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Ter beschikking gestelde uren 
in	5	jaar	tijd	

21.000 uren

Kerngetallen 

2008 tot 2018

2400 matches

Waarde 

2.000.000 euro

In de afgelopen 10 jaar 
zijn er 2400 matches 
gemaakt op de jaarlijkse 
Slingerbeurs voor een 
waarde van bijna 
2 miljoen euro.

In dezelfde periode 
waren er op de 
beurs gemiddeld 100 
aanbieders (bedrijven) 
en 120 vragers 
(maatschappelijke 
organisaties)	aanwezig.

In de afgelopen vijf jaar 
zijn er door bedrijven 
maar liefst 21.000 uur 
beschikbaar gesteld 
aan maatschappelijke 
organisaties.
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Een terugblik en 
vooruitblik 

Ik kan me die dinsdagochtend  
2 november 2004 nog goed 

herinneren. Vlak voor onze 
B&W-vergadering kwam het 

afschuwelijke nieuws binnen dat 
Theo van Gogh in Amsterdam was 

vermoord. 
Een schok van verbijstering ging 
door de B&W-kamer. Nederland 

verkeerde in opperste staat 
van spanning. Mensen stonden 

geëmotioneerd tegenover elkaar. 
Het ‘wij en zij’-denken dat al 

heerste,  
werd verder versterkt. 

Verbinding als antwoord

Gelukkig	kwam	er	ook	een	reactie.	De	gebeurtenissen	
waren voor velen aanleiding om niet alleen te práten 

over verbinding in de samenleving, maar er ook echt aan bij te 
dragen. Om Nederland een beetje mooier te maken. Vanuit een 
initiatief	om	mensen	en	organisaties	te	verbinden	is	zo	De	Slinger	
ontstaan. Ook in Hengelo. Niet door dikke rapporten te schrijven, 
maar	met	concrete	acties	en	projecten,	waarbij	bedrijven	hun	
maatschappelijke	betrokkenheid	praktisch	konden	invullen.	

Het	was	een	tijd	waarin	we	als	gemeente	veel	investeerden	in	de	
verbinding	tussen	bedrijven,	bewoners	en	vrijwilligersorganisaties.	
Het Pact MVO Hengelo werd opgericht en FC Twente adopteerde 
met het project ‘Scoren in de Wijk’, als eerste betaalde voetbalclub, 
de	Hengelose	wijk	de	Berflo	Es.	

Betrokkenheid in ons dna

Maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen 
zit in het dna van Hengelo. Stork, die bijna 150 jaar 

geleden met zijn machinefabriek naar Hengelo kwam, was hiervan 
een belangrijke grondlegger. Zonder de Gebr. Stork & Co. geen 
Volksuniversiteit,	geen	Verenigingsgebouw	en	geen	prachtige	wijk	
als Tuindorp Het Lansink in Hengelo. 

In De Slinger Hengelo zien we dit dna terug. Het is 
hartverwarmend om te zien hoeveel mensen worden bereikt en 
geraakt	door	de	activiteiten	van	De	Slinger,	waarbij	de	Slingerbeurs	
niet meer weg te denken is. Ik zou iedere Hengelose onderneming 
willen oproepen om zich aan te sluiten bij De Slinger. Het verrijkt je 
bedrijf	en	het	verrijkt	de	stad	waarin	je	gevestigd	bent.	

Het is geweldig om te zien dat vele vrijwilligers, die in de 
afgelopen 10 jaren deel hebben uitgemaakt van het Slingerteam, 
nog	steeds	actief	zijn.		En	samen	met	de	bestuurders	van	
maatschappelijke	organisaties	en	bedrijven	de	uitdagingen	in	de	
samenleving aangaan. We mogen als Hengelo trots zijn op zoveel 
maatschappelijke betrokkenheid. Ik wens De Slinger in de komende 
jaren veel ‘slingerkracht’ toe! 

Bert Otten, 
oud-wethouder Sociale Zaken Hengelo



4

“Bij De Slinger is vrijwillige inzet 

essentieel voor het resultaat!”

Frank Kerckhaert
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Het zijn honderden telefoontjes, mailtjes, internetberichtjes en fotootjes 

per jaar. Het zijn honderden uren van sjouwen, denken, overleggen, 

vragen, uitleggen en overtuigen per jaar. Het zijn honderden momenten 

van blijdschap, haast, ongeduld, opluchting, lol, teleurstelling en waardering per jaar.  

Dat is wat de vrijwilligers van het Slingerteam meemaken. 

Uit	de	combinatie	van	één	professionele	projectleider	(voor	
gemiddeld	20%	van	een	volle	jaartaak)	én	een	team	van	vijf	à	

tien	vrijwilligers,	is	een	vrijwel	uniek	Slingerteam	ontstaan.	 
Wat	opvalt	is	dat	de	vrijwilligers	zich	altijd	aangetrokken	voelen	door	
de	aard	van	de	activiteiten:	dat	bedrijven	iets	goeds	doen	voor	en	in	
de	lokale	samenleving.	Het	is	en	blijft	interessant	en	aantrekkelijk	om	
daarmee in aanraking te komen. Er zijn vrijwilligers die tussen twee 
banen	door	een	tijdje	vrijwilligerswerk	doen,	ook	omdat	dit	hun	kans	op	
werk in de toekomst verbetert. Er zijn vrijwilligers die gegrepen worden 
door	de	aard	van	de	activiteiten	en	daar	persoonlijke	meerwaarde	in	
ervaren. En wat in het Slingerteam ook steeds weer opvalt, is dat er 
een zodanige werkwijze en sfeer is dat mensen er een korte of langere 
tijd	graag	bij	willen	horen.	Dat	komt	vooral	doordat	in	het	Slingerteam	
vrijwilligers in onderlinge afstemming verantwoordelijkheden op zich 
kunnen	nemen;	in	soortgelijke	organisaties	kom	je	dat	niet	vaak	tegen.	
Het is juist dát wat het meedoen aan de Slinger Hengelo zo compleet 
maakt.	Het	past	als	het	ware	allemaal	in	elkaar:	de	bedrijven	nemen	
op hun manier de verantwoordelijkheid voor de samenleving met die 
vele honderden matches elk jaar, een aantal bedrijfsmensen laten als 
hoekman	of	hoekvrouw	tijdens	de	beurs	elk	jaar	heel	persoonlijk	zien	
dat	ze	dit	werk	belangrijk	vinden,	de	zeven	bestuursleden	zetten	zich	én	
persoonlijk	én	gezamenlijk	in	om	de	Slingeractiviteiten	te	faciliteren	en	
de vrijwilligers nemen verantwoordelijkheid voor het laten slagen van 
alle	activiteiten.	

Als	ergens	wordt	bewezen	dat	vrijwillige	inzet	essentieel	is	voor	het	
resultaat, dan is het wel bij De Slinger Hengelo. Chapeau!

Voorzitter van De Slinger Frank Kerckhaert
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BLIK OP DE
 TOEKOMST 

Als je 10 jaar bestaat en succesvol bent geworden, is het de hoogste tijd om goed na te 
denken over de komende 10 jaar. Tevreden terugkijken is één, een gevoel van ‘never change 
a winning team’ is twee, maar de aloude Griekse wijsheid ‘panta rhei’ is drie plus alles wat 

daarna komt. Want ‘panta rhei’ oftewel ‘alles stroomt’- vrij vertaald ‘alles beweegt en verandert’ - 
is een opdracht, ook voor de Slinger Hengelo. 

Op	16	november	2016	heeft	het	Slingerteam	een	
ontbijtbijeenkomst gehouden. Dit partnerontbijt was een 
inspirerende ochtend met betrokken mensen uit Hengelose 

bedrijven,	organisaties	en	overheidsdiensten.	Zij	dachten	gezamenlijk	
mee over maatschappelijk betrokken ondernemen in Hengelo in de 
komende	jaren.	Naar	aanleiding	daarvan	is	een	ambitieuze	‘Agenda	voor	
de	Toekomst’	met	vier	punten	opgesteld:

1. Blijf de jaarlijkse Slingerbeurs Hengelo organiseren en elke keer weer 
opnieuw	verbeteren;	er	is	altijd	wel	weer	te	leren	van	een	vorige	versie	
en soms zit zelfs in kleine veranderingen veel ‘winst’.

2. Ga aan de slag met een ‘Matchmakersgroep’ van enkele personen 
uit het bedrijfsleven, die via hun persoonlijke netwerk een grote 
match tot uitvoering kunnen brengen. Als er in de stad op een 
bepaald	moment	ergens	een	urgente	behoefte	blijkt	te	zijn	aan	
het realiseren of aanvullen van een bepaalde voorziening, dan kan 
de	matchmakersgroep	in	actie	komen:	zowel	‘oude	rotten’	uit	het	
bedrijfsleven met een groot netwerk, als ‘jonge honden’ met hun 
onverwachte oplossingen. Met een aantal bedrijven samen een goede 
klus	klaren	in	onze	stad	zal	een	positieve	spin-off	opleveren	voor	de	
samenleving	én	de	bedrijven.	Die	goede	klus	moet	wel	aansprekend	en	
echt aanvullend zijn.

3.	 Richt	een	online	platform	op	dat	maatschappelijke	betrokkenheid	
stimuleert	en	ondersteunt.	Groepen	mensen,	bijvoorbeeld	het	
personeel van een bedrijf, een straatgroep of een sportgroep, zijn 
soms bereid om - naast hun normale bezigheden - op een hen passend 
moment in het jaar iets moois te doen voor de lokale samenleving. 
Als zo’n groepje mensen daartoe op een sympathieke wijze wordt 
uitgedaagd en eenvoudig op de website een duidelijke vraag vanuit 
een	maatschappelijk	initiatief	kan	vinden,	lijkt	er	iets	nieuws	mogelijk	
te worden.

4.	 Blijf	actief	zoeken	naar	vormen	van	maatschappelijk	betrokken	
ondernemen,	die	passen	bij	de	veranderende	tijd.	Onderzoek	
bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een aantal bedrijven, mensen 
die maar niet aan het werk komen, toch een kans op werk te bieden. 
Door hen een entree te geven binnen een bedrijf in de vorm van 
een leerwerkplek, een stageplek of een probeerplek, kan iets wat 
onmogelijk leek toch werkelijkheid worden. Bedrijven die hier een 
concrete inzet leveren, vormen samen de ‘Entreemakersgroep’.

Voorzitter van De Slinger Frank Kerckhaert

Kortom: De Slinger 
Hengelo blijft in beweging, 
ook in de komende 10 jaar!
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De Slinger staat al 10 jaar voor verbinding tussen bedrijven en 
organisaties. Wat is uw persoonlijke mening over het fenomeen 
‘De Slinger’?

“Het doel van De Slinger is mij uit het hart gegrepen. Hengeloërs 
met	elkaar	verbinden!	Ik	vind	het	geweldig	hoe	de	organisatie	er	al	
10 jaar in slaagt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ik geloof 
heilig	in	het	principe:	Wat	de	één	over	heeft	of	graag	wil	bieden,	is	
voor de ander zeer gewenst.”

Wat is volgens u de kracht van De Slinger?
“De	Slinger	Hengelo	brengt	partijen	met	elkaar	in	contact.	

Dat	is	vooral	zeer	zichtbaar	tijdens	de	jaarlijkse	Slingerbeurs.	
Maar ook door het jaar heen worden er vele matches gemaakt en 
organiseert De Slinger Hengelo bijeenkomsten om maatschappelijke 
organisaties	de	gelegenheid	te	bieden	hun	project	aan	een	
breder publiek te presenteren. Ik vind het waardevol dat, mede 
door De Slinger, het bedrijfsleven zoveel duizenden uren aan de 
Hengelose samenleving besteedt, in de vorm van maatschappelijke 
betrokkenheid. De werkwijze die gekozen is, waarbij bedrijven en 
instanties	elkaar	voorthelpen	met	gesloten	beurs,	sluit	perfect	aan	
bij het Hengelose noaberschap.” 

