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1. Het actuele maatschappelijke vraagstuk
In ons land zijn diverse groepen mensen die aan de zijlijn staan en niet kunnen bijdragen in
de samenleving. Talenten en kwaliteiten blijven zo onbenut en mensen staan buiten spel.
Bijna een kwart van de beroepsbevolking (+/- 22%) in de gemeente Zutphen heeft een
uitkering. Van deze groep heeft een groot deel een behoorlijke afstand naar betaald werk en
moeite om bij werkgevers in beeld te komen.
Tegelijkertijd zoeken bedrijven en instellingen naar talenten en willen zij bijdragen aan het
betrekken van mensen die buiten spel staan (participatiewet, social return en intrinsieke
motivatie). Hen ontbreekt het vaak aan toegang tot deze buitengesloten mensen. Gebrek
aan kennis, tijd en soms lef bij de leiders van de bedrijven en andere instellingen maakt dat
de situatie niet voldoende verandert. Ook ontbreekt het soms aan de juiste
profielen/verwachtingen/koppelingen.
Middels The Challenge en bijbehorende campagne zetten we een stap om hier verandering
en verbinding in te brengen en dragen we bij aan het geven van een stukje van het antwoord
op dit actuele en groeiende maatschappelijke vraagstuk.

2. Het Initiatief
De Zutphense Uitdaging heeft naar aanleiding van dit actuele maatschappelijke vraagstuk
het initiatief genomen om een aantal partijen bij elkaar te brengen om met hen te
verkennen wat een oplossing voor dit vraagstuk zou kunnen zijn en wat daar binnen onze
mogelijkheden concreet aan bij zou kunnen dragen.
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3. Even voorstellen; Stichting de Zutphense Uitdaging

De Zutphense uitdaging is een netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven die er samen
voor zorgen dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Zo zetten
bedrijven kennis, kunde, menskracht en materialen in om sociale initiatieven een stap
verder te helpen en daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van het leefklimaat.
Bedrijven worden door ons Uitgedaagd hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in
concrete acties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van geld (middelen) maar
meestal ondersteunt men een maatschappelijk project met gesloten beurs; met kennis,
kunde (menskracht) of materialen. Zo stimuleren we Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen (MBO).
De Zutphense Uitdaging speelt daarnaast met zelf ontwikkelde projecten waar diverse
bedrijven en maatschappelijke organisaties aan samenwerken, in op actuele
maatschappelijke vraagstukken met concrete (delen van) oplossingen.
Voor een beeldende uitleg van wie we zijn en wat we doen hierbij de link naar ons
animatiefilmpje (2,5 min): https://youtu.be/pUjhSFhTr0E
Ook in de digitale versie van ons Lustrumboek is meer te vinden over onze organisatie en
betrokken mensen achter ons netwerk:
https://issuu.com/zutphenseuitdaging/docs/zu_jaarboek_interactief_72dpi_v7?e=16654546
/35690265
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4. De betrokken partijen, draagvlak
De initiatiefnemers/betrokken partijen organiseren samen The Challenge:
 Het Plein Zutphen - Lochem, uitkeringsinstantie
 Perspectief Zutphen, welzijnswerk en vrijwilligerscentrale
 Vluchtelingenwerk Oost Nederland
 Addink Distributie, bedrijf in opslag en transport
 Driekant Ambachtcentrum, zorgbakkerij & opleidingscentrum
 Hollands Pracht, maatschappelijk betrokken reclamebureau
 DUS Zutphen, bedrijf in arbeidsbemiddeling
 Het Centrum voor Jong Ondernemerschap Zutphen
 Binnenstadsmanagement Zutphen
 Stichting Buddy to Buddy, buddy’s voor vluchtelingen
 Stichting Sociale Innovatie & Co, sociale conceptontwikkeling
 De Procesmakers, katalysator bij multistakeholder vraagstukken
 Aventus, regionaal opleidingscentrum
 Auxzenze, bedrijf in ICT dienstverlening
 2GetThere, coaching van werkloze jongeren naar werk
 Het Dagelijks Bestaan, kleinschalige woongemeenschap/ontwikkeltrajecten jongeren
 Matchgroepleden Zutphen:
- Rabobank Graafschap Noord- en Oost- Achterhoek
- DWR Notarissen, notaris te Zutphen
- Sutfene, zorgorganisatie
- Baderie Kraus, bedrijf in installatietechniek
- Kappert Bouw, bedrijf in de bouw
- Alliander, netbeheerder
- Ten Hag Makelaars, makelaar
- Woonbedrijf Ieder1, woningcoörperatie
- Voorink Advocaten, advocatenkantoor
 Aangevuld op deze partijen is er steeds een werkervaringmedewerker als
ervaringsdeskundige en actief werkzoekende betrokken geweest
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Aanvullend zijn er meer partijen geconsulteerd en/of worden nog actief betrokken;










