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Wie zijn wij

Voorwoord
Innovatieve ontmoetingen

stages heeft Matchpoint van drie medewerkers

Ik ben trots dat ik als nieuwe voorzitter dit

afscheid moeten nemen. En daarmee ligt er ook

Matchpoint Amersfoort is een intermediair

• Matchpoint is partner van MVO Nederland

voorwoord mag schrijven. Vooral trots op

een uitdaging hoe we jongeren kunnen blijven

zonder winstoogmerk. Sinds 2001 faciliteren en

• Matchpoint is lid van het landelijk Netwerk

Matchpoint; een creatieve en innovatieve

stimuleren en motiveren om ontmoetingen en

organisatie die mensen bij elkaar brengt om

leerervaringen te hebben in het maatschappelijke

initiëren wij betrokken ondernemen en maat
schappelijke stages in de regio Amersfoort.

Intermediairs Betrokken Ondernemen
• Matchpoint heeft ANBI status

mooie ontmoetingen te hebben en nieuwe

veld. In 2015 zal Matchpoint doorgaan met nieuwe

Een breed netwerk van ruim 80 betrokken bedrijven

ervaringen te beleven. Om iets te betekenen

diensten in de markt zetten en haar netwerk

en 80 maatschappelijke organisaties en onderwijs

voor elkaar! Dat is de drijfveer van het team

uitbreiden naar de regio Amersfoort.

instellingen uit Amersfoort realiseert samen met

van Matchpoint. En daar zijn zij in 2014 weer

Matchpoint jaarlijks gemiddeld 150 lokale projecten

uitzonderlijk goed in geslaagd. Er zijn maar

Namens het bestuur dank ik Carin Kampman en

en ontmoetingen met maatschappelijke relevantie.

liefst 144 projecten en ontmoetingen geweest.

haar team voor de energie en ontmoetingen die

In 2014 namen 900 jongeren via Matchpoint deel

Zelfs jongeren uit andere landen hebben in

in 2014 tot stand zijn gekomen. Uiteraard dank ik

aan maatschappelijke stages.

Amersfoort iets betekend voor maatschappelijke

ook Koos Koolstra en Willemien Meershoek, die in

organisaties. En wie krijgt het nu voor elkaar

het najaar 2014 afscheid hebben genomen van

om 350 werknemer vrijwilligers op dezelfde dag

het bestuur.

“Wij geloven dat ontmoetingen
tussen mensen die elkaar niet
vanzelfsprekend treffen,
leiden tot meer sociale verbinding
en zo tot een samenleving waar
mensen op natuurlijke wijze
naar elkaar omkijken”

actief in een wijk aan de slag te laten gaan?
Het Matchpointteam en het bestuur gaan met alle
Innovatief, dat is wat Matchpoint is.

enthousiasme de uitdagingen van 2015 aan!

En Matchpoint zal haar innovativiteit ook hard
nodig hebben. Want 2014 was ook een pittig jaar.

Namens het bestuur van Matchpoint,

Door het wegvallen van de maatschappelijke

Marlijn Lenselink

Organisatie
Het jaar startte goed. 2013 was afgesloten met veel

uitvalsbasis voor onze activiteiten.

mooie matches die wij samen met ons betrokken

Matchpoint in afgeslankte vorm dus, maar niet

netwerk voor de stad tot stand hebben gebracht.

minder energiek en ambitieus!