De gemeente is als bedrijf vanaf het begin erg betrokken geweest 
bij De Slinger. Kunt u daar wat over vertellen? 

“De	gemeente	Hengelo	was	inderdaad	vanaf	de	oprichting	zeer	
enthousiast over De Slinger en nam in 2011 voor het eerst deel 
aan de Slingerbeurs. Daarbij stelde de gemeente een halve dag 
per	medewerker	beschikbaar	voor	maatschappelijke	organisaties	
in Hengelo. Dat gebeurde met inzet van  menskracht, kennis, 
materiaal,	faciliteiten	of	creativiteit.

Uiteraard	heeft	het	College	van	Burgemeester	en	Wethouders	
ook al vele jaren matches gemaakt. Om een paar voorbeelden 
te	noemen:	het	College	heeft	de	verwilderde	tuin	van	de	Nije	
Stichting	weer	toonbaar	gemaakt	en	een	schutting	geplaatst.	
Wij hebben voor 70 mensen van De Zonnebloem een compleet 
verzorgde middag met bingo en muziek georganiseerd. 

Medewerkers van de gemeente zijn met mensen van 
woonzorgcentrum Backenhagen naar de kinderboerderij en de 
markt geweest. Voor Humanitas hebben zij een kinderspeelplaats 
gemaakt en zij hebben de verkeerstuin Breemars aan de 
Groenhofstraat	opgeknapt.	Daarnaast	zijn	er	fietslessen	gegeven	
aan allochtone vrouwen en hand- en spandiensten verricht bij het 
vocaal	festival	Amusing	Hengelo.”	

Met welke boodschap zou u de Hengelose bedrijven die (nog) niet 
aangesloten zijn bij De Slinger willen overtuigen?

“Als u in Hengelo onderneemt, ga ik ervan uit dat u hart hebt 
voor	onze	stad	en	dat	u	zich	in	wilt	zetten	voor	de	samenleving.	
De Slinger Hengelo biedt u het perfecte podium voor uw 
maatschappelijke betrokkenheid. U kunt zo laten zien dat u 
maatschappelijk	verantwoord	onderneemt,	én	u	krijgt	daar	ook	
veel voor terug!”

Welke boodschap heeft u voor De Slinger na 2018?
“Blijf	de	Hengeloërs	een	platform	bieden	om	te	ontmoeten,	

inspireren en verbinden. Ik hoop dat De Slinger Hengelo nog jaren 
van toegevoegde waarde zal zijn voor onze mooie stad!” 

Een interview met  
burgemeester Sander Schelberg

10-jarig jubileum van  
De Slinger Hengelo

“

“Ten	eerste	wil	ik	de	organisatie	van	De	Slinger	Hengelo	
hartelijk feliciteren met het 10-jarig jubileum! In 
die	10	jaar	heeft	De	Slinger	een	zeer	belangrijke	

rol gespeeld om de contacten en samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in de 
gemeente Hengelo te bevorderen. Dank daarvoor.
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Als	een	maatschappelijke	organisatie	
en een bedrijf samen een match 
hebben gemaakt, dan kunnen 

zij deze na afronding via een mail 
aanmelden bij De Slinger Hengelo. Ook 
grotere projecten die nog lopen, kunnen 
aangemeld worden. Het Slingerteam kiest 
uit de inzendingen ‘de match van de maand’ 
die ook in de nieuwsbrief en op de website 
wordt geplaatst. Zo ontstaan er per jaar 
ongeveer 8 á 10 ‘matches van de maand’. 
Aan het eind van het jaar zijn alle matches 
te vinden op www.deslingerhengelo.nl. 
Bezoekers van de website kunnen dan in 
een poll hun stem uitbrengen op ‘de match 
van het jaar’. Tijdens de daaropvolgende 
voorjaarsbijeenkomst van De Slinger 
worden de winnaars bekendgemaakt. 
Zij ontvangen de Slingerjaarprijs: de 
aanbieder krijgt een mooie trofee, die 
de laatste jaren gemaakt is door AtelierZ 

van Aveleijn, en de vrager ontvangt een 
geldbedrag van €500. 

Ludan	Schmid,	destijds	werkzaam	bij	ten	
Hag,	vatte	het	idee	op	om	met	Pact	MVO	
en kookclub Proefverlof een volledig 

verzorgd	en	gratis	kerstdiner	te	organiseren	
voor	 ca.	 250	 mensen.	 Hun	 motto	 was:	
“Iedereen moet Kerst kunnen vieren en dat 
vier	 je	 niet	 alleen”.	 De	 eerste	 editie	 vond	
plaats bij poppodium Metropool. Ook het 
Rabotheater (nu Schouwburg Hengelo) was 
betrokken. Het evenement werd omlijst 
door een bingo met ‘Adje’ van Paul de 
Leeuw, een kinderfeest met cadeautjes, 
kerstpakketten	en	meerdere	optredens.

Han Eulderink vindt het bijzonder 
om met 105 vrijwilligers te mogen 
samenwerken bij de Voedselbank, waar 
hij	 een	 gepassioneerd	 bestuurder	 én	 zelf	

vrijwilliger is. Hij vond de match geweldig 
en is er nog van onder de indruk. “Aan alles 
en vooral aan de kinderen werd gedacht, de 
betrokkenheid van iedereen die meewerkte 
was enorm en de deelnemers waren zó 
blij. Er hing een overweldigende sfeer!” De 
geserveerde parelhoen leidde bij sommigen 
tot twijfel, maar toen Eulderink verzekerde 
dat het op kip lijkt, was die als sneeuw voor 
de zon verdwenen. 

Schmid vertelt dat uit de match in 2012 
de	 Stichting	 Het	 Kerstdiner	 is	 ontstaan,	
die in 2017 voor het 6e jaar het diner 
verzorgt voor afwisselend deelnemers van 
de Voedselbank of De Zonnebloem. “Het 
mooiste	compliment	voor	dit	initiatief	kwam	
van een vrijwilliger van de Voedselbank 

Midden Twente.” Om te kunnen helpen 
bij	de	organisatie	van	het	diner,	kon	hij	die	
zondag	niet	naar	de	kerk.	Na	afloop	vertelde	
hij met tranen in zijn ogen dat hij het diner 
als	een	positieve	en	religieuze	gebeurtenis	
had beleefd en meende dat hij dat in de 
kerk zo niet ervaren zou hebben.

Ook	 Eulderink	 vindt:	 “Mensen	 blij	
maken is het mooiste wat er is!” Dat hij 
zich daarvoor ten volle inzet blijkt uit 
zijn	 lijfspreuk:	 ‘Kampioen	 worden	 is	 niet	
moeilijk maar kampioen blijven is pas een 
kunst’. Vandaar ook zijn pleidooi voor 
maatschappelijk verantwoord onder nemen, 
want dan kunnen velen aan dat ‘blij maken’ 
een ‘Slinger blijven geven’. 

Stem voor de 
Jaarmatch 2017! 
Van eind december 2017 tot half 
januari 2018 kunnen Hengeloërs 
door middel van een poll hun stem 
uitbrengen op de genomineerde 
maandmatches van 2017. Aan de 
ge  nomineerden zelf zal gevraagd 
worden een top 3 van maandmatches 
samen te stellen. Door de uitslag 
daarvan samen te voegen met de 
uitslag van de poll komen we tot de 
match van het jaar.  De uitreiking van 
de Slingerjaarprijs vindt plaats op de 
voorjaarsbijeenkomst in februari 2018.  

Voor meer informatie verwijzen we 
graag naar de website van De Slinger 
Hengelo: www.deslingerhengelo.nl 

Elk jaar wordt een ‘match van het jaar’ gekozen 

Vrager: Voedselbank Midden Twente 

Aanbieders: Ludan Schmid via Pact MVO in samenwerking met makelaarskantoor ten Hag 

Activiteit: Verzorgen van kerstdiner in Metropool voor deelnemers van de voedselbank

JAARMATCH 

2012

WAT ZIJN JAARMATCHES?
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Van ambitie naar realisatie
In	2006	heeft	Bert	Otten,	toenmalig	wethouder	van	sociale	en	

economische zaken in Hengelo, een symposium georganiseerd. 
“De	economie	moest	socialer	worden”,	vertelt	Witting	
terugblikkend.	Otten	heeft	PricewaterhouseCoopers	uitgenodigd	
om	te	vertellen	over	De	Slinger	Rotterdam.	En	vertegenwoordigers		
van 200 bedrijven hebben werkgroepen gevormd die nadien 
regelmatig	samen	kwamen.	Iedereen	was	van	goede	wil	en	had	
prachtige	ambities.	Maar	er	kwam	niet	zo	veel	van	de	grond.	Henk	
Dassen	van	PwC	heeft	Witting	toen	gevraagd	met	hem	De	Slinger	
Hengelo	vlot	te	trekken.	“Ik	zag	het	in	eerste	instantie	niet	zitten”,	
grapt hij. “Veel gepraat en weinig wol! We moesten voor een 
raamwerk zorgen.” 

Continuïteit waarborgen
Er	was	een	organisatiemodel	nodig	en	een	netwerk	van	

bedrijven.	“Want	om	continuïteit	te	kunnen	waarborgen,	hadden	
we	eerder	betrokken	organisaties	nodig	dan	personen.	Die	hebben	
we	gevonden	in	belangrijke	partnerbedrijven.”	Witting	heeft	een	
projectplan	geschreven	en	het	Oranjefonds	heeft	voor	drie	jaar	
projectsubsidie	toegezegd.	Hij	vervolgt:	“We	hebben	een	aantal		
topmensen	van	bedrijven	gevraagd	voor	het	stichtingsbestuur	
en	zijn	officieel	gestart	in	2007,	met	Carla	van	der	Wal	als	
projectleider.	Zij	heeft	in	die	beginjaren	ongelooflijk	veel	werk	
verzet.”	Toen	zij	wilde	vertrekken	heeft	Witting,	om	de	uitvoering	
van werkzaamheden te bestendigen, gestaan op aanstelling van 
een betaalde projectleider. Vrijwilligerswerk is mooi, maar er 
is	een	redelijk	verloop.	En	dat	is	lastig	als	er	niet	een	blijvende	
kracht	is	die	deskundig	is	en	kennis	van	zaken	heeft.	De	nieuwe	
projectleider,	Lidy	Noorman,	heeft	een	groter	vrijwilligersteam	
samengesteld. “Het loopt nu geweldig!”

Fuldauerstichting
“In 2007 is mij gevraagd te helpen om een zorgvastgoed 

stichting,	die	beschuldigd	was	van	fraude,	weer	opnieuw	op	
poten	te	zetten”,	vervolgt	Witting.	“We	hebben	die	om	kunnen	
vormen	naar	een	goede	doelen	stichting	voor	Hengelo,	de	
Fuldauerstichting.”	Toen	in	2010	de	subsidie	van	het	Oranjefonds	
afliep,	kon	de	Fuldauerstichting	een	rol	als	belangrijke	financier	
overnemen.	Witting	heeft	toen	het	stokje	als	voorzitter	
doorgegeven aan Frank Kerckhaert, omdat er anders sprake zou 
zijn van belangenverstrengeling.