Armoedepact V€rbindkracht
Schuldhulpmaatje
Jobhulpmaatje
Gemeente Zutphen
Hanzehof, culturele instelling
Penitentiaire Inrichting Zutphen
Gelre Ziekenhuis Zutphen
Trajectum Gehandicaptenzorg
Delta, Sociale Werkvoorziening

4.1 De uitkomst van de verkenning voor het vervolg met betrokken partijen
Het concept ‘The Challenge’ (voor meer toelichting zie conceptbeschrijving bij hoofdstuk 5)
is voortgekomen uit de brede verkenning en verfijnd door de praktijk van de eerste
uitvoering. In 2016/2017 heeft The Challenge plaatsgevonden met een overweldigend
resultaat van 33 matches waarvan 15 mensen volledig uit de uitkering zijn gekomen. Voor
een beeldverslag verwijzen wij naar de link van dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Qt78ClH4-dc
Op verzoek van de vele betrokken partijen en mensen uit de verschillende doelgroepen
heeft het organisatieteam besloten een tweede editie (editie 2018/2019) te organiseren.
Zowel het aanjagen als het uitvoeren van het project zal dan ook breed worden ondersteund
door deze diverse partijen. Partijen die betrokken zijn bij de doelgroep zullen allen zowel in
financiën als met menskracht een bijdrage leveren aan het fundament voor dit initiatief.
Uit de gedane verkenning is tevens een vast kernteam van betrokken mensen en partijen
gevormd.
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Uit de verkenning met diverse partijen een kernteam gevormd:
































Tjalling Ypma
Wineke de Bree
Marc van Zanten
Marleen Hemstede
Chaya Oosterbroek
Remco Feith
Gidie Ritzerveld
Cecile Elissen
Melanie Jacobs
Melinda Stroeve
Paul Driever (zodra weer beschikbaar)
Marijn Smit
Afvaardiging Vluchtelingenwerk (volgt via Henrike Reef/Maarten-Jan Kempe)
Afvaardiging werkgeversteam & consuleneten Het Plein (volgt via Jeannette 't Hoen)
Afvaardiging 2Getthere (volgt via Melvin Sloot)
Wepper backoffice (via Maarten Jan Kempe)
Maarten-Jan Kempe
Claasje Reijers
Geesje Philippi
Armijn van Roon
Leden op achtergrond: Jos Addink, Carla van Dijk, Peter Meulenbroek, Hans Derksen
Werkgroep werving bedrijven
Kartrekker: Marc van Zanten
Leden: Tjalling Ypma, Remco Feith, Marijn Smit, Chaya Oosterbroek, afvaardiging werkgeversteam Het Plein (volgt
via Jeannette 't Hoen)
Leden achtergrond: Armijn van Roon, Jos Addink en Maarten-Jan Kempe
Werkgroep Communicatie
Kartrekkers: Wineke de Bree en Melinda Stroeve
Leden: backoffice medewerker via Maarten-Jan Kempe
Leden op achtergrond: Armijnvan Roon en Peter Meulenbroek
Werkgroep Financiën
Kartrekker: Armijn van Roon
Leden: Maarten-Jan Kempe en Hans Derksen
Lid op achtergrond vanuit bestuur: Remco Feith

4.3 Werkzoekenden werken actief mee
Passend bij de aard van onze doelstelling zal
een aanzienlijk deel van de organisatie
worden uitgevoerd door
werkervaringsmedewerkers. In nauwe
samenwerking met betrokken MBO bedrijven
en onder procesmatige begeleiding van een
kundige vrijwilliger en inhoudelijke
begeleiding van de projectleider en
projectcoördinator.
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5. Het Concept
The Challenge is acht maanden durende netwerkhappening waarbij deuren worden geopend
voor mensen met ongekend talent. The Challenge voert in deze periode campagne voor het
helpen van mensen die (sinds kort of al tijden) op zoek zijn naar werk of een plek om
werkervaring op te doen.
Tijdens de periode van ongeveer acht maanden worden er in dit teken verschillende
activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij diverse netwerken geactiveerd worden
om in dit kader een steentje bij te dragen.

