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De Barendrechtse Uitdaging, opgericht op 16 
maart 2017, is een ondernemersnetwerk dat 
dóet. De Barendrechtse Uitdaging is een bij-
zonder soort bemiddelingsbureau waar vraag 
en aanbod van materialen (spullen), middelen 
(geld) en menskracht (extra handjes, creativi-
teit, kennis en kunde) samenkomen. 
Stichting de Barendrechtse Uitdaging brengt de 
maatschappelijke betrokkenheid van het lokale 
bedrijfsleven en overheden samen met de vele 
mooie maatschappelijke initiatieven en scholen 
die Barendrecht rijk is. 
Als burgemeester van Barendrecht en ambas-
sadeur van deze stichting ben ik daar maar wat 
trots op. Ik voel me dan ook vereerd dat ik het 
voorwoord mag verzorgen van het allereerste 
jaarverslag van ‘onze’ Uitdaging. 

Sanitairtegels voor een gezin in financiële nood. 
Kartonnen dozen voor een workshop. Een mo-
biele bakoven voor een arbeidsmatige dagbe-
steding. De bijeenkomst “Kom Kijk en Doe mee” 
waar mensen die dreigen te vereenzamen, sa-
menkomen voor een gezellige dag en kennisma-
king. Het zijn slechts een paar voorbeelden van 
matches die De Barendrechtse Uitdaging in haar 
oprichtingsjaar 2017 heeft gerealiseerd. 
Iemand helpen hoeft niet moeilijk te zijn. Tot 
voor kort was het wel lastig om te weten waar 
je als bedrijf of particulier terecht kon om de 
oplossing aan te dragen. Dat is nu glashelder: 
De Barendrechtse Uitdaging.

Soms hoor ik mensen zeggen dat directies van 
bedrijven hun hulp aanbieden uit eigenbelang. 
Dat het imago van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen op lokaal niveau goed is voor de 
groei van hun eigen bedrijf en daarmee van hun 
eigen winstgevendheid. Dat zou kunnen. En wat 
mij betreft mág dat een reden zijn om de hel-
pende hand te bieden. Want daarmee laat een 
bedrijf zien waar het voor staat. Groeien vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid is een mooie 
doelstelling. Bedrijven tonen maatschappelijke 
betrokkenheid in concrete acties en verbeteren 
daarmee de woon- en leefkwaliteit van mensen 
in een kwetsbare positie. Een win-winsituatie.

De Barendrechtse Uitdaging daagt organisaties 
en particulieren uit om hun bijdrage te leveren 
op het gebied van spullen, cadeautjes, klussen 
en kennis. Daarnaast organiseert de stichting de 
maatschappelijke Beursvloer. Maatschappelijke 
organisaties en bedrijven ontmoeten er elkaar 
persoonlijk om vraag en aanbod met een geslo-
ten beurs met elkaar af te stemmen. De eerste 
editie heeft het prachtige resultaat van 44 mat-
ches opgeleverd. Dit staat voor een maatschap-

Financieel jaarverslag is terug te vinden 
op de website.

pelijke waarde van ruim €15.800. Een start om 
heel trots op te zijn.

En dus zeg ik: ga zo door! 
Ga zo door gepassioneerde medewerkers van 
De Barendrechtse Uitdaging die staan voor sa-
menwerking, verbinding en inspiratie. 
Ga zo door bedrijfsleven in Barendrecht. Jullie 
kunnen zo veel goeds betekenen voor onze be-
woners.
Ga zo door maatschappelijke organisaties met 
jullie goede werk. 
Dankzij De Barendrechtse Uitdaging krijgen 
jullie meer ademruimte om er te zijn voor de 
kwetsbaren in onze samenleving. 

Burgemeester Jan van Belzen, 
gemeente Barendrecht
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Ondanks dat ik pas sinds 1 maart 2018 ben 
aangesteld als voorzitter van het bestuur van 
de Barendrechtse Uitdaging volg ik deze jonge 
uitdaging al sinds de start, een jaar geleden op 
de voet.

De afgelopen 12 jaar ben ik politiek actief ge-
weest in de gemeente Barendrecht, en sinds 1 
maart 2018 ben ik dus voorzitter van het bestuur 
van de Barendrechtse Uitdaging. Gedurende 
mijn politieke carrière heb ik veelal portefeuilles 
gehad in het sociaal domein waaronder jeugd, 
onderwijs, welzijn en WMO, participatie, sport 
en recreatie, kunst en cultuur, volksgezondheid 
en ook openbare orde en veiligheid.

Vele aspecten van ons dagelijks leven komen 
ook terug in de Barendrechtse Uitdaging. 

Tijdens mijn politieke loopbaan heb ik een rijk-
dom aan kennis opgedaan en kennis mogen 
maken met de vele diverse maatschappelijke 
organisaties, van grote organisaties tot prach-
tige lokale initiatieven. De afgelopen jaren heb 
ik vooral vernieuwing gezien in de aanpak van 
diverse maatschappelijke vraagstukken. 

• Hoe krijg je de jeugd betrokken bij de lokale  
 politiek of andersom?
• Hoe bieden wij de kwetsbare bewoners een 
 zinvolle en prettige dagbesteding?
• Hoe zorgen wij met elkaar ervoor dat 
 mensen met een (tijdelijk) laag inkomen 
 mee kunnen blijven doen?

Kortom hoe houden wij voortdurend oog voor 
elkaar?

De reden dat ik, na een lange carrière in de Ba-
rendrechtse politiek, ervoor heb gekozen om 
voor de Uitdaging te kiezen kan ik duidelijk 
zijn. De energie die deze organisatie uitdraagt 
is haast overweldigend. Eerder heb ik al kennis 
mogen maken met de landelijk initiatiefneem-
ster en inspirator van de Nederlandse Uitdaging, 
Gerda Geurtsen. 