Wensen voor de toekomst
Onlangs is hij voor Lokale Fondsen in Nederland (waaronder 

de	Fuldauerstichting),	op	bezoek	geweest	in	Duitsland.	Enthousiast	
vertelt	hij:	“Ze	hebben	het	daar	goed	voor	elkaar,	maatschappelijke	 

initiatieven	worden	financieel	ondersteund	door	plaatselijke	
Bürgerstiftungen.”	Er	zijn	er	inmiddels	200	in	Duitsland.	Lokale	
fondsen, waarvoor bedrijven en burgers geld doneren. Hij 
vervolgt:	“In	Nederland	wordt	met	subsidie	geïnvesteerd	in	het	
opstarten	van	lokale	initiatieven,	maar	als	de	subsidie	stopt,	
bloedt	het	initiatief	vaak	dood.”	Nu	de	overheid	steeds	meer	
terugtreedt,	is	er	behoefte	aan	lokale	clubs	die	zorgen	voor	een	
blijvende	geldstroom.	De	Fuldauerstichting	wil	zo’n	club	worden	
en is zich daarom aan het omvormen naar Lokaal Fonds Hengelo. 
Hengelose burgers zouden kunnen doneren. “Het is voor mensen 
heel normaal om geld te storten voor globale goede doelen, zoals 
WNF en NOVIB. Maar ze kunnen ook investeren in plaatselijke 
goede doelen, die henzelf weer ten goede komen!” Hetzelfde 
geldt	voor	bedrijven.	Witting	houdt	voor:	“Think	global,	act	local!”,	
en	legt	uit:	“We	willen	meer	grote,	multinationale	bedrijven	in	
Twente bij de oren pakken en met hun snuit drukken op de lokale 
gemeenschap. In hun eigen belang ook, want je onderneemt beter 
in	een	positief	leefklimaat!”	En	een	aantal	landelijke	fondsen	bulkt	
van het geld. Die zouden hun krachten kunnen bundelen. Door 
gerichte	samenwerking	tussen	verschillende	partijen	zou	er	zo	een	
‘donatiemachine’	op	gang	gebracht	kunnen	worden,	in	het	belang	
van de plaatselijke gemeenschap.

Kracht van De Slinger 
Dat	gunt	hij	De	Slinger	Hengelo.	Een	continue	geldstroom,	

meer betrokkenheid van grote bedrijven en grotere bekendheid 
bij	burgers.	“Want	het	is	een	prachtige	formule,	met	een	enorm	
financieel	en	maatschappelijk	rendement:	met	een	investering	van	
30.000 euro per jaar, haalt de Slinger 300.000 euro aan matches 
binnen!” En dat is vooral ook te danken aan het team vrijwilligers; 
volgens	Witting	de	drijvende	kracht.	De	vrijwilligers	geven	
andere Hengelose burgers ook weer de mogelijkheid iets te doen 
voor de samenleving. Zo werkt De Slinger als vliegwiel en krijgt 
noaberschap een nieuwe vorm. “Dát voel je op de Slingerbeurs. 
Het is enorm inspirerend om honderden mensen zó betrokken te 
zien	zijn.	Wat	een	spin-off!”	

HET BEGIN

Reinder Witting, voorzitter van De Slinger 
Hengelo van juni 2007 tot januari 2013

Betrokkenheid bij de samenleving is Reinder Witting met 

de paplepel ingegoten. Zijn ouders zetten zich al in voor 

de gemeenschap. Op zijn 25ste richtte hij de moedermavo 

op in Zeist en hij is altijd maatschappelijk actief gebleven. Het 

voorzitterschap van De Slinger paste hem als een oude jas.

THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL!
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Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Dassen	vertelt:	“Hoewel	er	veel	meer	partijen	betrokken	zijn	

geweest	bij	de	oprichting	van	De	Slinger,	moet	eigenlijk	gezegd	
worden	dat	PricewaterhouseCoopers	aan	de	wieg	heeft	gestaan.”	
Directe	aanleiding	voor	het	initiatief	om	in	Rotterdam	partijen	bij	
elkaar te brengen, was de moord op Theo van Gogh in 2004. De 
stemming	was	negatief	en	het	sociale	klimaat	tekende	zich	door	
verharding	en	toenemend	individualisme.	Er	waren	wel	positieve	
activiteiten	om	de	leefomgeving	socialer	en	veiliger	te	maken,	
maar die bleven onderbelicht. PwC wilde iets doen en is op zoek 
gegaan	naar	andere	partijen	die	zich	wilden	inzetten	voor	de	
samenleving.	Een	groot	aantal	bedrijven	heeft	zich	aangesloten	en	
zo is maatschappelijk betrokken ondernemen ontstaan. Landelijk 
kregen	de	vestigingsleiders	van	PwC	de	mogelijkheid	in	hun	eigen	
regio	hetzelfde	te	doen,	met	financiële	ondersteuning	vanuit	het	
hoofdkantoor.	Dassen	heeft	dat	opgepakt	in	Twente	en	hij	en	
Reinder	Witting,	voormalig	lid	van	het	College	van	Bestuur	van	het	
ROC, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zij hebben een stevig 
draagvlak gevonden in het bedrijfsleven en in juni 2007 was De 
Slinger	Hengelo	met	een	vijfkoppig	bestuur	een	feit.

Draagvlak creëren
“Het	heeft	de	nodige	voeten	in	de	aarde	gehad”,	vervolgt	

Dassen.	“Want	zo’n	initiatief	moet	gedragen	worden	door	
de samenleving en de vraag is hoe je dat lokaal organiseert, 
vormgeeft	en	promoot.”	In	Rotterdam	waren	bedrijven	bij	elkaar	
gebracht die een breed draagvlak hadden, zodat vervolgens 
maatschappelijke	organisaties	benaderd	konden	worden.	“We	
hebben in Hengelo dat voorbeeld gevolgd.” Met de Rabobank 
Centraal Twente, Welbions (voorheen St. Joseph en Ons Belang), 
Scala Welzijnswerk (in 2016 opgegaan in Wijkracht), het ROC, 
Wegener	Huis-aan-Huis	Media	en	de	gemeente	heeft	De	Slinger	
Hengelo lokaal een maatschappelijk betrokken netwerk gecreëerd. 
 
Hoe kom je aan matches?

“De vraag was vervolgens hoe we aan vragen konden komen 
en wie we aan wie zouden kunnen verbinden! Hoe begint zoiets?” 

Dassen doet uit de doeken hoe hij in die beginperiode op eigen 
initiatief	de	Dr.	A.	Kuyperschool	heeft	gebeld	met	de	vraag	of	
zij kerststukjes zouden kunnen maken voor Woonzorgcentrum 
Het Woolde. “Dat was een van onze eerste matches”, herinnert 
hij	zich		enthousiast.	“Reinder	Witting	en	Carla	van	der	Wal,	
die aangetrokken werd als projectleider, deden hetzelfde. We 
bedachten mogelijke matches en benaderden dan een mogelijke 
aanbieder en vrager.” Zo kwam er een ‘matchesvliegwiel’ tot 
stand. Dat het mogelijk was om via De Slinger Hengelo iets 
gratis	gerealiseerd	te	krijgen	werd	bekender	en	dat	gaf	een	
sneeuwbaleffect.	Het	idee	ontstond	een	beurs	te	houden	waar	
veel	matches	tegelijkertijd	gemaakt	zouden	kunnen	worden.	 
De eerste Slingerbeurs is in 2008 gehouden achter het 
Rabotheater,	onder	de	naam	‘Make	a	Difference	Day’.	Begin	
2009	is	met	hulp	van	vrijwilligers	en	financiering	van	Funding-	en	
Supporting	Partners	een	tweede	beurs	georganiseerd	zoals	die	
ook nu gehouden wordt, in De Gieterij van het ROC-gebouw.

Trots 
Dassen is er trots op dat de Hengeloërs de slingergedachte zo 

breed	hebben	opgepakt	en	levend	houden.	Ook	tijdens	de	financiële	
crisis	zijn	er	veel	matches	gemaakt.	Maar	hij	is	tegelijkertijd	bezorgd.		
Het		gevecht	om	geld	blijft.	Onder	andere	voor	het	financieren	van	
de	beurs.	“Het	is	lastig	dat	de	hoofdkantoren	van	grote	bedrijven	
vaak verhuizen, zodat de verbondenheid met de Hengelose 
samenleving en dus de bereidheid om te investeren vermindert.” 
Toch	gelooft	Dassen	dat	de	continuïteit	in	de	verbinding	tussen	
maatschappelijke	organisaties	en	het	bedrijfsleven	gewaarborgd	
is.	“De	organisatie	staat	als	een	huis	en	speelt	goed	in	op	de	
behoefte	aan	particulier	initiatief.	Dat	wordt	steeds	belangrijker	
nu de overheid verder terugtreedt. We moeten de verbindende 
rol	die	we	hebben	uitbouwen	en	in	blijven	spelen	op	de	positieve	
grondhouding van ondernemers.” Want hij is ervan overtuigd dat 
die	er	is:	“Mensen	willen	samenwerken	en	iets	voor	een	ander	
betekenen, als je ze maar op een goede manier benadert. En dát 
doet De Slinger Hengelo.” 

Aan de wieg
De oud-vestigingsleider van PricewaterhouseCoopers Oost-

Nederland maakte als kind graag slingers. Kleine gekleurde 
reepjes papier aan elkaar plakken en er een mooie versiering 

van knutselen. Eigenlijk doet hij dat nog steeds. Verbinden en iets 
moois maken. Mensen samenbrengen, die elkaar verder kunnen 
helpen, samen méér bereiken dan alleen.

Henk Dassen, initiatiefnemer van De Slinger Hengelo en penningmeester van juni 2007 tot juli 2014
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De organisatie staat als een huis. 
Ik geloof dat de continuïteit 
in de verbinding tussen 
maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven gewaarborgd is.

“
”
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Fred Stokkers werkt inmiddels ruim vier jaar bij De  Slinger. Eerst 
als coördinator en later als accountmanager. Hij wilde graag een 
zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving én in een gezellig 

team werken. Gedrevenheid, netwerken en maatschappelijke 
betrokkenheid zijn kernwoorden die hem karakteriseren.

Het	geeft	Stokkers	veel	voldoening	als	hij	partijen	blij	 ziet	worden	
van een match, waarbij De Slinger als makelaar een verbindende 
functie	heeft	gehad.	Erg	enthousiast	 is	hij	 over	een	match	waarbij	de	
SWB	de	speeltuin	van	een	tennispark	heeft	opgeknapt	en	geschilderd.	
De tweede ‘mooiste match’ die hij noemt, is die waarbij het terrein 
rond	de	blokhut	van	een	scoutinggroep	 is	ontwaterd.	Daarbij	hebben	
de vrager en aanbieder de jaarprijs 2015 in de wacht gesleept. Ook het 
rolstoelproof maken van speeltuin ’t Lansink,  waarbij verschillende 
partijen	betrokken	waren,	maakt	hem	trots.

“In	de	nabije	toekomst	gaan	we	digitaliseren,	zodat	wij	met	de	tijd	
meegaan.	We	doen	op	dit	moment	nog	te	veel	handmatig	werk”,	vertelt	
hij.	 Momenteel	 is	 het	 digitale	 platform	 in	 ontwikkeling.	 Hiermee	 wil	
De	 Slinger	 organisaties	 die	 vrijwilligers	 nodig	 hebben	 een	 instrument	
bieden om in contact te komen met bedrijven, die hun medewerkers 
vrijwilligerswerk	willen	 laten	 doen.	 Stokkers:	 “Zo	maken	 vele	 handen	
licht werk en bewegen wij samen naar ‘De Slinger 2.0’!”

“Er komt vakmanschap bij kijken om 
een straatkolk aan te leggen, en de 
medewerkers vinden het erg leuk om 

dat	 in	 te	 zetten	 voor	 andere	 doelen	 dan	
voor het beheren van de openbare ruimte.” 
Aan het woord is Jos Koekkoek, bij deze 
match contactpersoon van de gemeente 
Hengelo.	 Hij	 vertelt	 dat	 Scoutinggroep	
Cunera-St. Marcellinus erg blij was met 

het resultaat. Dat was ook te zien aan de 
hoeveelheid mensen die ze gemobiliseerd 
hebben om te stemmen op de match. En 
dat is voor Koekkoek waardevol. “Te zien 
hoe blij je vragers maakt.” 

