Maatschappelijk
betrokken ondernemen
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608

matches in 2021!

Onze partners met wie we samen bruggen bouwen
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Onze resultaten in 2021

608

matches
gemaakt

60
matchmakers
en ondersteuners

141
maatschappelijke
organisaties
geholpen

182
bedrijven / aanbieders
hebben zich ingezet

691
kantoormeubels
en artikelen
hergebruikt

69

laptops en
smartphones
nieuwe eigenaar

1385
cadeautjes
geschonken

2

workshops voor
besturen georganiseerd

100
deelnemers
meetevent
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Over ons
De Arnhemse Uitdaging is een bedrijven
netwerk dat zorgt voor samenwerking tussen
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Via ruim 50 vrijwilligers uit het bedrijfsleven
en hun netwerken kunnen stichtingen, vereni
gingen en bewonersinitiatieven een beroep
doen op lokale bedrijven, serviceclubs en soms
fondsen die hun kennis, materialen, faciliteiten
of menskracht willen delen.
We maken verbindingen en matches tussen
partijen die elkaar niet vanzelfsprekend
ontmoeten. Zo kunnen zij samen werken aan
het oplossen van maatschappelijke vragen
en daarmee bijdragen aan een sterkere
lokale samenleving.
We zijn een actief doe-netwerk: op allerlei
manieren stimuleren we bedrijven om in hun
eigen stad maatschappelijk betrokken te
ondernemen en ondersteunen we maatschap
pelijke organisaties zodat zij hun werk voor
(vaak kwetsbare) mensen in de stad beter
kunnen doen. Financiële ondersteuning van
de gemeente Arnhem maakt het werk van de
Arnhemse Uitdaging mogelijk.

Trots op het prachtige resultaat
Wij zijn ontzettend trots op de resultaten die
we behaalden in 2021. Het laat zien hoeveel
bedrijven zich betrokken voelen bij de stad en
die betrokkenheid ook omzetten in concrete
acties! De samenwerking levert aan alle kanten
positieve ervaringen op. Mensen die zich inzet
ten voor maatschappelijke projecten voelen
zich gesteund en kunnen de mensen waarvoor
ze werken beter helpen. Voor mensen uit
bedrijven is het leuk en nuttig om expertise
in te zetten en nieuwe ervaringen op te doen.
De samenwerking tussen verschillende werelden
draagt bij aan onderling begrip en daardoor aan
een stad waarin het leuker leven en werken is.
In dit jaarboek kunnen we niet alles vertellen
over de mooie verbindingen en matches. Wil
je meer lezen, kijk dan op onze website en volg
ons op sociale media.
Iedereen die ook dit jaar weer heeft geholpen
om van Arnhem een stad te maken waarin
mensen naar elkaar omzien en kunnen
meedoen, hartelijk dank daarvoor!

Miriam Kemperman
projectmedewerker

Mariska Perrier
coördinator Arnhemse Uitdaging
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“Betrokken voelen
is betrokken doen!”
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Voorwoord
Derksen Verhuizingen zet zich al bijna 20 jaar in voor
de Arnhemse Uitdaging. We werken internationaal,
maar we vinden het ook belangrijk om actief
betrokken te zijn bij de stad waarin we gevestigd
zijn en waar veel van onze medewerkers wonen.
Harold Hofman
eigenaar Derksen International Movers and Packers
Het mooie aan de Arnhemse Uitdaging is dat je
als bedrijf lokale betrokkenheid heel praktisch
vorm kunt geven. Zelf ben ik matchmaker bij
een van de matchgroepen. We bespreken daar
vragen van maatschappelijke initiatieven en
kijken per vraag welke mogelijkheden we zien
om deze te koppelen aan een bedrijf.
Soms pak ik persoonlijk iets op. Dan geef ik
bijvoorbeeld advies over een voorraadsysteem.
Ook ons bedrijf pakt geregeld een vraag op.
We lenen dan een podiumwagen uit voor een
buurtevenement of we doneren spullen die wij
niet meer nodig hebben. Ook helpen we uiter
aard met transport, zoals onlangs nog, toen een
volle vrachtwagen aan spullen vervoerd moest
worden van de Spullenbank van de Arnhemse
Uitdaging naar een school in Arnhem Zuid die
speciaal is opgezet voor kinderen uit Oekraïne.

“Sociale verantwoor
delijkheid nemen is
naar mijn mening
zowel een must als
een kans voor elk
bedrijf.”

Sociale verantwoordelijkheid nemen is naar mijn
mening zowel een must als een kans voor elk
bedrijf. Je krijgt er namelijk ook veel voor terug.
Niet financieel, maar de voordelen zijn niet altijd
in geld uit te drukken. Denk aan goodwill voor je
bedrijf en aan trotse medewerkers. En doordat
je de lokale samenleving helpt versterken draag
je ook bij aan een beter ondernemersklimaat.
Winst aan alle kanten dus!
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Matchgroepen directe
bemiddeling vanuit de vraag
De formule van onze matchgroepen is simpel maar ijzersterk! Een matchgroep
bestaat uit 15 vrijwillige matchmakers afkomstig uit het bedrijfsleven. Zij bieden
ondersteuning op maat aan maatschappelijke organisaties en initiatieven om samen
met hen dromen waar te maken en knelpunten op te lossen. De werkwijze is heel
direct: matchgroepen bespreken aanvragen van maatschappelijke organisaties.
Als een vraag geaccepteerd wordt, benaderen de matchmakers hun netwerk om een
match te maken met Arnhemse bedrijven, serviceclubs of fondsen. Er wordt vooral
bemiddeld in natura (denk aan handjes, kennis, kunde, faciliteiten of materialen die bij
bedrijven beschikbaar zijn) en soms in middelen (financiën via serviceclubs en fondsen).

MOOIE VOORBEELDEN UIT 2021

Toegevoegde Waarde en BTW
Met een beperkt budget zoveel mogelijk doen voor mensen uit St. Marten en
Klarendal die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat is de uitdaging
van het Inloophuis St. Marten. Het is zonde als een groot deel van het beschikbare
budget aan btw uitgegeven wordt. Is dit wel nodig? Accon avm gaf hen meer
duidelijkheid. Fijn zo’n gesprek met een deskundige partij.

Een buddy maakt het nog Leuker Om te Leren
LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool is er voor leerlingen uit achterstandsituaties
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. In het derde jaar gaan de leerlingen op stap met
een buddy. Het doel daarvan is horizon verbreding, beroepen verkennen, bedrijven
bezoeken en vooral ook plezier maken met elkaar. Rijnstate en Sweco hielpen met
het vinden van buddy’s. Sterker nog, twee van onze matchmakers zijn zelf ook buddy
geworden.

Versterking van Empowering Nisa versterkt jonge meiden
Empowering Nisa richt zich op de eigen kracht van jonge meiden. Talenten ontdekken,
vaardigheden ontwikkelen, buiten de comfortzone durven te treden en hen uiteinde
lijk een rolmodel laten zijn voor anderen. Hiermee zorgen zij ervoor dat de meiden
zich een gewaardeerd onderdeel gaan voelen van de samenleving en actief hierin
gaan participeren. Het gaat goed met Nisa. Zo goed dat zij hun werkzaamheden in
Arnhemse wijken gaan uitbreiden. Dat betekent veel voor de twee initiatiefnemers
die tot nu toe alles zelf deden. Musis & Stadstheater is een duurzame sparringpartner
geworden en helpt met subsidieaanvragen, beleidszaken en het verder uitwerken
van de toekomstplannen.

