatieven. 

Het congres stond in het teken van oplossingen 
om de arbeidsmarkt in beweging te brengen. 
Met de huidige knelpunten en mismatches op 
het netvlies, was er enorme belangstelling voor 
dit programma. Niet alleen van werkgevers, ook 
vanuit overheid en onderwijs sloten partijen aan. 
Grote werkgevers uit de regio deelden vanaf 
het podium hun visie. In workshops kwam er 
antwoord op concrete vragen: wat is de route 
naar goed personeel? Waar kan ik terecht? 
Spreker Leo Bormans maakte indruk met een 
lezing over geluk.

Aanwezigen waren enthousiast en reageerden, 
“wat een inspirerende middag”, “een positieve 
vibe”, “bedankt voor de nieuwe inzichten en 
interessante gesprekken”, “erbij zijn was een 
stukje geluk”.

23%

12%

51%

14%

werkgeverscongres

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID



Kijk Binnen Bij Bedrijven 
Datum: 1 t/m 6 april en 14 t/m 21 september
Locatie: locatie van de deelnemers
Deelnemende organisaties en bedrijven:196
Bezoeken van belangstellenden: 1800
Doelgroep:  werkzoekenden, scholieren en 

studenten, andere belangstellenden
Programma:  binnen kijken in een bedrijf of 

organisatie, meer weten over 
mogelijkheden en werkzaamheden

Samenwerking:  Werkcentrum Brabantse Wal en 
VNO-NCW Brabant Zeeland

Rol Samen in de Regio: Organisator
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Met Kijk Binnen Bij Bedrijven zet Samen in 
de Regio in op het behouden van talent voor 
de regio en duurzame inzetbaarheid. Als je je 
talent inzet op de juiste plek, dan wordt een 
baan, een stage of vrijwilligerswerk alleen maar 
leuker. In de week van Kijk Binnen Bij Bedrijven 
zetten bedrijven en organisaties de deuren open 
voor werkzoekenden, scholieren, studenten 
en vrijwilligers. Een laagdrempelige manier om 
kennis te maken met bedrijven en organisaties. 
Samen in de Regio faciliteert een website 
om de bedrijven en belangstellenden met 
elkaar in contact te brengen. Een opvallende 
promotiecampagne online, outdoor en huis-
aan-huis zorgt voor grote bekendheid van het 
evenement. Naar aanleiding van een bezoek 
gingen 21 mensen aan de slag. 15 mensen 
scoorden een leerwerkplek en 13 een stageplek. 
43 vrijwilligers vonden een nieuwe uitdaging.

1%

29%
58%

12%

KBBB

30

34

22

41

67

63

47

KBBB aanbod

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID

 STAGES
 BETAALDE BANEN
 VRIJWILLIGERSWERK
 LEERWERKPLEKKEN
 WERKERVARINGSPLAATSEN
 ONTVANGEN SCHOLIEREN
 ANDERS

TYPE DEELNEMER AANBOD VAN DE DEELNEMERS



Meet & Greet All Inclusive
Datum: 7 november 2019
Locatie:  Winkelcentrum De Zeeland,  

Bergen op Zoom
Deelnemers: 225
Doelgroep:  werkgevers, kandidaten, overheid, 

onderwijs en maatschappelijke 
organisaties

Programma:  werkgevers in gesprek met 
werkzoekenden, na gastspreker Jaap 
Bressers

Organisator:  Samen in de Regio, Werkcentrum 
Brabantse Wal

Rol Samen in de Regio: Organisator
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Op de ideale inclusieve arbeidsmarkt werken 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
volwaardig samen met mensen zonder afstand 
tot de arbeidsmarkt. Wel belangrijk dat zij 
elkaar dan weten te vinden. Samen in de Regio 
organiseerde Meet&Greet All Inclusive waar 
na een intensief traject van benaderen en 
enthousiast maken een unieke en ideale mix 
van 225 werkgevers, werkzoekenden, studenten 
en scholieren met elkaar in gesprek gingen. 
Waardevol om elkaar te leren kennen en van 
elkaar te leren. 