Tom Schothuis, bestuurslid bij de 
scoutinggroep,	 was	 door	 een	 zwager	
gewezen	op	De	 Slinger	 en	heeft	de	match	

met de gemeente gemaakt. Hij vertelt dat 
er eerst een voorman is komen kijken. 
Na intern overleg is hij vervolgens met 
een aantal mensen een dag aan het werk 
geweest. “Het lijkt zo’n klein putje, maar we 
zijn van een groot probleem verlost.” Het 
geld	voor	de	jaarprijs	heeft	de	scoutinggroep	
aangewend als extra bijdrage bij de bouw 
van een nieuwe kampvuurkuil.     

Vrager: Scouting Cunera-St. Marcellinus

Aanbieder: Gemeente Hengelo

Activiteit: Aanbrengen van een straatkolk voor ontwatering van het terrein rond de Blokhut

JAARMATCH 

2015

Fred Stokkers, accountmanager maatschappelijke 
organisaties vanaf maart 2014

Het aanspreekpunt van organisaties
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m e e r  d a n  w e l z ij n

Funding Partners 
Funding Partners doneren tenminste drie jaar lang jaarlijks minimaal € 2500 of 
dragen substantieel bij in natura.

Verzameling van Funding Partners van de afgelopen 10 jaar.
Carintreggeland • CTT Intermodaal Transport • Da Vinci Uitgeverij •	Fuldauerstichting	Gemeente	
Hengelo • Janssen de Jong Bouw • Oranje Fonds • PricewaterhouseCoopers • Rabobank •  
ROC van Twente • Scala • SWB • Twence • Van Wijnen Bouwen • Wegener Huis aan Huis 
Media • Welbions • Wijkracht •	Willem	Willink	Stichting	• ZGT
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Vrager: Radarjongeren/leerlingen Montessori College Hengelo

Aanbieders: Den Boer Bouwen en Installeren, Grondwerk- en transportbedrijf H&S en Twence 

Activiteit: Aanleg van een skatevoorziening naast Sporthal Weusthag 

Radarjongeren	 heeft	 destijds	 een	 van	
de begeleiders, Fabian Jonkman, 
gevraagd na te denken over een 

nieuwe skatevoorziening. “Dat is een 
schoolproject geworden”, vertelt hij. Hij 
heeft	 met	 vrienden	 Jaimy	 van	 der	 Wei	 en	
Sebastiaan	de	Jonge	een	ontwerp	gemaakt.	
Ze zijn als vertegenwoordigers van de 
jeugd om tafel gegaan met de gemeente 
Hengelo	 en	 andere	 partijen.	 Maar	 het	
project kon gerealiseerd worden omdat  
De Slinger is ingesprongen en drie bedrijven 
bereid	heeft	gevonden	belangeloos	machines	
en manuren beschikbaar te stellen. Jonkman 

en Van der Wei wensen De Slinger een lang 
bestaan	 en	 méér	 bekendheid.	 “Het	 is	 een	
sterke	 organisatie,	 die	 zich	 heeft	 bewezen	
in	een	economisch	slechte	tijd!	De	kracht	is	
een enorm netwerk.” Maar zij zijn het erover 
eens dat er nog veel te winnen is bij het 
midden- en kleinbedrijf. Die bedrijven zijn 
slagvaardig, betrokken bij Hengelo, kennen 
de Hengelose burgers en zijn dus bereid te 
investeren. Dat weten zij als geen ander; 
met hun net opgerichte ‘ICTwente’ zouden 
zij graag op de komende Slingerbeurs hun 
maatschappelijke betrokkenheid vorm 
willen geven.

Jan den Boer van Den Boer Bouwen en 
Installeren:	“De	Slinger	is	een	mooi	initiatief,	
dat het mogelijk maakt dingen voor elkaar te 
doen zonder de portemonnee te trekken.” 
Frank Hazewinkel van H&S is via Den Boer bij 
het project betrokken. “Samen hebben we 
oud asfalt weggehaald en afgevoerd en een 
fundatie	gelegd	voor	de	skatebaan.	Twence	
heeft	het	beton	verwerkt.”

Het geld van de Slingermaandprijs en de 
jaarprijs is gebruikt als extra budget voor de 
skatevoorziening. 

JAARMATCH 

2010

MATCHMAKERSPROJECT

 ‘AVANT LA LETTRE’
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In 2013 nam hij het stokje over van Reinder Witting als 
voorzitter van De Slinger. Dit gaf hem de mogelijkheid om na 
zijn burgemeesterschap door te gaan met het verbinden van 

partijen. Zonder anderen voor de voeten te lopen. 

Lokaal
Verbinden, daar loopt hij warm voor. En Kerckhaert is 

ervan overtuigd dat het samenbrengen van het bedrijfsleven 
en	 maatschappelijke	 organisaties	 alleen	 lukt	 als	 je	 zaken	 lokaal	
organiseert. “Elke kern zijn eigen beurs!”, vertelt hij. Op landelijk 
niveau kan er overleg gepleegd worden met andere Slingersteden, 
maar voorwaarde voor het slagen van deze formule is, dat er een 
goed plaatselijk netwerk is. “Want in het contact gebeurt het! Dat 
zie	je	ook	als	een	bedrijf	en	een	maatschappelijke	organisatie	een	
match uitvoeren. Dan leren ze elkaar kennen en wordt er vaak meer 
werk verzet dan eigenlijk afgesproken is. Je moet elkaar in de ogen 
kunnen kijken.”  

Resultaten en noaberschap
Op	de	Slingerbeurs	is	dat	letterlijk	te	zien.	Kerckhaert	is	er	trots	

op. Hij is enthousiast als hij over de beursvloer loopt en ziet dat er bij 
het bedrijfsleven een drive zit om iets te doen voor Hengelo. “Het 
noaberschap	zit	de	Hengeloër	in	de	genen.”	Hij	geeft	een	overzicht	
van de op de beurs behaalde matches tussen 2009 en 2017 en 
vertelt:	“We	zijn	begonnen	met	72	matches	in	2009	en	2015	was	een	
topjaar met 407 matches. In die twee uur op de beursvloer kan er 
een gemiddelde van 300-400 matches gehaald worden en dat is een 
prachtig	resultaat.”	Toch	is	er	de	laatste	jaren	een	wat	dalende	lijn	te	
zien	in	het	aantal	gesloten	matches.	Na	de	tien	jaar	waarin	De	Slinger	
doorontwikkeld	 is	 en	 steeds	 beter	 is	 gaan	 lopen,	 is	 er	 behoefte	
aan nieuwe vormen. Nieuwe mogelijkheden om  maatschappelijke 
betrokkenheid	 te	kanaliseren.	Hij	vervolgt:	“We	hebben	daarom	 in	
november 2016 samen met ondersteunende partners een ‘Agenda 
voor de toekomst’ opgesteld.” 

Matchmakersgroep
Een	 van	 de	 nieuwe	 ideeën	 is	 al	 uitgevoerd:	 het	 vormen	 van	

een matchmakersgroep. Deze groep wordt ingezet voor complexe 
vragen	 van	 maatschappelijke	 organisaties,	 waarbij	 inzet	 van	
meerdere	 partijen	 nodig	 is.	 Kerckhaert	 vertelt	 enthousiast:	 “Het	
is	een	groep	van	‘oude	rotten’	en	‘jonge	honden’,	die	voelsprieten	
hebben in het Hengelose bedrijfsleven. Mensen die weten wie ze 
voor een moeilijke klus kunnen benaderen.” Voor het opknappen 
van het Prins Bernhardplantsoen is de groep buiten de beurs om 
ingezet	en	heeft	verschillende	aanbieders	bij	elkaar	gebracht.	Een	
ander	 voorbeeld	 is	 de	 Stichting	 Carlo:	 vijf	 carnavalsverenigingen	
in Hengelo hebben van de gemeente een stukje grond gekregen 
en	willen	daar	een	hal	neerzetten	om	wagens	te	bouwen	voor	de	
carnavalsoptocht. “De matchmakersgroep  kan helpen die hal te 
realiseren door meerdere matches te regelen.”

Databank voor ‘extra handjes’
Een tweede nieuw idee om verbinding tot stand te brengen 

buiten	 te	 beurs	 om,	 is	 het	 ‘digitale	 platform’.	 Dat	wordt	 opgezet	
in samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligerswerk en Bureau 
Hengelo.	 Bedrijven	 en	 maatschappelijke	 organisaties	 die	 het	
personeel de mogelijkheid willen geven eens in het jaar samen 
vrijwillig iets te doen, kunnen zich inschrijven. En maatschappelijke 
organisaties	 die	 tijdelijk	 extra	 mankracht	 nodig	 hebben,	 melden	
zich digitaal aan. Het Slingerteam bewaakt de vragen en toetst de 
matches.

Promotie
“Om deze ideeën te laten slagen is het belangrijk dat Hengeloërs 

weten	dat	we	er	zijn”,	aldus	Kerckhaert.	“En	wat	dat	betreft	zijn	we	
er nog lang niet!” Hij rekent na dat gemiddeld 80 tot 100 bedrijven 
zich	 jaarlijks	 via	De	 Slinger	 inzetten	 voor	 de	 samenleving.	 “Dat	 is	
geweldig, maar het kan beter. Het zijn namelijk 10 van de ongeveer 
60 grote bedrijven in Hengelo, 40 van de 500 middelgrote en 30 
van	de	4000	kleine	bedrijven!”	En	dit	hangt	samen	met	promotie	
en bekendheid. Want als De Slinger vraagt, weet Kerckhaert zeker 
dat	er	‘ja’	gezegd	wordt.	Hij	besluit:	“Als	we	op	het	goede	moment,	
met de juiste ideeën mensen aanspreken, is er nog een wereld te 
winnen!”

Verbinder Frank Kerckhaert

“Als een bedrijf en een 
maatschappelijke organisatie 
een match uitvoeren, groeit 
het contact en wordt er vaak 
meer werk verzet dan eigenlijk 
afgesproken is.”  

Voorzitter van De Slinger Hengelo vanaf januari 2013

MATCHMAKERSPROJECT

 ‘AVANT LA LETTRE’

JUBILEUMUITGAVE
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Supporting Partners 
Supporting Partners ondersteunen De Slinger tenminste drie jaar lang, met 
jaarlijks een minimale bijdrage van €1000, of leveren door het jaar heen een 
bijdrage in de vorm van mankracht, materialen of diensten.

BCAUSE • Business Club Centraal Twente • CTRL-P • De Lijn Design & Reclame •	Eurocon 
•	Hudepohl	 Fotografie	 	 •  Interakt Contour • IT Oost-Nederland • Janssen de Jong Bouw 
•	 Jonkman	Coating	• Kamer van Koophandel • Norma • Norm-Teq • Odin Groep • Onder-
nemers sociëteit T4 • Pagelink •	 Praag	 Grafimedia	 • PricewaterhouseCoopers • Reinder 
Witting	Advies	en	Interimmanagement	•	ROC van Twente • Rotary Club Hengelo •	Siemens 
Industrial Turbomachinery BV • SWB • Syntus •	Zavor	Koffie



Ludan Schmid werd door Martin Penninga 

van Pact MVO gevraagd om deel te nemen aan 

de eerste editie van de Slingerbeurs. Hij was 

destijds werkzaam voor makelaarskantoor ten 

Hag en ging met plezier op dit verzoek in. 

