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De Arnhemse Uitdaging
viert 15-jarig bestaan

Gerda Geurtsen, Mariska Perrier en Wim Hilgeman. foto Jacques Kok

Derde lustrum vrijwilligersorganisatie werd op 6 november gevierd met vele mensen
uit Arnhemse bedrijfsleven.

E

door Frank Thooft

en enorme puzzel in de vorm van de
omtrek van de gemeente Arnhem, bestaande uit ludieke en creatieve bijdragen van alle deelnemers aan het derde
lustrum van De Arnhemse Uitdaging,
was het spetterende resultaat van een mooi derde lustrum van deze maatschappelijke organisatie. Kunstenaar Arno Arts begeleidde de creatie.
Manager Mariska Perrier was zichtbaar blij met
de enthousiaste input van alle deelnemers, die
net als de bijdragen voor de diverse projecten
van De Arnhemse Uitdaging ongehinderd groot
was. Perrier werd op haar beurt geroemd door
de aanwezigen voor haar niet aflatende ijver om

van De Arnhemse Uitdaging een gesmeerde machine te maken die de verenigingen en stichtingen in Arnhem voorziet van vrijwillige maar
professionele input door het bedrijfsleven.
Ook haar voorganger en oprichter van De Arnhemse Uitdaging, Gerda Geurtsen, kreeg complimenten toebedeeld. De middag, in de congreszaal van AkzoNobel, werd gelardeerd met optredens a l’improviste door een zeer adequaat reagerend theatergezelschap nltt (nederlands toegepast theater) die steeds de korte interviewtjes
van acteur Wim Hilgeman met mensen in de
zaal over hun uitdagingen treffend weergaven.
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A

rnhem is in feite één
grote proeftuin op
Uitdaging-gebied’’,
aldus Piet Baselaar, één van
de mensen die 15 jaar geleden bij de oprichting van
de Arnhemse Uitdaging
was betrokken. „Overal in
Nederland zijn inmiddels
initiatieven ontstaan om
een lokale Uitdaging op te
richten.’’
Er is zelfs al een Nederlandse Uitdaging, opgericht
door Gerda Geurtsen. Zij
vertelde desgevraagd: „We
hebben het verschil kunnen maken met de Arnhemse Uitdaging. Enthousiasme

en betrokkenheid gaan
hand in hand.’’ Ondanks
het feit dat het de Arnhemse Uitdaging dus voor de
wind gaat, riep Mariska Perrier wel op om nog meer
aansluiting te zoeken.

Kleine ondernemers

„We kunnen nóg meer ondernemers gebruiken, zeker
ook kleine ondernemers en
eenpitters, om het werk

“

Sinds kort is er ook
een Adviesbrigade
opgezet.
Mariska Perrier

van de Arnhemse Uitdaging verder uit te dragen.
We werken met zo’n vijftig
vrijwilligers, maar hoe
meer we er hebben, hoe leuker en dankbaarder het
werk wordt. We hebben allerlei ‘banken’ opgezet die
voorzien in behoeften: een
spullenbank, een klussenbank, een cadeautjesbank,
maar ook organiseren we
de Management Games en
is er sinds kort een Adviesbrigade, waarbij gepokte en
gemazelde managers hun
kennis en inzicht ter beschikking stellen aan bijvoorbeeld sportverenigingen of stichtingen. In 2015
gaan we weer de bekende

Het kunstwerk van Arno Arts wordt onthuld. foto Jacques Kok
Beursvloer opzetten.’’ Perrier runt de Arnhemse Uitdaging samen met Miriam
Kemperman die vooral

voor de verenigingen en
stichtingen het gezicht is.
Het bedrijfsleven heeft
vooral te maken met Per-

rier. Zodra er een verzoek
van een maatschappelijke
organisatie bij de Arnhemse Uitdaging binnenkomt,
wordt er door een zogenaamde Matchgroep bekeken aan welk bedrijf uit het
grote netwerk dat de Uitdaging heeft, de vraag voorgelegd kan worden.
Elk jaar worden er zo’n 400
matches tot stand gebracht,
verklaart Perrier. De Arnhemse Uitdaging is een onderdeel van Rijnstad en
heeft zo’n vijftig vrijwilligers uit het bedrijfsleven
aan het werk om de matches te realiseren.
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