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Dé Waterlandse BeursVloer

Op feestelijke wijze is op 25 februari 2016 
de Waterlandse Uitdaging officieel opge-
richt. Dit gebeurde in aanwezigheid van 
toenmalige wethouder Geoffrey Nijenhuis 
van Gemeente Purmerend en wethouder 
Gina Kroon-Sombroek van Gemeente 

Edam-Volendam in Cultuurhuis Wherelant. Onder toeziend 
oog van notaris Nicolette van der Heijden van Abma Schreurs 
Advocaten en Notarissen heeft het bestuur van de Waterlandse 
Uitdaging de aktes van de stichting ondertekend. Eigen-
lijk zijn toen ook al de twee eerste matches gemaakt, want 
zowel het opmaken van de akte als het gebruikmaken van de 
 accommodatie van Cultuurhuis Wherelant zijn gesponsord door 
deze twee partijen. Dit geeft meteen aan wat de Waterlandse 
Uitdaging doet. Het verbindt maatschappelijke organisaties met 
het bedrijfsleven. Bij de feestelijke oprichting waren zo’n vijftig 
aanwezigen, een mix van ondernemers en vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties. De Waterlandse Uitdaging 
is een bestaand concept naar voorbeeld van Gerda Geurtsen 
die ruim tien jaar geleden in het oosten van het land de eerste 
Uitdaging heeft opgestart. De Waterlandse Uitdaging was toen 
de 42ste Uitdaging in Nederland en dit jaar is de 65ste alweer 
opgericht. Deze snelle groei laat zien dat dit concept voorziet in 
een maatschappelijke behoefte.  

Vanaf het eerste uur is Agnes Bak als professioneel manager 
actief betrokken bij de vorming van de Waterlandse Uitdaging. 
Het eerste wapenfeit bestond uit het project Purmerend aan 
Zee, daarmee heeft de matchgroep (groep van betrokken 
ondernemers uit de regio) maar liefst zeven matches gemaakt. 
Fotograaf Els Broers van Kekke Kiek legde het evenement vast 
op beeld, schildersbedrijf Van Doorn zorgde voor verfmateriaal, 
Boon Edam leverde  bouwhout, Tol Milieu houten balken en 
puinzakken. De lunch voor vijftig jongeren werd verzorgd door 
de Zorgcirkel en Boekhandel Het Leesteken gaf aan ieder 
kind aan het einde van de week het boek Oorlogswinter mee. 

Maatschappelijke betrokkenheid is een kernwaarde. Een kern-
waarde die past bij ondernemers die zich op welke wijze dan ook 
aansluiten bij de Waterlandse Uitdaging. En die van betekenis 
is voor de wijze waarop zij in het leven staan. In een bedrijf gaat 
het om geld verdienen, maar hoe mooi is het als er daarnaast 
ruimte is om meer te betekenen in de samenleving. 
Veel (maatschappelijke) organisaties en ondernemers lieten 
zich in november 2016 van hun beste kant zien en namen deel 
aan de BOP BeursVloer in Triton. BOP staat voor, dat zal de lezer 
niet verbazen, Betrokken Onder nemers Purmerend. Die uitnodi-
ging om de BeursVloer te openen nam ik graag aan. Niet alleen 

omdat de Gemeente Purmerend een van de vier founders 
is, naast Van ’t Hek, de Rabobank en het Oranje Fonds, 
maar vooral omdat ik de maatschappelijke betrokken-
heid van veel ondernemers in onze stad en regio heel 
erg waardeer. De BOP BeursVloer vind ik een prachtige 

vondst. Want is een beurs niet de juiste plek voor 
partijen om elkaar te vinden en wederzijds een 
dienst te  verlenen?

Een vliegende start
Zo hebben deze ondernemers de jongeren een prachtige 
week bezorgd. Een belangrijke mijlpaal in 2016 was de BOP 
BeursVloer (Betrokken Ondernemen Purmerend) waar Harry 
Rotgans in zijn voorwoord al het nodige over schrijft. We kijken 
daar met zeer veel trots op terug omdat het de eerste keer was 
dat  vragers en aanbieders voor maatschappelijke vraagstukken 
elkaar in het openbaar konden ontmoeten in deze vorm. Maar 
liefst 52 matches met een maatschappelijke waarde van  
€ 37.000 zijn er tijdens één uur handelstijd gemaakt. 
Uitdagingen zijn er natuurlijk ook want we willen de basis van 
onze Uitdaging zowel in maatschappelijke als financiële zin 
 verbreden. Er zijn vier founding partners: Gemeente Purme-
rend, Oranje Fonds, Van ’t Hek Groep en Rabobank Waterland 
en Omstreken. Wij zijn op zoek naar bedrijven die ook hun 
maatschappelijke betrokkenheid willen invullen. Dit kan door 
mee te doen met onze stichting, die een in de praktijk bewezen 
succesvolle structuur heeft. De Waterlandse Uitdaging is 
 daarvoor de ideale partner.  
Agnes Bak kan als aanjager rekenen op onmisbare hulp 
van diverse betrokken ondernemers zoals Nicolette van der 
 Heijden en  Marije Dekker van Abma Schreurs, Sjaak Lambalk 
van Voortman Kantoormeubelen, Peter van de Graaf van De 
Graaf Afvalbeheer en nog vele anderen. In dit jaarverslag staat 
informatie over onze gemaakte matches en ook komen allerlei 
betrokken partijen aan het woord.
In dit jaarverslag laten we zien welke mooie resultaten 
we hebben bereikt in 2016. Ook laten we ondernemers en 
 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vertel-
len wat meedoen aan de Waterlandse Uitdaging hen oplevert. 
Naast deze inhoudelijke informatie hebben we natuurlijk 
ook financiële gegevens beschikbaar. De jaarrekening en de 
 samenstellingsverklaring kunt u bij ons opvragen, deze zijn ‘om 
niet’ opgemaakt door Winfried Jonk van NBC van Roemburg. 
Ook weer zo’n voorbeeld van een mooie match!

