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inds 2016 zet Stichting Zaanse Uitdaging zich in voor hulpvragen van maatschappelijke initiatieven en organisaties. ‘Wij zoeken als Uitdaging naar bedrijven die de hulpvraag willen invullen’, zegt
manager Bas Husslage. ‘Dat gebeurt met gesloten beurs. Het gaat om kennis, materialen of
mankracht. Op die manier maken we samen de
Zaanse samenleving sterker.’ Rabobank Zaanstreek is partner van de Zaanse Uitdaging. ‘In
2017 realiseerden wij dankzij inspanning van
velen 88 matches, met een gekapitaliseerde
waarde van bijna €100.000,-.’ Dit jaar hoopt de
Uitdaging uit te komen op minimaal 150 matches. De matches zijn heel divers. Zoals tweedehands laptops voor het financieel café van Humanitas en allerhande klussen voor verenigingen, scholen en zorg- of kinderboerderijen.
Maar ook specifieke workshops, meedenkende
vakspecialisten en bijvoorbeeld nieuwe dakbedekking. Husslage: ‘We werken inmiddels samen met de gemeenten Zaanstad, Wormerland
en de bedrijvenverenigingen ZaanDelta, ZON en
BV Wormerland. Ook zijn we in gesprek met gemeente Oostzaan en Contactgroep Bedrijven

Oostzaan.’
‘Vier keer per jaar bespreekt onze Matchgroep binnengekomen aanvragen’, vervolgt Husslage: ‘De Matchgroep bestaat uit enthousiaste,
maatschappelijk betrokken ondernemers uit het
Zaanse bedrijfsleven.’ Het werkt heel eenvoudig.
Een maatschappelijke aanvraag wordt door de
Matchgroep beoordeeld, waarna leden aanbieden om in hun netwerk naar een bijpassend bedrijf te zoeken.
Een specifiek product van de Zaanse Uitdaging is de Hart- en Zieldag. Husslage: ‘Die organiseren we jaarlijks voor ruim honderd personeelsleden van Royal Duyvis Wiener BV. Ook andere Zaanse bedrijven en organisaties tonen interesse in het concept.’ Het personeel gaat dan
een dag(deel) aan de slag bij maatschappelijke
projecten.
‘Nieuw is dit jaar dat we aanhaken bij het
jaarthema van de Landelijke Uitdaging – waar
65 regionale Uitdagingen onder vallen. Op 28
november organiseren we “Dag Armoede!” en
hopen we zoveel mogelijk mensen in armoede
vooruit te helpen. Alle hulp en ideeën zijn welkom’, besluit Husslage enthousiast.

BEURSVLOER
De Uitdaging is druk
bezig met de vijfde editie van de Zaanse
Beursvloer. Op vrijdag
19 oktober van 15.30
tot 17.00 uur in Lab44
op het Hembrugterrein.
Husslage: ‘Tijdens een
zeer energieke anderhalf uur sluiten we zoveel mogelijk matches
tussen vraag en aanbod. Zaannotarissen
zorgt ondertussen dat
de afspraken keurig op
papier komen te staan.’
zaanseuitdaging.nl

