Arnhems Compliment
2017
Het Arnhems Compliment is een prijs van
de Arnhemse Uitdaging, gefaciliteerd door
de Gemeente Arnhem, die jaarlijks wordt
uitgereikt aan bedrijven die zich hebben
onderscheiden in hun maatschappelijk
betrokken ondernemerschap. Bedrijven
die uiteraard streven naar continuïteit en
winst maar zich daarnaast ook
verantwoordelijk voelen voor de lokale
samenleving. Bedrijven die hun
maatschappelijke betrokkenheid omzetten
in concrete actie.
Elk jaar zetten we met het Arnhems
Compliment twee bedrijven in het
zonnetje die nadrukkelijk hebben
bijgedragen aan het verbeteren van de
leefkwaliteit in Arnhem.
Wij willen hen daarmee bedanken voor
hun inzet. Uiteraard hopen we ook dat
hun goede voorbeeld een uitdaging en
inspiratiebron is voor andere bedrijven.

Wij willen ieder bedrijf dat zich ‐ elk op
een eigen unieke manier ‐ mede
verantwoordelijk voelt en inzet voor een
leefbare samenleving in Arnhem daarvoor
hartelijk danken en complimenteren!
Uit de open inzendingen heeft de jury,
bestaande uit Els Koot (De Kempenaer
Advocaten en winnaar van vorig jaar),
Peter de Haan (AkzoNobel), Yildirim Usta
(Turkse Ondernemers Vereniging),
Mariska Perrier (Arnhemse Uitdaging) en
Mickey Vuylsteke (Konings & Meeuwissen
accountants en belastingadviseurs en
juryvoorzitter) zes bedrijven genomineerd
en daaruit twee winnaars gekozen die zich
op zeer diverse manieren actief inzetten
voor de lokale samenleving.
De winnaars ontvangen voor hun inzet
een geschenk: de ‘gouden kei’ trofee,
speciaal ontworpen door de Arnhemse
kunstenares Anook Cléonne.

Het kiezen van genomineerden voor het
Arnhems Compliment is niet makkelijk.
Eigenlijk verdienen tientallen bedrijven
het Arnhems Compliment voor hun inzet
in tal van maatschappelijke projecten.
Alleen al via de Arnhemse Uitdaging
worden er jaarlijks vele honderden
matches gerealiseerd tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties in Arnhem.
Voor maatschappelijke organisaties is het
belang van samenwerken met bedrijven
groot. Naast de concrete ondersteuning
levert het hen meer deskundigheid op,
waardoor zij zich nog beter kunnen
inzetten voor de mensen voor wie zij
werken.
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De 6 genomineerde bedrijven

N.B. tekst & advies is genomineerd omdat
zp’er Nicole Beaujean al jaren met pen en
creativiteit klaarstaat voor lokale stichtingen
en verenigingen die zichzelf beter willen
profileren door middel van teksten en social
media. Via de Arnhemse Uitdaging pakte zij
onder meer aanvragen op van organisaties als
Speelgoedbank Speelstoet, Tesselschade‐
Arbeid Adelt en SWOA. Als actief lid van de
Creatieve Denktank helpt Nicole bij
brainstormsessies over
communicatievraagstukken voor lokale
stichtingen. Ook de Arnhemse Uitdaging kan
altijd op haar rekenen als het gaat om teksten
voor evenementen, workshops en folders. Als
ambassadeur van de nieuwe 1%Movement
stimuleert Nicole ook andere bedrijven om
zich maatschappelijk in te zetten door 1
procent van hun tijd te doneren aan de lokale
samenleving.

Mantel is genomineerd omdat het bedrijf een
bijzondere en wederkerige samenwerking
heeft opgezet met Siza. Voor cliënten met een
arbeidshandicap wordt passend werk
gecreëerd in twee activiteitencentra van Siza
waar de cliënten zonder enige druk hun werk
kunnen verrichten. Indien nodig denkt Mantel
met cliënten en begeleiders mee over
aanpassingen op de werkplek of in de

werkzaamheden of kan een leerwerkplek in
het bedrijf worden gecreëerd. Daarnaast biedt
Mantel service aan de fietsen en skelters waar
de cliënten van Siza in hun vrije tijd veel
gebruik van maken. Ook zet het bedrijf zich in
voor fietsevenementen en voor lokale
stichtingen die zich richten op kinderen in
financieel lastige situaties: voor Ome Joop’s
Tour verricht het bedrijf gratis fietskeuringen,
aan Stichting Leergeld worden fietsen
geleverd.

Gemril is genomineerd omdat het bedrijf
allerhande maatschappelijke projecten steunt.
Onder andere de Voedselbank, buurtfestivals,
zelforganisaties, jongerenverenigingen en
vrouwenclubs worden geholpen met donaties
en aanschaf van materialen. Het bedrijf stelt
haar wagenpark beschikbaar voor
verenigingen; medewerkers van het bedrijf
koken vrijwillig bij een verzorgingshuis voor
migrantenouderen en helpen mee bij
verenigingen om verenigings‐terreinen en de
leefomgeving er omheen te onderhouden.
Ook via de Arnhemse Uitdaging pakt het
bedrijf geregeld projecten op. Zo is er een
duurzame match ontstaan voor een schenking
van enkele honderden eieren per maand die
via Weggeefhoek Geven en Nemen terecht
komen bij minimagezinnen en heeft het
bedrijf bijgedragen aan de aanschaf van
fietsen voor Stichting Leergeld.
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Arnhem Evenementenlocaties is genomineerd
omdat ondernemers
Frans Gazendam en Tobias Haagsma zichzelf,
hun bedrijven en hun netwerk al jaren op
allerlei manieren actief inzetten om bij te
dragen aan lokale goede doelen en
maatschappelijke initiatieven. Samen, en ook
los van elkaar. Zo hebben zij vorig jaar een
groot event georganiseerd waar naast
reguliere gasten ook 100 Arnhemse
vrijwilligers van onder andere
verzorgingshuizen konden genieten van een
kosteloos middagje uit met diner. Een
medewerkster van het bedrijf zet zich als
jonge hond in bij een van de matchgroepen
van de Arnhemse Uitdaging. Het Toon
Hermanshuis werd ondersteund met
keukenmaterialen en maandelijkse
kookworkshops. De Dierenvoedselbank werd
geholpen met een opslagruimte. Daarnaast
worden vele organisaties zoals Ome Joop’s
Tour en het Rode Kruis geholpen met
financiën en netwerk.

Alliander is genomineerd omdat het bedrijf
geregeld stichtingen zoals Manege in ‘t Biobos
en Kinderzwerfboek ondersteunt bij
praktische vragen. Bij Biobos gaan met
regelmaat teams aan de slag om een
bungalow op te knappen of een hek te

plaatsen. De benodigde materialen worden
meegenomen. Kinderzwerfboek werd
geholpen door een inzamelingsactie van
boeken onder medewerkers en met de
aanschaf van een bakfiets. Medewerkers
zetten zich via de Alliander Foundation
vrijwillig in voor dergelijke maatschappelijke
projecten. Om kansen te creëren voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt is het
programma step2work opgezet. Ook rondom
het thema armoede & schulden zet Alliander
zich in, onder meer door het mede oprichten
van de Energiebank en betrokkenheid bij
lokale samenwerkingsverbanden om schulden
en armoede tegen te gaan.

Daizy Media is genomineerd omdat het bedrijf
niet alleen zelf met haar medewerkers allerlei
online marketing gerelateerde vraagstukken
oppakt ‐ waaronder een website voor
HomeSweetHome en advies voor Bureau
Probz ‐ maar ook zorgt voor een
sneeuwbaleffect door bedrijven in haar
directe kring maatschappelijk actief te maken,
zoals bijvoorbeeld BOOOM Digital die de
afgelopen jaren verschillende websites heeft
gemaakt, onder meer voor Burenhulp Arnhem
en heeft geholpen met flyers voor de
Diaconie. Ondernemer Martijn van de Spreng
zet zich al jaren via zijn verschillende bedrijven
actief in om lokaal stichtingen te
ondersteunen en is actief binnen de Arnhemse
Uitdaging als oude rot waar hij zijn netwerk
ter beschikking stelt om nog meer
verbindingen en matches te realiseren.
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Winnaars van het Arnhems Compliment 2017
De jury had dit jaar een bijzonder
moeilijke opgave. Hoe kan je de
inspanningen van bedrijven die zo
verschillen in aard en omvang nou met
elkaar vergelijken … ?
Ieders inzet is prachtig en draagt bij aan
het beter maken van de lokale
samenleving. Deze prijs kent alleen maar
winnaars. Alle genomineerde zijn ‘gouden
keien’.
Maar zoals gezegd: bij de uitreiking van
een prijs hoort het maken van keuzes.

De jury heeft dit jaar gekozen voor

Mantel
en

Alliander
Wij complimenteren beide
bedrijven met hun actieve inzet
voor de samenleving!
Namens de jury van het Arnhems
Compliment, Mickey Vuylsteke
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