
Zeven partners die 
voorop willen lopen en 
anderen enthousiast 

maken over hun ideeën 
en het netwerk van 
Samen in de Regio.

THEMA’S

Zes jonge ambassadeurs
met een frisse blik en vol
inspiratie. We geven ze een
stem in maatschappelijke

vraagstukken.

Speciale aandacht voor 
de founders van het 
netwerk vanwege ons 

10-jarig bestaan. 

Bewustwording bij 
werkgevers en aan-
bod training digitale 
vaardigheden door 

taalpartners.

Werken aan mentale 
en fysieke gezondheid 
van inwoners via het 
netwerk: start met 
training Positieve

Gezondheid in 2021.
Wordt vervolgd in 

2022!

Tweedejaars student 
Officemanagement 

aan de slag bij Samen 
in de Regio.

Kijk Binnen Bij Bedrijven: 
vacatures opgevuld en 
kansen voor langere 

termijn (stages en leer-
werkplekken).

Our Workflow: een leer-werk-
traject bij Curio isk op maat 

voor jonge nieuwkomers, met on-
dersteuning van bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. 

Betekenisvol in Beeld: 
aanpak met workshops 
en intensieve begeleiding 

om jongeren klaar te 
stomen voor een baan.

Veel media aandacht, 
Rabo en Co, ZuidwestTV, 
BNdeStem en de Bode.

Bekende namen 
en gezichten 
vormen ons 
bestuur.

Vier
impact-makers!

Partners
totaal:

Ondernemers 84
Organisaties 55
Onderwijs 22

Overheid 3

164

MATcHES
totaal: 250

Maatschappelijke waarde:

€1.507.162,29

De matches leidden vaak tot 
duurzame samenwerkingen. 
Kennis, helpende handjes en 

materialen werden met grote 
regelmaat uitgewisseld.

Gebruikte laptops
kregen een tweede 

leven bij nieuwe
eigenaren zoals

scholieren en minima.

Een traktatie met 
Kerst voor personeel
in de zorg, ouderen

en andere kwetsbare
bewoners in de regio.

Medewerkers van ABN 
AMRO staken de handen 
uit de mouwen bij Curio 

isk en bereidden de aanleg 
van een moestuin voor bij 
de school. Teamspirit!

De Sustainable Development 
Goals (SDG’s) zijn er om de 
wereld leefbaar te houden. 

Onze matches leverden lokaal 
een bijdrage aan deze doelen. 

KOPLOPERS

47 matches 53 matches 70 matches

FOUNDERS

MATCHES

540 m2
1. arbeidsparticipatie

3. taalontwikkeling op de 
werkvloer

2. lokaal
preventieakkoord

kennis:
97 matches

materialen:
140 matches

helpende
handjes:

13 matches

35 
mensen aan 

het werk!9 
kansen op

werk benut!

27 
succes-

verhalen!

EVENEMENTEN
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Een
feestelijk

jaar!

763
persoonlijke 

kaarten

598
telefoontjes

4278
e-mails

83
Insta stories

664
berichten FB
& LinkedIn

Samen in de
Regio is écht

gewéldig!

STAGE 
PLAATS

Het overzicht van 10 jaar 
Samen in de Regio: een 
terugblik maar met het 
oog op de toekomst.

10 wensen
zijn in vervulling

gegaan. Het
werden heel
bijzondere
matches!

JAARVERSLAG 2021

8000
37

Een uniek Skyline
-ontwerp speciaal 

gemaakt voor
Samen in de Regio!