Licht in de duisternis!
Van Dorp Zevenaar heeft de lichtschakelaars op de toiletten gerepareerd bij
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT) Arnhem. Een mooie match die tot
stand is gekomen via het netwerk van Van Wijnen Arnhem. Zij hebben een
langdurige match met MVT voor dergelijke hulpvragen. Van Dorp heeft de inzet
van de monteur voor haar rekening genomen.
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Inloophuis St. Marten
& accon avm

Berengaria Liedmeier
Inloophuis st. Marten:
“Succesvolle match! Nogmaals dank voor
jullie aandacht, inzet en expertise. Wat ik
vooral waardeer is dat jullie aandacht en
vragen mij dwongen om de situatie precies
te beschrijven. Dat verscherpte mijn overzicht en inzicht”.

Anneke Jenniskens
Musis & Stadstheater:
“Empowering Nisa en Musis & Stadstheater
Arnhem vinden elkaar in de ambitie om
van betekenis te zijn voor de stad, voor
Arnhemmers. We staan aan het begin van
een duurzame samenwerking, we staan
open voor elkaar, en de expertises en
netwerken van beide organisaties vullen
elkaar mooi aan.”

Tiny Visscher
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp:
“We zijn dolgelukkig met het resultaat.
Dankzij Van Wijnen kunnen we bij MVT
Arnhem weer gebruik maken van onze
beide wc’s. De regelmatig haperende
schakelaar van één van de twee zorgde
voor onhandige situaties, zoals ineens in
het donker, of maar met de deur open gaan
zitten. MVT is erg blij met de praktische
hulp die Van Wijnen biedt, waardoor klusjes
als deze worden verholpen.“

Monique Stapper
Van Wijnen:
“Als Meer dan bouwen partner kijken we ook
naar maatschappelijke initiatieven en dan
is het mooi dat we een stichting als MVT
gedurende een aantal jaren kunnen bijstaan
bij onderhoudsvragen aan hun pand, zodat
zij zich kunnen focussen op het echte doel
van hun stichting.“

MTV Arnhem
& Van Dorp & Van Wijnen
Empowering Nisa
& Musis & Stadstheater
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Matchgroepen
Tassen vol met ‘nieuwe’ kleding, daar word je blij van!
De Kledingbank vraagt altijd aan bezoekers om zelf tassen mee te nemen waar
uitgezochte kleding mee vervoerd kan worden. Toch gaat het regelmatig mis.
Je wilt mensen die de kleding zo hard nodig hebben toch niet met lege handen
laten vertrekken? Met een voorraad big-shoppers van Coöp Kroonse Wal en
linnen tasjes van editoo wordt dit scenario gelukkig voorkomen.

Buurtbankjes voor een gezellig buurtpraatje
Even gezellig een praatje maken of samen lekker chillen op de bankjes bij Buurthuis
De Oosthof. Bewoners van Presikhaaf (Over het Lange Water) van alle leeftijden
ontmoeten elkaar er graag. Bij de gemeentewerf mocht de Oosthof stevige bankjes
uitzoeken die wel tegen een stootje kunnen. Ze staan nu altijd klaar om er even uit
te rusten, ook buiten openingstijden.

Je moet eerst gezien worden
Bewonerskamer De Duiventil brengt mensen met elkaar in contact. Heel noodzake
lijk in deze tijd. Zeker in een wijk als Het Duifje, waar veel verborgen eenzaamheid is.
Elkaar ontmoeten begint vaak met het vinden van een plek waar het prettig, veilig
en gezellig is. De locatie van de Duiventil was niet erg opvallend, de allereerste
voorwaarde om gevonden te worden. BMV Makelaars, Scalabor en SignMatch pakten
dit op als gezamenlijk project. Met een mooi resultaat. De Bewonershuiskamer is nu
duidelijk zichtbaar, en is klaar voor meer ontmoetingen nu de samenleving steeds
verder open gaat.

Water voor gezonde en gezellige groenten
Water vasthouden op een van de hoogste punten in Arnhem. Het was een uitdaging
voor de Moestuin in Geitenkamp bij de Vlindertuin. Er waren niet genoeg vaten voor
de opslag van het regenwater. Het werd onze uitdaging. 1 extra container werd
geschonken door JP Cleaningservice. Maar daar bleef het niet bij. Smartvertising B.V.
en Stichting Wie goed doet verzorgden een tweede grote IBC container. Het vervoer
(het zijn grote gevaarten met een inhoud van 100 liter) werd verzorgd door CCC
Bedrijfskleding. De moestuin is nu ook weer een fijne ontmoetingsplaats en niet
alleen een groeiplaats voor planten. Hier krijgen ook mensen met een laag zelfbeeld
en een klein inkomen de ruimte om zich prettig te voelen.
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De Duiventil
& SignMatch

Moestuin in Geitenkamp
& JP Cleaningservice
& Smartvertising B.V.
& Stichting Wie goed doet
& CCC Bedrijfskleding

Matchmakers & vrijwilligers in 2021
Matchgroep 1
Mirjam Groenendijk
Edwin Kruk
Wilmer Huiskamp
Anne Laarhuis
Tim Wierenga
Priya Wannet
Gerrit Breeman
Jan van Hooijdonk
Stephan Lap
Sharon van Duren
Jacco Bouwman
Niels Peters
Laura Schutter
José Meijerink
Femke Pos
Gerke de Vries
Paul Zijm

Spullenbank / laptopbank
accon avm
BDO
CCV
Dirkzwager
Dirkzwager
editoo
gerritbreeman.
KHN Arnhem
KuiperArnhem
Lioncards
Progresso
Promo Art
Rabobank Arnhem
Rijnstate
Sweco
THP Clean Professionals
Zijm BV

Matchgroep 2
Judith Oude Kempers
Minouche Egbers
Harold Hofman
Judith Rook
Mona Dierkes
Mickey Vuylsteke
Hasan Deniz
David Jordens
Simone Sanders
Frank Löwik
Sigrid Punt
Lenny Kamphuis
Monique Stapper

DAAN Legal
De Kempenaer
Derksen Verhuizingen
Flipped
Hoogwegt
Konings & Meeuwissen
Make it Yours
Minuutje het spel
Musis & Stadstheater
Rabobank Arnhem
Scalabor
Servontyn Catering
Van Wijnen

René Siemes
Rinus Roelofsen
Sjaak Tamiaans
Tim Wierenga
Anne Laarhuis

Privépersoon
Privépersoon
Privépersoon
Dirkzwager
Dirkzwager

Cadeautjesbank
Judith Oude Kempers DAAN Legal
Martijn van Ingen
EY

Ruimtebank
Frank Donders
Ralph Albers
Diana Jansen
Romy Velthuizen
Robin Atema
Han Hameeteman

Privépersoon
Van Wijnen
DianaJansen.nu
BMV Makelaars
Atematica
Privépersoon

Stuurgroep
Andrea de Boeij
Bart van Meer
Arno de Berg
Peter de Haan
Jan Ummenthum
Astrid Huitink
Joke Wisseborn
Meike Verhagen
Naomi Otten

Boeijend Ondernemen
Dirkzwager
Gemeente Arnhem
Nobian
Rabobank Arnhem
Rabobank Arnhem
Rijnstad
Stichting Eusebius
Van Wijnen