Henny Maes, voorzitter Waterlandse Uitdaging

Voor ik de gong luidde waarmee de beurs van start ging moest 
ik even terugdenken aan de tijd dat ik als jongen door de polder 
met tuindersproducten naar de veiling voer. Ik vond dat prachtig, 
iedere keer was het weer spannend om te zien bij welke prijs de 
koop lieden op de knop drukten. En als beloning na het lossen 
van de platbodemschuit de muntjes die ik van de tuinder had 
meegekregen omzetten in het marktcafé. Tja, zo ging dat toen, 
jeugdsentiment en vergane glorie. Vele jaren later trad ik als 
hobbyist toe tot de financiële beurs en handelde vanachter mijn 
computer. Hier vind je wat, daar laat je wat. Zo gaat dat.
Waar het in deze herinneringen in de kern om gaat is hoe par-
tijen elkaar vinden. Of dat nu de tuinder en de groente groothan-
delaar zijn of de koper en verkoper van aandelen.  
Wezenlijk was het in Triton niet anders. Alleen ging de  handel 
daar om verlenen van diensten en wederdiensten met gesloten 
beurs. Ik gun de  Waterlandse Uitdaging nog vele succesvolle 
beurzen!

Harry Rotgans, Wethouder Gemeente Purmerend



Maatschappelijk betrokken ondernemen  
in Waterland
De Waterlandse Uitdaging brengt bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties samen, met als doel om 
uiteenlopende vraagstukken op te lossen. 
Elk verzoek 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 allemaal om maatschappelijk 
betrokken ondernemen. 

De Waterlandse Uitdaging is in dat opzicht simpelweg een 
bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het maatschap-
pelijk veld omtrent materialen (spullen), middelen (media) 
en menskracht (kennis, kunde) en aanbod bij bedrijven. 
Verzoeken van maatschappelijke organisaties om één van 
deze drie m’s worden voorgelegd aan een groep van 
ondernemers, de zogenoemde matchgroep. Deze groep 
komt vier keer per jaar bij elkaar en bepaalt welke 
verzoeken worden geaccepteerd en welke bedrijven 
hiervoor worden benaderd. 

Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven die hun 
maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen 
vormgeven, wenden zich nu al tot de Waterlandse 

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 bedrijf de kans om heel specifiek 
en naar eigen vermogen mee te doen aan maatschappe-
lijk betrokken ondernemen. Het grote voordeel van de 
Waterlandse Uitdaging is dat bedrijven veel makkelijker 
‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die zij voorgelegd 
krijgen – door andere mensen uit het bedrijfsleven – echt 
bij ze past. 

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed werk.  
Je eigen broek ophouden en het zelf ‘rooien’ is een 
prachtig uitgangspunt. Maar soms kun je je leven 
makkelijker maken en een extra steuntje krijgen. Dankzij 
de samenwerking tussen bedrijven en de maatschappe-
lijke organisaties die de matchgroep tot stand brengt, 
worden mensen echt geholpen. Zo maken we met elkaar 
de wereld in Waterland weer een beetje mooier!

De Waterlandse Uitdaging gaat vol enthousiasme  
door om ook in 2017 weer mooie matches te realiseren! 
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Bewustwording
In september 2015 werd ik benaderd 
door Ted van ‘t Hek met de vraag of ik, 
samen met mijn collega advocate Marije 
Dekker, tijd kon maken om een bakje 
koffie te drinken met Agnes Bak. Agnes 
was bezig met het opzetten van de 

Waterlandse Uitdaging en daarvoor op zoek naar bedrijven 
die interesse hebben in het ondersteunen van het initiatief 
van de Waterlandse Uitdaging. 

Het enthousiasme dat Agnes overbracht tijdens dat eerste 
kopje koffie, maakte het besluit om mee te doen met de 
Waterlandse Uitdaging niet heel moeilijk. In een tijd waar 
in een week, maar ook zomaar een jaar, voorbij vliegt en 
waarin mijn aandacht in de eerste plaats uitgaat naar het 
hebben (en houden) van balans tussen ondernemen en 
privé, gaan de vraagstukken die spelen op maatschappe-
lijk gebied met name in de regio Waterland snel aan mij 
voorbij. Tijd voor bewustwording, ik doe mee!
En zo viel mij de eer ten deel om, in mijn hoedanigheid van 
toegevoegd notaris, op 25 februari 2016 tijdens de 
feestelijke oprichtingsbijeenkomst mijn handtekening te 
zetten onder de akte van oprichting van de Stichting 
Waterlandse Uitdaging. Sindsdien heb ik, onder meer op 
de BeursVloer, mogen ervaren dat er in de regio Waterland 
veel betrokkenen ambitieuze ondernemers zijn die zich 
enthousiast inzetten om de verbinding te maken tussen de 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Trots 
ben ik op het feit dat ik deel uit kan maken van deze 
organisatie en dankbaar voor de door alle betrokkenen 
gerealiseerde matches. Hoopvol kijk ik uit naar weer een 
jaar Waterlandse Uitdaging!

Nicolette van der Heijden, matchgroeplid
kandidaat-notaris Abma Schreurs Advocaten Notarissen

De Waterlandse Uitdaging dankt haar bestaan aan een match met Intermaris,  
Gemeente Purmerend en Rabobank Waterland. Tijdens een van de laatste BOP-diners 
spraken we over het maken van matches, het verder helpen van organisaties met  
inzet van mensen, middelen, materialen en kennis; dé manier om iets te kunnen 
 betekenen voor organisaties en ondernemers. Maar niet één keer per jaar, maar 
het hele jaar door! Dat sprak mij als mede-initiatiefnemer van het BOP-diner 
direct aan! Samen gingen we op zoek naar een enthousiaste en betrokken 
 manager en vonden in Agnes Bak de juiste persoon!