5.2 Doelstelling
Het doel hiervan is tweeledig; enerzijds zoveel mogelijk concrete matches te maken (tussen
werkzoekenden en werkgevers) en anderzijds het gesprek hierover aanjagen, het bewustzijn
van het probleem en bijbehorende kansen vergroten, en daarmee bij relevante partijen een
opener en actievere mindset creëren voor het geven van kansen aan kwetsbare groepen.
De gehele happening bestaat uit 3 fases; de aanloopperiode, de campagnefase en de
Matchfase. De periode vindt haar hoogtepunt in een netwerkevenement met een knipoog
naar het welbekende talentenprogramma The Voice of Holland.
5.3 Nevendoelstelling
Ook onze nevendoelstelling is tweeledig; enerzijds brengen we door dit project gezamenlijk
te initiëren en gezamenlijk te organiseren diverse partijen bij elkaar die, ondanks de vele
raakvlakken met betrekking tot hun doelgroepen, vaak een andere werkfocus hebben. Door
samen op basis van overeenkomstige doelen iets te organiseren ontstaat er op overstijgende
thema’s meer samenhang in een werkveld waar dit niet altijd vanzelfsprekend is.
Anderzijds door dit project vanaf het begin samen met het bedrijfsleven te organiseren
creëren we ook meer samenhang tussen de diverse maatschappelijke organisaties, hun
maatschappelijke doelen en het bedrijfsleven. Deze twee bloedgroepen willen en kunnen
veel voor elkaar betekenen maar de verbinding komt niet altijd vanzelfsprekend tot stand.
Wij geloven dat hoe meer het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld samen initiëren en
organiseren, hoe beter de samenhang ook op lange termijn zal zijn.
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6. Het Event
Het event is slechts een kapstok voor alle activiteiten van de acht maanden en wordt in de
editie van 2018/2019 gehouden tijdens de Beursvloer op 26 november 2018.
Vertegenwoordigers van bedrijven en/of vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties
nemen plaats in een van de jurystoelen. Mensen met een kleine of grote afstand tot de
arbeidsmarkt, mensen die op dit moment niet als vanzelfsprekend meedoen in de werkzame
wereld, staan (eventueel samen met begeleiding) op het podium en geven een pitch,
worden geïnterviewd door de host en tonen een vooraf opgenomen filmpje over henzelf.
Voor een aantal zal alleen het filmpje getoond worden over hun ambitie en vragen zodat zij
niet op het podium hoeven. Hierbij wordt duidelijk wat iemand kan en wil en met welke
stappen hij of zij eventueel geholpen zou zijn.
Een jurylid (of een werkgever uit het publiek) kan tijdens de pitch kiezen om op de rode
knop te drukken en daarmee zijn of haar stoel om te draaien. Wanneer een jurylid dit doet
betekent dit dat hij of zij de kandidaat een van onderstaande opties aan wil bieden;









een betaalde baan
een stageplaats
een vrijwilligersfunctie (in het geval van een vrijwilligersorganisatie)
een werkervaringsplaats
een proefplaatsing (met concreet zicht op een betaalde baan na 2 tot 3 maanden)
coaching (gericht op concreet deuren openen bij collega werkgevers), of een andere
creatieve manier om degene een stap verder te helpen naar werk
een plek in een van de projecten van Het Plein (gemeente Zutphen en Lochem)
een meedoenplek
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De kandidaat kan vervolgens kiezen met wie hij of zij in zee gaat (in het geval dat er
meerdere juryleden omgedraaid zijn). We dragen zorg dat er altijd iemand omdraait door 1
stoel te benutten door een ‘insider’.
In het publiek staat ook een grote rode knop waar op gedrukt kan worden en een match
gemaakt kan worden. Het Event wordt aangekleed door een inspirerende spreker, een
aparte hoek waar de filmpjes van de kandidaten getoond worden en gelegenheid om minder
opvallend te matchen (bijvoorbeeld random matchmaker, speeddate etc.) en voldoende
netwerkgelegenheid.
Het aantal deelnemers kan mogelijk bij voorinschrijving en zeer beperkt zijn. Het evenement
wordt gefilmd en matches gaan samen op de foto en een aantal worden geïnterviewd. Dit
kan gebruikt worden voor eigen PR doeleinden.
Elk jurylid of bedrijf uit de zaal dat een match heeft gemaakt krijgt daarnaast een ‘rode knop’
mee naar kantoor om te laten zien dat hij of zij het een warm hart toedraagt.
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The Challenge bestaat uit 3 fases:
7.1 De verkennings- en aanloopperiode
De verkenningsperiode van The Challenge is al gestart in november 2017: Uitkomst is
beschreven zoals in inleiding toegelicht.
7.2 De Campagnefase
1 september 2018 t/m 1 april 2019
Deze periode staat in het teken van het creëren van een positieve buzz rondom The
Challenge. De campagnepiek van deze fase zal in november 2018 plaatsvinden.
We bestellen bijvoorbeeld 500 rode matchknoppen met ons logo erop. Deze knoppen
brengen we (in veel gevallen persoonlijk) langs bij bedrijven en maatschappelijke
organisaties, men kan deze rode knoppen op kantoor of in de kantine zetten bij bedrijven.
Sla je erop dan spreekt onze boodschap (Wie help jij vooruit?) uit. Dit is bedoeld om op
zoveel mogelijk plekken het gesprek hierover op gang te brengen. Deze knop is ook in te
spreken door kandidaten en kan door collega-ondernemers worden bezorgd bij de gewenste
werkgever.