Vaste Ondersteuners
Hans Etman
Erik Langhout
Jurjen Poeles
Nicole Beaujean
Hilbert de Goede
Miranda van Meijeren
Andrea Sinke
Wendy van de Ven

Dagvoorzitter.nl
Elonisas
Jurjen Poeles Fotografie
N.B. tekst & advies
Privépersoon
Ikschrijfmee.nl
Winkel van Sinke
Arnhemse Uitdaging

Events, online moderator
Website en systeem
Fotografie
Teksten, interviews
Adviseur
Teksten en vormgeving
Grafisch ontwerp
Project ondersteuner
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Laptopbank

Cadeautjesbank

Spullen
bank
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Spullenbank, Cadeautjesbank
en Laptopbank
een stukje circulaire economie
Gooi nooit iets weg wat bij een ander nog van pas kan komen! En al helemaal niet
als jouw bedrijf bepaalde spullen niet meer nodig heeft die nog in prima staat zijn,
bijvoorbeeld na een herinrichting, opruiming of verhuizing. Die boodschap wordt
gelukkig gehoord door vele bedrijven in Arnhem. Zij doneren hun overtollige
meubilair, zoals bureaustoelen en archiefkasten, en ook kleiner materiaal zoals
relatiegeschenken of overgebleven kerstpakketten aan de Arnhemse Uitdaging.
Via onze Spullenbank wordt kantoorinrichting hergebruikt bij maatschappelijke
organisaties. Via de Cadeautjesbank worden kleine, leuke artikelen gebruikt als
bedankje voor vrijwilligers of bij activiteiten. Via de Laptopbank vinden laptops en
smartphones een tweede leven bij maatschappelijke organisaties die daardoor hun
werk beter kunnen doen.

Laptopbank
Van Daans Magazijn krijgen wij ieder jaar een flinke partij laptops en smartphones
die wij doorgeven aan organisaties die deze gebruiken voor hun werk. Ook andere
aanbieders, zoals in 2021 Volkshuisvesting, doneren geregeld overtollige apparatuur.
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden schenkt ons jaarlijks een bedrag waarmee
wij op een deel van de laptops een Office-pakket kunnen installeren.
In 2021 hielpen wij via de Laptopbank 12 verschillende organisaties aan apparatuur,
waaronder Wijkcentrum Bakermat, Vitale Verbindingen, Stadslandbouw Mooieweg
en de Voedselbank.

Cadeautjesbank
Bij de Cadeautjesbank was het in 2021 iets ‘rustiger’ dan normaal. Veel evenementen
bij organisaties en in wijken gingen niet door. Toch konden wij 13 organisaties helpen
aan leuke artikelen voor hun activiteiten. Zoals Zonnebloem Arnhem Oost die
aandachtstasjes vulde voor 30 deelnemers. En Buurthuis de Fresh die flink wat
artikelen kreeg voor de bingo’s die zij organiseren in Malburgen. De Cadeautjesbank
ligt goed vol nu, dus er is voldoende voor alle activiteiten die in 2022 weer opgepakt
worden.

Spullenbank
28 organisaties maakten in 2021 graag gebruik van de voorraad in onze Spullenbank.
Zo kreeg Dorpshuis Elden een tafelbiljart, kratten, servies, kasten en stoelen. City
at Home scoorde lampenkappen, een vakkenkast, stoelen en servies. De Helling is
enkele kasten, bureaus, een ladenblok en stoelen rijker. Jeugdcentrum Vogelwijk ging
naar huis met een bank, een sjoelbak, barkrukken, servies en kasten. En De Lommerd
kon de inboedel aanvullen met kratten, een locker, een whiteboard, een kapstok met
bankje en 16 stapelbare stoelen. Zo vinden spullen die bij bedrijven niet meer nodig
zijn een dankbaar 2e leven bij lokale initiatieven.

Gooi nooit
iets weg!
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“Via de Arnhemse
Uitdaging bereik je
een gigantisch
netwerk van kennis
en bereidwilligheid”

Interview
Lars Nieuwenhoff
Huis vóór de Wijk
De afgelopen jaren beleefde buurtcentrum Huis vóór
de Wijk in Immerloo een flinke metamorfose. Mede
dankzij matches van de Arnhemse Uitdaging is het
Huis op weg een volwaardige sociale onderneming
te worden.
In het najaar van 2019 werd Lars Nieuwenhoff,
voorheen matchmaker bij de Arnhemse Uitda
ging, gevraagd als verandermanager voor het
toenmalige buurtcentrum in de Arnhemse wijk
Immerloo (Malburgen). “Het was een verander
traject op allerlei fronten: er moest een nieuw
team worden samengesteld, een grote interne
verbouwing worden gerealiseerd en alle activi
teiten moesten opnieuw worden vormgegeven.
Je kunt je voorstellen dat we daarvoor heel
goed hulp konden gebruiken. Die hebben we
via de Arnhemse Uitdaging op allerlei manieren
gekregen.”
Mensen, materialen, middelen
“Tijdens het Meet & Match-event 2019 in
Musis heb ik onze behoefte aan twee vrijwillige
bestuursleden gedeeld. Die hebben zich in no
time gemeld. Via de Spullenbank kwamen we
aan meubels, servies en bestek voor de inrich
ting en voor onze keuken. Bouwbedrijf Van
Wijnen heeft in ons Jeugdhonk een fijne bar
gerealiseerd.

“Via de Spullenbank
kwamen we aan
servies en bestek
voor onze keuken”
“Ook hulp bij het
helder formuleren
van de wensen voor
jóuw maatschappelijke
organisatie”

Veel mensen weten al dat ze via de Spullenbank,
de Laptopbank of de Cadeautjesbank voordelig
aan goede spullen kunnen komen. Maar de
Arnhemse Uitdaging is vooral ook een gigan
tisch netwerk van kennis en bereidwilligheid.
Dien je aanvraag dus zeker in; Mariska en
Miriam kunnen er echt een match van maken.
Zij kunnen je ook helpen met het helder formu
leren van de wensen en behoeften voor jóuw
maatschappelijke organisatie.”
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Ruimtebank
ruimte delen en advies
In 2021 zijn we begonnen met de Ruimtebank. Een groep vrijwilligers, deskundigen
op het gebied van ruimtes en huisvesting, helpt vrijwilligersorganisaties die geen
budget hebben met het zoeken naar ruimtes of met advies over ruimtevragen.
Dat kan gaan om een vraag naar een eenmalige vergaderruimte of een locatie
voor de uitreiking van een certificaat, maar ook om advies of hulp bij het zoeken
naar nieuwe (tijdelijke of structurele) huisvesting of opslagruimte.
De Ruimtebank werkt samen met Makelpunt van de gemeente Arnhem.

MOOIE VOORBEELDEN UIT 2021
Gebruik maken van ruimtes voor vergaderingen of bijeenkomsten was wat lastig in
2021 vanwege de coronaregels bij bedrijven. Toch vonden we een mooie plek voor de
heiochtend van MVT Arnhem: Facility Point bood vergaderruimte aan, met koffie en
gebruik van een beamer. Ook kreeg MVT van de Ruimtebank advies bij het maken van
een programma van eisen voor nieuwe huisvesting.
City at Home, Sport Support en Rijnstad Vocaaltheater vonden door bemiddeling van
de Ruimtebank een nieuwe opslagruimte. Alle drie zijn zij ingetrokken in het pand
waar ook de Kledingbank gevestigd is. Niet alleen een mooie match met de eigenaar
van het pand, maar ook een mooie passende samenwerking tussen verschillende
organisaties.
KNV EHBO Presikhaaf, een organisatie die vrijwilligers inzet bij evenementen in de
stad, zocht een nieuwe leslocatie voor de EHBO-lessen. Brandweertrainingscentrum
Kleefse Waard biedt hen een nieuwe duurzame plek hiervoor. EHBO Presikhaaf heeft
vrijwilligers die opgeleid zijn als simulatie-slachtoffer. Het Brandweertrainings
centrum mag hen ook inschakelen als tegenprestatie.

