
De Nederlandse Uitdaging (NU) is een coöperatie en vormt de overkoepelende  
organisatie van alle Lokale Uitdagingen in Nederland. De formule van De Uitdaging  
is simpel maar sterk. Omdat het zich al heeft bewezen, wordt de werkvorm van  
de Zutphense Uitdaging gehanteerd.

DE NEDERLANDSE 
UITDAGING

WAT IS DE UITDAGING? 
De Uitdaging is een lokaal ondernemersnetwerk waar maatschappelijke  
organisaties hun verzoeken voor Materialen (goederen), Middelen (geld) en 
Menskracht (kennis, kunde en extra handen) kunnen indienen. De Manager 
van De Uitdaging verzamelt al deze verzoeken en legt ze vervolgens voor  
aan de Matchgroep. 

De Matchgroep bestaat uit een ondernemersnetwerk van Oude Rotten 
(directeuren) en Jonge Honden (jonge medewerkers). Als aan het verzoek 
van een maatschappelijke organisatie voldaan kan worden, zoeken de 
Oude Rotten welk bedrijf uitgedaagd kan worden om mee te werken aan 
het project. Vervolgens is het aan de Jonge Honden om de match ook 
daadwerkelijk tot stand te laten komen.

Naast verzoeken van maatschappelijke organisaties krijgt een Uitdaging ook regelmatig  
aanbod van bedrijven binnen, die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven.  
Voor dit aanbod zoekt De Uitdaging een passende vraag vanuit het maatschappelijke veld.

WAT IS HET NUT VAN DE UITDAGING?
De Uitdaging draagt bij aan een betere leefomgeving omdat het:

 de sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie versterkt; er zijn veel   
 mensen die hulp nodig hebben en heel veel mensen die hulp willen geven;

 concept van De Uitdaging een bewezen succes is; relatief eenvoudig op te richten is,   
 in welke gemeente dan ook;

 veel onbenut potentieel bij bedrijven vrijstelt; kan voldoen aan de grote behoefte  
 aan Menskracht, Materialen en Middelen bij maatschappelijke organisaties;

 ervoor zorgt dat mensen elkaar leren kennen. En mensen die elkaar kennen  
 werken graag met elkaar samen.



Groningse Uitdaging (stad) gestart mei 2015.

MiddenGroningse Uitdaging (Hoogezand-Sappemeer,  
Slochteren en Menterwolde) gestart 4 juni 2015.

NoordGroningse Uitdaging:
1) Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne.  
2) Delfzijl, Appingedam en Loppersum  
 (start in 2016).

Noordenveldse Uitdaging gestart 
december 2014.
 
In ontwikkeling: 
Westerkwartierse Uitdaging.
 
Verkennende gesprekken: 
Haren en Oost Groningen.
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In gesprek

STAND VAN ZAKEN 
PROVINCIE GRONINGEN

Meer informatie over De Uitdaging in provincie Groningen:

Esther Rodenburg:        e.rodenburg@cmostamm.nl         06 - 460 82 111

Volg de regionale ontwikkelingen via 

nederlandseuitdaging.nl

Doe als ondernemer mee aan een Uitdaging bij u in de buurt. In een 
bewezen, erkende structuur kunt u op praktische wijze invulling 
geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
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