Arnhems Compliment 2016
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.
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. 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.

Uit de open inzendingen heeft de jury,
bestaande uit Paul Zijm (Zijm B.V. 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
die zich op zeer diverse manieren actief
inzetten voor de lokale samenleving.
De twee 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

SAB heeft binnen haar eigen kantoor een
kantoorruimte inclusief faciliteiten ter beschikking
gesteld aan een vrijwilligersorganisatie voor
palliatieve zorg. Een mooi en verrassend voorbeeld
van het inzetten van capaciteit voor een
maatschappelijk doel. Daarnaast is SAB betrokken
bij diverse andere leefbaarheidsprojecten
dsprojecten in
Arnhem, onder andere door het lesgeven aan
jongeren
eren uit achterstandssituaties en organiseren
van evenementen voor minder valide mensen.

Groot Warnsborn is een verbinding aangegaan met
een school voor speciaal onderwijs vlak bij hen in
de buurt. Ze helpen de school bij de dagbesteding
van leerlingen met een beperking door het
aanleveren van brood, beleg en ingrediënten voor
kooklessen. Een prachtige vorm van ‘noaberschap’.
Daarnaast zet Groot Warnsborn zich al jaren in
voor
or lokale maatschappelijke initiatieven en
dragen ze bij aan arbeidsparticipatie van mensen
met een beperking.

EW heeft in het kader van haar 25-jarig
jarig bestaan
een paviljoen van Bio Vakantieoord geadopteerd
en een jaar lang maandelijks met groepen
medewerkers bij hen geklust. Met
et als resultaat dat
Bio na een jaar kon beschikken over 2 nieuwe
vakantiewoningen. EW heeft ook andere bedrijven
betrokken bij dit project door relaties u
uit te dagen
zich ook in te zetten. Hiermee heeft EW een
aansprekend totaalpakket neergezet
eergezet van een
‘maatschappelijk cadeau’ met verbindingen naar
zowel ontvanger, als naar eigen medewerkers en
relaties.

Strijbosch Thunnissen zet zich actief in om
stichtingen te helpen bij vragen rondom
huisvesting.. Van advies tot daadwerkelijke
bemiddeling. Ook is Strijbosch
trijbosch Thunnissen actief
betrokken bij de Arnhemse Uitdaging en doneert
geregeld overtollige kantoorspullen
kantoor
en andere
materialen waarvoor zij zelf geen bestemming
meer hebben aan de spullenbank en
cadeautjesbank van de Arnhemse Uitdaging.
Uitdaging
Spullen
n vinden een tweede leven. Een mooie
bijdrage aan circulaire economie.

Als een van de oudste Turkse bedrijven in Arnhem
is Serhat stevig verankerd in de lokale samenleving
en vervult dee ondernemer een voorbeeld
voorbeeldrol
binnen de Turkse gemeenschap. Serhat is actief
betrokken bij vele (jongeren-) veren
nigingen, stelt
de eigen bedrijfsruimte, wagenpark en materialen
ter beschikking aan maatschappelijke initiatieven
en coacht andere ondernemers en jongeren.
Serhat deelt kennis, successen,, ervaringen en
faciliteiten om anderen verder te helpen
helpen.

De Kempenaer is al jaren van betekenis voor
Arnhem in brede zin. Vele maatschappelijke
organisaties, culturele initiatieven en
sportverenigingen kunnen rekenen op hulp bij
juridische vraagstukken. Een goed voorbeeld van
duurzame inzet van eigen expertise om de lokale
samenleving mooier te maken. Daarnaast is De
Kempenaer al jaren actief betrokken bij de
Arnhemse Uitdaging en pakt ook geregeld
projecten op die buiten het eigen expertiseveld
exp
liggen, zoals het ter beschikking stellen van
materialen voor een kookproject of het doneren
van kaartjes bij een uitje voor ouderen.
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Winnaars van het Arnhems Compliment 2016
De Kempenaer Advocaten
Als compliment voor de jarenlange inzet en actieve betrokkenheid bij de lokale samenleving
en de leefkwaliteit van mensen in Arnhem!

EW Facility Services
Als compliment voor het ontwikkelen van een inspirerend, langlopend totaalpakket:
een maatschappelijk cadeau waarbij verbindingen zijn gecreëerd met ontvanger, eigen
medewerkers en relaties.

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