KNV EHBO Presikhaaf
& Brandweertrainingscentrum
Kleefse Waard

MTV Arnhem
& Facility point
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Klussenbank
maatschappelijke teamuitjes
Samen met je collega’s een dag(deel) op pad gaan voor een maatschappelijk
teamuitje. Wat is er nou leuker dan dat! Pannenkoeken bakken of een liedjesmiddag
organiseren bij een verzorgingshuis? Je handen uit de mouwen steken en flink aan
de slag gaan om een clubhuis op te pimpen of speeltoestellen te verven? Er zijn veel
mogelijkheden bij Arnhemse maatschappelijke organisaties.
De Klussenbank van de Arnhemse Uitdaging brengt bedrijven en serviceclubs die
hun teamdag zinvol willen invullen in contact met geschikte projecten. Door corona
kon er lange tijd niet veel dus stonden stonden de meeste klus-projecten even ‘on
hold‘, maar na twee jaar is er een boel in te halen. Opnieuw kennis maken met je
collega’s die je misschien alleen ‘digitaal’ kent. Mensen die vereenzaamd zijn kunnen
niet wachten op leuke inspirerende ontmoetingen. Buiten- en binnenruimtes zijn
verwaarloosd. Genoeg te doen!

MOOIE VOORBEELDEN UIT 2021

Extra handen zorgen voor extra verbindingen
Verantwoord ondernemen is bij InterPactum niet alleen werken in het sociale domein,
maar er ook daadwerkelijk iets voor terug doen in de omgeving. Ze zochten een leuke
maatschappelijke klus in het kader van teambuilding. Bij Hoeve Klein Mariëndaal, een
zorgboerderij, waren ze erg welkom. De Hoeve biedt dagbesteding en activerend
werk voor mensen een verstandelijke beperking, GGZ achtergrond, NAH en dementie.
Mensen die regelmatig een beetje aan de rand van de maatschappij staan. Klussen
met werknemers van een bedrijf betekent dat de samenleving naar hen toekomt.
Dat zijn de verbindingen waar we warm van worden!

Hoeve Klein Mariëndaal
& InterPactum

Dinja de Vries
InterPactum
“Ik was samen met een van de deelnemers
aan het werk in de tuin. Hij vroeg zich af
wat wij doen als adviseurs, of we niet de
hele dag op onze kont zaten. Feitelijk zit
dat niet ver af van de waarheid, want de
meeste tijd doen wij ons werk vanachter
een bureau. Maar gelukkig krijgen we ook
de ruimte om letterlijk onze handen uit de
mouwen te steken, om zo een bijdrage te
leveren via vrijwilligerswerk en tegelijkertijd
wat teambuilding te doen.”
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Meet & matchevent
ontmoeten in Musis
Maatschappelijk betrokken bedrijven en Arnhemse maatschappelijke organisaties
hebben elkaar veel te bieden. Alles begint met ontmoeten, in gesprek gaan over wat
je voor elkaar kunt betekenen. Daarom organiseren we inspirerende events waarin
niet alleen de concrete match centraal staat maar waar we faciliteren dat partijen
elkaar ontmoeten.
In 2021 konden we gelukkig (in wat aangepaste vorm) een groot Meetevent
organiseren in Musis. Zo'n 100 vertegenwoordigers van bedrijven, serviceclubs,
fondsen en maatschappelijke initiatieven gingen in verschillende tafelsessies in
gesprek over hoe zij elkaar kunnen helpen. Tijdens de zeer geanimeerde gesprekken
werden al direct de nodige tips, adviezen en visitekaartjes uitgewisseld. In de weken
na het Meetevent vond het echte Matchen plaats met nog eens ruim 70 matches als
resultaat.

MOOIE VOORBEELDEN UIT 2021

Nieuwe media voor oude vragen
VPTZ biedt met vrijwilligers zorg voor mensen in een terminale levensfase. Meestal
zijn de vrijwilligers zelf op leeftijd. Zij weten niet veel van de mogelijkheden van
sociale media. Omdat er een tekort is aan vrijwilligers zoekt VPTZ nieuwe manieren
om te werven en nieuwe doelgroepen. Tijdens het matchevent kwamen zij in contact
met de jonge ondernemers van OIB Media. De samenwerking voor een wervings
campagne via Facebook is inmiddels in volle gang.

Dolf Mulder
VPTZ Arnhem:
“We zijn blij met de prettige samenwerking
met OIB Media. Zij maken het voor ons
mogelijk om vrijwilligers te werven en in
beeld te komen bij cliënten via kanalen
waar we nog geen gebruik van maakten.
We verwachten hier zeker voordeel van,
in combinatie met onze vernieuwde
website en nieuwsbrief.”

Clarisse Chaillet
Rode Kruis Contactcirkels:
“De mensen waren allen zo blij! Gisteravond
belde ook een dame om te bedanken omdat
ze het zo leuk vond dat er aan haar werd
gedacht. Daar doen we dit allemaal voor!”
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Ivana Nahari
OIB media:
”Een super leuk contact en waardevol
voor beide partijen!”

Judith Rook
Flipped:
“Was erg leuk om de eerst voorzichtige maar
toen blije gezichten van de mensen te zien!”

Albert van ’t Blik
PACKcenter:
“Fijn om terug te horen Clarisse dat de
tasjes zo goed ontvangen zijn!”

Gezien en gehoord worden helpt tegen eenzaamheid
Deelnemers aan de Rode Kruis Contactcirkels in Arnhem bellen elkaar iedere dag.
Een hele geruststelling als je weet dat er iedere dag even iemand kijkt of je nog leeft
en even een praatje maakt. Rondom de feestdagen heeft deze groep het extra zwaar.
Leuk als er dan iemand aanbelt met een gezellig cadeautasje en een kerstwens. De
kaart met de wens en het rondbrengen was echt een leuke klus voor medewerkers
van Flipped. PACKcenter zorgde voor tasjes.

Klussen om nieuwe deuren te openen
Mensen die zich vaak afgewezen voelen hebben het idee dat zij er toch niet meer
toe doen. Waarom zouden ze nog uit de stoel opstaan? Ja, als iemand in de buurt
hulp nodig heeft, dan wel. Van dit principe maakt het Buurtklusbedrijf in het Spijker
kwartier gebruik. Burenhulp bij bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorfolie of de
lampen vervangen door spaarlampen. Dat helpt aan meerdere kanten. Boeijend
Ondernemen en KuiperArnhem gingen met hen in gesprek om het plan een goede
basis te geven.

Vervoeren van fietsen en meteen effe een steiger
Spijkerbikes zat tijdens het matchevent aan tafel met KuiperBouw. Spijkerbikes knapt
fietsen op met buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er was
vervoer nodig om fietsen op te halen. Kuiper wilde dat vervoer wel verzorgen. Tijdens
de actie ontstond er nog een tweede match. Op de heenweg nam de medewerker van
Kuiper een steiger mee in het busje. Daarmee werd hoge plafond bereikbaar, waar
door in de tijd dat de fietsen opgehaald werden direct de lampen in de werkruimte
van Spijkerbikes werden vervangen.

Dagvoorzitter geeft workshop “Ask me anything” voor tafelhosts.
Een nieuwe opzet van het matchevent met de ontmoeting centraal, dat vraagt om
een andere instructie van de matchmakers als bemiddelaars. Ze werden Tafelhost.
Fijn dat Hans Etman van Dagvoorzitter.nl hen wegwijs wilde maken in deze nieuwe
rol. Op een heel speelse wijze gaf hij tips en trucs voor plezierige tafelgesprekken
met zoveel mogelijk resultaat voor maatschappelijke organisaties.

Arnhemse Uitdaging &
Dagvoorzitter.nl & Musis

Ask me
anything!
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Matchen vanuit aanbod
nog meer mogelijk maken
Steeds vaker bieden bedrijven en serviceclubs zelf aan om iets te willen betekenen
voor lokale maatschappelijke organisaties. Dat kan gaan om het kosteloos ter
beschikking stellen van hun producten of diensten, maar ook om het inzetten van
denkkracht of handjes van hun medewerkers. De Arnhemse Uitdaging verbindt en
matcht dit aanbod met maatschappelijke organisaties in de stad waar deze extra
hulp zeer welkom is en vaak ook een mooie waardering voor hun vrijwilligers of
doelgroep betekent.
MOOIE VOORBEELDEN UIT 2021

In contact blijven met snacks

Juridisch moet het ook in orde zijn

In 2021 moest bioscoop Pathé vanwege de
coronarestricties geregeld haar deuren sluiten.
De snacks die verkocht worden in de kiosk zijn
niet heel lang houdbaar. Maar weggooien is
zonde! Dus kreeg de Arnhemse Uitdaging door
het jaar heen flink wat voorraad aangeboden.
Hiervan werd door allerlei organisaties in de
stad – waaronder de Leuke Linde, de Kansen
fabriek, WIE Kinderen, Siza en Push – dankbaar
gebruik gemaakt. Zij gebruikten de snacks om
in contact te blijven met hun doelgroep.

We hebben een mooie ‘deal’ met Hekkelman
Advocaten en Notarissen. Jaarlijks kunnen
3 initiatieven tegen kostprijs bij hen terecht
voor bijvoorbeeld het oprichten van een
(eenvoudige) stichting en 2 keer per jaar
bieden zij gratis juridisch advies. In 2021
werd daarvan gebruik gemaakt door City
at home (voorheen City Hearts) voor een
te openen opvanghuis voor vrouwen.

Bakjes troost
Peeze bood eind 2021 een mooie partij kerst
koffie aan. 10 maatschappelijke organisaties,
waaronder Kruispunt, KoffieKaffee De Beijer
en het Droombankje kregen een doos vol met
pakjes koffie. Daarvan konden heel wat ‘bakjes
troost’ worden gezet.

Bruggen
bouwen
tussen
bedrijfsleven
en
samenleving
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Soms past geld heel goed
Lionsclub Arnhem nam contact op met de
Arnhemse Uitdaging omdat zij hun goede-doelen
budget voor 2021 een mooie bestemming wilden
geven. Vooral aan projecten gericht op jeugd of
ouderen. Samen met Lionsclub selecteerde de
Arnhemse Uitdaging meerdere passende doelen.
Dankzij de donaties kreeg Maaklab veiligheids
artikelen, heeft Huis voor de Wijk lekkere zitzak
ken en is de voorraad batterijen van Speelstoet
flink aangevuld. Daarnaast schonk Lionsclub
Arnhem een prachtig bedrag aan Bruisend
Malburgen en Stichting Naast Jullie voor het
aanvullen van de kerstpakketten voor mensen
die het financieel lastig hebben.

Speelgoed en nog eens speelgoed
Als uitsmijter van het jaar kregen we in december
pallets vol schoon en nagekeken speelgoed aangeboden van 2switch Elst. Daarmee maakten we
maar liefst 11 organisaties blij. Vele dozen lego,
knikkers, puzzels, knuffels, peuterspeelgoed en
nog veel meer vond de weg naar onder andere
het Kinderwerk in Malburgen / Geitenkamp /
Klarendal, Stichting JAM, Stevig Arnhem en
Speelstoet.

Gerdy Gerritsen
voorzitter Zonnebloem Arnhem Oost
“Onze gasten waren ontzettend blij en erg
verrast door de tas met inhoud. Omdat het
morgen Valentijnsdag is hebben wij er als
Zonnebloem extra chocoladehartjes en
een zelfgemaakte valentijnskaart aan
toegevoegd. Namens al onze gasten wil ik
jullie hierbij dan ook heel hartelijk danken.”
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“Matchen voor een
ander verruimt je
eigen blik”

Interview
Minouche Egbers
De Kempenaer Advocaten
Wat levert het jou als medewerker of als bedrijf op
om je in te zetten voor de Arnhemse Uitdaging? Nog
veel meer dan je zou denken, volgens matchmaker
Minouche Egbers van De Kempenaer Advocaten.
"Het is leuk en waardevol om verbinding te
maken tussen mensen. Anderen enthousias
meren om een lokale maatschappelijke
organisatie te helpen. Bovendien verruim
je daarmee je eigen blik. Zelf ben ik geboren
en getogen Arnhemse. Toch kende ik veel
organisaties, zeker de kleinschalige maatschap
pelijke organisaties, helemaal niet. Je zit vaak
in je eigen bubbel. Via de Arnhemse Uitdaging
leer je een andere kant van Arnhem kennen,”
aldus Minouche Egbers, sinds 2016 matchmaker voor de Arnhemse Uitdaging.
Kerstpakketten
“Soms is het letterlijk een hele uitdaging om
een match voor elkaar te krijgen. Elk jaar
krijgen we in december aanvragen voor kerst
pakketten. Het is best spannend om bedrijven
te bellen of ze willen bijdragen. Maar je vraagt
het niet voor jezelf; dat scheelt.

“Mooie kans om
anderen te helpen
en ook je eigen
competenties te
ontwikkelen en te
verbreden”
“Je vraagt het
niet voor jezelf;
dat scheelt”

Ik vind het inspirerend om je kantoor even
te verruilen voor een heel andere plek; buiten
de deur te gaan kijken, nieuwe mensen te
ontmoeten. Dus als werkgevers zich afvragen
waarom hun medewerkers tijd vrij zouden
moeten maken voor de Arnhemse Uitdaging:
het is een mooie kans om anderen te helpen
en ook je eigen competenties verder te ont
wikkelen en te verbreden. Je moet inventief,
creatief en assertief zijn. Dit komt ten goede
aan je motivatie en werkplezier.”
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Arnhems Compliment
waarderen en stimuleren maatschappelijk
betrokken ondernemen
De Arnhemse Uitdaging reikt jaarlijks het Arnhems Compliment uit. Een waarderingsprijs voor Arnhemse bedrijven die veel doen voor lokale maatschappelijke
organisaties. Met deze prijs bedanken wij bedrijven voor hun bijdrage aan de lokale
samenleving en willen we andere bedrijven inspireren om zich ook in te zetten.
Normaliter krijgen elk jaar twee bedrijven het Arnhems Compliment en de
bijhorende Gouden-kei-trofee uitgereikt in een volle zaal met bedrijven. Dat was
in 2021 opnieuw geen optie dus reikten we, net als in 2020, meerdere malen het
Arnhems Complimentje uit - een Gouden-kei-speld en een oorkonde – uit handen
van wethouder Jan van Dellen. De Gelderlander zorgde vervolgens voor een serie
prachtige portretten van lokaal betrokken ondernemers. Alle artikelen zijn terug
te lezen via onze website https://arnhemseuitdaging.nl/media

In april 2022 kon het publiek stemmen op alle ondernemers die in 2020 en 2021
het Complimentje kregen. Op 9 mei 2022 is de publiekswinnaar bekend gemaakt
die tijdens een bijeenkomst van OKA de grote Gouden-kei-trofee ontving.