Tijdens de zomer werd duidelijk dat de

Het was ook het jaar van een tweetal bestuurs

maatschappelijke stage per 1 januari 2015

wisselingen. Koos Koolstra trad af als voorzitter

definitief zou worden afgeschaft door het Kabinet.

en Willemien Meershoek als lid. Matchpoint

Naast het verlies van de stages voor de stad

ontving vele reacties op de vacaturestelling en

betekende dit ook dat ons budget voor het

kon daardoor nog voor het eind van het jaar

komende jaar zou halveren. Hierdoor hebben we

Marlijn Lenselink als voorzitter en Paul Lomans als

in het najaar afscheid moeten nemen van een

lid welkom heten.

drietal collega’s; Maaike, Wilma en Hanneke.
Gezien de uitdagingen die er lagen voor 2015 kon
Gedrieën zijn we in november terug verhuisd

het bestuur samen met het team direct aan de

naar het Stationsplein 14; een vertrouwde stek.

slag om de continuïteit van de organisatie en haar

Nog niet verbouwd tot Business Garden, maar

dienstverlening aan het netwerk te waarborgen;

eenmaal ingericht met behulp van onze nieuwe

een mooie manier om elkaar te leren kennen en

Founder ROHDE GRAHL een hele plezierige

te waarderen!

Bestuur

Team

Back-office

Koos Koolstra

Carin Kampman
directeur
c.kampman@matchpointamersfoort.nl
06 – 553 93 309

Tineke van der Wal

directeur de Alliantie regio Amersfoort
Marlijn Lenselink
bestuurder Beweging 3.0
Marc van Leeuwen
managing partner Twynstra Gudde
Arie Lengkeek
general banker Rabobank Amersfoort en
omstreken
Paul Lomans
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Jeroen Osendarp
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s.vandijk@matchpointamersfoort.nl
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Adith van Vuuren
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De Key Secretariële Diensten

Facts & Figures 2014
Betrokken Ondernemen

Maatschappelijke Stage

• 956 werknemervrijwilligers aan de slag

• Ruim 900 stageplaatsen aangeboden via onze

• 1298 Dubbel Genieten deelnemers
• 121 leerlingen voor beroepsstage ingezet
• 34 Track The Talent workshops gegeven
door ondernemers
• 194 MBO leerlingen die Track The Talent
workshops hebben gevolgd
• 144 maatschappelijke projecten uitgevoerd,
waarvan
- 40 kennis en kunde
- 36 handen uit de mouwen
- 19 matches voor middelen
• 15 Founders dachten mee met Matchpoint in
3 teams: communicatieteam, acquisitieteam
en Matchpoint academy
• 1 nieuw concept in ontwikkeling:
Wijkwaardenhuis

digitale vacaturebank: www.keigoeiestage.nl
• Daarnaast 357 leerlingen ingezet via
stageprojecten op maat
• 1 nieuw concept ontwikkeld: Droomboom XL

Matchpoint brengt
betrokken partijen samen
Ondernemersontbijt

Festival van ontmoeting

In mei kwam het ondernemersnetwerk bijeen

op een zonnige middag in september aan de

voor een smakelijk ontbijt in Cultuur en Natuur

Eemkade, gingen de founders met hun introducees

Werkplaats Nieuwe Erven. Thema was deze keer

op pad langs allerlei maatschappelijke organisaties.

de Participatiewet. De ruim 90 aanwezigen werden

Matchpoint organiseerde hier voor de founders

dan ook bediend door cliënten van Amerpoort en

een aaneenschakeling van korte maar intense

Amfors onder leiding van het enthousiaste team van

ontmoetingen. Kunst maken als je blind bent,

In den Gloeiende Gerrit. “Ik ga uit van wat mensen

fietsen met een rolstoelfiets en de omgeving

wel kunnen, en dat is heel wat” verwoordde een

ervaren met de blik van een dak- of thuisloze.

ondernemer kort en krachtig zijn keus voor

De founders doken onder in al die verschillende

personeel met een beperking. De verhalen zorgden

werelden en maakten zo heel concreet mee wat

voor geïnspireerde gesprekken aan de ontbijttafels.

maatschappelijk betrokken ondernemen voor
impact heeft.

