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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Rotterdamse Uitdaging, die tot doel heeft om 
maatschappelijke organisaties te verbinden aan ondernemers om op die manier 
maatschappelijke waarde te creëren voor Rotterdam en Rotterdammers. 2021 was het jaar 
van de doorstart van de Rotterdamse Uitdaging. Na een slapend bestaan van de stichting 
hebben Linda van der Windt, Suzanne Knegt, Romke van der Veen en Léon Hoek de stichting 
nieuw leven ingeblazen. Onze focus ligt hierbij op het bestrijden en voorkomen van armoede 
en eenzaamheid. Ook gezond leven en digitale vaardigheden zijn speerpunten van de 
Rotterdamse Uitdagingen in 2021. De Rotterdamse Uitdaging is in 2021 financieel 
ondersteund door zowel het Oranjefonds als de gemeente Rotterdam. De ambitie is om in 
de komende 2-3 jaar steeds meer inkomsten te genereren uit sponsoring (vanaf €500,- per 
bedrijf), crowdfunding en bijdragen voor de uitvoering van projecten. 

Resultaat 
In 2021 hebben we € 56.000,- aan maatschappelijke waarde gecreëerd en meer dan 800 
Rotterdammers bereikt met onze projecten.  

Projecten in 2021 

Project Resultaat 2021 
Red de inboedel: via Woonstad zijn ongeveer 15 inboedels ter 
beschikking gesteld aan (nieuwe) Rotterdammers. 

15 huishoudens voorzien 
van nieuw inboedel. 

Kerstpakket actie: Er zijn meer dan 200 kerstpakketten 
verzameld, samengesteld en verdeeld onder gezinnen en 
alleenstaanden die wel een extraatje konden gebruiken 
tijdens de feestdagen. 

200 gezinnen een 
kerstpakket 

Platform vraag & aanbod: matchmaking: Een match begint 
met een vraag van een maatschappelijke stichting of 
vereniging of met een aanbod van een bedrijf of organisatie.  

21 matches via het platform 

Laptop Challenge: maatschappelijke organisaties kunnen bij 
de Rotterdamse Uitdaging overtollige laptops en desktops 
aanvragen. Overtollige laptops/desktops die we van bedrijven 
en particulieren ontvangen, worden hersteld door 
Leerwerkbedrijf Copiatek. 

13 devices naar 
Rotterdammers via 
stichtingen 

Fix ’n Fiets: Woonstad, Woonbron en de Stichting Studenten 
Huisvesting, doneren de fietsen die ze bij hun panden moeten 
loshalen, aan o.a. de Rotterdamse Uitdaging. 

Eerste fietsmatches in 2022 

Beroepen netwerk Matching nieuwkomers met potentiële 
werkgevers. 

20 matches  
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Financieel 
De Rotterdamse Uitdaging wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van € 
10.000 ,-  vanuit het Oranjefonds en een subsidie van €15.000, - van de gemeente 
Rotterdam. Verder zijn er in 2021 €4503,- aan overige inkomsten (acties, evenementen, 
sponsoring). 

Aantal matches     Maatschappelijke waarde  
 

       

 

Aantal netwerkpartners   Aantal bereikte Rotterdammers  
 

      

 

 

Stichting de Rotterdamse Uitdaging 

De kern van de Rotterdamse Uitdaging zijn het bestuur en de Matchgroep. Bijgestaan door 
onze managers Linda van der Windt en Chelize Perez. 

Lichtenauerlaan 46 | 3062 ME Rotterdam | www.rotterdamseuitdaging.nl 
 
Het bestuur 
Suzanne Knegt – Voorzitter 
(Directeur RotterTram) 
Léon Hoek – Secretaris  
(Manager bij Woonstad)  
Romke van der Veen – Penningmeester 
(Bedrijfseconomisch adviseur en 
sparringpartner bij RFV B.V.)  
Linda van der Windt is als manager 
operationeel verantwoordelijk voor de 
Rotterdamse Uitdaging.  

De matchgroep 
Adel Al Bagdadi – Stichting Mano 
Arjen van der Veen – JH van Duuren 
Arne de Vos – Adcon Online Marketing 
Danielle de Wilde – Rotterdam Business 
Events 
Eva van Dijke – Gemeente Rotterdam 
Fred van Duijvenbode – Rotterdam Topsport 
Sandra de Haan – De Vertelschool 
Mariëlle van Dijk – Klikkesbaus/Hogeschool 
Rotterdam 
Manar Aburshaid – TopTaal 
Rob Kok – Woonbron 
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