De jury bestond in 2021 uit:
Olaf Heller (Mantel)
Peter de Haan (Nobian)
Tom van Otterloo (Bakkerij Tom van Otterloo)
Mariska Perrier (Arnhemse Uitdaging)
Mickey Vuylsteke (Konings & Meeuwissen) juryvoorzitter
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Woerts Consultancy

Bakker Hilvers

Mida IT Service

CCC Bedrijfskleding

PACKcenter Verpakkingen

Promo Art Huissen

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Mickey Vuylsteke

Gld print & media
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Ondersteunen van besturen
samen versterken
Het lijkt wel alsof we allemaal steeds minder tijd hebben. Dat heeft gevolgen voor
het vinden van bestuursleden door maatschappelijke organisaties. Zij zijn gewend
aan bestuursleden die zich jarenlang met hart en ziel inzetten, met inzet van vele uren.
Het blijkt het steeds moeilijker te zijn om mensen te vinden die het op die manier
willen doen. De Arnhemse Uitdaging ondersteunt bij het vinden van bestuursleden.
We gingen in gesprek met maatschappelijke organisaties om hun knelpunten beter
in beeld te krijgen. En tijdens een sessie met recruiters en andere deskundigen van
Nysingh, Artez, CCV, Alliander Foundation en KplusV inventariseerden we welke
mogelijkheden zij zien voor bedrijven om hierbij te ondersteunen. Dat leverde in 2021
al mooie resultaten op. We gaven 2 workshops voor besturen en we hielpen hen met
individuele sessies. In 2022 gaan we, samen met partijen zoals de Adviesbrigade en
de Vrijwilligerscentrale, door met onderzoeken hoe we nog beter kunnen helpen.

Een goed begin is het halve werk
Bij APCG (Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten) is in 2021
een volledig nieuw bestuur aan de slag gegaan. Na deelname aan de workshop
“Waar zijn die visvijvers met bestuursleden?”, maakten ze gebruik van het
vervolgaanbod om een uur te praten met een deskundig persoon. We brachten
hen in contact met Managing Happiness. Het uurtje werd iets langer. Samen
maakten ze een plan voor een heisessie waarin de bestuursleden elkaar en de
organisatie beter leerden kennen. Heel noodzakelijk voor een nieuwe doorstart.

Bestuurdersaansprakelijkheid, wat betekent dat?
Dirkzwager en de Adviesbrigade verzorgden een ‘Info- en vragen
sessie Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’. De WBTR is op 1 juli
2021 in werking getreden. Ook stichtingen en verenigingen moeten
aan deze wet voldoen. 18 maatschappelijke organisaties namen deel.
Geniet in de Weerd stelde een ruimte beschikbaar.

Wim Verheggen
’t Gilde:
“Het was een goed idee om
zoveel organisaties bij elkaar
te brengen. Daardoor was er
gelegenheid om vragen te
stellen, antwoorden te krijgen
en ervaringen uit te wisselen
rondom dit thema.”
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Waar zijn die visvijvers
met bestuursleden
We organiseerden samen met KNHM
en recruiters uit ons netwerk een online
workshop voor 15 maatschappelijke
organisaties over het vinden van nieuwe
bestuursleden.

Karen Verholt
APCG:
“Ik ben helemaal geïnspireerd geraakt
door de workshop voor het vinden van
bestuursleden. Het heeft me aan het
denken gezet over hoe je je bestuur wil
vormgeven. Bijvoorbeeld dat je het bestuur
zo inricht dat er automatisch plaats is voor
mensen die willen instromen.“

Voor bedrijven
doet jouw bedrijf ook mee?
Samen bereiken we meer! Er zijn allerlei manieren om aan te sluiten bij ons
netwerk van maatschappelijk betrokken bedrijven in Arnhem. Je kan als bedrijf
diensten of producten aanbieden, overtollige spullen doneren, of een ruimte in
je bedrijf (tijdelijk) beschikbaar stellen. Misschien vind je het leuk om samen
met je team een locatie op te knappen als maatschappelijk uitje of om kennis
te delen in de vorm van advies of een workshop. Je kan ook bij ons aansluiten
als partner en meehelpen binnen onze projectgroepen, matchgroepen of bij
evenementen. Ofwel, er zijn tal van mogelijkheden om lokaal van maatschap
pelijke betekenis te zijn via of bij de Arnhemse Uitdaging. Meedoen is leuk.
Het is waardevol. Je wordt er blij van. Je doet mooie ervaringen op. Je leert
nieuwe mensen kennen uit hele andere netwerken. En je versterkt de lokale
samenleving.
Wij helpen jouw bedrijf graag om op een praktische en directe manier
je lokale betrokkenheid in te vullen!

Voor maatschappelijke
organisaties
durf te vragen
Organisaties die hulp kunnen gebruiken bij het verder uitbouwen van hun
activiteiten of die tegen knelpunten aanlopen kunnen hun vragen voorleggen
aan de Arnhemse Uitdaging. Het maakt niet uit wat voor soort vraag of vragen
je hebt! Miriam en Mariska kijken per vraag wat de beste route is om tot een
oplossing te komen. Mocht jullie vraag niet passen bij de vrijwillige inzet door
bedrijven of serviceclubs uit ons netwerk, dan verwijzen wij waar nodig door
naar andere partijen.
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Hoe het mes aan alle kanten snijdt
allerlei manieren om te matchen
Voorbeeld: Zomerkamp Bombarie
Zomerkamp Bombarie is een in 2021 gestarte stichting die jaarlijks een
zomerkamp organiseert voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen.
Tijdens ons Meetevent kwam Bombarie in contact met Vitesse
Betrokken. Zij gaan een voetbaltraining verzorgen tijdens het zomer
kamp. Daarnaast boden ze kaartjes aan zodat de kinderen met hun
ouders naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan. Ook maakte Bombarie
tijdens het Meetevent kennis met KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling
die het initiatief een warm hart toedroeg en besloot om het eindejaars
budget niet te besteden aan relatiegeschenken maar dit te doneren aan
Bombarie. Daardoor kan Bombarie tijdens het kamp extra activiteiten
organiseren. Door een spontaan aanbod van nagekeken gebruikt
speelgoed door 2switch Elst kreeg Bombarie spelmateriaal. GSD Guido
bood hulp bij het vernieuwen van de website. De Matchgroep regelde
een match tussen Speelstoet en Bombarie voor bordspelletjes, van een
privépersoon kwamen er knutselspullen. Ook werd Bombarie gematcht
met CCC Bedrijfskleding die t-shirts doneerde zodat de kinderen
tijdens het kamp herkenbaar zijn.