Ik ben blij dat het jaarlijkse BOP-diner nu een nieuw jasje heeft 
 gekregen in de Waterlandse Uitdaging in de vorm van de BOP- 
BeursVloer. Mensen met elkaar verbinden, dat was mijn taak als 
‘hoekman’ tijdens de eerste BOP BeursVloer. Samen met nog drie 
‘hoekmannen’ en de deelnemers kunnen we trots zijn op het  
resultaat van slechts één uur handelen op de beurs. 
Ik hoop dat we komend jaar met de Waterlandse Uitdaging mooie 
 uitdagingen kunnen volbrengen. De matchgroep is vooral op zoek  
naar uitdagingen waarbij we meerdere expertises (mensen, middelen, 
materialen, kennis) in kunnen zetten om organisaties verder te helpen. 
De Rabobank heeft een groot netwerk om hier actief aan bij te dragen. 
Dus daag ons maar uit!

Erika Hes, matchgroeplid 
Rabobank Waterland en Omstreken
 

Samen met ondernemers 
voor Regio Waterland
De Waterlandse Uitdaging is een prachtig  
initiatief om vanuit het bedrijfs leven maat -
schappelijke organisaties te ondersteunen.  
Deze organisaties hebben het door diverse  
oorzaken, o.a. door het wegvallen van subsidies,  
steeds lastiger. Voor ondersteuning kunnen zij nu  
dus sinds ruim een jaar terecht bij de Waterlandse 
Uitdaging. En ze weten ons steeds beter te vinden!

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Maatschappe- 
lijke organisaties krijgen de broodnodige ondersteuning  
en de Waterlandse Uitdaging stimuleert bedrijven om op  
een eenvoudige manier vorm te geven en deel te nemen  
aan maatschappelijk betrokken ondernemen. 
In het opstartjaar hebben de vele en verschillende soorten  
matches met een maatschappelijke waarde van meer dan  
€ 50.000 het bestaansrecht van de Waterlandse Uitdaging  
wel bewezen. Het doel is nu om de matchgroepen uit te 
breiden en de fondsenwerving te verduurzamen. En natuurlijk 
om nog beter gevonden te worden door zowel de maatschap-
pelijke organisaties als door het bedrijfsleven. Kortom,  
ambitie genoeg!

Ted van ’t Hek, secretaris Waterlandse Uitdaging
Van ’t Hek Groep
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In Purmerend op Zondag wordt door Rodi Media 
uitgebreid aandacht besteed aan de BOP BeursVloer: 
“Het epicentrum van de beurshandel lag 
 woens dag middag 9 november niet op Beursplein 5  
in Amsterdam, maar in het Purmerendse Wijkplein 
Where.  
Met een heuse gong werd om 16.00 uur de eerste 
BOP-BeursVloer geopend, waarna er meteen volop  
werd gehandeld in diensten tussen ondernemers  
en verenigingen.

Stichting Raguel, die een thuisbasis biedt aan jong 
volwassenen met een licht verstandelijke beperking, 
vulde al snel een matchformulier in met de eigenaar 
van Deco Home De Wolf Purmerend. De Wolf: “Stichting 
Raguel heeft stoelen nodig en diverse ruimtes in het 
verblijf hebben een lik verf nodig. Dat gaan wij regelen!” 
Wat opviel tijdens de BeursVloer was de daadkracht en 
de manier van handelen. Snel en effectief gingen zowel 
ondernemers als de maatschappelijke organisaties  
op hun doel af. Na een kwartier waren er al vele 
matches gesloten. Zo zal Zorgcirkel Waterland een 
ruimte in verzorgingshuis Molentocht aanbieden aan 
Stichting Parkinson Café Waterland. De organisatie  
van het café heeft normaal wel de beschikking over een 
ruimte, maar deze wordt gebruikt voor presentaties. 
Met de nieuwe ruimte voor het Parkinson Café  
ontstaan mogelijkheden tot het geven van yoga en  
dans. BOP BeursVloer is de vervanger van het 
succesvolle BOP-Diner dat jarenlang in Purmerend 
werd georganiseerd. De organisatie is in handen van 
Rabobank Waterland, Clup Welzijn, Gemeente 
Purmerend, Branding New, Rodi Media en de 
Waterlandse Uitdaging.”

BOP BeursVloer 
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Purmerend aan Zee 
Rodi Media schrijft in Purmerend op Zondag over 
Purmerend aan Zee: 

“Zo trots als een pauw liep Agnes Bak midden juli op 
‘Purmerend aan Zee’ rond, waar kinderen - die deze zomer 
niet op vakantie konden - toch een vakantiebelevenis 
meemaakten. Het zelfgebouwde zwembad, glijbaan, 
loungehoek en vlot hadden één ding gemeen. Alle spullen 
waren gratis geleverd door lokale leveranciers. 

Elkaar een handje helpen met gesloten beurs. Daar komt 
kort gezegd de Waterlandse Uitdaging op neer. De wensen 
van maatschappelijke organisaties - zoals verenigingen en 
scholen - uit de regio Waterland worden verzameld op de 
website van de Uitdaging, waarna een matchgroep kijkt of 
deze wensen door bedrijven gerealiseerd kunnen worden. 
Als dat lukt, is er sprake van een match. 
“Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om en het voelt goed 
als het dan ook lukt. Met Purmerend aan Zee hadden we 
zeven matches. Fotograaf Els Broers van Kekke Kiek legde 
het evenement vast op beeld, SWA Benelux leverde de 
fotolijstjes, Schildersbedrijf N. van Doorn zorgde voor 
verfmateriaal, Boon Edam leverde bouwhout, Tol Milieu 
houten balken en puinzakken. De lunch voor vijftig 
jongeren werd verzorgd door de Zorgcircel en Boekhandel 
Het Leesteken gaf aan ieder kind aan het einde van de 
week het boek Oorlogswinter mee. Zo hebben we met 
elkaar deze jongeren een prachtige week bezorgd en daar 
kan ik van genieten, want daar doen we het allemaal voor.”
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Organogram
Henny Maes Voorzitter
Ted van ’t Hek Secretaris
Theo Brak Penningmeester

Carolien Spitteler- de Wildt Vrijwilliger
Lucien van Aalzum Branding New
Patricia Buis WEP We Empower People
Agnes Bak  Manager Waterlandse Uitdaging

Gemeente Purmerend
Rabobank Waterland en Omstreken
Van ’t Hek Groep
Oranje Fonds

Rodi Media Media Partner
NBC van Roemburg Accountants Samenstellen financieel verslag 
Kekke Kiek Fotografie
Puik Hosting
Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Notariële inschrijving, bijeenkomsten
Branding New Onderhoud website
RTV Purmerend, Koffie lokaal Uitzendtijd radioprogramma
Cultuurhuis Wherelant Oprichtingsbijeenkomst
Rabobank Waterland en Omstreken Bijeenkomsten

BESTUUR

MATCHGROEP

OPERATIONELE TEAM

FOUNDERS

ONDERSTEUNERS

Oude Rotten
Peter de Graaf De Graaf Afvalverwerking 
Marije Dekker  Abma Schreurs Advocaten 

en Notarissen
Nicolette van der Heijden  Abma Schreurs Advocaten 

en Notarissen
Erika Hes  Rabobank Waterland en  

Omstreken
Sjaak Lambalk Voortman Kantoormeubelen
Els de Back Clup Welzijn
Renata Willems Match Events

Jonge Honden
Sara Karem  Abma Schreurs Advocaten  

en Notarissen  
Erik Tol Tol Milieu
Sophie Wever Van ’t Hek Groep
Annet Rijser Rijser Studio Print Druk
Robert Veerman Branding New
Els Broers Kekke Kiek
Mariëlle Molijn Van ’t Hek Groep
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Waterlandse Uitdaging

Matches

Drukwerk door Rijser 
Studio, Print & Druk voor 
Samen sterk kleine beurs

Vraag van Samen Sterk Kleine Beurs: 
De vereniging is net opgestart en wil  
graag flyers en visitekaartjes hebben

Rijser Studio, Print & Druk heeft in 2016  
voor veel  ver enigingen en stichtingen het drukwerk 
 verzorgd, van posters, entreekaartjes tot visite - 
kaartjes. Veel  matches kwamen voort uit de BOP  
BeursVloer, zo ook de match met vereniging Samen  
Sterk Kleine Beurs. Annet Rijser heeft voor hen  
mooie flyers en  visitekaartjes gedrukt. 
Annet Rijser van Rijser Studio, Print & Druk

PROJECT

  Rabobank onderhoudt  tuintjes 
voor leden WonenPlus

Vraag WonenPlus: 
Hulp bij het onderhouden van tuintjes van leden

Rabobank Waterland en Omstreken pakte de aanvraag op 
van WonenPlus in Purmerend. Zij zochten extra vrijwilligers 
voor het opknappen van een aantal tuintjes van hun leden. 
Rabobank directeur Henny Maes en collega Joyce Ootes 
pakte letterlijk de handschoen op en togen aan het werk. 
Niet alleen is de Rabobank vanaf het begin betrokken bij 
de Waterlandse Uitdaging maar ook hebben zij al jaren het 
initiatief Rabo Doet . Dat sluit mooi bij elkaar aan. Vooral nu 
de vraag van WonenPlus kwam voor helpende handjes  bij 
het winterklaar maken van diverse tuinen.  
Mevrouw Vos- Haages uit Purmerend was één van de 
gelukkigen.  Zij zag graag haar bolheesters in de voor- en 
achtertuin gesnoeid en vroeg  hulp bij het verwijderen van 
het ijzerhardkruid dat door haar hele tuin groeit. Henny en 
Joyce togen met heggenschaar en enthousiasme aan de 
slag. Op de vraag of mevrouw Vos blij was antwoordde ze 
‘het is toch fantastisch dat dit zo voor mij geregeld wordt’.  
Daarna togen Henny en Joyce naar de heer Herman aan de 
Dotterbloem. Hij zag graag het onkruid tussen tegels en 
aarde verwijderd en de heg moest eigenlijk gesnoeid. Ook 
de heer Herman was zeer blij met het resultaat.  

PROJECT

Workshop  
portretfotografie door 
Kekke Kiek voor Clup 
 Welzijn, Soroptimisten  
en Humanitas

Vraag van Clup Welzijn, Soroptimisten 
en Humanitas: Voor de Internationale 
Vrouwendag 2017 willen we graag een 
instructie over hoe we goed kunnen 
portretteren.

Hier de enthousiaste reactie van één van de deelnemers 
van de workshop. “Ter voorbereiding op Internationale 
Vrouwendag 2017 gaf Els Broers van Kekke Kiek ons een 
korte workshop portretfotografie. Na een korte uitleg en 
wat tips op papier gingen we aan de slag. Gewapend met 
fototoestel en telefoon legden we elkaar vast op de 
gevoelige plaat. We kregen antwoorden op: Wat doet  
een achtergrond, hoeveel licht is er en moeten we de 
sluitertijd misschien wat aanpassen. Ik vond het leuk  
om op deze manier met fotografie bezig te zijn en ik  
heb er veel van opgestoken!” Met dank aan Els  
Broers van Kekke Kiek!
Els Broers - Kekke Kiek

PROJECT

Stoelen door  Voortman 
voor Stichting Raguel
Vraag van Stichting Raguel: 
Acht nieuwe stoelen voor bij de 
 eetkamertafel, de oude die ooit 
 gekocht zijn bij de kringloopwinkel  
zijn helemaal op.

Hier de reactie van Stichting Raguel  
na hun match met Sjaak Lambalk  
van Voortman Kantoormeubelen.  

“In onze ogen zijn ondernemers die anderen helpen in de 
maatschappij voorbeeld-ondernemers! Graag willen wij 
Voortman Kantoormeubelen bedanken voor de stoelen  
die zij hebben geschonken aan onze stichting.”
Sjaak Lambalk - Voortman Kantoormeubelen

PROJECT



Gerealiseerde matches 2016

Een redactionele stuk geplaatst in  regionale bladen
Ondersteuning bij het organiseren van een kennissessie over mantelzorg en werknemers
Online marketingadvies
Ondersteuning bij het in gang zetten van wisselwerking tussen ouderen en jongeren
Werven van vrijwilligers
Zorgcirkel Triton wil graag een uitje organiseren voor bewoners/ vrijwilligers en mantelzorgers
Zorgcirkel Triton wil graag een uitje organiseren voor bewoners/ vrijwilligers en mantelzorgers
Zorgcirkel Triton wil graag een uitje organiseren voor bewoners/ vrijwilligers en mantelzorgers
Samenwerking cq hulp mbt betalingsregelingen jongeren
Hulp bij het opstellen van een bedrijfsplan
Verf voor opknapwerkzaamheden
Stichting kunst met plezier vraagt publiciteit voor haar activiteiten
Stichting Present vraagt materialen voor het opknappen van een woning
Promotie Korenmolen De Nachtegaal
Assisteren verbetering flyer
Flyers en posters
Promotie Korenmolen De Nachtegaal
Hulp bij het organiseren van een activiteit in het kader van Nationale Gedichtendag 2017
Portretten van 16 vrijwilligers
Samen sterk met kleine beurs vraagt flyers en visitekaartjes
Meedenken bij het invullen van vrijwilligersvacatures
Muziekschool Waterland zoekt hulp bij het repareren van een aantal instrumenten
Ontmoetingsplek voor parkinson clienten
Vrijwilligers van Clup Welzijn, Humanitas en Soroptimistclub Waterland willen een instructie  
voor het portretteren van Vrouwendag 2017
Clup Welzijn wil graag hulp bij het schilderen van jongerencentrum BE
Wonen Plus zoekt hulp bij het werven van vrijwilligers
Cultuurhuis zoekt PR ondersteuning bij theaterproductie
Meedenken bij het invullen van vrijwilligersvacatures
Ondersteuning in de ruimste zin ten einde behoud en beheer van de molen mogelijk te maken
Een half jaar begeleiding om volksdansen op de kaart te zetten als sportieve activiteit
Groepen vrijwilligers die mee willen doen aan een teambuilding uitje geregeld door Present
Wij willen graag affiches voor de voorstelling Lang & Gelukkig op groot formaat laten drukken
Hulp gevraagd bij de opzet van een crowdfunding actie voor een bijzondere theaterproductie
Het verkrijgen van een eettafel met stoelen
Ingang om bij bedrijven te kunnen vertellen over mantelzorgvriendelijk beleid
Materiaal voor stadswandelingen
Advies over hoe we vrienden en vrijwilligers kunnen werven
Werken op hoogte
Werken op hoogte
Werken op hoogte
Wijkcommunicatieplatform
Graafwerkzaamheden voor verplaatsen trampolines
Graafwerkzaamheden voor verplaatsen trampolines
Graafwerkzaamheden voor verplaatsen trampolines
Een laptop voor de secretaresse van de Waterlandse Uitdaging
Purmerend aan Zee, fotograaf aanwezig
Purmerend aan Zee, fotolijstjes
Purmerend aan Zee, Verf en diverse materialen
Purmerend aan Zee, de lunch voor 50 jongeren
Purmerend aan Zee, bouwhout
Purmerend aan Zee, diverse bouwmaterialen
Purmerend aan Zee, leesboeken
Hulp bij de (te) grote aanvraag voor onderhoud van tuintjes bij kwetsbare mensen
Meedenken bij het invullen van vrijwilligersvacatures
Nieuwe contacten/ uitbreiden netwerk

Vraag Maatschappelijke organisatie Bedrijf
Clup Welzijn, Humanitas en  Soroptimistclub Waterland
Project Werken Zorgen Samen
Stedelijk Orkest Purmerend
Clup Welzijn
Wonen Plus Purmerend
de Zorgcirkel
de Zorgcirkel
de Zorgcirkel
Clup Welzijn
Museum Waterland
Wijkkerngroep Purmer-Zuid/Wijkkrant Purmer-Zuid
Stichting Kunst met Plezier
Stiching Present Purmerend
Stichting tot behoud van Korenmolen
Participatiegroep doofblindheid
Clup Welzijn, Humanitas en Soroptimistclub Waterland
Stichting tot behoud van Korenmolen 
de Zorgcirkel
Parkinson Cafe Purmerend (Waterland)
Samen Sterk met Kleine Beurs
Vrijwilligerspunt
Muziekschool Waterland
Parkinson Cafe Purmerend (Waterland)
Clup Welzijn, Humanitas en  
Soroptimistclub Waterland
Clup Welzijn
WonenPlus Purmerend
Cultuurhuis Wherelant
Vrijwilligerspunt
Stichting tot behoud van Korenmolen 
Folklore dansgroep Purmerend
Stiching Present Purmerend
Cultuurhuis Wherelant
Cultuurhuis Wherelant
Stichting Raguel
Project Werken Zorgen Samen
Stichting Gilde Purmerend en Omstreken
Vrienden van Hospice Thuis van Leeghwater
Wijkkerngroep Purmer-Zuid/Wijkkrant Purmer-Zuid
Wijkkerngroep Purmer-Zuid/Wijkkrant Purmer-Zuid
Wijkkerngroep Purmer-Zuid/Wijkkrant Purmer-Zuid
Wijkkerngroep Purmer-Zuid/Wijkkrant Purmer-Zuid
Stichting de Speelkraam
Stichting de Speelkraam
Stichting de Speelkraam
Waterlandse Uitdaging
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
Cultuurhuis Wherelant, Clup, Spurd
WonenPlus Purmerend
Vrijwilligerspunt
Museum Waterland

Rodi Media
Purmerendse Regio Ondernemers (PRO)
Branding New
Gemeente Purmerend
Rodi Media
Stiching Present Purmerend
Rabobank Waterland en Omstreken
Stedelijk Orkest Purmerend
C.W.M. Stam Gerechtsdeurwaarders
Rabobank Waterland en Omstreken
Deco Home de Wolf Verf
Rodi Media
Deco Home de Wolf Verf
Rodi Media
Rodi Media
Rijser Studio, Print & Druk
Rabobank Waterland en Omstreken
Boekhandel “t Leesteken
Kekke Kiek
Drukkerij Rijser B.V.
Abma Schreurs
Repair Café
de Zorgcirkel
Kekke Kiek
 