Veel	 mensen	 vroegen	 Schmid	 vervolgens:	 “Wat	 kan	 een	
makelaar nou betekenen op de Slingerbeurs?” En eigenlijk 
wist hij dat zelf ook niet precies. Op de beursvloer kwamen 

zijn collega’s en hij er echter achter dat een open houding tot 
erg	leuke	matches	met	maatschappelijke	organisaties	kan	leiden.	
Ook voor een makelaar of een ander mkb bedrijf. Het kwam tot 
matches	zoals	het	collecteren	voor	de	Hartstichting,	het	verzorgen	
van een mailing voor de Dag van de Mantelzorg, het begeleiden 
van	activiteiten	voor	gehandicapten	en	het	verzekeren	van	een	
aanhangwagen van een buurtvereniging. Matches die ze van 
tevoren	niet	bedacht	zouden	hebben.	Schmid:	“Ik	merkte	ook	dat	
het uitvoeren van matches niet alleen met jou persoonlijk iets 
doet, maar ook kan werken als een vorm van teambuilding, als je 
het samen met je collega’s oppakt.”

Vandaar	 zijn	 oproep	 aan	 het	 midden-	 en	 kleinbedrijf:	 “Ga	
ook eens op de beurs staan, laat de maatschappelijke vraag op 
je	afkomen	en	je	zult	positief	versteld	staan	van	wat	je	kunt	doen	
voor de samenleving en wat het je oplevert.” 

Het	 pas	 geopende	 Vertierkwartier	
kon wel wat aankleding gebruiken. 
Beeldhouwer Ties Mulder die 

beeldjes maakte voor de winnaars van de 
jaarprijs, is toen benaderd met het verzoek 
een aantal kunstwerken ten toon te stellen. 
“De beelden moesten zo opgesteld worden 
dat	 de	 normale	 activiteiten,	 zoals	 een	
partijtje	 biljarten,	 gewoon	 plaats	 konden	
vinden”, vertelt Mulder. Naast zijn werken 
heeft	 Hannerieke	 Horck	 schilderijen	

geëxposeerd. Mulders inzet voor De Slinger 
en	het	Vertierkwartier	heeft	hem	een	aantal	
cursisten opgeleverd. Deelname kan dus 
leiden tot het verbeteren van netwerken en 
bedrijfsresultaten. 

Gerrit	 Leussink,	 in	 2011	 voorzitter	 en	
penningmeester	 van	 het	 bewonerscomité	
in De Klokstee, kwam met het voorstel 
voor de plaatsing van de beelden. 
Leussink,	nu	85	 jaar,	 is	veel	actief	geweest	

als	 vrijwilliger	 en	 vindt	 het	 prachtig	 dat	
bedrijven	en	organisaties	elkaar	vinden.	Dat	
mensen iets voor elkaar willen betekenen.  
Hij bezoekt nog jaarlijks de Slingerbeurs. 
“De Klokstee is ook aanbieder”, vertelt hij. 
“Er wordt af en toe een vergaderruimte ter 
beschikking gesteld voor maatschappelijke 
organisaties.”	De	aan	de	match	verbonden	
prijs	is	ingezet	voor	Het	Vertierkwartier.

Vrager: Het Vertierkwartier in woonzorgcentrum De Klokstee

Aanbieders: Ties Mulder (beeldhouwer)

Activiteit: Expositie van beelden van Ties Mulder in de recreatieruimte van Het Vertierkwartier

JAARMATCH 

2011

Bestuurslid van De Slinger Hengelo  
vanaf september 2012

Ludan Schmid

17
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Vrager

De parasol

Statafels aanbieders

Voor start en einde beurs
Gong
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Slingerbeurs 2017
De Gieterij Hengelo 

Vrager

Check van 
de matches

Match in 
de maak

Hoekman
Er is ook een hoekvrouw. 
Zoek haar!
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Herinneringen
Noorman was projectleider Servicepunt Vrijwilligerswerk 

Hengelo toen zij Van der Wal kantoorruimte aanbood in hun 
gebouw	 aan	 de	 Industriestraat.	 Van	 der	 Wal	 heeft	 er	 dankbaar	
gebruik van gemaakt. Er was daar een bewakingsalarm dat vaak niet 
op	tijd	te	beteugelen	was	en	nu	nog	op	de	lachspieren	werkt.	Dat	
zorgde voor hilariteit, vooral toen op een ochtend, vlak nadat het 
alarm	weer	eens	was	afgegaan,	zowel	Twente	Hart	Safe	als	Stichting	
Twentsewens Ambulance met hun omgebouwde ziekenwagens 
voor de deur parkeerden. 

Er was nog niets
Van	 der	Wal	 vertelt	 enthousiast:	 “Ik	 was	 op	 zoek	 naar	 werk	

en hoorde via de gemeente over een leuke vrijwilligersbaan. 
Projectleider van De Slinger. Ik kon meteen beginnen, maar er 
was	nog	niets!”	De	Slinger	was	een	landelijk	 initiatief	en	moest	in	
Hengelo opgestart worden. In die beginfase is Van der Wal zich gaan 
oriënteren bij De Publieke Zaak en in Utrecht en Amsterdam, waar 
De	Slinger	was	opgericht.	Afkomstig	uit	de	danswereld,	heeft	zij	bij	
de	kick-off	in	oktober	2007	dans	ingezet	om	De	Slinger	te	promoten.	
“Samen met 40 studenten van het ROC, dat was een mooie dag!” 
Er	 zijn	 toen	 talloze	 flyers	 uitgedeeld	 om	 Hengeloërs	 bekend	 te	
maken met De Slinger. Daarnaast is de projectleider bij bedrijven 
gaan	praten	en	heeft	zij	veel	 lezingen	gehouden	om	mensen	erbij		
te betrekken. Dat is gelukt. In het voorjaar van 2008 werd de eerste 
Slingerbeurs	gehouden,	toen	‘Make	a	Difference	Day’,	buiten	op	het	
plein achter het Rabotheater. Matches werden genoteerd op een 
A4’tje.	Er	was	weinig	geld	beschikbaar.	Van	der	Wal	heeft	familie	en	
vrienden ingeschakeld om zaken rond te krijgen. “In 2009 heb ik, 
om	de	start	van	de	beurs	officieel	in	te	leiden,	een	gong	geleend	bij	
de bibliotheek!”, herinnert ze zich. Deze wordt nog elk jaar gebruikt. 

Vrijwilligers begeleiden 
“Maar	zo’n	initiatief	draaiend	houden	is	een	kunst	op	zich”,	vindt	

Van	der	Wal.	Zij	heeft	toen	ze	stopte	bij	De	Slinger	Lidy	Noorman	
voorgedragen en spreekt haar bewondering uit voor de wijze waarop 
die	zaken	gestructureerd	heeft.	Noorman	vertelt:	“Er	is	nu	een	team	
van	tien	mensen	 aan	 het	werk,	 dat	 doet	wat	 jij	 hebt	 opgestart.”	
Iedere	vrijwilliger	heeft	een	duidelijk	afgebakende	functie,	maar	ze	
zijn ook zodanig op de hoogte van elkaars werk, dat ze wat kunnen 
overnemen, elkaar kunnen helpen. De verantwoordelijkheid 
legt Noorman zoveel mogelijk bij de vrijwilligers zelf, ze moeten 
initiatieven	kunnen	nemen.	Daarom	zijn	het	overwegend	hbo’ers.	

Zichzelf overbodig maken
Officieel	is	de	projectleider	voor	acht	uur	aangesteld,	maar	met	

haar	uren	gaat	Noorman	flexibel	om.	Als	het	gaat	om	de	dagelijkse	
werkzaamheden, probeert zij zichzelf overbodig te maken. “Vlak 
voor	de	beurs	stoomt	het	kantoortje	bij	de	SWB	van	de	activiteit”,	
vertelt ze lachend. “Het is vol, iedereen is druk, en het enige wat ik 
kan doen is taart brengen! Dat is een pluim op mijn werk!” Zo kan zij 
zich	richten	op	promotieactiviteiten	en	nieuwe	ontwikkelingen	voor	
de toekomst. En ze kijkt vier maanden vooruit, om obstakels uit de 
weg te ruimen. Zodat de vrijwilligers kunnen blijven doen, waar ze 
goed in zijn. “Want dat team is goud waard!” 

In het voorjaar van 2008 werd de eerste 
Slingerbeurs gehouden, toen ‘Make a 
Difference Day’

Carla van de Wal heeft erg veel werk verricht 

na de oprichting in 2007 en heeft De Slinger 

Hengelo een eigen gezicht gegeven. Begin 

2010 nam Lidy Noorman, als opvolgend projectleider, 

het stokje over. Zij heeft een team van vrijwilligers 

samen gesteld om de werkzaamheden van Van der 

Wal over te kunnen nemen en de continuïteit van 

de activiteiten te waarborgen. In het kader van het 

10-jarig jubileum van De Slinger ontmoeten zij elkaar.

KARTREKKERS

Carla van der Wal:  
projectleider van juni 2007 tot januari 2010

“Dat matchen geeft een enorme kick.”
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Lidy Noorman:  
projectleider vanaf januari 2010

Plezier en gedrevenheid 
Op	de	vraag	wat	haar	drijft	antwoordt	Noorman:	“Dat	matchen	

geeft	 een	 enorme	 kick.	 Het	 gaat	 niet	 om	 geld,	 maar	 om	 het	
stimuleren	van	omzien	naar	elkaar,	elkaar	wat	gunnen.”	Van	der	
Wal	bevestigt	dit.	Toen	er	budget	vrij	kwam	om	de	projectleider	
te betalen, vond zij het zelfs moeilijk om geld te vragen voor haar 
werkzaamheden.	Noorman	vertelt	dat	interne	motivatie	datgene	
is	 wat	 de	 	 vrijwilligers	 drijft.	 Sommigen	 hopen	 De	 Slinger	 als	
springplank te kunnen gebruiken om weer aan werk te komen, 
maar dat kan zij niet garanderen. Ze gaan dagelijks met plezier aan 
de slag. En dat vindt de projectleider belangrijk. Het werk is niet 
vrijblijvend,	maar	moet	wel	 leuk	zijn.	Zij	stimuleert	dan	ook	dat	
vrijwilligers taken oppakken die bij hen passen, waar ze energie 
van krijgen. Ze stralen dat ook weer uit naar hun omgeving en 
dat is goed voor De Slinger. “En als vrijwilligers moeten stoppen 
omdat ze een betaalde baan krijgen, is dat ook goed. Zo hebben 
wij	er	weer	een	ambassadeur	bij	binnen	een	organisatie!”	

Uitdaging
Dat betekent uitbreiding van het netwerk. De noodzaak te 

‘denken in netwerken’ wordt steeds groter volgens Noorman. 
Als	 Van	 der	 Wal	 haar	 vraagt	 of	 De	 Slinger	 over	 tien	 jaar	 nog	
bestaat	zegt	zij:	“Ja”,	en	legt	uit:	“Grote	bedrijven	willen	regionaal	
werken, ze willen liever naar een overkoepelende Slingerbeurs. 
Maatschappelijke	 organisaties	 willen	 juist	 lokaal	 antwoord	 op	
hun vragen.” De Slinger staat hier voor een uitdaging en dan 
komt het aan op netwerken. Ook als het gaat om het aanpakken 
van grotere projecten die vragen om de inbreng van meerdere 
aanbieders.	Er	zijn	acht	steden	in	Twente	waar	organisaties	bezig	
zijn	met	activiteiten	die	lijken	op	die	van	De	Slinger,	maar	sommige	
zijn	nog	in	de	opstartfase.	Noorman	hoopt	dat	het	mogelijk	is	in	
de toekomst krachten te bundelen. “Daarbij zullen we ook steeds 
meer digitaal gaan werken”, vervolgt zij. Maar de Slingerbeurs 
moet blijven. Omdat het belangrijk is elkaar persoonlijk te 
ontmoeten en in de ogen te kijken. Daar zijn beiden het roerend 
over	 eens,	 ook	 voor	 wat	 betreft	 hun	 onderlinge	 ontmoeting:	
Samenkomen is nodig om elkaar in het hart te kunnen raken.