Mark Leenders
Zomerkamp Bombarie:
“Bedankt voor het verzorgen van de mooie
matches afgelopen jaar. Mede hierdoor
hebben wij afgelopen zomer een mooi
kamp kunnen organiseren!"
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Voorbeeld: Sport Support
Sportspullen voor kinderen en volwassenen
met een wat smallere beurs
In 2021 is ook Sport Support van start gegaan, een stichting die sportspullen en
sportkleding inzamelt om daarmee kinderen en volwassenen met een wat smallere
beurs te voorzien van geschikte spullen. Via allerlei routes konden we dit mooie
initiatief ondersteunen in hun opstartfase.
Tijdens ons Meetevent kwam SportSupport in contact met OIB Media die hen hielp bij
het maken van een facebookpagina. Ook legden ze er contact met Vitesse Betrokken
waarmee inmiddels een intensieve samenwerking bestaat. De Matchgroep bracht hen
in contact met Active Living die 5000 flyers sponsorde, N.B. tekst & advies bood aan
om de teksten hiervoor te schrijven. Een spontaan aanbod van stapelbare kratten van
Cito kwam goed van pas om de ingezamelde spullen in te sorteren.
Matchmaker Harold Hofman gaf advies over het opzetten van een voorraadbeheer
systeem. Via de Cadeautjesbank en matchmakers werd sportkleding en accessoires
ingezameld. Van de Spullenbank kreeg Sport Support diverse meubelen. En last but
not least vond onze Ruimtebank een opslagruimte voor deze mooie nieuwe organisatie.

Karin Gehring,
Sport Support:
“Heel fijn geholpen door de mannen van de
Spullenbank. We zijn ontzettend blij met de
tafels, kasten, paspoppen en nog veel meer
spullen die we meekregen.”
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Larem
Jan

an - STEVIG Arnhem

“Iets vragen voor
een ander is absoluut
geen misdaad”
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Interview
Jan Lareman
STEVIG Arnhem
Al meer dan twintig jaar zetten Jan en Ans Lareman
zich in voor mensen in de wijk Geitenkamp die het
even niet alleen redden. Daarvoor ontvingen ze vorig
jaar de Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk.
Jan roept andere maatschappelijke organisaties op
om zich bij de Arnhemse Uitdaging te melden.
STEVIG Arnhem staat voor Stichting Eigen
Voorziening In Geitenkamp. De stichting
ondersteunt zelfstandig wonende, oudere
wijkbewoners zonder eigen netwerk.
Jan Lareman: “Twintig jaar geleden zijn we
begonnen om voor minderbedeelde wijk
bewoners kerstpakketten te regelen. Inmiddels
verzamelen we ook tassen met boodschappen
voor mensen die dat kunnen gebruiken. Maar
we willen ook iets doen aan de eenzaamheid
in de wijk. Daarvoor organiseren we af en toe
een brunch of een dagje uit; één op één en in
groepsverband.”

“De Arnhemse
Uitdaging heeft zo’n
groot netwerk dat er
voor elke aanvraag
wel een match te
vinden is”

“Sinds 2019 doen we een beroep op de Arnhem
se Uitdaging. De afgelopen jaren hebben de
matchgroepen cadeautjes, meubels, voedsel
pakketten en speelgoed voor ons weten te re
gelen. Ook hebben ze hulp voor ons gevonden
met de website en met onze publiciteit.
Iets vragen voor een ander is geen misdaad,
hè? In een kort mailtje kun je uitleggen waar
jouw vereniging of stichting behoefte aan heeft.
De Arnhemse Uitdaging kijkt dan met je mee.
Die heeft zo’n groot netwerk dat er voor elke
aanvraag wel een match te vinden is.”
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Ontvangers in 2021
ABC Gelderland
Alleburen
Alzheimer Nederland afdeling Arnhem
Amaruq
Anook Cléonne
APCG
Aikido Stichting Jiki Shin Kan
Arnhem Divers & Jong
Arnhems Studentenpastoraat
Atelier ‘t Duifje
Avonturis
AZC Elderveld WIE kinderen
Basisschool De Sterrenkring
Bewonersbedrijf De Oosthof
Bio Manege / Stichting NCPG
Bio Vakantieoord
Bouwspeelplaats De Leuke Linde
Bruisend Malburgen
BTV Elderveld
Buurtcentrum De Lommerd
Buurtfabriek
BuurtGroenBedrijf
Buurthuis ‘t Huukske
Buurthuiskamer De Duiventil
City at home
de Arnhemse Uitdaging
De Blauwe Tomaat
De Gezonde Plek in de Wijk
De Kansen Arnhem
De Overkant
De Stadskok
DeBlauweWij(k)Economie
Dorpsvereniging Elden
Driegasthuizen locatie Westerkade
Driegasthuizen verpleeghuis Heijendaal
Eigen-Wijs
Empowering Nisa
EVS Ecovrede
Ezelshoren

Kinderwerk MFC Klarendal
Kinderzwerfboek
Kledingbank Arnhem e.o.
KNV EHBO Arnhem Presikhaaf
KoffieKaffee de Beijer
Koffieochtend Kronenburg
KrijgdeKleertjes Ruilpunt Elst
Kruispunt
Leergeld Arnhem
Leger des Heils korps Arnhem
Leger des Heils regio Oost
LeukOmteLeren Weekendschool

Omar Gym
Ome Joop’s Tour
Ons Raadhuis Velp
Over Rood Arnhem
OverMalbruggen
Praktische Zaken
Produs praktijkonderwijs
Renkum Voor Elkaar
Rijn IJssel
Rijnstad
Rijnstad jongerenwerk Presikhaaf
Rijnstad Vocaaltheater
Rijnstate
Rode Kruis Kontaktcirkels
Ronald McDonald Boshuus
Ruimtekoers

Inloophuis Sint Marten
Intermobiel
Invaliden Sportvereniging Arnhem
JAM Jonge Alleenstaande Moeders
Jarig Jetje
Jeugdcentrum Vogelwijk
Jeugdland
JINC Arnhem

Tendens Vakanties
Theaterwerkplaats Kazou
Thuisadministratie Rijnstad
Toneelvereniging Ons Genoegen
Toon Hermans Huis Arnhem

Hair4Her
Heel Arnhem Schoon
het Droombankje
Het KinderWijkTeam
Hoeve Klein Mariëndaal Arnhem
Huis voor de Wijk
Humanitas Rijn-IJssel

Vaders voor Elkaar
Vast en Verder
Vitale Verbindingen
Vitanos
Voedselbank Arnhem e.o.
Voedselbank Zevenaar
VPTZ
VriendInArnhem
Werkplaats De Helling
Wijkcentrum Bakermat
Wijkcentrum Hobbit
Wijkplatform Rijkerswoerd
Wijkwaswinkel De Wasplaats
Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen
Youth for Christ Arnhem

MaakLab Arnhem
Mfc Geitenkamp kinderwerk
Mode Met een Missie
MVT Arnhem

Samen Geitenkamp (Vlindertuin)
Schone Straat & Groene Buurt Arnhem
Scouting Schutgraaf
Siza ‘s Koonings Jaght
Speelotheek Het Speelpunt
Speelstoet
Spijkerbikes
Sport Support Arnhem
Stadscompagnie
Stadslandbouw Mooieweg
Sterrenwacht Presikheaven
Stevig Arnhem
Stichting Act
Stichting Eusebius Arnhem
Stichting FC Lauwersgracht
Stichting jobzzpmaatje
Stichting KWA
Stichting Naast Jullie
Stichting Nabij
Stoelenproject De Duif
SWOA

Gespreksgroepen Mantelzorgers Dementie
Gilde Stadswandeling Arnhem
GPX
Groene Rijders
Groennn in Kronenburg
Gym & Turnen Arnhem
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Jongerencentrum De Mix
Jongerencentrum Push

Zomerkamp Bombarie
Zonnebloem Arnhem Oost
Zonnebloem Presikhaaf
Zonnebloem Arnhem Zuid

Overige verbindingen en projecten
Niet al het werk waaraan de Arnhemse
Uitdaging bijdraagt is zichtbaar. Soms is een
eenvoudige tip of advies al voldoende om een
maatschappelijke organisaties verder op weg
te helpen. Dankzij ons uitgebreide netwerk zijn
wij voor maatschappelijke organisaties een
gesprekspartner die verbindingen legt, tips
geeft, verwijst naar fondsen of andere ondersteuners zoals bijvoorbeeld de Adviesbrigade,
Praktische Zaken of de Vrijwilligerscentrale.
Ook voor bedrijven, gemeente en andere
ondersteunende organisaties zijn we geregeld
sparringpartner. We verbinden ‘achter de
schermen’ partijen met elkaar en stimuleren
onderlinge samenwerking.
Daarnaast werken we met andere ondersteuners
samen aan de ontwikkeling van nieuwe ‘tools’:
zo hebben we in 2021 samen met de Vrijwil
ligerscentrale de Korte Klussen Kalender ontwikkeld en werken we met de Adviesbrigade
en anderen samen aan een programma om
besturen te ondersteunen.

Matches voor de Arnhemse Uitdaging
Bedrijven en soms privépersonen ondersteunen
ook het werk van de Arnhemse Uitdaging zelf.
Daardoor kunnen wij ons werk nog beter doen.
Ook in 2021 hebben vele bedrijven zich ingezet
met gratis hulp of kortingen op allerlei terreinen.
Grote dank daarvoor!

Aanjagen
Matchen
Verbinden
Faciliteren
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Aanbieders in 2021
2keer.nl
2Switch Arnhem
2Switch Elst
360Veiligheid
accon avm
Active Living
Adviesbrigade
Agriterra
Alleburen
Alliander Foundation
antonio shining places
Arcadis
ArnhemLife
Arnhemse Boys Schuytgraaf
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
Artez
Atematica
Avonturis
Bakker Hilvers
Bakkerij Tom van Otterloo
BASF
BDO
Binnenstadskoor Arnhem
BMN Bouwmaterialen Arnhem
BMV Makelaars
Boeijend Ondernemen
Booom Digital
Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard
BTV Elderveld
Bureau Marijn
BURO MLBRGN
Buurvrouw & Buurvrouw Oosterbeek
Catering de Commanderie
CCC Bedrijfskleding
CCV
CITO
City at home
Coers & Roest
Coop Kroonse Wal
Croonwolter&dros B.V.
DAAN Legal
Daans Magazijn
Dagvoorzitter.nl
Daizy Media
De Gelderlander Arnhem
De Kempenaer Advocaten
De Marketingfaculteit
De Overkant
De Türkiyem Moskee Arnhem
DELA Arnhem
DELA Foundation
Derksen Verhuizingen
Dezta
DianaJansen.nu
Dirkzwager legal & tax
Diverse privépersonen
Dullertsstichting
Duoshop
editoo
Elonisas Groep BV
Erik van ’t Hullenaar foto | film
EY

34

Facility Point Arnhem
Feelgood Studio Elst
Flipped
FoxServ
Frank Donders
Gelders Archief
Gemeente Arnhem
Gemeentewerf
Geniet in de Weerd
Gerard Burgers Fotografie
gerritbreeman.nl
Gld print & media
Goos Horeca
Gordijnenhal Malle Marietje
Groene Rijders
GSG Guido Arnhem
Hekkelman Advocaten en Notarissen
Henk Scholten Volvo Arnhem
Het Colofon
Het Goed
Het Kookeiland
Hippo Content Creators
Hommerson Schoonmaakbedrijf
Hoogwegt international B.V.
IdeeënMakelaarsArnhem
Intermeer
InterPactum
Intratuin
IN-Z mediation en coaching
Jarig Jetje
JP Cleaningservice
Jurjen Poeles Fotografie
KHN afdeling Arnhem
Kledingbank Arnhem e.o.
KNHM foundation
Koenders Totaalbouw
Koffiebranderij Peeze
Konings & Meeuwissen
KplusV
KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling B.V
Lagendijk Trainingen Quadenoord
Landwinkel De Woerdt
LionCards BV
Lionsclub Arnhem
Make it Yours Reclamebureau
Managing Happiness
Mantel Fietshandel
Mida IT Service
Mijnonderzetters.nl
Minuutje het spel
Monuta Jacqueline Reijers
Musis & Stadstheater
MVO flex
MVT Arnhem
N.B. tekst & advies
Nederrijn schoonmaak
Next Step
Nobian
Nysingh

OBS Da Vinci Arnhem
OIB Media
OKA
Omar Gym
PACKcenter
Party Grime Carnavalshop
Pathé Arnhem
Pereboom Coaching
Pontmeyer Arnhem B.V.
PostMasters
Pronk van Hoogeveen
Praktische Zaken
Progresso
Promo Art Huissen BV
Puur Polman
Rabobank Arnhem en Omstreken
Rijnstad
Rijnstate
Rolf Hensel Photography
Rozet
Scalabor
Senator Benelux B.V.
Servontyn Catering
Sign Match
Smartvertizing B.V.
Speelstoet
Speelweek Driel
Spijkerbikes
Stadscompagnie
Statt
Stichting Eusebius Arnhem
Stichting jobzzpmaatje
Stichting Prokkel
Stichting Tijdelijke Exploitatie Rijnwijk
Stichting Wie goed doet
Stjärnblom
Stoelenproject De Duif
Sweco Nederland
SWOA
Teijin Aramid
Teken-Design
THP Clean Professionals
TOV Arnhem
UL International
Van Dorp
Van Wijnen Arnhem
Vitanos
Vitesse Betrokken
Voedselbank Arnhem e.o.
Volare Rijnstad
Volkshuisvesting Arnhem
Vrienden van de Arnhemse Uitdaging
Vrijwilligerscentrale Arnhem
Werkplaats De Helling
Wijngoed Mariendaal
Wijnhuis Robbers en van den Hoogen
Winkel van Sinke
Woerts Consultancy
Zijm BV

Colofon

Dit jaaroverzicht is mogelijk gemaakt door de inzet van:
vormgeving Studio Signaal
Carien Franken & José Smits-Bastiaanssen
drukwerk Gld print & media
interviews N.B. tekst & advies
foto’s team en interviews Jurjen Poeles Fotografie
foto’s ontvangers Arnhems Complimentje
Erik van ’t Hullenaar foto | film
Gerard Burgers Fotografie
Rolf Hensel Photography
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De Arnhemse Uitdaging is onderdeel van

De Arnhemse Uitdaging
Postbus 222
6800 AE Arnhem
026-3517951
info@arnhemseuitdaging.nl
www.arnhemseuitdaging.nl

Volg ons ook op:

