Het evenement HLT Beursvloer.
Voor de eerste keer zal op 31 oktober 2019 de HLT
Beursvloer plaatsvinden. Om 17.15 uur zal burgemeester
Lies Spruit met een slag op de gong het startsein geven!
De HLT Beursvloer zal vanuit de HLT Uitdaging 1 x per 2 jaar als een terugkerend lokaal evenement
georganiseerd worden. Op de HLT Beursvloer vinden geen financiële transacties plaats maar worden
wensen/behoeften vanuit het vrijwilligers- en sociaal maatschappelijk veld met gesloten beurzen
gematcht met aanbod van maatschappelijk betrokken ondernemers. Dat aanbod betreft: inzet van
menskracht, overdracht van (specialistische)kennis of leveren van materialen/gereedschap/
faciliteiten. Plaatselijke ondernemers/bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke
organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar en maken in een informele en
dynamische sfeer matches. Wat de één over heeft of graag wil bieden is voor de ander zeer gewenst.
Deze aanpak is inmiddels een landelijk bewezen concept. Naast het concreet en praktisch matchen
van vraag en aanbod bestaat het rendement van de Beursvloer uit nieuwe contacten, verbeteren van
samenwerking onderling tussen organisaties en tussen vrijwilligers en professionals, kansen tot
effectief netwerken, kansen tot het creëren van (nieuwe)samenwerkingsverbanden en het tot elkaar
brengen van partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen. De laagdrempeligheid en
positieve sfeer van dit evenement dragen bij aan die verbindingen.
Welke doelen wil de HLT Uitdaging met de HLT Beursvloer bereiken:
Versterken en professionaliseren van vrijwilligers/maatschappelijke organisaties:
- Zoveel mogelijk wensen/behoeften vanuit vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, verenigingen,
stichtingen en maatschappelijke organisaties in verschillende sectoren matchen met het aanbod van
ondernemers die op vrijwillige basis kennis/kunde, menskracht of materialen ter beschikking stellen
met gesloten beurs.
Het hiermee tot stand brengen van duurzame, kwalitatieve en goede deals en onverwachte en
inspirerende deals.

Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers/bedrijfsleven en het sociaal/maatschappelijk
veld:
- Het evenement is van belang omdat het bijdraagt aan het stimuleren van MBO bij ondernemers die
de behoefte hebben om op andere wijze dan met geld lokale initiatieven te ondersteunen en
versterken enerzijds en het voorziet anderzijds in wensen/behoeften vanuit het
sociaal/maatschappelijk veld om sociale doelen te realiseren.
Het opent deuren en dus netwerken voor beide werelden wat een ontzettend positieve en
energieke vibe en saamhorigheid teweeg brengt. De verbinding die gemaakt wordt is van grote
waarde. Ook is sprake van duurzaamheid van materialen wanneer bv ondernemers kantoormeubilair
of apparatuur vernieuwen en de vaak nog prima materialen schenken aan vrijwilligersorganisaties
waar het een “nieuw” leven krijgt.
Leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van de 3 gemeenten:
- Het creëren van extra maatschappelijk rendement door alle betrokken partijen zoals genoemd met
elkaar te verbinden en de onderlinge betrokkenheid daarmee te vergroten wat ten goede komt aan
de realisatie van de doelen van de vrijwilligers/maatschappelijke organisaties die zich lokaal inzetten
voor mens, dier, milieu, natuur, cultuur, zorg, welzijn.
Samenwerkingspartners:
In de organisatie van de Beursvloer werken we samen met de bij de HLT Uitdaging betrokken
ondernemers en vrijwilligers, de Lions Bollenstreek, Lionsclub Oude Duinen, Lions Slot Teylingen,
Rotary Voorhout en Sassenheim, het CNB, de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, Fioretti
College in Hillegom.
De gezamenlijke inzet vanuit ondernemers, vrijwilligers, onderwijs, overheid is een heel krachtig punt
in dit evenement. Krachten, kennis en inzet worden gebundeld voor het goede doel:
vrijwilligers(organisaties) ondersteunen en versterken om hun doelen (sneller/eenvoudiger) te
bereiken.
Waardevol en van betekenis:
De HLT Beursvloer versterkt niet alleen onderlinge relaties tussen organisaties in het sociaalmaatschappelijk veld maar ook onderlinge relaties tussen ondernemers en uiteraard ook de
wisselwerking tussen vrijwilligers en ondernemers. Van daaruit ontstaan vaak weer nieuwe mooie
initiatieven en veel inspiratie waar weer actie op kan worden ondernomen via de dagelijkse praktijk
van de HLT Uitdaging.
De HLT Beursvloer kan een betekenisvolle bijdrage leveren voor de lokale samenleving door de
impact van de matches die gerealiseerd worden. Deze matches kunnen het jaar door weer een
inspiratiebron zijn voor zowel organisaties met een vraag of wens en ondernemers die kennis,
menskracht en materialen aanbieden. Ontmoetingen en verbindingen die anders waarschijnlijk nooit
tot stand waren gekomen.