Omdat zij had aangegeven goed 
teksten	te	kunnen	schrijven,	tijd	had	
en volledig achter de doelstelling 

van	 De	 Slinger	 staat,	 heeft	 zij	 ingestemd.	
Tot volle tevredenheid van het team dat al 
snel terugviel op haar advies op het gebied 
van	online	communicatie.	Haar	energie	en	
enthousiasme blijken ook uit het feit dat ze 
in het voorjaar van 2017 weer geassisteerd 
heeft	bij	de	Slingerbeurs.

Kloet:	 “In	 het	 begin	 kreeg	 ik	 teksten	
aangeleverd om na te kijken en mocht ik die 
ook gaan bewerken.” Toen de beheerder 
van de website stopte werd zij PR-
communicatiemedewerker.	 “Ik	 ben	 steeds	
meer	 eigen	 teksten	 en	 publicaties	 gaan	
opstellen,	wat	ik	erg	leuk	vond!”	Kloet	heeft	
een HBO-diploma Logopedie en meerdere 
jaren werkervaring, maar was bezig met 
laagbetaald werk. 

Zij zocht mogelijkheden om haar 
positie	 op	 de	 arbeidsmarkt	 te	 versterken.	
De Slinger bood recente werkervaring 
en het bezig zijn met en professioneel 
inzetten	 van	 computerprogramma’s	 vond	
Kloet leerzaam. Zij wenst de Slinger in de 
toekomst nog veel enthousiaste mede-
werkers toe en verder voldoende fondsen 
om	het	mooie	werk	voort	te	kunnen	zetten.

”Maatschappelijke organisaties willen juist 
lokaal antwoord op hun vragen.”

Via de Vereniging Ruilkring Hengelo, waar Maike Kloet lid van is, vroeg De Slinger of zij 
zou kunnen ondersteunen bij redactiewerkzaamheden. Het ging om het leesbaar maken 
van teksten op de nieuwe website. In ruil daarvoor kon de Ruilkring ook een beroep 
doen op De Slinger.

Communicatie 
daar draait het om

Maike Kloet, 
PR communicatie-

medewerker van  
januari 2014 tot  

maart 2016 
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Gestrikt
“Dat was grappig”, herinnert zij zich. “Met mijn bedrijf draag 

ik	uit	‘een	wegwijzer	voor	financiële	vraagstukken’	te	zijn	en	
Lidy	Noorman	nodigde	mij	uit	omdat	De	Slinger	‘een	financieel	
vraagstuk’ had. Eenmaal in gesprek met haar en Frank Kerckhaert, 
de	voorzitter,	bleek	dat	er	een	nieuwe	penningmeester	gezocht	
werd. Een verstrekkend advies zeg maar!” Ze lacht en vertelt 
dat	ze	de	functie	geaccepteerd	heeft	omdat	ze	volledig	achter	
de doelstellingen van De Slinger staat en graag maatschappelijk 
betrokken bezig is.

Chemie
Wolff	heeft	als	vrijwilliger	veel	gedaan	voor	

ondernemersverenigingen	en	wordt	blij	van	de	positieve	energie	
die	daarbij	vrij	komt.	De	Slingerbeurs	vindt	ze	prachtig:	“Dat	
mensen	in	een	uur	tijd	met	gesloten	beurs	zo	veel	mooie	matches	
maken, daar word je blij van, dat is chemie!” De beurs biedt een 
makkelijke ingang voor bedrijven die hun rol willen oppakken 
als maatschappelijk betrokken ondernemer en is laagdrempelig 
voor	vragers.	Maar	daarnaast	kunnen	organisaties	ook	gedurende	
het	jaar	hun	vragen	neerleggen.	De	Slinger	functioneert	dan	als	
makelaar	en	zoekt	partijen	om	mee	te	matchen. 

Krachten bundelen
De verbindende rol en het vrijwilligersteam zijn de factoren 

die	volgens	Wolff	de	kracht	van	De	Slinger	Hengelo	vormen.	“Het	
is	super	dat	burgers	korter	of	langer	een	functie	als	vrijwilliger	op	
zich willen nemen. Daar mogen we trots op zijn. Maar De Slinger 
Hengelo	weet	ook	mensen	aan	zich	te	binden.”	Én	organisaties,	
dat	blijkt	als	Wolff	vertelt	dat	vanuit	Hengelo	het	initiatief	is	
gekomen om met Slingers uit andere steden en lokale Uitdagingen 
in Twente te komen tot samenwerking voor de regio. ‘Hof van 
Twentse	Uitdaging’	is	een	soort	Slinger	2.0	waarvan	Wolff	de	
projectmanager	is.	Zij	vertelt:	“De	organisaties	concurreren	niet,	
maar we vullen elkaar aan en bundelen onze krachten. Samen 
kunnen we zoeken naar mogelijkheden om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in Twents verband nog meer vorm te 
geven.” Zo kunnen vragers, die graag binnen de stad geholpen 
willen worden, en bedrijven die regionaal werken, beter op 
elkaar worden afgestemd. “Met en voor elkaar kunnen we meer 
betekenen	en	bereiken”,	aldus	Wolff.

Annemieke Wolff was al wel eens 

op de Slingerbeurs geweest door 

de betrokkenheid van haar vorige 

werkgever, de Rabobank. Zij zet zich al enkele jaren 

actief in bij het ondernemen van overeenkomstige 

initiatieven in Borne en Hof van Twente. Als 

eigenaar van Wolff Connect werd zij in het voorjaar 

van 2016 benaderd door De Slinger Hengelo.

“Dat mensen in 
een uur tijd met 
gesloten beurs 
zo veel mooie 
matches maken, 
daar word je 
blij van, dat is 
chemie!” 

Annemieke Wolff, 
penningmeester 

van De Slinger 
Hengelo  

vanaf mei 2016

Financiële 
chemie JUBILEUMUITGAVE
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Bestuurslid vanaf maart 2015 

Harry Rupert
Harry Rupert, directeur-bestuurder Welbions, 

vertelt dat zijn organisatie - toen nog onder 

de namen St. Joseph en Ons Belang - vanaf de 

eerste dag betrokken is geweest bij De Slinger. 

Logisch, want Welbions kent de Hengelose wijken 

en weet waar eventuele behoeften liggen.

Via	Pact	MVO	heeft	Welbions	zich	aangesloten	bij	De	Slinger.	
Rupert:	“Het	concept	van	De	Slinger,	‘het	verbinden	van	partijen’,	
past	bij	onze	organisatie	en	een	woningbouwvereniging	heeft	veel	
capaciteit om matches uit te voeren.” Bijvoorbeeld in de vorm van 
gastheerschap:	het	beschikbaar	stellen	van	(kantoor)ruimtes	voor	
bijeenkomsten.

Ook als persoon staat Rupert volledig achter de doelstellingen 
van	De	Slinger.	Daarom	heeft	hij	zitting	genomen	in	het	bestuur.	
Hij	vindt	dat	de	organisatie	in	de	10	jaar	van	zijn	bestaan	steeds	
meer professionaliteit is gaan uitstralen. “Uiteraard is dit mede te 

danken aan een goed en constant vrijwilligersteam.” Bovendien  
slaagt De Slinger er goed in mee te bewegen met de veranderingen 
die	spelen	in	de	maatschappij.	Daarbij	wordt	een	uitbarsting	af	
en toe niet uit de weg gegaan. “Je moet een schop tegen het 
schaakbord	aan	durven	geven.	Dat	houdt	je	flexibel.”	Rupert	
wijst	voor	de	toekomst	op	de	noodzaak	dat	partijen	elkaar	blijven	
vinden.	Daar	ligt	wat	hem	betreft	een	uitdaging.

Leerlingen van het Twickel College die 
onder leiding van decaan Dick Elhorst 
geld	 inzamelden	voor	 leeftijdsgenoten	

in Ghana, hebben de Rotary Hengelo om 
financiële	 ondersteuning	 gevraagd.	 “In	
ruil daarvoor hebben zij geholpen met de 
verkoop van planten op de bloemenmarkt 
en meegeholpen met de verkoop van 
bloemenbonnen”, vertelt Elhorst. Hij 
is	 initiator	 van	 de	 Stichting	 Savanne	
Onderwijs, die werkt aan verbetering van 
onderwijsfaciliteiten in Ghana. Het project 
“WEGNAARGHANA” van het Twickel College 

gaf examenleerlingen de mogelijkheid deze 
stichting	te	ondersteunen.	De	Rotary	heeft	
bij de match in 2009 het vorstelijke bedrag 
van €7.000 gedoneerd. 

In totaal zamelden de leerlingen van 
het Twickel College €30.000 in. Met dit 
geld zijn de jaarsalarissen van 16 leraren 
gefinancierd	 en	 hebben	 30	 leerlingen	
een beurs gekregen. Daarnaast kregen 
Piina Senior High School en weeshuis Wa 
Yiiri	 Orphange	 een	 bus.	 (zie	 http://www.
wegnaarghana.nl/2009/).	De	leerlingen	zijn	

in de zomer van dat jaar op eigen kosten 
naar Ghana gereisd om te zien waar het 
opgehaalde geld aan besteed werd. 

Henk	 Dassen,	 toenmalig	 voorzitter	
van de Rotary, herinnert zich deze match 
nog	goed.	Hij	 vertelt:	 “De	match	was	 zeer	
succesvol. Leerlingen van het Twickel 
hebben	 hun	 leeftijdsgenoten	 constructief	
kunnen helpen en de Rotary, ook een 
internationale	 club,	 heeft	 op	 deze	 wijze	
Ghana een goede dienst bewezen.”

Vrager: Twickel College

Aanbieder: Rotary

Activiteit: Weg naar Ghana-project 

JAARMATCH 

2009
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Innerlijke drive

Nijenhuis	 heeft	 altijd	 een	 innerlijke	 drive	 gehad	 om	
verantwoordelijkheid	 op	 te	 pakken	 en	 zich	 in	 te	 zetten	
voor de samenleving. Dat komt voor een deel voort uit 

zijn katholieke opvoeding. De boodschap je talenten te gebruiken 
voor	het	algemeen	belang	heeft	hij	ter	harte	genomen.	In	zijn	jeugd	
in	sportverband,	voor	de	scouting	en	in	de	vorm	van	‘heitje	voor	een	
karweitje’.	 Later	 beroepsmatig.	 Hij	 is	 een	 teamspeler.	 “Het	 totaal	
is	 méér	 dan	 de	 som	 der	 delen”,	 vertelt	 Nijenhuis.	 “Samen	 bereik	
je dingen die je alleen niet van de grond krijgt!” Dat is iets wat de 
Rabobank, een van de founders van De Slinger, ook uitdraagt. De 
bank	 investeert	 in	 de	 leefbaarheid,	 de	 welvaart	 en	 het	 welzijn	
van de gemeenschap. Met geld uit fondsen, maar ook doordat 
personeelsleden	 zich	 belangeloos	 inzetten	 als	 penningmeester	 of	
voorzitter	in	besturen	van	verenigingen.	Zo	ook	Nijenhuis	dus.

Springlevend
Wat hij mooi vindt, is dat De Slinger Hengelo na al die jaren nog 

springlevend is. Terwijl er landelijk heel wat ter ziele zijn gegaan, is de 
organisatie	hier	gegroeid	en	zijn	het	bestuur	en	het	vrijwilligersteam	
nog	 altijd	 enthousiast	 en	 betrokken.	 Dat	 heeft	 volgens	 Nijenhuis	
allereerst te maken met de bevlogenheid en passie van de 
vrijwilligers die begeleid worden door een goede projectleider. Zij 
heeft	het	werk	effectief	verdeeld	en	georganiseerd.	De	vrijwilligers	
hebben allen een duidelijke taak, die uitdagend maar behapbaar 
is. De bijdrage van elk teamlid doet ertoe, er is sprake van balans. 
“Zo wordt voorkomen dat er scheefgroei ontstaat doordat mensen 
zich	 gaan	 ingraven	 in	 de	 organisatie	 en	 de	 dienst	 gaan	 uitmaken.”	
Daarnaast noemt Nijenhuis de spreiding van disciplines in het bestuur 
als	 succesfactor.	 Ieder	heeft	 zijn	 eigen	werkveld	 en	 specialiteit.	Dit	
heeft	als	voordeel	dat	ook	het	netwerk	in	de	gemeenschap	breed	is.	 

MVO 
ambassadeur

Henny Nijenhuis, bestuurslid van De Slinger Hengelo  
van maart 2010 tot september 2017

Hij werkte als ‘staf medewerker 

coöperatie en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ bij 

de Rabobank, toen hij voor het 

bestuur van De Slinger werd 

gevraagd.  

Een logische stap voor hem,  

want het ‘slingerdenken’ zit in  

zijn dna en in de bedrijfsvisie 

van de Rabobank.   

JUBILEUMUITGAVE
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Wat tot slot De Slinger levend houdt, is dat er af en toe wisselingen 
plaatsvinden in het bestuur en het vrijwilligersteam, waardoor er 
een andere dynamiek ontstaat. Verversing creëert ruimte voor frisse 
ideeën en nieuwe ontwikkelingen.

MVO levend houden
Die ontwikkelingen zijn er voor de toekomst. Een aantal mensen 

van Pact MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), 
dat	 opgenomen	 is	 in	 de	 Slinger,	 heeft	 zitting	 genomen	 in	 de	
matchmakersgroep. Een groep die een complexere vraag van 
maatschappelijke	 organisaties	 opdeelt	 en	 neerlegt	 bij	 meerdere	
aanbieders.	 Zo	 blijft	 het	 MVO	 platform	 behouden	 en	 kunnen	
ondernemers	 zich	 blijven	 profileren	 als	 bedrijf	 dat	 investeert	
in de gemeenschap. Matchmakers hebben daarin ook een 
ambassadeursfunctie.	Ze	kennen	Hengelo,	spreken	ondernemers	en	
werven voor De Slinger. Aan hen de taak uit te dragen dat bedrijven 
niet alleen diensten kunnen bieden, maar ook partner kunnen worden 
van	 De	 Slinger,	 door	 een	 financiële	 bijdrage	 te	 leveren.	 Nijenhuis:	
“Tijdens de crisis waren bedrijven aan het overleven, dan zie je dat de 
aandacht	voor	MVO	wat	afneemt.	Er	blijft	een	waakvlammetje	over.	
Nu het weer wat beter gaat moeten we het vuur weer laten branden!” 

Makelaarsrol blijft nodig
De	 Slinger	 organiseert	 niet	 alleen	 de	 Slingerbeurs,	 maar	 heeft	

ook	 twee	 partnerbijeenkomsten	 van	 de	 Fuldauerstichting	 mede	
georganiseerd.	Nijenhuis	 is	er	 trots	op:	“We	hebben	dat	 toch	maar	
mooi neergezet!” Tijdens de laatste bijeenkomst, eind september 
2017, werd hem weer duidelijk hoezeer ook de makelaarsrol van 
De	Slinger	 in	Hengelo	nodig	blijft.	“Allerlei	partijen	en	professionals	
kunnen	 zich	 inzetten	 voor	 een	 bepaald	 doel,	 maar	 problemen	
kunnen	 veel	 beter	 aangepakt	 worden	 als	 die	 partijen	 onderling	
beter	afstemmen.”	De	matchmakergroep	is	in	die	rol	actief.	Maar	De	
Slinger	probeert	de	makelaarsrol	ook	vorm	te	geven	in	de	functie	van	
‘entreemaker’. Er is een team ingezet dat ondernemers warm maakt 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf op te 
nemen.	Bijvoorbeeld	tijdens	een	snuffelstage	of	op	een	leerwerkplek.	
“Dit is een van de erfenissen van Pact MVO en weer een mogelijkheid 
om Hengeloërs aan elkaar te koppelen”, aldus Nijenhuis. Want dat 
koppelen vindt hij mooi werk. “Je ziet hoeveel energie dat vrijmaakt 
als je op de beursvloer loopt. De voldoening en het enthousiasme 
spatten	eraf.	Want	geven	is	minstens	zo	leuk	als	ontvangen!”	

Lidy Noorman
Projectleider van De Slinger 
januari vanaf 2010

“Dat het Slingerteam erin 
slaagt te doen waar het 
zo goed in is, is mede te 
danken aan de steunende 
en faciliterende rol van het 
bestuur.	Het	één	kan	niet	
zonder het ander! Zo zou 
het leven er in het echt 
altijd	uit	moeten	zien.	De	
Slinger en de samenleving 
maken we samen!”

De Slinger

is na al die jaren 

nog springlevend!



Via Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Hengelo is Liesbet de Vries gestart 
bij De Slinger. Zij had de advertentie 

in de krant zien staan. De aanstelling was 
snel een feit en het slingerteam had er 
een ervaren, accurate, gemotiveerde en 
gezellige collega bij. 

Luc	 van	 Veen,	 voorzitter	 van	 NIVON	
Hengelo,	heeft	nog	dagelijks	plezier	van	
de	 match	 die	 de	 organisatie	 tien	 jaar	

geleden	heeft	gemaakt	met	Dura	Vermeer.

De	 aanbieder	 heeft	 een	 professioneel	
meerjarig	 onderhoudsplan	 mét	 alle	 ins	
en outs geschreven voor het NIVON-
gebouw	 aan	 het	 Berfloplein.	 Van	 Veen	

vertelt, dat hij dankzij dit plan de jaarlijkse 
onderhoudskosten, die liggen tussen 
de  5000 en 10.000 euro, goed onder 
controle	 heeft.	 Eigenlijk	 is	 de	 waarde	 van	
de match niet in geld uit te drukken, want 
het	 onderhoudsplan	 heeft	 er	 mede	 voor	
gezorgd dat de penningmeester van het 
NIVON van zijn slapeloze nachten is verlost. 

Dura	Vermeer	Onderhoud	en	Renovatie	
Hengelo BV kan zich de match nog 
herinneren. Die is opgepakt zoals dat past 
binnen	de	visie	van	het	bedrijf:	samen	met	
de klant komen tot  bouwoplossingen die 
voldoen	 aan	 de	 verwachtingen.	 En	 dat	 is	
ook bij NIVON Hengelo goed gelukt.

Vrager: NIVON Hengelo 

Aanbieders: Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo BV

Activiteit: Meerjarig onderhoudsplan pand NIVON 

JAARMATCH 

2008

De Vries wilde zich graag inzetten 

voor een goed doel én haar secretariële 

vaardigheden op peil houden. Bovendien 

zou het grote netwerk haar misschien de 

kans bieden om weer aan werk te komen. 

Na ruim vier jaar is zij gestopt bij De Slinger. 

Een andere werkomgeving zou misschien 

de mogelijkheid vergroten om aan een 

betaalde baan te komen. Daarnaast kon ze 

weer meer tijd besteden aan haar vader, 

voor wie zij mantelzorg verricht. Maar af en 

toe springt ze nog bij, zoals afgelopen jaar 

op de Slingerbeurs.  

De Vries hoopt dat De Slinger nog veel 

mooie matches mogelijk zal maken voor de 

Hengelose samenleving.

ROTS 
in de branding

Liesbet de Vries, secretaresse van 

januari 2014 tot mei 2016

26
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Marcel Klieverik is bij De Slinger ingestapt als opvolger 
van Louis ten Broeke. Hij was in die tijd consultant in 
de gezondheidszorg en had tijd en zin om er iets naast 

te doen als vrijwilliger. In zijn  eerste jaar lukte het hem al om 20 
bedrijven extra aan te melden voor de Slingerbeurs.

Persoonlijk contact
Op	de	vraag	hoe	hij	bedrijven	binnenhaalde	antwoordt	Klieverik:	

“Ik	vertelde	bij	zo’n	eerste	contact	altijd	dat	het	hen	in	ieder	geval	
naast veel voldoening een netwerk aan contacten zou gaan ople-
veren.” Hij gaf er de voorkeur aan om de bedrijven persoonlijk te 
bezoeken. Zo kon hij de sfeer proeven. Bovendien bood face-to-face 
contact naar zijn mening veel meer mogelijkheid om te overtuigen 
en aanbieders over de streep te trekken. Hij leerde zo contactperso-
nen	kennen	en	hen	werd	duidelijk	dat	ze	altijd	op	hem	als	persoon	
konden terugvallen. “Voorwaarde voor succes als  accountmanager 
is dat je wel zelf moet geloven in het concept van De Slinger en dat 
ook moet uitstralen”, vervolgt Klieverik. “Daarnaast is een goede 
voorbereiding belangrijk.” Tijdens zijn werkzaamheden kon hij zijn 
ervaring als leidinggevende en zelfstandig ondernemer goed gebrui-
ken. En natuurlijk was zijn mensenkennis onontbeerlijk. Hij voegt 
toe:	“Ik	ging	af	op	mijn	gevoel,	en	dat	liet	me	zelden	in	de	steek.”	

Mooiste match
Klieverik is trots op de matches die de Koninklijke Landmacht 

met	maatschappelijke	organisaties	heeft	gesloten.	Het	houtwerk	aan	
het Inloophuis in Hengelo is in 2015 van buiten hersteld en opnieuw 
geschilderd. Daarnaast hebben 12 militairen in 2016 een overkap-
ping	gebouwd	voor	Spoorfietsen.	Een	bouwwerk	van	50	meter	lang	
en drie meter breed, dat over het spoor is neergezet als stalling.

   
Waarom meedoen als bedrijf?

Sociaal verantwoord ondernemen zit Klieverik in het bloed. Dat 
blijkt uit de argumenten die hij aanvoert als hem wordt gevraagd 
waarom bedrijven als aanbieder zouden moeten deelnemen aan de 
Slingerbeurs.	“Denk	aan	de	kleine	organisaties!”	Die	kunnen	met	onder-
steuning zaken voor elkaar krijgen die anders niet van de grond zouden 
komen. Klieverik vertelt verder dat het goed voelt, direct of indirect hulp 
te verlenen aan je medemens.  “Bijkomend voordeel is, dat je ideeën 
uitwisselt. Die geef je, maar je krijgt er weer nieuwe voor terug.”

Tijdens de taptoe aan de vooravond 
van Koningsdag konden bezoekers 
hun afval kwijt in een speciaal 

daarvoor geplaatst milieu-eiland. Het 
resultaat van een match die gemaakt was 
door	 voorzitter	 van	 de	 Hengelose	 Oranje	
Vereniging Louis ten Broeke met Twente 
Milieu. Ten Broeke, zelf vrijwilliger geweest 
bij De Slinger van 2008 tot 2013, nam 
tijdens	de	voorjaarsbijeenkomst	 in	2015	de	

Slingerjaarprijs in ontvangst namens HOV. 
Monique Kleinsman deed dat namens het 
aanbiedende bedrijf. 

“Een milieu-eiland bestaat uit vier 
containers	 voor	 papier,	 groen,	 plastic	
en overig afval”, vertelt Bas Assink van 
Twente Milieu. Voorlopig zal het bedrijf 
niet deelnemen aan de Slingerbeurs. “Maar 
bij vragers die evenementen organiseren 
was het milieu-eiland een erg gewild 

aanbod. De Slinger sloot mooi aan op onze 
maatschappelijk betrokken bedrijfsvisie, en 
door de matches ontstond er extra aandacht 
voor het  gescheiden verzamelen van afval.” 
Dat ze de jaarprijs 2014 hebben gewonnen 
is volgens Assink te danken aan de vragende 
partij,	want	die	heeft	het	stemmen	via	de	poll	
op de site van De Slinger goed gepromoot. 

