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Arnhem is proeftuin voor Uitdagingen overal in Nederland

vervolg van voorpagina
Arnhem is in feite één grote proeftuin op Uitdaging- gebied’’, aldus Piet Baselaar, één van de mensen die 15 jaar
gele
den 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 Nederland
se Uitdaging, opgericht door Gerda Geurtsen. Zij vertelde desgevraagd: „We hebben
het verschil kun
nen maken met de Arnhem
se Uitdaging. Enthousiasme en betrokkenheid gaan hand in hand.’’
Ondanks het feit dat het de Arnhem
se Uitdaging dus voor de wind gaat, riep Mariska Per
rier wel op om nog meer
aansluiting te zoeken.

Kleine ondernemers
„We kunnen nóg meer on
dernemers gebruiken, zeker ook kleine ondernemers en eenpitters, om het werk van de
Arnhemse Uitda
ging verder uit te dragen. We werken met zo’n vijftig vrijwilligers, maar hoe meer we er hebben, hoe
leu
ker en dankbaarder het werk wordt. We hebben al
lerlei ‘banken’ opgezet die voorzien in behoeften: een
spullenbank, een klussen
bank, een cadeautjesbank, maar ook organiseren we de Management Games en is er
sinds kort een Advies
brigade, waarbij gepokte en gemazelde managers hun kennis en inzicht ter be
schikking
stellen aan bij
voorbeeld sportverenigin
gen of stichtingen. In 2015 gaan we weer de bekende Beursvloer opzetten.’’
Per
rier runt de Arnhemse Uit
daging 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 Arnhem
se Uitdaging binnenkomt, wordt er door een zoge
naamde Matchgroep beke
ken aan welk
bedrijf uit het grote netwerk dat de Uitda
ging heeft, de vraag voorge
legd kan worden.
Elk jaar worden er zo’n 400 matches tot stand gebracht, verklaart Perrier. De Arn
hemse Uitdaging is een on
derdeel
van Rijnstad en heeft zo’n vijftig vrijwilli
gers uit het bedrijfsleven aan het werk om de mat
ches te realiseren.

arnhemseuitdaging.nl

“ Sinds kort is er ook een Adviesbrigade opgezet.
Mariska Perrier
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Het kunstwerk van Arno Arts wordt onthuld. foto Jacques Kok
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