Daarnaast heb ik in de afgelopen maanden di-
verse inspiratiesessies mogen bijwonen en 
daarbij kennisgemaakt met meerdere Uitdagin-
gen in Nederland. De ideeën en gedrevenheid 
om vragen uit de samenleving te koppelen aan 
het aanbod vanuit het bedrijfsleven of andere 
organisaties zijn bijzonder. 

Via de Uitdaging kun je burgerinitiatieven, be-
drijfsleven, organisaties, scholen, stichtingen, 
verenigingen verbinden met elkaar en zo de sa-
menleving meer zelfredzaam maken.

Linda Sanders, de oprichter en manager van de 
Barendrechtse Uitdaging heeft het afgelopen 
jaar laten zien dat zij haar netwerk niet alleen 
heeft uitgebreid maar ook heeft weten te acti-
veren. Als bestuurder zal ik haar daarbij in het 
vervolg mogen steunen. Ik vind het fantastisch 
om hierbij mijn kennis te benutten en zo een 
bijdrage een succesvolle Uitdaging te mogen le-
veren.

De Barendrechtse Uitdaging brengt bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties samen, met als doel om 
uiteenlopende probleemsituaties op te lossen. Elk ver-
zoek om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke 
organisaties wordt bekeken. Daaruit volgt de uitdaging 
om bedrijven te vinden die daadwerkelijk wat met die 
vraag kunnen en willen doen. Het draait daarbij alle-
maal om maatschappelijk betrokken ondernemen.

De Barendrechtse Uitdaging is in dat opzicht simpelweg een 
bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het maatschappe-
lijk veld omtrent Materialen (spullen), Middelen (media) en 
Menskracht (kennis, kunde) en aanbod bij bedrijven. Verzoe-
ken van maatschappelijke organisaties om één van deze drie 
M’s worden voorgelegd aan een groep van bedrijven, de zoge-
noemde Matchgroep. Deze groep komt vier à vijf keer per jaar 
bij elkaar en bepaalt welke verzoeken worden geaccepteerd 
en welke bedrijven hiervoor worden benaderd. 

Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun maatschap-
pelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven, wenden 
zich nu al tot de Barendrechtse Uitdaging. Voor deze bedrijven 
wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld 
gezocht. Door het vormen van matches komt er meer van de 
grond en kunnen maatschappelijke organisaties nog beter en 
met meer plezier hun werk doen. De formule geeft ieder be-
drijf de kans om heel specifiek en naar eigen vermogen mee te 
doen aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Het grote 
voordeel van de Barendrechtse Uitdaging is dat bedrijven veel 
makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die zij voor-
gelegd krijgen – door andere mensen uit het bedrijfsleven – 
echt bij ze past. 

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed werk. Je ei-
gen broek ophouden en het zelf ‘rooien’, is een prachtig uit-
gangspunt. Maar soms kun je je leven makkelijker maken en 
een extra steuntje krijgen. Dankzij de samenwerking tussen 
bedrijven en de maatschappelijke organisaties die de Match-
groep tot stand brengt, worden mensen echt geholpen. Zo 
maken we met elkaar de wereld in Barendrecht weer een 
beetje mooier! 

Maatschappelijk betrokken 
ondernemen in Barendrecht
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Linda Sanders, manager 
Barendrechtse Uitdaging

De Barendrechtse Uitdaging gaat vol enthousiasme 
door om ook in 2018 weer mooie matches te realiseren!

Voorwoord voorzitter
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Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

• voorzitter   René van Nierop / At Home makelaardij (2017)
    Coby van Deursen (sinds maart 2018)
• secretaris   Miranda van der Nat / Hoek en Blok Accountants, 
    Belastingadviseurs, Juristen
• penningmeester  André van der Veen / Unica (2017)
    Boris van Beek / T-Mobile Nederland (sinds mei 2018)

De adviesgroep bestaat uit de volgende leden:

• Johan van Knijff / Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
• Corry van den Berg / Patrimonium Barendrecht
• Arno Hogendoorn / Coördinator Welzijn & Zorg Gemeente Barendrecht

Voor de Barendrechtse Uitdaging is 
gekozen voor een stichtingsvorm met 
een bestuur dat op afstand de manager 
faciliteert en controleert. Ook werken 
we met een adviesgroep waarin verte-
genwoordigers uit het maatschappelijk 
veld en de gemeenten zitting hebben.

Personeel en ogranisatiestructuur 
Naast een manager zijn er verschillende 
vrijwilligers en matchgroepleden actief.

Adviesgroep 
Vertegenwoordigers uit het maatschappe-
lijk veld, gemeenten en founders. Zij ad-
viseren het bestuur over belangrijke alge-
mene maatschappelijke trends, die aanpak 
behoeven.

Bestuur Barendrechtse Uitdaging
Voorzitter, secretaris en een penningmees-
ter.

Operationeel Team
Het Operationeel Team is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken van de 
Barendrechtse Uitdaging en faciliteert de 
Matchgroep.

Matchgroep
Oude Rotten
Mensen uit het bedrijfsleven met een groot 
netwerk. Zij leggen contacten met bedrij-
ven zodat de Jonge Honden de matches 
kunnen maken.
Jonge Honden
Jonge directieleden, zelfstandig onderne-
mers en werknemers die hun tijd ter be-
schikking stellen om matches uit te voeren.

Hoe werkt de 
Barendrechtse Uitdaging

Defenititie
De Barendrechtse Uitdaging bemiddelt 
tussen het bedrijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties om gezamenlijk te wer-
ken aan het oplossen van maatschappelij-
ke vraagstukken.

Doel
De missie is het stimuleren van maat-
schappelijk betrokken ondernemen bij het 
Barendrechtse bedrijfsleven om hiermee 
matches tot stand te brengen tussen deze 
bedrijven en de maatschappelijke organi-
saties, om de leefbaarheid en de kwaliteit 
in Barendrecht te vergroten.

Activiteiten
De activiteiten bestaan uit het realiseren 
van matches tussen vragen vanuit maat-
schappelijke organisaties en het aanbod 
van het bedrijfsleven. Het gaat om de 
inzet van kennis, kunde, ervaring, ma-
terialen en diensten. Via de Matchgroep 
worden matches tot stand gebracht. Een 
jaarlijks terugkerende activiteit van de Ba-
rendrechtse Uitdaging is de maatschappe-
lijke Beursvloer. Daarnaast hebben we een 
Spullenbank en is er een Cadeautjesbank.

Doelgroep
Bedrijfsleven en maatschappelijke organi-
saties.

Samenwerking
Alle ondersteuners, bestuursleden, Jonge 
Honden en Oude Rotten zijn werkzaam bij 
bedrijven. Met deze bedrijven hebben we 
een bijzondere samenwerking.

Organisatie

De matchgroep bestaat uit de volgende leden:

• Paul van Rijthoven / Makro Barendrecht
• Dicky Ouwerkerk-den Hollander / ByDirkje
• Marlies Davids / Ikea Barendrecht 
• Mark de Jong / Hoek en Blok Accountants, Belastingadviseurs, Juristen
• Maikel Ringe / Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde 
• Jennifer Schuurman / Wsslwrk!ng
• Marjolein van Rietschoten / GrafiSjopMarjo
• Gerko Mostert / Tretsom Support
• Tahnee Valkenburg / Netwerkplein Makro
• Chrétienne Winkels

De PR-groep bestaat uit de volgende leden:

• Dicky Ouwerkerk-den Hollander / ByDirkje
• Gerko Mostert / Tretsom Support
• Marjolein van Rietschoten / GrafiSjopMarjo

Comite van Aanbeveling bestaat uit het volgende lid:

• burgemeester Jan van Belzen / gemeente Barendrecht
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Vliegende start Barendrechtse Uitdaging
Op 18 mei heeft in Blok 0180 de feestelijke af-
trap van de Barendrechtse Uitdaging. plaats-
gevonden. Het doel van de Barendrechtse Uit-
daging is om met gesloten beurs verenigingen 
en maatschappelijke organisaties te helpen. Dit 
doet de uitdaging door lokale ondernemers uit 
te dagen om hun netwerk aan te spreken.
Tijdens de feestelijke aftrap waren er zeker 100 
maatschappelijke organisaties, verenigingen en 
ondernemers aanwezig. Dit alleen al maakte 
deze bijeenkomst zeer succesvol.

De feestelijke aftrap
Tijdens de binnenkomst van alle genodigden 
werd de muzikale omlijsting verzorgd door “ de 
klinkende tulp” . Vervolgens werden Linda San-
ders (oprichter Barendrechtse Uitdaging), het 
bestuur bestaande uit René van Nierop, Miranda 
van der Nat en Andre van Veen, gevraagd wat 
voor hen de motivatie was om zich aan de uit-
daging te verbinden.
Ook Dhr.Vermaat (EVB) en Gerda Geurtsen (Di-
recteur van de Nederlandse Uitdaging) hebben 
van zich laten horen tijden deze bijeenkomst.

Succesvolle matches
Als je een stichting zoals de Barendrechtse Uit-
daging start, weet je dat er behoefte is aan het-
geen je als stichting te bieden hebt, maar dat dit 
tijdens de feestelijke aftrap al zo succesvol zou 
zijn had niemand durven dromen.

Als eerste is daar Blok 0180, als gastheer van 
dit evenement was de eerste hulpvraag voor 
hen. Blok 0180 is op zoek naar een tussen-
scherm dat gebruikt kan worden om de ruimte 

Feestelijke start

in tweeën te delen. Zo kan dit multifunctionele 
centrum voor meerdere evenementen tegelijk 
worden gebruikt. Uiteraard is dit een vrij inge-
wikkelde match om meteen te maken maar de 
eerste stappen zijn gezet.
Vervolgens was het woord aan Stichting Cen-
trumtuin, voor dit prachtige initiatief heeft Arend 
Wesdijk verschillende zaken nodig. Zo was daar 
de behoefte voor een parasol, bankjes, een vij-
ver en bijenkasten. Tijdens de feestelijke aftrap 
zijn er insectenhotels aangeboden door Aqua-
rium en Dierenspeciaalzaak Wesdijk, werd er 
door iemand in de zaal een parasol aangeboden 
en heeft iemand aangeboden om te kijken naar 
de mogelijkheden voor een vijver.
Tot slot was daar Kledingbank Uniek, zij hebben 
op dit moment voornamelijk behoefte aan fiet-
sen en gereedschap voor de fietsenmaker. Te-
vens was er de behoefte aan vervoer om zo de 
oudere Barendrechtse Minima de mogelijkheid 
te bieden te winkelen bij Kleding Bank Uniek. 
Ook hier konden meteen verschillende matches 
worden gemaakt, er werd vanuit de zaal meteen 
een fiets aangeboden en het vervoer van de ou-
deren wordt gefaciliteerd door het bestuur van 
OZHW. Tevens was daar Unica die de fietsen-
maker aan een deel van zijn gereedschap kan 
helpen.
Als afsluiting van het geheel was singer/song-
writer Jeroen Janssen bereid gevonden om nog 
wat nummers ten gehoren te brengen.