Vrager: Hengelose Oranje Vereniging (HOV)  

Aanbieders: Twente Milieu  

Activiteit: Plaatsen van een milieu-eiland tijdens een evenement

JAARMATCH 

2014

Marcel Klieverik, 
accountmanager 

bedrijven van 
november 2012 

tot augustus 2016

Het aanspreekpunt 
van bedrijven
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TRENDS 
op de Slingerbeurs

Gemiddeld zijn 
deze aanbieders 
goed voor ruim 300 
matches per jaar.

Het aantal 

matches dat 

een vragende 

organisatie 

mag sluiten, 

is vanaf 2017 

gesteld op 

maximaal vijf.

Op de Slingerbeurs zijn er jaarlijks meer dan 100 aanbieders aanwezig. Deze aanbieders bestaan uit grote, middelgrote en kleine bedrijven uit de profit- en de non-profitsector.

Over het 
algemeen is het 
aantal vragende 
organisaties op 
de beurs groter 
dan het aantal 
aanbiedende 
organisaties.

De vragers komen 

uit alle geledingen 

van de maatschappij. 

Voorbeelden daarvan 

zijn sport en 

muziekverenigingen 

en onderwijs en 

zorginstellingen. 
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Pascal van Wezel, penningmeester 
Scouting	 Hasselo	 vertelt:	 “We	
zochten naar mogelijkheden om  

een verbouwing van het clubhuis rond te 
krijgen. Toen adviseerde een van de ouders 
van onze padvinders ons om naar de 
Slingerbeurs te gaan.” Het gebouw wordt 
gebruikt door verschillende doelgroepen 
en	 de	 scoutinggroep	 wilde	 extra	 ruimte	
maken voor een Buitenschoolse Opvang 
van het kindercentrum. Daarnaast moest 
er een overdekte kampvuurkuil komen. Van 
Wezel	geeft	aan	dat	er	veel	werk	is	verzet.	

Door de match werden er verschillende 
partijen	 betrokken	 die	 allen	 goed	
samenwerkten. “We hebben nu een mooi 
aangepast clubhuis, De Slinger is echt een 
goed	platform	om	wensen	te	realiseren.”

Eddie	 Nijhuis,	 vestigingsleider	 van	
Hegeman VNO Bouw BV Hengelo, vertelt 
dat medewerkers van zijn bedrijf op zoek 
waren naar mogelijkheden om hun sociale 
gezicht te laten zien. In 2012 zijn ze bij De  
Slinger terecht gekomen. “De Slingerbeurs 
is laagdrempelig, mensen kunnen je 

makkelijk benaderen met hun vragen. 
Bovendien kun je van tevoren aangeven wat 
je wilt aanbieden”, vervolgt hij enthousiast. 
De	 match	 met	 Scouting	 Hasselo	 was	 te	
groot om alleen op te pakken. Architect 
Kappelhoff	heeft	de	tekeningen	vervaardigd	
en Pascal van Wezel en Frans Groot Zevert 
begeleidden	 vanuit	 de	 scoutinggroep.	
Nijhuis	 hoopt	 dat	 de	 activiteiten	 van	 De	
Slinger blijven doorgaan ondanks de drukte 
die veel ondernemers ervaren nu het 
economisch beter gaat. “Want de vraag 
vanuit instellingen is onverminderd!”

Marleen van Brandwijk zat in het tweede jaar van haar 

opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

aan de Saxion Hogeschool toen zij stage liep bij De Slinger.  Als 

hoogtepunt van deze periode noemt zij het interview bij Radio 

Hengelo, waarin zij vragen beantwoordde over de Slingerbeurs.

“Dat vond ik heel spannend, maar het hielp me over m’n angst 
heen te komen voor dit soort dingen”, vertelt Van Brandwijk. Als 
assistent	van	de	accountmanager	maatschappelijke	organisaties	is	
zij aan de slag gegaan. “Door de vrijheid die ik kreeg als stagiaire heb 
ik ontdekt wat ik leuk vind in werk, en dat is belangrijk.” Drie dagen 
per week vervulde zij taken als het onderhouden van contacten met 
maatschappelijke	organisaties	en	het	aanvullen	van	administratieve	
gegevens. Daarnaast assisteerde Van Brandwijk bij de beurs 
als poortwachter. Zij zorgde ervoor dat alle matchformulieren 
goed waren ingevuld voordat deze werden doorgegeven aan de 
notarissen. 

Het enthousiasme van alle aanwezigen op de beursvloer 
was	 wat	 haar	 betreft	 aanstekelijk.	 Dat	 organisaties	 en	 bedrijven	
letterlijk	met	elkaar	om	tafel	gaan	om	 iets	voor	elkaar	 te	kunnen	

betekenen. “Het is mooi daar een aandeel in te hebben gehad”, 
vertelt	 ze	enthousiast.	 “De	Slinger	heeft	me	geïnspireerd	me	ook	
als	vrijwilliger	in	te	zetten	voor	de	medemens!	Als	ik	over	een	aantal	
jaren	 een	 bedrijf	 of	 stichting	 opzet,	 doe	 ik	 zeker	mee!”	 Voor	 de	
komende jaren wenst Van Brandwijk De Slinger groei. In de vorm 
van uitbreiding van het aantal betaalde krachten en vrijwilligers. 
Maar ook door uitbreiding van het concept in andere steden.

Stage lopen bij De Slinger

Marleen van 
Brandwijk

Stagiaire van 
oktober 2014 
tot april 2015

Vrager: Scouting Hasselo

Aanbieder: Hegeman VNO Bouw BV Hengelo, onderdeel van Hegeman Bouwgroep

Activiteit: Verbouwing scoutinggebouw 

JAARMATCH 

2013
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Rosalie Kappert was werkloos en wilde zich graag nuttig maken. 
Via Steunpunt Vrijwilligerswerk is zij bij De Slinger gestart 
als accountmanager. Later kwam zij terug als coördinator. 

Met passie en overgave heeft ze de werkzaamheden opgepakt 
en haar organisatietalent ingezet. Ze heeft twee Slingerbeurzen 
meegemaakt.

Tegen de zomer van 2016 is Kappert teruggekeerd naar 
Amsterdam,	de	stad	waar	zij	eerder	gewoond	heeft.	Terwijl	ze	daar	
haar maatschappelijke leven weer opbouwde en een baan kreeg, 
bleef ze op afstand het Slingerteam ondersteunen. Dat tekent haar 
enthousiasme, betrokkenheid en werklust. 

Kappert	over	de	Slinger:	“Het	is	een	mooie,	verbindende	factor	
tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. En voor sommige 
vrijwilligers door het grote netwerk óók een mooie opstap om weer 
aan werk te komen.” 

Voor de toekomst wenst zij De Slinger de mogelijkheid veel goede 
matches	te	maken.	Ook	zou	Kappert	graag	zien	dat	de	organisatie	nog	
zichtbaarder wordt. 

Rosalie Kappert, accountmanager maatschappelijke organisaties 
in 2013 en coördinator vrijwilligersteam april 2015 tot januari 2017

Enthousiast
&	betrokken

ALBERT ABBING

Manager Bedrijven Grootzakelijk Rabobank Centraal 

Twente en sinds september 2017  

bestuurslid van De Slinger

ESTHER VAN SPALL
Directeur Wijkracht en sinds oktober 2017 bestuurslid van De Slinger

“Mijn doel voor de toekomst is om met De Slinger 

nog meer te verbinden. Als platform verbinden 

tussen bedrijven en de maatschappij vanuit het 

principe: ‘geven zonder te nemen’. Wanneer je als 

bedrijf iets terug doet voor de maatschappij, heeft 

dat niet alleen een positief effect op de ontvanger. 

De aanbieder ‘krijgt’ namelijk een goed gevoel en 

daarbovenop ook nog respect en waardering van 

de vrager. Het is nog mooier als medewerkers van 

je bedrijf meedoen met zo’n initiatief, dan kun je 

namelijk samen trots zijn en groeien in wie je bent 

en waar je met elkaar voor staat.”

“Het is zo mooi dat 
allerlei bedrijven 

en organisaties hun 
krachten bundelen 

ten gunste van 
de Hengelose 
samenleving. 

Ik wil me er graag 
voor inzetten dat 

dat blijft!”



31

Yvonne Kool, bestuurslid bij manege 
De	Kapberg,	zegt	lachend:	“Wij	
zijn natuurlijk de leukste”, als haar 

gevraagd wordt naar de reden van het 
winnen van de jaarprijs 2016. Dat víndt 
ze	ook,	maar	er	is	wel	flink	campagne	
gevoerd om een groot aantal stemmen te 
krijgen. De vrijwilligers bij De Kapberg en 
ouders van de ruiters hebben daarvoor 

hun familie, vrienden en kennissen 
ingeschakeld. 

Clustermanager van Gildebor Jos 
Koekkoek vertelt, dat de schoonmaak met 
een hoogwerker eigenlijk een eenvoudige 
klus	was.	“Maar	organisaties	met	een	
beperkte beurs voor dit soort zaken, kun je 
een grote dienst bewijzen.” Daarin schuilt 
ook	de	kracht	van	De	Slinger	volgens	hem:	

het wordt steeds normaler een hand uit te 
steken als anderen een probleem hebben. 
Hij vindt het mooi dat de achterban van 
een	maatschappelijke	organisatie	daar	
ook enthousiast van wordt. Zo gaat De 
Slinger meer leven in Hengelo en groeit het 
draagvlak. Met het geld van de jaarprijs 
heeft	De	Kapberg	een	scheerapparaat	
gekocht voor de paarden. 

Vrager: Stichting De Kapberg

Aanbieder: Gildebor

Activiteit: Schoonmaken en vervangen van lampen boven de manegebak

JAARMATCH 

2016

JAN ESHUIS

Gemeentesecretaris Gemeente Hengelo

JEROEN KLEINJAN
Bestuurder bij Carintreggeland en sinds 

oktober 2017 
bestuurslid van De Slinger 

“Het is belangrijk dat via de 
Slingerbeurs en de digitale beurs 

matches blijven ontstaan die 
maatschappelijke meerwaarde bieden 

voor onze regio. 
Ik vind het fijn dat ik me daar als 
bestuurder voor in kan zetten!”

“De gemeente Hengelo is vanaf 

het begin zeer nauw betrokken 

bij de Slingerbeurs, omdat de 

doelen van onze organisaties exact 

bij elkaar aansluiten: iets doen 

voor de Hengelose samenleving! 

Ik vind het belangrijk dat wij als 

organisatie de blik naar buiten 

gericht hebben. Wij werken voor 

onze stad, dus daar moeten we 

ons ook laten zien en daar moeten 

we met eigen ogen aanschouwen 

wat er speelt en leeft. De 

Slingerbeurs is voor ons een 

perfecte plek om te ontmoeten en 

te verbinden!”
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Sympathy
 Partners 

Advocatenkantoor Huiskes Nijkamp en Van Gurp • Ahrend Inrichten • Asito • Atelier-
Dynomant • Aveleijn • Aveleijn Atelier Z • Bcause • Beekbusters •	Beeldentuin:	Passion	
for Stones • Bit Kwadraat • Broekhuis Hengelo • Brok Interieur •	BTL	Realisatie	BV	• 
Bureau SPV •	CDA	fractie	Hengelo	• Curves Hengelo •	De	Belofte	van	Twente	• De 
Kapstok Leerwerktrajecten • De Lijn Design & