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Arnhemse Uitdaging: 15 jaar
De Arnhemse
Uitdaging viert
op 6 november
haar 15-jarig
bestaan met een
speciale sessie.
door Frank Thooft

M

aatschappelijk betrokken ondernemerschap
heeft
een groei doorgemaakt,
waardoor niet alleen de
maatschappij profiteert van
de belangeloze inzet van bedrijven en hun medewerkers, maar waardoor ook de
medewerkers zelf veel meer
(onderlinge) betrokkenheid
krijgen door de projecten
waarvoor ze zich inzetten.
Teamgeest, loyaliteit en verbreding van de horizon spelen een nadrukkelijke rol
naast het goede imago van
het bedrijf.
„Mensen voelen zich door
deze activiteiten meer betrokken bij het bedrijf waar

Het bedienteam van het pop-up-restaurant: Ebony, Dilan, Dicle, Kawtar en Youssra (vlnr). foto Anne Makaske
ze werken’’, zegt één van de
langst betrokken ambassadeurs van de Arnhemse Uitdaging, Mickey Vuylsteke.
De Arnhemse Uitdaging,
die bedrijven en hun mede-

werkers verbindt met maatschappelijke projecten, bestaat dit jaar vijftien jaar en
viert dat op 6 november in
het AkzoNobel conferentiecentrum.

Vele honderden

De vijftig Arnhemse bedrijven die bij de Arnhemse
Uitdaging betrokken zijn
en relaties en bedrijven wor-

den uitgenodigd om het
feest luister bij te zetten.
In totaal zijn er vele honderden bedrijven de afgelopen
jaren actief geweest voor
dit goede doel, en zijn er

duizenden matches tot
stand gekomen, vertelt Mariska Perrier, de manager
van de Arnhemse Uitdaging.
„De samenwerkingen die
zo tot stand komen dragen
bij aan het oplossen van
een grote diversiteit aan
maatschappelijke thema’s,
zoals armoede, sociale binding, het creëren van toekomstperspectief, et cetera.
Daarnaast is het gewoonweg heel leuk om je naast
je werk of je bedrijf in te
zetten voor dit soort activiteiten.’’
Recent hielp een bedrijf de
LeukomteLeren Weekendschool om samen met de
leerlingen een kookactiviteit om te zetten in
pop-up-restaurant.
Bij de kunstenaarskolonie
Schuytgraaf werden via de
Arnhemse Uitdaging verschillende klussen uitgevoerd Overbelaste mantelzorgers werden in een speciaal project ontlast van
hun zware taken, en zo zijn
er ontelbaar veel voorbeelden van succesvolle matches
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