Heeft u, bent u of kent u een maatschappelijk 
betrokken ondernemer of bent u een maat-
schappelijke organisatie en heeft u iets nodig? 
Kijk dan eens op barendrechtseuitdaging.nl voor 
vraag en aanbod.

Gerko Mostert, evenementen en social media BU
Tretsom Support  - www.tretsomsupport.nl

Toen Linda mij vroeg om de Barendrechtse Uitdaging 
te ondersteunen was ik meteen enthousiast. Of ik 
mijn netwerk, kennis en kunde wilde inzetten voor 
een positieve bijdrage aan mijn Barendrechtse leef-
omgeving. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf het begin 
ondersteun ik daarom als vrijwilliger de Barendrecht-
se Uitdaging waar mogelijk en nodig met het organi-
seren van evenementen, bemiddelen bij matches en 
ben ik met veel plezier onderdeel van het PR-team!

Dicky Ouwerkerk, copywriting en tekstschrijver
By Dirkje - www.bydirkje.nl

Helpen.
Voor het woord helpen zijn misschien wel 50 synonie-
men, zo is daar omkijken naar, bijdragen tot en ook 
vooruithelpen.

Allemaal dingen die bij de Barendrechtse Uitdaging 
hoog in het vaandel staan. Zo kijken wij om naar onze 
mede Barendrechters, die bijvoorbeeld in een sociaal 
isolement zitten, maar ook naar nieuwe Barendrech-
ters.

Wij proberen bij te dragen aan een leefbaarder Ba-
rendrecht voor iedereen van groot tot klein van jong 
tot oud, en we proberen stichtingen en verenigingen 
vooruit te helpen. Niet alleen zichtbaar maar ook on-
zichtbaar zoals door het aanbieden van verschillende 
diensten zoals een boekhouder voor een paar uur.

Natuurlijk zouden wij dit werk niet kunnen doen zon-
der de hulp van alle bedrijven die de Barendrechtse 
Uitdaging een warm hart toedragen en zonder de ver-
enigingen en stichtingen die inmiddels de weg naar 
de Barendrechtse Uitdaging weten te vinden.

Ik ben er trots op, onderdeel uit te mogen maken van 
deze prachtige stichting.

Marjolein van Rietschoten, opmaak en drukwerk
GrafiSjopMarjo - www.grafisjopmarjo.nl

Mensen helpen en blij maken maar ook drukwerk rege-
len, logo’s, huisstijlen, websites en andere documen-
ten opmaken/ontwerpen zijn dingen die mij gelukkig 
maken. Als vrijwilliger van de Barendrechtse Uitdaging 
kan ik wat terug doen voor mijn medemens en de sa-
menleving in Barendrecht. Ik doe het dan ook met veel 
plezier deelnemen aan de matchgroep en de PR groep 
van de Barendrechtse Uitdaging. 

Kennismaking
Founder, sponsor of 
vriend worden van de 
Barendrechtse Uitda-
ging?
Founder 
van de Barendrechtse Uitdaging
Founders zorgen voor de continuïteit van de 
Barendrechtse Uitdaging door het leveren van 
een financiële bijdrage. Deze bijdrage bedraagt 
€ 5.000,- per jaar, gedurende minimaal 3 jaar. 
Founders worden vermeld in onze communicatie 
en media-uitingen.

Sponsor 
van de Barendrechtse Uitdaging
Van betekenis zijn als bedrijf? De Barendrecht-
se Uitdaging ondersteunt het bedrijfsleven om op 
eenvoudige manier iets toe te voegen aan de lo-
kale samenleving. Als sponsor ondersteunt u het 
werk van de Barendrechtse Uitdaging met een 
bedrag van € 1.500,- per jaar.

Vriend 
van de Barendrechtse Uitdaging
Als Vriend van de Barendrechtse Uitdaging toont 
u uw maatschappelijke betrokkenheid door elk 
jaar een bijdrage te leveren van € 500,- per jaar. 
Met dit bedrag ondersteunt u met uw bedrijf de 
activiteiten van de Barendrechtse Uitdaging.

Wat krijgt u er o.a. zoal voor terug: 
•  Wij helpen u bij de invulling van uw maatschap
 pelijke betrokkenheid (uw MBO beleid)
•  Een interview in ons jaarverslag
•  Uw bedrijfsprofiel en logo op onze website
•  Zichtbaarheid in folders, op de website, social 
 media en tijdens activiteiten
•  Hulp bij het zichtbaar maken van uw bijdrage 
 aan maatschappelijk betrokken ondernemen in 
 uw communicatieuitingen 
•  Deelname aan de jaarlijkse netwerkbijeenkomst

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 

www.barendrechtseuitdaging.nl
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Wij bedanken alle ondersteuners die in 2017 het mooie werk van Stichting de Barendrechtse 
Uitdaging mede mogelijk hebben gemaakt:

De eerste bijeenkomst “Kom Kijk en Doe mee” 
was een groot succes. Op 9 november hebben 
acht Barendrechters deelgenomen aan de pi-
lot, geïnitieerd door een samengestelde groep 
vanuit ondermeer de Barendrechtse Uitdaging, 
St.Velerlei en Buitenprojecten Barendrecht (St.
IJsselmonde Oost). Ons idee om verschillende 
groepen mensen, die dreigen te vereenzamen, 
uit te nodigen voor enerzijds een gezellige dag 
en anderzijds een kennismakingsronde met de 
diverse activiteiten in Barendrecht, is snel gebo-
ren. De spontane reacties en mooie ideeën ko-
men al snel binnenrollen vanuit onze netwerken. 
Wat een energie komt er vrij als mensen zich 
willen inzetten voor hun medemens. 

Verloop van de dag
Zoals het misschien wel hoort tijdens een pilot, 
begon de dag niet zonder tegenslag. Of het nu 
de personenbus was die geen zitbanken bleek te 
hebben en snel moest worden omgeruild; of een 
van de mantelzorgers niet thuis bleek te zijn. 
Met een glimlach en een praktische instelling is 
uiteindelijk voor alles een oplossing te beden-
ken.

De dag begint in het Tuinhuis met een lieve 
bediening van jongeren van Buitenprojecten 
Barendrecht. Na de appeltaart met koffie is er 
tijd voor sport en beweging in de sporthal. De 
verrukkelijke lunch (bereid door de jongeren en 
gesponsord door Makro Barendrecht) liet een 
ieder zich goed smaken. Aangezien er meer op 
het programma stond, het gaat immers naast 
een fijne en zorgeloze dag ook om kennisma-
king met diverse activiteiten in Barendrecht, 
vertrok de bus richting Velerlei. Alsof het nog 
niet genoeg was, stond daar het advocaatje met 
slagroom voor de liefhebbers al klaar. Velerlei 
heeft uit de doeken gedaan waar zij voor staan 
en welke activiteiten er wekelijks plaatsvinden.

De uitdaging is om de mensen met meerdere 
activiteiten en initiatieven in Barendrecht kennis 
te laten maken.

9 november, een bijzondere dag!
Ons eerste uitje voor ouderen tegen eenzaam-
heid! Wat fijn om een spontane en lieve groep 
mantelzorgers van huis op te halen voor een 
leuke dag!

Kom…Kijk.. en doe.. meeCadeautjesbank
Op 15 september zijn wij met een oproep via een persbericht en berichten op 
social media gestart met de Cadeautjesbank. Het doel van de Cadeautjesbank is 
om cadeautjes in te zamelen voor vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
anderen. Hierbij kan gedacht worden aan de vrijwiligers die meedoen aan de Dag 
van de Mantelzorg. Tevens kunnen deze cadeaus bijvoorbeeld gebruikt worden 
als (eindejaars)geschenk voor vrijwiligers die zich gedurende langere tijd inzetten 
voor een vrijwilligersorganisatie.

Hiervoor zijn wij op zoek naar relatiegeschenken, kerstpakketten of restpartijen 
die bedrijven over hebben. Deze laten wij door een stichting ompakken tot kleine 
cadeautjes. Makro Barendrecht heeft al toegezegd dat wij, na de feestdagen, de 
overgebleven kerstpakketten zullen ontvangen. De eerste spullen druppelen bin-
nen.

Spullenbank
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Bij bedrijven is regelmatig meubilair en ap-
paratuur over omdat ze niet meer aan de ei-
sen voldoen. De Spullenbank zorgt er voor 
dat deze spullen ingezet kunnen worden 
bij maatschappelijke organisaties. Het doel 
is hergebruik van materialen en tegelijker-
tijd het ondersteunen van goede doelen als 
stichtingen en verenigingen, met materialen 
die zij niet zelf aan kunnen schaffen. Zo be-
tekent een klein gebaar een grote aanwinst, 
voor het milieu en voor de maatschappij.

Hergebruik van overtollig materiaal van bedrijven geeft spullen een tweede leven 
bij stichtingen en verenigingen.

OranjeFonds, Woonvereniging Patrimonium Barendrecht, Rabobank Ridderkerk Mid-
den-IJsselmonde, Gemeente Barendrecht, Unica Installatietechniek, Blue Basement, KAR-
WEI Barendrecht Carnisselande, Reisbureau Buitenlandsche Zaken, Zwarteveld Hoveniers, 
At Home Makelaardij, Aquarium- & Dierenspeciaalzaak Wesdijk, Onderwijsgroep Zuid-Hol-
landse Waarden (OZHW), Bakker Barendrecht, Hoek en Blok Accountants Belastingadvi-
seurs Juristen, Nobel Installaties, Stichting Dajong, Makro Barendrecht, Wsslwrk!ng, Bi-
bliotheek AanZet, Stichting Present Barendrecht, Theater het Kruispunt, Steigerhout van 
der Panne, KijkopWelzijn, RN Media, Marlyne In & Outdoor, Ikea Barendrecht, Den Otter 
Verhuizingen, Safe Beveiliging, Opnieuw & Co, Vrienden voor Vrienden Barendrecht, Het 
Rozenpakhuys, Albert Heijn Middenbaan, Stichting Velerlei, Puik, Notariskantoor Bijdorp 
Barendrecht, Kaasboer de Weypoort, Humanitas Inclusief, GrafisjopMarjo, By Dirkje, In-
grid Koedood Fotografie, Tretsom Support, De Bondt Grafimedia, Focus Beroepsacademie, 
Stoutjesdijk Industriële Gassen, Klinkende Tulp, Jeroen Janssen Singer en en Songwriter, 
Chrétienne Winkels, Zorggroep de Toekomst, Stichting IJsselmonde Oost

Daarnaast bedanken wij de velen vrijwilligers die, achter de schermen druk bezig zijn geweest als 
ondersteuner van de Barendrechtse Uitdaging.



Met de kenniskaravaan biedt de Barendrechtse Uitdaging gratis workshops aan voor vrijwilligers 
van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen, met als doel kennis te delen, men-
sen en organisaties met elkaar te verbinden en de Barendrechtse samenleving te versterken.

Maandag 25 september zijn we gestart met de eerste workshop “Kansen zien en benutten”. 
Jennifer Schuurman van WSSLWRK!NG en matchgroep lid van de Barendrechtse Uitdaging 
heeft deze workshop verzorgd. De Bibliotheek AanZet (locatie Het Kruispunt in Barendrecht) 
heeft hiervoor haar locatie en voorzieningen aangeboden.

Het is onze doelstelling om minimaal 2 workshops per jaar 
te organiseren voor vrijwilligers van maatschappelijke 
organisaties, verenigingen en stichtingen uit Barendrecht.

Kenniskaravaan

Wie volgt?

Matches op maat

Maatschappelijke organisaties, van buurt-
comités tot non-profit instellingen, zetten 
zich in om mensen in Barendrecht een be-
ter leven te geven. De Matchgroep van de 
Barendrechtse Uitdaging biedt hen onder-
steuning op maat, om samen met hen dro-
men waar te kunnen maken en knelpunten 
op te kunnen lossen.

De werkwijze is heel direct. Vragen van-
uit maatschappelijke organisaties worden 
voorgelegd aan een groep mensen uit het 
Barendrechtse bedrijfsleven, de Match-
groep. In de Matchgroep zitten zowel Oude 
Rotten, directeuren van bedrijven met een 
groot netwerk, als Jonge Honden, jonge-
re werknemers die nog een netwerk aan 
het opbouwen zijn en daardoor graag in 
contact komen met andere bedrijven en/
of jonge directieleden, zelfstandig onder-
nemers en werknemers die hun netwerk 
ter beschikking stellen om matches uit te 
voeren.

Matchgroep

Wat is een uitdaging?

Een kwestie van doen, durven, ontdekken en er voor gaan.
Als lid ga je erop uit. Stel je soms een brutale vraag. Een vraag niettemin.

En soms ontstaan er door de vraag relaties tussen bedrijven en andere 
maatschappelijke betrokken instellingen.

Ik ervaar en rek mijn grenzen.
Daar wordt ik blij van! Wat is jouw uitdaging?

Mark de Jong, lid Matchgroep Barendrechtse uitdaging

Zij beoordelen of het vervullen van de 
vraag een positief effect heeft op de leef-
kwaliteit van mensen in Barendrecht. 
Wordt de vraag geaccepteerd, dan spreken 
zij hun netwerk aan om een gratis match te 
maken met Barendrechtse bedrijven, ser-
viceclubs en/of fondsen.

Er wordt bemiddeld in extra Menskracht 
(extra handen, kennis en kunde), benodig-
de Materialen (spullen, meubilair en ruim-
te) en Middelen (benodigde financiën).
Zo wordt het netwerk van bedrijven in Ba-
rendrecht die zich inzetten in het kader van 
maatschappelijk betrokken ondernemen 
steeds groter.

“
”

Soms krijgen we de vraag:
‘Mogen wij nog een aanvraag indienen?’

Een maatschappelijke organisatie hoeft zich nooit bezwaard te voelen om 
een aanvraag in te dienen, onze opdracht is om bedrijven uit te dagen hen 
te ondersteunen om het leefklimaat van mensen te verbeteren...
en de maatschappelijke organisaties doen prachtig werk.

Gerda Geurtsen, directeur Nederlandse Uitdaging

“ ”
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Project:
Oprichting Stichting de Barendrechtse Uitdaging

Notaris Pieter M. Verboon verzorgd geheel kosteloos de oprich-
ting van Stichting de Barendrechtse Uitdaging op 16 maart 2017.

Project:
Centrumtuin

Arend Wesdijk op zoek naar hout en allerlei andere materialen voor 
de Centrum Tuin Barendrecht.

Het doel van de Centrum Tuin Barendrecht is dat nieuwkomers en 
oude Barendrechters, door middel van in de tuin te werken of aan-
wezig te zijn elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor uit een sociaal 
isolement komen en een netwerk op kunnen bouwen.

Veel spullen van deze aanvraag zijn beschikbaar gesteld door ver-
schillende ondernemingen in Barendrecht.
Karwei Barendrecht heeft bijvoorbeeld gezorgd voor hout voor de 
moestuinbakken en Liesbeth Vat van Dierenwarenhuis Wesdijk 
heeft voor de Centrumtuin verschil-
lende insectenhotels beschikbaar 
gesteld.

Project:
Laptop en beamer voor 

voedselbank Barendrecht

De voedselbank Barendrecht is op zoek naar 
een laptop met beamer.

Met enige regelmaat geeft de voedselbank 
Barendrecht een presentatie. Daarbij moe-
ten zij steeds een beroep doen op de organi-
saties die bezocht worden en op het gebruik 
van de apparatuur aldaar. Tevens kan deze 
laptop gebruikt worden voor de intake ge-
sprekken die onze medewerkers voeren met 
mensen die in aanmerking kunnen komen 
voor een pakket van de voedselbank.

Dankzij Hoek en Blok, het accountants-
kantoor dat ook de jaarrekening verzorgt 
van de Uitdaging, is er een laptop en beamer 
beschikbaar gesteld voor de voedselbank 
Barendrecht.

Project:
Mobiele bakoven 

Stichting IJsselmonde-Oost

Stichting IJsselmonde-Oost heeft in de Multi Func-
tionele Accommodatie aan de Kruidentuin in Ba-
rendrecht een mooie arbeidsmatige dagbeste-
dingsplek. Op deze plek kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking of mensen met een af-
stand tot de  reguliere arbeidsmarkt op een mooie 
manier aan zinvol werk bijdragen. Het is een 
lunchroom waar mensen zich specialiseren in taar-
ten en koeken bakken om de huur van de locatie te 
kunnen betalen. Om dit mogelijk te maken waren 
zij op zoek naar een mobiele bakoven.
Dankzij IKEA Barendrecht is het nu mogelijk om 
nog meer heerlijke koeken en taarten te bakken.
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Project:
Drukwerk voor 

Stichting de Barendrechtse Uitdaging

Ook onze stichting heeft drukwerk nodig.Promo-
tiemateriaal, in de vorm van folders en flyers, vi-
sitekaartjes maar ook de papieren versie van dit 
jaarverslag. 
Hiervoor zijn we De Bondt grafimedia en com-
municatie heel erg dankbaar!

Project:
Vervoer en opslag Den Otter Verhuizingen B.V.

Als internationaal verhuisbedrijf en inboedelopslag verzorgd Den Otter Verhuizingen op 
regelmatige basis het vervoer van grotere materialen en spullen van de spullenbank.

Project:
Vervoer meubels door Opnieuw & C0

Als laatste willen we Opnieuw & CO ‘in het zonnetje zet-
ten’. Zij zijn voor ons ook heel belangrijk geweest in 2017. 
Voor het vervoer van meubels of andere (kleinere) spullen 
stonden zij vaak voor ons klaar.

1514



Focus Beroepsacademie 16 stuks computerschermen Patrimonium Barendrecht
ODS de Zeppelin 16 stuks bureaustoelen Bar Organisatie
ODS de Zeppelin Vervoer bureaustoelen van  Unica Installatietecniek
 gemeentehuis Ridderkerk 
 naar school
Humanitas Middeldijkerplein 1 spijkerbroek Blue Basement
Stichting Arend Hout tbv moestuinbakken Karwei Carnisselande
OZHW fruit tijdens Koningsspelen  Anoniem
 basisscholen
Kledingbank Uniek Fietsen, kleding Reisbureau 
  Buitenlandsche Zaken
Humanitas Middeldijkerplein Kniptangen Unica Installatietecniek
Centrumtuin Barendrecht Parasol Zwarteveld Hoveniers
Centrumtuin Barendrecht Insectenhotels Aquarium- & Dieren-
  speciaalzaak Wesdijk
Kledingbank Uniek Gereedschappen fietsenmaker Unica Installatietecniek 
Kledingbank Uniek Mail met verzoek om oude OZHW
 fietsen te schenken Uniek 
 naar alle leerlingen van OZHW
Kledingbank Uniek Fietsen 7 stuks Bakker Barendrecht
Leerlingen Blikken stroopwafels Hoek en Blok Acountants/
Focus Beroepsacademie  Belastingadviseurs/Juristen
Stichting Present Tuingereedschap Zwarteveld Hoveniers
Kledingbank Uniek Vrieskast  Bakker Barendrecht
Kledingbank Uniek 6 Hoge kasten Bakker Barendrecht
Stichting Present Opslag van een aantal pallets  Barendrechtse Uitdaging
 spullen 
Stichting de Toekomst Bureau’s Bakker Barendrecht
Stichting de Toekomst Vervoer bureau’s van Bakker  Nobel Installaties
 Barendrecht naar de locatie  
 aan de Windsingel
Voedselbank Barendrecht 1 laptop en 1 beamer Hoek en Blok Acountants/
  Belastingadviseurs/Juristen
Centrumtuin Barendrecht IJzeren bank Anoniem
Centrumtuin Barendrecht Vervoer IJzeren bank van  Nobel Installaties
 anonieme gever naar 
 Centrumtuin en gebakjes 
 bezorgt bij Borgstede
Borgstede Verzorgingstehuis Overgebleven gebakjes  Gemeente Barendrecht
 tijdens bijeenkomst 
 ‘nieuwe inwoners’
Stichting Nieuw Leven Laptop met wifi Stichting Dajong

Vrager Omschrijving match Bedrijf, gulle gever

Gerealiseerde matches 2017: Voedselbank Barendrecht Laptop voor intake coördinator Stichting Dajong
 en een 4G smartphone
Bibliotheek Aanzet Kartonnen dozen voor  Makro Barendrecht
 workshop bouwers v.d. 
 toekomst/kinderen
Maatschappelijke org. Workshop Kansen zien en  Jennifer Schuurman/
 benutten/Kenniskaravaan Wsslwrk!ng
Maatschappelijke org. Locatie en drankjes voor  Bibliotheek AanZet/Kruispunt
 workshop Kansen zien en 
 benutten
Stichting Present 3m2 toilettegels incl lijm  Karwei Carnisselande
 en strippen
Stichting Present 120 rollen behang Anoniem geschonken
BU/Cadeautjesbank Tassen met cadeautjes Stichting Present/Kiwa
Stichting Dajong Touchscreen gloves Stichting Present/Kiwa
Stichting Dajong Tassen  Stichting Present/Kiwa
Stichting Velerlei Tassen  Stichting Present/Kiwa
Stichting de Toekomst Whiteboard Yulius
Buurtpreventie Touchscreen gloves Stichting Present/Kiwa
Verkeersregelaars Touchscreen gloves Stichting Present/Kiwa
Centrumtuin Barendrecht 6 ambtenaren van de gem.  Gemeente Barendrecht
 Barendrecht hebben geholpen 
 de tuin op te ruimen
OZHW 30 stoelen Theater het Kruispunt
Stichting de Toekomst Whiteboard Yulius
Stichting de Toekomst Hout voor dagbesteding  Steigerhout van der Panne
 dementerende ouderen
Stichting de Toekomst Vervoer Hout Steigerhout van der Panne
Stichting IJsselmonde Oost Touchscreen gloves Stichting Present/Kiwa
Stichting Velerlei Touchscreen gloves/pennen/ Stichting Present/Kiwa
 8 dozen kleine tassen
Stichting de Toekomst Gereedschappen voor dag- Nobel Installaties
 besteding dementerende 
 ouderen
Diverse Stichtingen Busje incl brandstof  OZHW
 tbv vervoer groepen voor 
 een uitje
Diverse Stichtingen Chauffeurs dagje eenzame  2 vrijwilligers
 ouderen
Diverse Stichtingen Lunch dagje eenzame  Makro Barendrecht
 ouderen
Diverse Stichtingen Inzet buurt sport coach voor  Marlyne In- & Outdoor  
 sporten met ouderen 
Stichting Open Limonade Vrijwilligers bij bezoek van  2 vrijwilligers
 kinderen/burgemeester
Diverse Stichtingen Film dagje eenzame ouderen RN Media
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Stichting de Toekomst Bloemstuk Hoek en Blok Acountants/
  Belastingadviseurs/Juristen
Vrienden voor Vrienden Speelgoed voor het  Ikea Barendrecht
 Sinterklaasfeest
Rijvereniging Barendrecht Grote vergadertafel met  Patrimonium Barendrecht
 10 riante vergaderstoelen
Rijvereniging Barendrecht Vervoer vergadertafel met  Den Otter Verhuizingen BV
 10 vergaderstoelen
Rijvereniging Barendrecht 4 stuks armaturen  Safe Beveiliging
Buurt M/V Diverse meubels Raadslid gem. Barendrecht
Buurt M/V Vervoer meubels Opnieuw en Co
Tuinhuis van  Bakoven Ikea Barendrecht
St IJsselmonde Oost
Stichting de Overblijf Rubberen buitenpuzzels Vrienden voor Vrienden 
  Barendrecht
Diverse Stichtingen  25 rozen apart ingepakt Het Rozenpakhuis
tbv diner 7 dec
Vrienden voor Vrienden Speelgoed  Anoniem geschonken
Vrienden voor Vrienden Doos kerstballen Anoniem geschonken
Barendrechtse Uitdaging Vervoeren/opslag bureaus  Gemeente Barendrecht
Barendrechtse Uitdaging Vervoeren/opslag bureaus Den Otter Verhuizingen BV
Barendrechtse Uitdaging Website, logo en email adres Puik
Barendrechtse Uitdaging Oprichting Stichting  Notariskantoor 
 de Barendrechtse Uitdaging Bijdorp Barendrecht
Barendrechtse Uitdaging Cadeau ZKH Willem Alexander Kaasboer de Weypoort
Barendrechtse Uitdaging 25 stuks bonbondoosjes  Humanitas
Barendrechtse Uitdaging Ontwerp folder GrafiSjopMarjo
Barendrechtse Uitdaging Teksten folder By Dirkje
Barendrechtse Uitdaging Diverse Persberichten By Dirkje
Barendrechtse Uitdaging Diverse foto’s Ingrid Koedood Photography 
Barendrechtse Uitdaging Presentatie startbijeenkomst  Tretsom Support
 en ondersteuning social media
Barendrechtse Uitdaging Drukwerk folders en kaartje De Bondt Grafmedia
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/Blok0180  Wijkteam Welzijn en Zorg/ 
 feestelijke startbijeenkomst KijkopWelzijn
Barendrechtse Uitdaging bediening hapjes en drankjes Focus Beroepsacademie
Barendrechtse Uitdaging Hapjes en ballonnen  Makro Barendrecht
Barendrechtse Uitdaging Hulp opbouw Blok 0180 Wijkteam Welzijn en Zorg/   
  KijkopWelzijn
Barendrechtse Uitdaging Helium gas (ballonnen) Stoutjesdijk Industriële Gassen
Barendrechtse Uitdaging Muzikale begeleiding  Sibrecht Tulp/Klinkende Tulp 
 feestelijke aftrap
Barendrechtse Uitdaging Muzikale begeleiding  Jeroen Janssen/
 feestelijke aftrap Singer en Songwriter
Barendrechtse Uitdaging Gastsprekers Chrétienne Winkels en 
  Dicky Ouwerkerk-den Hollander

Barendrechtse Uitdaging Ontvangst en inzet vrijwilligers Marjolein/GrafisjopMarjo,   
  Gerko/Tretsom Support 
  en Brenda de Bruin/ Ods de  
  Zeppelin
Barendrechtse Uitdaging Rode loper KijkopWelzijn
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/vergaderruimte  Hoek en Blok Acountants
 1e matchgroepbijeenkomst /Belastingadviseurs/Juristen
Barendrechtse Uitdaging Opslagruimte garagebox Gemeente Barendrecht
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/vergaderruimte  Makro Barendrecht
 2e matchgroepbijeenkomst
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/vergaderruimte  Unica Installatietechniek
 regio overleg met 
 arrangement
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/vergaderruimte  Stichting Velerlei
 3e matchgroepbijeenkomst
Barendrechtse Uitdaging Folder ‘Founder,  GrafiSjopMarjo
 sponsor en vrienden’
Barendrechtse Uitdaging Folder ‘Hoe werkt de  GrafiSjopMarjo
 Barendrechtse Uitdaging’
Barendrechtse Uitdaging Banner voor beurzen GrafiSjopMarjo
Barendrechtse Uitdaging Drukwerk folders en kaartje De Bondt Grafimedia
Barendrechtse Uitdaging Drukwerk nieuwe folders De Bondt Grafimedia
Barendrechtse Uitdaging Ruimte/vergaderruimte  Rabobank
 projectgroep Barendrechtse 
 Beursvloer
 Barendrechtse Uitdaging Persberichten hele jaar door By Dirkje
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Het jaarverslag is mede mogelijk gemaakt door: 

by              dirkje

Founders van de Barendrechtse Uitdaging:


