
Kunt u hulp van het bedrijfsleven gebruiken? 
 
Op donderdag 16 november 2017 wordt de 1e Meet & Match, het vervolg op de beursvloer door 

Samen voor Zeist georganiseerd. Het concept is even simpel als doeltreffend. Mensen zoeken elkaar 
op, maken met elkaar kennis en vragen kort aan elkaar wat ze nodig hebben en vertellen wat ze 

kunnen bieden. Een ontmoeting tussen ruim 200 bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen en 

zorgorganisaties. Ondernemers hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist 
gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Om tijdens de 

ontmoeting de match te vergemakkelijken geven organisaties liefst vooraf op wat hun vraag en 
aanbod is. 

 

WAAR:  
De bijeenkomst vindt plaats bij het CCZ aan de Graaf Adolflaan in Kerckebosch tussen 15.30 en 17.30 

uur. 
 

HOE WERKT HET:  
Op de bijeenkomst ontmoeten bezoekers elkaar in een informele en dynamische sfeer in het 

schoolgebouw van het CCZ waar de volgende themahoeken zijn: 

 
WAAROM: 

 
HANDEN UIT DE MOUWEN / HELPENDE HAND 

Klussen die een bedrijf als vorm van teambuilding voor uw vereniging kan doen.  

 
ZINVOL UITJE  
Voorbeelden hiervoor is een speurtocht uitzetten en lopen met kinderen met een beperking. 
 

MIDDELEN / MATERIALEN / LOCATIES 
Dit thema heeft betrekking op de vraag naar spullen of een locatie. Als voorbeeld, verhandel uw 

afgeschreven ICT materiaal, uw overtollige kantoormeubilair of zet uw vergaderzaal in. 

 
ARBEIDSPARTICIPATIE 

Bij dit thema vinden ontmoetingen plaats op het gebied van leer-/werkervaringsplekken en/of 
stageplekken voor leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

KENNIS & KUNDE 
Expertise verhandelen. Denk aan het schrijven van een sponsor- of communicatieplan of het geven 

van een workshop. Maar ook advies als uw vereniging voor een nieuwe uitdaging staat. 
 

FONDSEN 

Er zullen lokale fondsen aanwezig zijn tijdens de Meet & Match om hen te ontmoeten. 

Voor deelname is aanmelding verplicht, dat kan via 

https://samenvoorzeist.nl/meetmatch/aanmelden/ 
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