Van ‘t Hek Groep
Rabobank Waterland en Omstreken
Rodi Media
NBC van Roemburg
Rijser Studio, Print & Druk
SCARABEE online strategie
Ouderenpartij AOV Purmerend
Rijser Studio, Print & Druk
Rabobank Waterland en Omstreken
Voortman Kantoormeubelen
PRO
Rijser Studio, Print & Druk
Rabobank Waterland en Omstreken
Van ‘t Hek Groep
Knook Totaal Techniek
Dirkmaat Schilderwerken
Branding New
Van ‘t Hek Groep
Hesto
Roel van der Stoel
ITSD B.V.
Kekke Kiek
SWA Benelux
Schildersbedrijf N. van Doorn
de Zorgcirkel
Boon Edam
Tol Milieu
Boekhandel het Leesteken
Rabobank Waterland en Omstreken 
C.W.M. Stam Gerechtsdeurwaarders
Match Events
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Empowerment, daar ga ik voor
Voor mij als trainer en coach op het gebied van 
 persoonlijke ontwikkeling is ‘empowerment’ meer   
dan het versterken van persoonlijke kracht. Empower-
ment is voor mij ook dat je samen sterker staat en meer 
bereikt dan alleen. Dat ‘samen sterker’ is wat ik terugzie 
in de samenwerking bij de Waterlandse Uitdaging. 
Ook als je als vereniging of stichting iets minder te 
 besteden hebt in je begroting, maar je hebt wel een  passie 
en een mooi doel, dan zijn er dus anderen die je willen 
helpen om je doel te bereiken. Gelukkig zijn er veel onder-
nemers in Waterland die er hetzelfde over denken en niet 
alleen zeggen dat ze maatschappelijk bewust onderne-
men, maar er ook echt iets mee doen. En dat doe ik, als 
partner van WEP, dus ook door een bijdrage te leveren aan 
de Uitdaging als lid van het  Operationele Team.  En met 
veel plezier. Op naar 2017!

Patricia Buis, WEP We Empower People

Team
Operationele

Samen sterker in regio  
Waterland door te delen.  
Hoe mooi is dat!
Vanaf het begin ben ik lid van het Opera tionele  
Team van de Waterlandse Uitdaging. Toen ik hoorde  
van de oprichting was mijn interesse direct gewekt  
en heb ik Agnes mijn hulp  aangeboden als secreta -
resse. In het verleden ben ik werkzaam geweest als 
 secretaresse / medewerker personeelszaken. Nadat  
ik bewust heb gekozen voor de opvoeding van onze 
kinderen, had ik weer de ruimte/tijd en vooral zin om  
mij op de arbeidsmarkt te begeven. Door de WU kom  
ik in aanraking met allerlei lokale ondernemers. Het 
maatschappelijk betrokken zijn spreekt mij zeer aan.  
Ik doe nog steeds veel vrijwilligerswerk in Purmerend  
en zie hierdoor hoe mooi de samenwerking kan zijn tussen 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Mijn 
motto is dan ook: “Denk niet in problemen, maar in 
uitdagingen”.

Carolien Spitteler - de Wildt, Vrijwilliger
Er komen zulke waardevolle 
matches tot stand!
Als ICT-ondernemer was ik vanaf het begin betrokken 
bij het BOP-diner dat vanaf 2008 werd georganiseerd in 
Purmerend. Vorig jaar is het BOP-diner verder gegaan als 
Waterlandse Uitdaging wat er eigenlijk op neerkomt dat 
nu het hele jaar door matches kunnen worden gemaakt. 
Voor mij was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik hieraan 
ook een bijdrage zou leveren. Want als je hier eenmaal 
geproefd hebt, kan je het eigenlijk niet meer loslaten. 
Er komen zulke waardevolle matches tot stand! Samen 
met Robert Veerman, één van de partners van Branding 
New tonen wij op deze manier onze betrokkenheid bij 
maatschappelijke organisaties van Waterland. Robert als 
lid van de matchgroep en ik vooral als lid van het Opera-
tionele Team. Mijn kennis en ervaring op ICT gebied komt 
daar goed van pas. Ik ben benieuwd wat voor moois 2017 
Waterland weer gaat brengen!

Lucien van Aalzum, Branding New

Het enthousiasme kwam 
gewoon naar me toe!
Toen ik eind 2015 aan het onderzoeken was of er 
voldoende enthousiasme was in Waterland voor het 
oprichten van de Waterlandse Uitdaging, was dat al  
heel snel duidelijk. Het was niet de vraag óf we een 
Uitdaging gingen oprichten maar meer wanneer!  
Dat enthousiasme kwam van veel ondernemers, maar 
vooral ook van de leden van het Operationele Team.  
Als je eenmaal in gesprek bent met verschillende  
partijen komt het enthousiasme je als het ware  
vanzelf tegemoet. Heel blij ben ik met de hulp van 
Carolien, Lucien en Patricia. Elk hebben ze hun eigen 
expertise en dat maakt ons team zeer waardevol.  
Op naar nog heel veel mooie jaren samenwerken!

Agnes Bak, Manager Waterlandse Uitdaging



Organisaties
Maatschappelijk

In februari  2016 mocht Cultuurhuis Wherelant een 
bijdrage leveren aan de opening van de Waterlandse 
Uitdaging door als gastvrouw te mogen fungeren. In 
onze theaterzaal werd door Agnes Bak, het bestuur van 
de  Waterlandse Uitdaging én met een woordje door 
wethouder Geoffrey Nijenhuis deze editie feestelijk 
geopend. 

Cultuurhuis Wherelant is een mooi voorbeeld van hoe 
dit concept kan werken. Cultuurhuis Wherelant als 
Cultureel Ondernemer bereikt (kwetsbare)  mensen 
in de samenleving door Kunst en Cultuur en zoekt 

daarbij de verbinding met Maatschap pelijk Be-
trokken Ondernemers. We hebben elkaar nodig 

en we kunnen elkaar versterken.  