73%

20%

Meet & greet

3%4%

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID

TYPE DEELNEMER



Inspiratieprogramma 
Datum:  tweewekelijks van maart tot en met 

november 2019
Locatie: diverse locaties Bergen op Zoom 
Doelgroep: werkzoekenden Brabantse Wal
Programma:  motiveren van werkzoekenden en 

voorbereiden op bedrijfsbezoeken
Samenwerking:  Samen in de Regio en 

Werkcentrum Brabantse Wal
Rol Samen in de Regio:  Faciliterend vanuit het 

netwerk voor locaties en 
inhoud workshops
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Het Werkcentrum Brabantse Wal is partner 
van Samen in de Regio. Op het thema 
arbeidsparticipatie kunnen zij rekenen op 
ondersteuning uit het netwerk van Samen in de 
Regio. Zij organiseren het inspiratieprogramma, 
om kandidaten te motiveren en voor te bereiden 
op een bedrijfsbezoek bij Kijk Binnen Bij 
Bedrijven. Trainingen en individuele gesprekken 
zijn een belangrijk onderdeel. Een GPS-tour, 
een ‘dress for success’ en een gesprek met 
ervaringsdeskundigen maken het programma 
nog meer aansprekend. Partners uit het netwerk 
van Samen in de Regio leveren hun professionele 
bijdrage aan deze activiteiten. De betrokkenheid 
van deze ondernemers maakt het mogelijk deze 
extra activiteiten te organiseren.



Leo Bormans
‘De geluks-expert’ sprak met de werkgevers tijdens het werkgeverscongres van 
Samen over een verrassende kant van geluk: “Geluk tot de core-business maken, 
geeft zuurstof aan uw bedrijf.” Het is een kwestie van anders kijken, echt kijken, 
aandacht geven. En dat kan iedereen. Geluk is deels maakbaar. Nooit bedacht, maar 
geen van de werkgevers die erbij was zal het ooit vergeten. Leo Bormans bracht de 
zaal in een ongekend positieve stemming. 

Jan Rotmans
Op de dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, is Jan Rotmans aan het woord bij 
Samen in de Regio. Zijn blik op de samenleving legt de vinger op zere plekken. 
Tegelijkertijd is zijn toekomstbeeld positief. De veranderingen die nodig zijn, die zijn 
‘aan het gebeuren’. Het wordt tijd om te versnellen. Ga niet op zoek naar een breed 
draagvlak. Dan loop je het risico van ‘mee stribbelaars’ op je pad. Acteer snel met 
één of twee die echt willen. Net als bij het matchen van Samen in de Regio, dus.

Jaap Bressers
Hij is de eerste Nederlandse sit-down comedian, lijkt voorbestemd om een 
topmanager te worden, tot hij bij een duikongeluk zijn nek breekt en in een rolstoel 
belandt. Zijn presentatie bij de Meet&Greet All Inclusive zit vol humor, zelfspot, 
optimisme en veerkracht. We kunnen niet kiezen wat er komt, wel hoe we er mee 
omgaan. Hij brengt dat haarfijn over op de aanwezigen. “Met een Carlosmomentje 
maak je het verschil voor een ander. Iedereen kan het.”,  Jaap Bressers is daar heel 
duidelijk in.
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SPREKERS OP EVENEMENTEN

Samen in de Regio besteedt veel tijd aan de inhoud en het thema van de 
evenementen. Met een spraakmakende spreker kan een boodschap of thema 
nog meer tot de verbeelding spreken. In 2019 is Samen in de Regio er in 
geslaagd de juiste toon te zetten met inderdaad spraakmakende sprekers.



Samen in de Regio
Brabantse Wal
tel: 085 0473011
e-mail: info@sameninderegio.nl

Dit jaarverslag is mede tot stand gekomen 
door onze founders en partners.

Ontwerp en opmaak: Pim Huijgens, Page&Poster Graphics
fotografie: Gijs Proost, Chris Klink, Christian Keijsers en Dick Vermaas
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