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VOORWOORD

Het afgelopen jaar was zonder meer dynamisch 
te noemen. Wat hebben we een enorme 
groeispurt doorgemaakt! Dusdanig dat Samen 
in de Regio inmiddels zonder twijfel een 
volwassen organisatie is te noemen. We zijn 
verankerd geraakt in de drie Brabantse Wal 
gemeenten en een gewaardeerde schakel 
geworden in het ontstaan van heel veel 
samenwerkingsverbanden.

Initiatieven hebben altijd meer kans van slagen 
als je ze samen met anderen oppakt. Je bereikt 
er meteen meer mensen mee en staat krachtiger 
als de lusten en lasten worden verdeeld. Dat zien 
steeds meer organisaties in en het wordt tevens 
door de overheid gestimuleerd. Vaak is echter 
het vinden van geschikte partners nog niet zo 
eenvoudig. We zijn blij daarin de verbindende 
factor te kunnen zijn voor een groeiend aantal 
deelnemers. En andersom is de vreugde even 
groot. Een mooi voorbeeld is de gemeente 
Woensdrecht, die zich in 2018 aansloot bij Samen 
in de Regio en meteen merkte dat het een aantal 
organisaties een flinke boost gaf. Er ontstonden 
direct de nodige welkome matches.
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Een jaar van groei en volwassen worden

Het doet goed om te merken dat we het 
verschil hebben kunnen maken in de regio, 
met praktijkgerichte ondersteuning die het al 
heel wat mensen mogelijk maakte hun werk 
beter te kunnen doen. In die zin is de groei 
van ons netwerk natuurlijk tevens directe 
winst voor alle aangesloten partners. De 
kansen op maatwerk en het vinden van de 
juiste samenwerkingsverbanden zijn enorm 
toegenomen. Dat dit wordt gewaardeerd merken 
we eveneens door het grote animo voor onze 
bijeenkomsten en andere activiteiten. We vinden 
het veelzeggend en fijn dat het netwerk zo sterk 
en trouw is geworden. Het geeft iedereen veel 
positieve energie en synergie. We zijn trots op 
al die duurzame, circulaire resultaten en het 
vertrouwen van al die partners. Samen in de 
Regio wil die voorbeeldfunctie graag behouden 
en verder uitbouwen in het komende jaar, 
vanzelfsprekend met de drie gemeenten en alle 
aangesloten organisaties. 

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. 
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De partners hebben één ding gemeen. Zij zien de 
waarde in van het leveren van een bijdrage aan 
het welzijn van anderen. 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, het symposium over 
Schuldproblematiek 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 2019 voor de partners van het 
netwerk present. 

Team van Samen in de Regio  
Miriam van Esveld, Kim de Krijger,  
Anita Karremans en Saskia de Kind.
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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 
2018 is door Samen in de Regio afgesloten 
met 166 partners op de teller, waarin een 
onderverdeling gemaakt kan worden binnen 
de vier O’s (overheid, ondernemers, onderwijs 
en maatschappelijke organisaties). Dit is een 
toename van 25% ten opzichte van 2017.  
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Iedere partner van Samen in de Regio draagt op 
eigen manier zijn 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 . 
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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 2018 vertegenwoordigen de  
gerealiseerde matches een waarde van 

€ 495.908,64

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
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EVENEMENTEN

De partners van het netwerk ontmoeten elkaar op de evenementen van 
Samen in de Regio. Daar leren ze elkaar kennen en alleen als je elkaar 
kent weet je wat je voor elkaar kunt betekenen. Samenwerken wordt dan 
makkelijk. Bij de bijeenkomsten worden ook maatschappelijke thema’s 
uitgelicht. Dankzij de diversiteit van het netwerk levert dit voor de partners 
telkens nieuwe inzichten.

 DIALOOOGTAFEL MAART

 DIALOOOGTAFEL NOVEMBER

 SOCIAL SUMMER

 NETWERKDINER

 MEET4MATCH

  DENKTANKSESSIE ARBEIDSPARTICIPATIE NOVEMBER

 DENTANKSESSIE ARBEID

  SYMPOSIUM FINANCIEEL FITTE WERKNEMERS

 BEDRIJVEN VOOR BEDRIJVEN

  DENKTANKSESSIE ARBEIDSPARTICIPATIE MEI

 DENKTANKSESSIE SCHULD JUNI

 WHAT’S IN IT FOR ME

 DENKTANKSESSIE SCHULD APRIL

AANWEZIGHEID PARTNERS BIJ EVENEMENTEN
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EVENEMENTEN

Netwerk diner
Datum: 18 januari 
Locatie: Den Enghel Bergen op Zoom 
Deelnemers: 89
Doelgroep: Partners van Samen in de Regio
Programma: Terugblik 2017 en plannen 2018 
bekend maken

DialOOOGtafel 
Datum: 1 maart
Locatie: De Stoelemat Bergen op Zoom
Deelnemers: 148
Doelgroep: Lokale ondernemers, overheid, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties
Programma: Annemarie van Gaal over 
ontwikkelingen in onderwijs en arbeidsmarkt

Denktanksessie Arbeidsparticipatie 
Datum: 3 april
Locatie: Bouwmensen Bergen op Zoom
Deelnemers: 40
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: ideaal plaatje over 
arbeidsparticipatie met elkaar delen, nieuwe 
ideeën leren kennen

20%

10%

57%

13%

DT Arbeidspart 3 april

30%

7%
6%

57%

netwerkdiner

31%

11%

34%
24%

Dialoog 1 maart

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID
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EVENEMENTEN

Denktanksessie Schuldproblematiek
Datum: 5 april
Locatie: Samen in de Regio  
Bergen op Zoom
Deelnemers: 10
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: inzicht verwerven in diversiteit van 
problematiek en mogelijkheden van aanpak 

Bedrijven voor Bedrijven
Datum: 15 mei 2018
Locatie: BIC Vliegbasis Hoogerheide
Deelnemers: 30
Doelgroep: Bedrijfspartners van Samen in de Regio
Programma: bedrijfspresentatie Luchtmacht, 
speeddaten met 15 nieuwe contacten per 
deelnemer

Denktanksessie Arbeidsparticipatie II
Datum: 22 mei
Locatie: Bouwmensen Bergen op Zoom
Deelnemers: 23
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: suggesties voor verbeteringen t.a.v. 
arbeidsparticipatie 

10%

70%

20%

Denktank Schuldpro 5 april

13%

3%

57%27%

Bedrijven voor bedrijven

13%

70%

17%

Denktankparticipatie II 22 mei BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID
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EVENEMENTEN

Denktanksessie Schuldproblematiek II
Datum: 5 juni
Locatie: WijZijnTraverse Bergen op Zoom
Deelnemers: 22
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: Werkgroep opstarten en 
lesprogramma opstellen en plannen

Social summer  
Datum: 28 juni 2018
Locatie: Brasserie Stella Maris Steenbergen
Deelnemers: 92
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: partners aan het woord 
over bijzondere matches en persoonlijke 
ontmoetingen aan een zomers buffet

Symposium Financieel fitte werknemers 
Datum: 25 september 2018
Locatie: Rabobank Zuidwest-Brabant
Deelnemers: 35
Doelgroep: Partners Samen in de Regio  
en lokale werknemers
Programma: inzicht in wat schuldenproblematiek 
met mensen/werknemers doet en tips voor 
werkgevers

8%

58%

33%

Denktank Schuldpro II 5 juni

6% 5%
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Social Summer
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Symposium Financieel �t
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 ONDERWIJS 
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 OVERHEID
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EVENEMENTEN

Denktanksessie What’s in it for me  
Datum: 27 september 2018
Locatie: Sportkantine  van  
voetbalvereniging FC Bergen
Deelnemers: 16
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: workshop over effectief netwerken

Meet4Match  
Datum: 11 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis Woensdrecht
Deelnemers: 54
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: vraag en aanbod van  
de partners samenbrengen, matchen

DialOOOGtafel 
Datum: 8 november 2018
Locatie: La Place Bergen op Zoom
Deelnemers: 120
Doelgroep: Lokale ondernemers, overheid, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties
Programma: De medewerker van de toekomst 
leren kennen met ‘the serious game’ van Studio.
WHY. Afvaardiging van ’t Rijks, 20 studenten aan 
tafel bij overheid, organisaties en ondernemers. 

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID
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71%

Denktank What's in it for me
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Dialoogtafel 8 november
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EVENEMENTEN

Denktanksessie Arbeidsparticipatie III
Datum: 27 november
Locatie: Bouwmensen Bergen op Zoom
Deelnemers: 53
Doelgroep: Partners Samen in de Regio
Programma: ISD, Werkcentrum en externe 
organisaties komen tot een concrete 
lijst van verbeteringen in de aanpak van 
arbeidsparticipatie.  

15%

36%
19%

30%

Denktankarbeidsparticipatie III

 BEDRIJVEN
 ONDERWIJS 
 ORGANISATIE
 OVERHEID



Prokkelweek - 4 t/m 9 juni
Organisator: Stichting Prokkel
Rol Samen in de Regio: Intermediair

Social Heroes
Organisator: samenwerking Samen in de Regio, 
WijZijnTraverse Groep en Gebouw T
Rol Samen in de Regio: Initiatiefnemer en 
aanjager

Maatschappelijke teambuilding trainees  
‘Toekomst van Brabant’
Organisator: Provincie Noord-Brabant
Rol Samen in de Regio: intermediair 
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Samen in de Regio is zelf ook regelmatig partner in samenwerkings-
verbanden. Dat kan gaan om landelijke initiatieven die wij een regionale 
invulling geven. Of we sluiten aan bij lokale initiatieven waar we  
van meerwaarde zijn vanwege ons netwerk. 

Bergen op Zicht – 15 september
Organisator: Stichting Bergen op Zicht
Rol Samen in de Regio: intermediair workshops 
(nieuw in 2018) i.s.m. VIP Bergen op Zoom

NLDOET
Organisator: Oranje Fonds
Rol Samen in de Regio: Intermediair

Inspiratiesessies gemeente  
Bergen op Zoom
Organisator: Gemeente Bergen op Zoom
Rol Samen in de Regio: ondersteuning facilitair 
en communicatie



Denktank Arbeidsparticipatie
Rol van Samen in de Regio: organisator 
Denktanksessie ‘Arbeidsparticipatie’, sturend 
naar concrete stappen in verbetering route 
Arbeidsparticipatie. Is input voor plan van  
aanpak Werkcentrum Brabantse Wal.

Symposium Schuldproblematiek
Organisator: Rabobank, ISD, WijZijnTraverse 
groep, Sculdhlpmaatje
Rol van Samen in de Regio: initiator 

Bedrijfsbezoek Staatssecretaris 
bij Ricoh Europe in Bergen op Zoom
Organisator: coproductie met gemeente 
Bergen op Zoom
Rol van Samen in de Regio: initiatiefnemer  
en intermediair
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SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Samen in de Regio 
sociaal ondernemend 
Werknemers van Samen in de Regio konden 
in 2018 weer rekenen op ondersteuning 
en aandacht als het gaat om persoonlijke 
ontwikkeling. Met als resultaat een nieuwe stap 
in hun loopbaan:
• van uitkering naar werk
• van werk naar werk
• start gemaakt als zelfstandig ondernemer
Rol Samen in de Regio: begeleiden, kansen 
creëren, ontwikkelen



Samen in de Regio
Rooseveltlaan 148
4624 DE Bergen op Zoom
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 fotografie en Klink Fotografie.

www.sameninderegio.nl
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