Landelijke dag Dubbel Genieten
de organisatie van de landelijke Dubbel Genieten

Afscheidsbijeenkomst
Maatschappelijke Stage

dag om sporten mogelijk te maken voor mensen

Na jaren intensieve inzet voor de maatschappelijke

met een beperking. Honderden mensen genoten

stage in Amersfoort, kwam er een einde aan dit

mee. Vanuit Amersfoort maakten 40 vrijwilligers

werk van Matchpoint. Met een sfeervolle bijeen

uit het bedrijfsleven samen met 40 leerlingen deze

komst voor de samenwerkingspartners in Bistro

prachtige dag mogelijk voor evenzoveel cliënten.

‘t Kannetje, nam het maatschappelijke stage-team

Matchpoint leverde ook dit jaar haar bijdrage aan

van Matchpoint afscheid. Tijdens deze bijeen

Kennisworkshop voor Track The Talent
ondernemers

komst legde Matchpoint directe lijnen tussen

Op 7 juli heeft Matchpoint een kennisbijeenkomst

zodat zij desgewenst samen maatschappelijke

georganiseerd over de werking van het puberbrein,

stages kunnen blijven realiseren.

maatschappelijke organisaties en de scholen,

onder leiding van Ria van Dinteren van Breinwerk.
40 geïnteresseerden en ondernemers waren

Foundertafels

aanwezig die o.a workshops hebben gegeven aan

Matchpoint koos dit jaar voor een andere opzet

de jongeren van ROC Midden Nederland of

om haar founders te spreken. Niet 1-op-1, maar in

MBO Amersfoort in het kader van Track the Talent.

een viertal ronde tafelgesprekken op locatie bij
bestuursleden van Matchpoint. Het bleek heel
waardevol om als founders op deze wijze met

“Matchpoint verandert
Amersfoort en Amersfoorters”

elkaar in gesprek te gaan en verhalen te delen.
In 2015 zal Matchpoint dan ook meer mogelijk
heden hiervoor creëren.

Impressie
Betrokken Ondernemen
Ondernemers die zich inzetten
voor de samenleving middels
inzet van medewerkers, kennis
en kunde, beschikbare middelen
of het openen van hun netwerk.
Ook in 2014 heeft het netwerk
van Matchpoint zich weer van
haar goede kant laten zien.
Een greep uit de 144 projecten
en ontmoetingen:

• Vi Summa ontwerpt een databeheersysteem
voor Birkhoven Zorggoed
• Amfors steekt de handen uit de mouwen voor
Interakt contour met tuinwerk en bestrating
• Tientallen ondernemers openen hun deuren
voor jongeren die zich heroriënteren op hun

“Hoe beter je nadenkt over
wat je als bedrijf wilt bereiken
met een ontmoeting,
hoe waardevoller het resultaat”

toekomstig beroep
organisaties workshops Pakkend Schrijven

Matchpoint organiseert grootste
betrokken ondernemen evenement ooit

• ABM Belbouw maakt de tuin zomerklaar voor

26 juni was een bijzondere dag voor Matchpoint.

• Axe Media geeft een aantal vrijwilligers

de Horizon

workshops bij de Mgr. Blomstichting, er komt
geen einde aan de werkzaamheden. Vele handen
maken een groot verschil! De medewerkers
leerden elkaar op een heel andere wijze kennen
en kregen een kijkje in andermans keuken.

“Buiten je eigen toko denken
opent deuren”

Op deze dag ging het grootste aantal werknemervrijwilligers tegelijkertijd via Matchpoint aan de

Gastvrij: Hemelse kookworkshop

slag. 350 medewerkers van Royal HaskoningDHV

In het kader van Gastvrij voor betrokken horeca-

• AKZO levert taalmaatjes voor het Gilde

staken enthousiast de handen uit de mouwen

ondernemers, bood Grand Café en Restaurant

• Reitsma Telecom helpt bij de Circusdag op de

in het Soesterkwartier. Klussen bij de speeltuin

Hemels een kookworkshop aan voor kinderen uit

verenigingen, buurthuis de Sleutel, de Vlindertuin

het speciaal basisonderwijs, de Dr. Van der

en het Groene Spoor, naar de dierentuin met

Hoeveschool. Thema was ‘gezond eten’.

ouderen, een brainstorm over het plein aan de

De kinderen vonden het geweldig om in de

Noorderwierweg, aan de slag bij de Circusschool,

keuken van een ‘echt’ restaurant te mogen werken.

• Bouwmankracht coacht de directrice van
de VoedselFocus

Dr. Van der Hoeveschool
• Newasco de Hoop knapt de woonkamer op van
cliënten van Amerpoort
• Vele ondernemers bieden een stagedag aan
mensen met een verstandelijke beperking
tijdens Prokkeldag

Impressie van
Maatschappelijke Stage
Droomboom XL

Van film tot Swap it tot een kunstveiling
• De keuken van dak- en thuislozenopvang

Europese jongeren actief in Amersfoort
Nog nooit vertoond: tijdens DROOMBOOM XL
gingen 270 jongeren uit 8 verschillende Europese
landen aan de slag met hartenwensen van
maatschappelijke organisaties uit Amersfoort.

kreeg een opknapbeurt én make-over van
Duitse leerlingen
• Leerlingen uit Florence volgden een workshop
bij de Cliniclowns
• De Sicilianen maakten kunst in het atelier van

135 leerlingen van voortgezet onderwijs

kunstenaar Norbertus. De kunstwerken zijn

’t Atrium werden gekoppeld aan een Europees

9 maart geveild op het Onze Lieve Vrouwe Plein,

leeftijdsgenootje. Samen zetten zij zich op
11 februari de hele dag in voor de stad.

de opbrengst ging naar Motiva straatadvocaten.
• Vast onderdeel voor alle leerlingen was Swap It.
Elk koppel kreeg een boek om te ruilen voor iets

Matchpoint Amersfoort stelde in opdracht van de

anders. Ruilen kon met iedereen; op straat,

school een dynamisch programma samen dat

bij de bushalte of in een winkel. Ze bleven ruilen

bruiste van “actief burgerschap”. Veel lokale

totdat ze datgene hadden wat de maatschappe-

ondernemers en maatschappelijke organisaties

lijke organisatie als wens had opgegeven.

hebben zich belangeloos ingezet om deze dag tot

Met veel resultaat en leuke ontmoetingen!

een succes te maken.

vluchtelingen. Ook gingen zij in debat met

Mavoleerlingen van ’t Hooghe Landt
doen veel, heel veel vrijwilligerswerk
in Amersfoort

wethouder Pim van den Berg over de

Ook op maandag 2 juni hebben jongeren zich

betekenis en relevantie van het 100-jarig

ingezet voor Droomboom XL in Amersfoort,

Belgenmonument.

deze keer 90 mavoleerlingen van ’t Hooghe Landt.

• Jongeren uit België hebben een korte film
gemaakt over het thema gastvrijheid en

• De Portugese scholieren gingen creatief aan
de slag met een groep Chinese kinderen.

De leerlingen zijn op allerlei manieren actief

’s Middags kookten zij voor minima bij

geweest: samen grote pannen soep koken

restaurant Wok het Oosten

voor daklozen, een stadswandeling met een

• De bijzondere ontmoetingen kunnen veel

(ex-)dakloze als gids, rolstoelduwen in de

impact hebben. Onder leiding van inspirerende

rol/wandelvierdaagse, kunst ontwerpen om

coach Ernst Reichrath van Acter Entertrainment,

zwerfafval onder de aandacht te brengen,

was er een reflectiemoment.

samen creatief een wensboom versieren,
de frisse lucht in met senioren en ook hier

“Bijzondere ontmoetingen
kunnen veel impact hebben”

ruilhandel voor het goede doel.
Een zonnige dag met bijzondere ontmoetingen
waarin de jongeren een mooie bijdrage hebben
geleverd aan hun eigen stad en haar inwoners.