De campagneperiode staat vooral in het teken van het bezoeken van bedrijven en
organisaties die zich willen verbinden (op welke manier dan ook maar bij voorkeur als
jurylid). Doen ze dit dan krijgen ze de Rode knop als cadeau. Er wordt PR gezocht en
bedrijven worden persoonlijk door vrijwilligers en medewerkers benaderd en worden
aangeschreven. Tevens lanceren we een social-media campagne.
De Campagnefase stopt niet met het begin van de Matchfase maar loopt door tot aan het
afsluitende Event.
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7.3 De Matchfase
1 oktober 2018 t/m 31 mei 2019
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In deze fase worden er matches voorbereid, maar ook al direct gemaakt waar mogelijk. Deze
fase bestaat uit het begeleiden en filmen van deelnemers en concreet via diverse netwerken
matchen van deelnemers. Deze fase heeft als feestelijk hoogtepunt het Challenge Event op
26 november zoals onder punt 6 beschreven. Na het event gaat het matchen echt van start.

In deze periode zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden waaronder;










Matchgroepvergaderingen zullen voor een groot deel in het teken van het matchen
t.b.v. sociale initiatieven die zich inzetten op het vlak van het vergroten kansen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
de Matchgroep zal samen met andere netwerken deuren openen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
wekelijks spreekuur voor organisaties die vragen hebben en/of advies willen omtrent
het thema.
het ophalen en directe matching van vacatures door backoffice Uitdaging en
betrokken organisatoren
het werven van deelnemers en voorbereiden presentaties
mensen in beeld brengen door korte filmpjes te laten maken en te verspreiden
matchen en profielen vraag en aanbod presenteren via App
we laten bedrijven ‘tikkertje’ spelen met matches (ik heb een plek beschikbaar
gesteld, nu daag ik een collega-ondernemer uit)
Nazorg (t/m 30 juni 2019) coördinatie en begeleiding van de gemaakte matches
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8. Doelgroepen onderverdeeld
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Met een knipoog naar talentenshows verdelen we de kandidaten in een aantal groepen,
bijvoorbeeld;









Mensen met een beperking (via Driekant/Delta/Plein/Trajectum)
Mensen met een uitkering die in de fase zijn dat ze een springplank nodig hebben
(Het Plein/Staat van Dienst)
Vluchtelingen op zoek naar werk(ervaring) (Vluchtelingenwerk, Buddy to Buddy)
Mensen vanuit verslavingszorg, die inmiddels clean zijn en nu op zoek zijn naar een
volgende stap richting maatschappij (Tactus)
Mensen die vanuit een penitentiaire inrichting weer terugkeren naar de
maatschappij (PI De Ooyerhoek)
Schoolverlaters Praktijkschool / AKA 1 studenten (Aventus, Praktijkschool)
Jongeren die tussen wal en schip vallen en op zoek zijn naar een volgende stap (Het
Dagelijks Bestaan, 2 Get There)
50+ (UWV)

8.2 Doelgroep algemeen
Bij The Challenge staan in alle gevallen mensen centraal met een kleine of grote afstand tot
de arbeidsmarkt, mensen die op dit moment niet als vanzelfsprekend mee kunnen doen in
de werkzame wereld.
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8.3 Secundaire doelgroep: bedrijven en maatschappelijke organisaties
Naast de mensen op het podium richt The Challenge zich ook op organisaties die (potentieel)
maatschappelijk betrokken willen ondernemen, mensen aan de zijlijn een kans willen
bieden, hun talenten willen benutten, maar niet weten hoe dit aan te pakken en hoe deze
mensen te bereiken en goed te koppelen. Hieronder valt zowel het bedrijfsleven, gemeente,
maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties.
Zij vallen daarmee onder de secundaire, maar minstens zo belangrijke, doelgroep die we
bereiken om hun deuren open te zetten en de drempels voor mensen met een afstand tot
de huidige arbeidsmarkt zo laag mogelijk te maken.
9. Het bereik
The Challenge zet in op maximaal bereik, een reële inschatting hiervan is:





10 tot 25 concrete (werkervarings)plekken en/of banen matchen
15 concrete matches van bedrijven die kosteloos kennis, kunde, materialen en/of
producten ter beschikking stellen voor sociale initiatieven die zich richten op stappen
naar werk voor werkzoekenden.
1.000 bedrijven bewuster maken en in positieve zin bereiken inzake dit thema
middels de campagnefase
15.000 mensen bewuster maken en in positieve zin bereiken inzake dit thema
middels de campagnefase
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