Tijdens de BOP BeursVloer hebben vier 
bedrijven zich bereid verklaard de vrijwilligers 

van De Zuid-Pool te helpen bij het opknappen 
van de grote zaal.

Van ’t Hek Groep, Knook Totaal Techniek, De Wolf 
Home Deco en Dirkmaat Schilderwerken hebben 

geheel belangeloos een handje toegestoken om 
de grote zaal te schilderen en de geluids- en licht-

De Waterlandse Uitdaging is daarbij een prachtig 
 hulpmiddel gebleken.  Zij zorgden ervoor dat plannen  
en projecten gerealiseerd konden worden. 
Purmerend aan Zee is daar een prachtig voorbeeld van. 
Purmerend aan Zee is een kamp voor kinderen die niet op 
vakantie kunnen omdat hun ouders in armoede leven of 
anderszins kwetsbaar zijn. Door bemiddeling en matching 
heeft de Waterlandse Uitdaging gezorgd dat verschillende 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemers dit project 
hebben omarmd. Zij hebben gezorgd voor veel materiaal, 
handjes op de werkvloer, goodiebags voor vrijwilligers en 
een fotograaf die alles heeft vastgelegd.  
De BeursVloer van de Waterlandse Uitdaging is een ander 
mooi voorbeeld. Op de BeursVloer, geweldig  georgani-
seerd door de Waterlandse Uitdaging, zijn drie succesvolle 
matches gerealiseerd voor onze theaterproductie Lang en 
Gelukkig; een theatergroep van acteurs met een verstan-
delijke beperking. Hartverwarmend hoe de Maatschap-
pelijk Betrokken Ondernemers zich hebben verbonden 
met het ondersteunen van deze voorstelling. 
Cultuurhuis Wherelant is erg blij met het initiatief van 
de Waterlandse Uitdaging en vindt dat dit concept zeker 
voldoet aan de hedendaagse wijze van ondernemen.  

José van den Hurk, 
directeur bestuurder Cultuurhuis Wherelant

installatie op orde te brengen. De hoogte van de grote 
zaal was voor de medewerkers van deze bedrijven geen 
beletsel om de verfkwast ter hand te nemen.  
Ook beschikken ze over de benodigde specialistische 
kennis van theatergeluid en -verlichting om de spots en 
geluidsboxen voor de kinderdisco weer geheel op orde  
te krijgen. Compliment aan deze lokale ondernemers, 
die zich inzetten voor onze wijkbewoners!
Artikel uit: Wijkkrant Purmer-Zuid, februari 2017

Plannen en projecten worden gerealiseerd!

Maar liefst vier bedrijven zetten zich in 
voor De Zuid-Pool
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Als ondernemer in het 
 dagelijkse leven vind ik het 
zeer belangrijk om voor de 
woon- en werkomgeving 
waarin je dagelijks verkeert 
iets terug te geven. De Water-
landse Uitdaging is een zeer 
mooie organisatie voor en 
door mensen om dit te doen. 
Vandaar dat ik mij hiervoor 
inzet. Het afgelopen jaar zijn 
er mooie win-win situaties 
tot stand gekomen of zoals in 
“uitdagingstermen” er zijn vele 
 matches gemaakt. Bijkomend 

voordeel om je als vrijwilliger in te zetten voor de Water-
landse Uitdaging is, dat je een heleboel nieuwe mensen 
leert  kennen. Kortom je vergroot je netwerk. Ik roep hierbij 
andere mensen op om zich in te zetten als  vrijwilliger voor 
onze organisatie, iets geven is veel mooier dan krijgen!

Peter de Graaf, De Graaf Afvalverwerking

De mooiste dingen gebeuren soms vlak onder je neus. Dat 
heb ik wel ervaren tijdens de BOP diners en BOP BeursVloer, 
waar lokale bedrijven en maatschappelijk betrokken 
organisaties elkaar ontmoeten en helpen. De ‘matches’ die 
daar ontstaan zijn uniek en zeggen iets over de bereidwillig-
heid om elkaar te steunen. Zulke goede initiatieven maken  
wij graag zichtbaar en daarom zijn wij als partner aan  
De Waterlandse Uitdaging verbonden.

Ik herinner me jongerenwerker Bilal, die 
jongeren en ouderen wilde samenbrengen  
om meer onderling begrip te creëren. De 
Purmerendse wethouder Rotgans zorgde 
hoogst persoonlijk voor deze match tijdens de 
BOP BeursVloer. Deco Home De Wolf had 

deze dag een match met Stichting Raguel. 
Het pand - dat een thuisbasis biedt aan 

Ondersteuners

Quotes
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jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking - had 
een lik verf nodig. Wij als Rodi Media hebben op onze beurt 
ook  diverse organisaties bijgestaan met hun communicatie-
vraagstukken. Dat bedrijven en organisaties elkaar kosteloos 
helpen, levert bijzondere en hartverwarmende verhalen op. 
Die blijven mijn inziens nog te vaak onder de radar. Daarom 
gaan wij als partner van de Waterlandse Uitdaging deze 
verhalen delen in onze huis-aan-huisbladen zodat iedereen 
weet welke mooie dingen in deze regio gebeuren. Zo zitten  
wij als mediabedrijf in de haarvaten van de samenleving.  
Rodi Media vormt de schakel tussen bedrijven met hun 
SROI-doelen (Social Return On Invest ment), de  
Waterlandse Uitdaging en alle lezers in deze regio.  

Ons motto is niet voor niets: bereik samen succes!
Matthijs Malipaard, Rodi Media

Via één van de founders van de Water- 
landse Uitdaging werden wij gevraagd  
om de penningmeester te ondersteunen  
met het samenstellen van het financieel  
verslag van dit voor mij toen nog onbekende  
initiatief. Later werd duidelijk dat op last van   
subsidieverstrekker Oranje Fonds ook nog een  
controleverklaring moest worden geleverd.  
Aangezien wij als accountantskantoor meer  
stichtingen bedienen in de culturele en maatschap- 
pelijke hoek hebben wij gelijk positief gereageerd.  
De doelstelling van de stichting spreekt ons dan  
ook zeer aan. Met een terugtredende overheid zijn  
dergelijke initiatieven zeer welkom om ideële organisa- 
ties, die het moeten hebben van ondersteuning door  
goedwillende vrijwilligers, hun goede werk te kunnen  
laten voortzetten. De ondersteuning vanuit de overheid  
loopt hiervoor steeds meer terug.  De laatste tijd merk ik  
meer dat onder nemers zich positief willen profileren als 
maatschappelijk betrokken ondernemers. Er is echter nog 
wel sprake van enige onbekendheid met het werk van De 
Waterlandse Uitdaging binnen de regio Waterland. Daar moet 
nog aan worden gewerkt, maar ik ben ervan overtuigd dat er 
genoeg ondernemers zijn die, met materialen,  middelen of het 
beschikbaar stellen van mankracht en  kennis, hun steentje 
willen bijdragen. Onlangs was er voor de regio Purmerend 
een BeursVloer  georganiseerd die zeer succesvol is verlopen. 
Ook wij  hadden nog  wat spullen staan waarmee wij uitstaande 
 verzoeken  konden invullen, Het geeft toch een goed gevoel als 
dat dan lukt. De spullen krijgen zo toch nog een tweede leven 
en  worden ingezet voor een goed doel of initiatief. Dat is dan  
toch mooi dubbel duurzaam. Ik ben er zeker van dat dit  
ook in Waterland gaat lukken. Dat wij daarbij op deze manier 
onze bijdrage kunnen leveren is een prettige gedachte.

Winfried Jonk, NBC van Roemburg

‘Wij maken maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar’

Hoe mooi is het om anderen 
te helpen, enkel door het 
openstellen en aanspreken van 
je eigen netwerk? Die insteek 
sprak mij aan. Dus toen Agnes 
vroeg of ik een rol wilde spelen 
bij de Waterlandse Uitdaging 
hoefde ik eigenlijk niet lang na 
te denken. In het eerste jaar 
hebben we al een aantal mooie 
matches weten te maken.  
En we zijn pas net begonnen! 
Dat vraagt naar meer!

Marije Dekker, Abma Schreurs Advocaten en Notarissen

Dat vraagt naar meer!

Een win-win  situatie creëren!
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De Waterlandse Uitdaging  
mede mogelijk gemaakt door:

“Founders zijn bedrijven en organisaties uit 
Waterland die betrokken ondernemen 

belangrijk vinden. Zij stellen financiën, kennis, 
kunde en middelen beschikbaar voor de 

organisatie van de Waterlandse Uitdaging.” 

Samenwerkingspartners 
Samenwerkingspartners zijn bedrijven en organisaties uit Waterland die betrokken ondernemen belangrijk vinden.  
Zij stellen hun kennis, kunde en middelen beschikbaar voor de organisatie van de Waterlandse Uitdaging. 

We Empower People

NBC van Roemburg Accountants en AdviseursRodi Media WEP We Empower People

Rabobank Waterland en Omstreken Gemeente Purmerend

Van ’t Hek Groep Oranje Fonds

Abma Schreurs Advocaten en Notarissen Branding New PUIKKekke Kiek

Founders



Bouw jij ook mee 
aan een mooier Waterland?
Trots ben ik op wat we vorig jaar in tien maanden tijd 
hebben bereikt! Het is fantastisch om in zo’n korte tijd 
al zoveel voor elkaar te krijgen. Vele handen maken licht 
werk, dat is zeker op dit resultaat van toepassing.  
Want zoveel bedrijven en zzp-ers hebben hun steentje 
bijgedragen door wat voor hen dagelijkse kost is, te 
delen met een vereniging of stichting. Diverse 
maat schappelijke organisaties hebben hiervan de 
vruchten kunnen plukken en daar doen we het allemaal 
toch voor. Dit mooie resultaat van het afgelopen jaar 
schept natuurlijk ook meteen verwachtingen voor 2017. 
Wat zijn onze wensen voor volgend jaar?

We hebben voor dit jaar drie pijlers benoemd: we gaan 
ons netwerk uitbreiden, meer uitdagingen oppakken en 
onze zichtbaarheid vergroten. Goh…. daar zit best veel 
ambitie in zo’n korte zin. Maar gelukkig zijn we een 
netwerk en kunnen we met elkaar onze schouders 
hieronder zetten. We willen graag dat verenigingen en 
stichtingen, ook uit de Gemeenten Edam-Volendam en 
Waterland, ons nog beter weten te vinden en dat ze een 
aanvraag bij ons indienen. Zo kunnen zij ook ervaren 
wat de Waterlandse Uitdaging voor hen kan betekenen. 
Daarvoor hopen we natuurlijk ook op nog meer 
enthousiaste Waterlandse bedrijven die hun 
betrokkenheid tonen door een stukje van hun 
corebusiness met de Waterlandse samenleving te delen.  
Samen met alle ondernemers, vrijwilligers en  
maatschappelijke organisaties die al zijn  

Contactpersoon:  Agnes Bak, Manager Waterlandse Uitdaging

E-mail:  Agnes@waterlandseuitdaging.nl
Telefoon:  06 23603900
Website:  Waterlandseuitdaging.nl
Facebook:  facebook.com/waterlandseuitdaging
Twitter:  @UitdagingWL
LinkedIn:  linkedin.com/groeps/Waterlandse Uitdaging 

aangehaakt gaan we deze ambitie voor 2017  
realiseren. Want samen bouwen we aan een nog  
mooier Waterland! 
Heb je ook zin om mee te bouwen aan een mooier 
 Waterland, dan kom ik graag met jou in contact!

Agnes Bak
Manager Waterlandse Uitdaging

Reacties naar: Agnes@waterlandseuitdaging.nl

CONTACTGEGEVENS
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