Vooruitblik 2015
Met een nieuwe huisstijl, website, de introductie

Wijkwaardenhuis aan de slag gegaan. In 2015

ware verschuiving van de verhoudingen. Van het

Een uitdaging zien we zodoende vooral in het

van het Netwerk Zinvol Zaken Doen en een zesde

willen we concreet een start maken met deze

‘hekje blauw schilderen bij de kinderboerderij’

aanbieden van ‘learning journeys’;

MatchBeurs geeft Matchpoint positief tegenwicht

bruisende ontmoetingsplaats in de wijk en voor

naar undercover leertrajecten voor burgemeesters

ontwikkeltrajecten voor individu en organisatie.

aan het abrupte einde van de maatschappelijke

de stad.

in onze stad, maatschappelijke stages voor politie

stage. Met een dikke portefeuille vol met vraag en

en stadsexpedities voor raadsleden. Matchpoint laat

Uiteraard blijven wij ook de ontmoetingen

aanbod in het kader van Betrokken Ondernemen,

zien wat het maatschappelijk veld in Amersfoort te

organiseren tussen het bedrijfsleven,

bieden heeft en helpt bedrijven om Zinvol Zaken te

maatschappelijk veld en het onderwijs zoals u

doen in de stad; met het hoofd en het hart!

van ons gewend bent. Deze ontmoetingen zijn

Ook met het opzetten van ChangeLab wil

de opmaat voor een samenleving waarin het

Matchpoint in 2015 een verdiepingsslag in maat-

vanzelfsprekend is dat men naar elkaar omziet.

is de MatchBeurs iets om naar uit te zien;
Matchpoint is trots op de betrokkenheid van het
netwerk bij de leefbaarheid van de stad en de
participatie van haar inwoners.

“In 2015 willen we concreet een
start maken met deze bruisende
ontmoetingsplaats in de wijk en
voor de stad”

Wijkwaardenhuis

schappelijke betrokkenheid maken. Door Young
professionals in een multidisciplinair team een

Wij wensen u veel van dit soort bijzondere
momenten toe dit jaar.

Leren en ontwikkelen
in een andere setting

leergang aan te bieden waarin ze, naast hun eigen

inspiratie op voor de ontwikkeling van nieuwe
initiatieven. Een goede zaak om af en toe eens

Van een plek waar je “goed kunt doen” naar een

complexe maatschappelijke vraagstukken snijdt

buiten de stadsgrenzen te kijken en kennis

plaats waar je een bijzondere leerervaring hebt…

het mes aan twee kanten.

te delen! Matchpoint is vervolgens samen met

De transitie van weldoen naar wederzijds

Carin Kampman

het NVA (Duurzame Inburgering) en de Stichting

welbevinden is voor zowel het bedrijfsleven,

Directeur Matchpoint

Konmak met het idee voor een Amersfoorts

het onderwijs als het maatschappelijke veld een

Een dag op pad naar Rotterdam leverde veel

ontwikkeling, ook werken aan het oplossen van
Met een verbindende groet,

Overzicht netwerk

Onderwijs
Corderius College

Prisma College

Farel College Amersfoort

t Atrium

t Hooghe Landt

Trivium College

Sociaal Aandeelhouders
Maatschappelijke organisaties/partners
Accent praktijkonderwijs
Amerpoort
Amersfoort Onderneemt Duurzaam
ATC Amersfoort
Baander praktijkonderwijs
Beweging 3.0 de Liendert
Beweging 3.0 Gast- en Verpleeghuis st Elisabeth
Beweging 3.0 Horizon
Beweging 3.0 Mgr. Blomstichting
Beweging 3.0 Nijenstede
Beweging 3.0 Ouderenwoonzorg Lichtenberg
Beweging 3.0 St. Jozef
Beweging 3.0 Verpleeghuis Lichtenberg
Bibliotheek Eemland

Koperhorst
Kringloopcentrum Amersfoort
Kwintes
Land in Zicht
Marathon Amersfoort
Motiva straatadvocaten
Nationale Vereniging de Zonnebloem
Natuurboerderij de Brinkhorst
Natuurmonumenten
Nieuwe Erven
NVA Centrum voor Duurzame Inburgering
obs De Vlindervallei

