Arnhems Compliment 2015
Het Arnhems Compliment is een prijs 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. En 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. Via de Arnhemse
Uitdaging en zeker ook daarbuiten.
Wij willen hen daarmee bedanken voor
hun inzet. Uiteraard hopen we ook dat
hun goede voorbeeld een uitdaging en
inspiratiebron is voor andere bedrijven.
Het bepalen van een winnaar voor het
Arnhems Compliment is geen makkelijke
keuze.
Eigenlijk verdienen tientallen bedrijven
het Arnhems Compliment voor hun inzet
in tal van maatschappelijke projecten.
Alleen al via de Arnhemse Uitdaging
worden er jaarlijks honderden matches
gerealiseerd tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties in Arnhem.

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!
Zoals gezegd, bij de uitreiking van een
compliment hoort het maken van keuzes.
Dit jaar kon iedereen – voor het eerst via
een open inschrijving – bedrijven
voordragen voor nominatie.
Uit de inzendingen heeft de jury,
bestaande uit Harold Hofman (Derksen
Verhuizingen 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 gekozen die
zich op zeer diverse manieren actief
inzetten voor de lokale samenleving.
De winnaars ontvangen voor hun inzet
een geschenk. Dit jaar hebben we gekozen
voor een vaas van de Arnhemse
ontwerper Sander Luske die ontwikkeld is
met ambachtmedewerkers van
zorgorganisatie Siza.

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 genomineerde bedrijven
Heeft in 2014 een prachtig en zeer actueel
project opgepakt rondom het thema
mantelzorg: Antonio helpt overbelaste
mantelzorgers door maandelijks voor een
aanvrager via Meldpunt Vrijwillige
Thuishulp een schoonmaakboost te
verzorgen in een huishouden.
Een heel mooi voorbeeld van duurzame,
praktische samenwerking op het gebied
van lokaal maatschappelijk betrokken
ondernemen.

Zijm levert als maatschappelijk betrokken
onderneming al jaren een bijdrage aan het
verbeteren van de leefkwaliteit van
mensen in Arnhem, via de Arnhemse
Uitdaging en daarbuiten. Ook in 2014
heeft Zijm weer verschillende projecten
opgepakt, zoals het verzorgen van een
zeildag voor vaders van meervoudig
gehandicapte kinderen en het doneren
van computers aan meerdere
maatschappelijke initiatieven.

Geeft actief vorm aan Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen, met als missie
het verbeteren van de kwaliteit van de
leefomgeving. Landelijk doet Arcadis dit
onder meer via de KNHM en de wedstrijd
Kern met Pit voor bewonersinitiatieven,
ook in Arnhem.
Ook de Arnhemse Uitdaging is door de
jaren heen regelmatig ondersteund bij het
realiseren van projecten door Arcadis.

De Kempenaer is als bedrijf al jaren actief
betrokken bij de Arnhemse samenleving
en de Arnhemse Uitdaging, zowel door het
ter beschikking stellen van expertise en
het inzetten van menskracht als door het
oppakken van vraagstukken. Vorig jaar is
onder meer een mooie bijdrage geleverd
aan het opzetten van een kookproject
voor jongeren uit een achterstandsituatie.

Jongejan is betrokken bij diverse
maatschappelijke organisaties
in Arnhem en ondersteunt lokale goede
doelen, zoals de Vrienden van de
Arnhemse Uitdaging. Ook realiseert
Jongejan geregeld maatschappelijke
projecten, zoals pannenkoeken bakken in
een verzorgingshuis met het team, of
gratis financieel advies voor een stichting.

Editoo en TH&P zijn nu enkele jaren actief
betrokken bij de Arnhemse Uitdaging door
inzet van menskracht in onze matchgroep.
Daarnaast realiseren de bedrijven zelf ook
vele projecten, zoals folders voor MVT,
collectebussen en vrijwilligerscadeautjes
voor de Zonnebloem, het ontwerpen van
een informatiebord voor de Spil,
portofoons voor kinderwerk Presikhaaf en
professionele bedrijfskleding voor Enjoy.
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Winnaars van het Arnhems Compliment 2015
Editoo / TH&P
Als compliment voor de grote inzet bij het ondersteunen van vele concrete maatschappelijk
projecten in Arnhem in de afgelopen jaren!

Zijm BV
Als compliment voor de jarenlange inzet en actieve betrokkenheid bij de lokale samenleving
en de leefkwaliteit van mensen in Arnhem!

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