ABN AMRO Bank

Het ABC van Verspoor

ag NOVA Architecten

Intens Reclame en Marketing

Amfors

KWA Bedrijfsadviseurs

Axe media

Maxtuinen

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

Nutreco

BPD

NV SRO

Daily Déli Quality Catering VOF

Office Extensions

De VriesVellengaLeenknegt notarissen

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Drukkerij de Gans

Politieacademie

Enik accountancy bv

Randstad

Handelsbanken Amersfoort

Reitsma Telecom B.V.

Hegeman ABM Belbouw

SVP Architectuur en Stedenbouw bv

Heilijgers bv

Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen
Woonvast

One Planet
Pact Sam Sam

Bilalschool

Pieters en Bloklands Gasthuis

Birkhoven Zorggoed

Plan Nederland

Burgerweeshuis

Platform Amersfoort Duurzaam

Buurthuis de Sleutel

Politie Midden Nederland

Circusschool Amersfoort

Ravelijn

CNME Landgoed Schothorst

Resto van Harte

De Armen de Poth

s Heeren Loo

Diabetes Fonds

sbo Boulevard 410

Diaconie PKN Hoogland / Amersfoort - Noord

sbo Dr. M. van der Hoeveschool

Dierenbescherming regio Utrecht

sbo Kingmaschool

Eemlandhoeve

sbo Michaëlschool

European Care Residence De Boldershof

so Dr. A. van Voorthuysenschool

Fietswerkplaats Amfors arbeidsoriëntatie

so Koningin Emmaschool

GGZ Centraal DAC de Boeier

so Mulock Houwerschool

GGZ Centraal Zon & Schild

Special Arts

Groene Spoor

Speel-o-theek “Eemland”

Het Seminarie

Speeltuinvereniging Rivierenwijk

Van der Hoevenkliniek

Speeltuinvereniging Wagenwerkplaats

Humanitas DMH

Stadsboerderij de Vosheuvel

Humanitas Eemland

Stadsring 51

Interakt Contour

Streektafel

Johanneskerk

Toon Hermanshuis Amersfoort

Kamp Amersfoort

Vallei Horstee

Kledingbank Amersfoort

VoedselFocus Amersfoort

Kommak

Wijkcentrum het Klokhuis

Maatschappelijke ondernemers
Boumankracht

L’arssurance

CCR coaching & consultancy

Margo van Eijck

Celab

Samenspel Natuurlijk

DE WERK ACADEMIE

Stidad (Stichting Ideële Advisering)

Green XS Telecom & ICT Solutions

Teampaint

Hornbill - Inzicht in Financiën

Van Spankeren Fotografie

Hotel de Tabaksplant b.v.

Vi Summa

I.D. Binnenhuisarchitectuur

Windkracht 11

Gastvrij

Matchpoint Family

Grand Café & Restaurant Hemels

Familie Van den Berg-Van Schaik

Pannekoekenhuys Den Potsenmaeker
Eetcafe DimS
Wereldrestaurant Dara
Eethuys in den Gloeiende Gerrit
Restaurant het Bergpaviljoen
Restaurant Diner

Colofon
Teksten

Ontwerp

Eindredactie fotografie

Matchpoint team

Intens Reclame en Marketing

Jet Kraanen Fotografie

Eindredactie tekst

Fotografie

Drukwerk

Het ABC van Verspoor

D&R Fotografie
Jet Kraanen Fotografie
Peete van Spankeren Fotografie
Zinnenprikkelend

Drukkerij de Gans

Founders

HoogeveenLuigjes

Matchpoint Amersfoort
Groen van Prinstererlaan 37A
3818 JN AMERSFOORT

Matchpoint033
Keigoeiestage
Matchpoint Betrokken Ondernemen

www.matchpointamersfoort.nl

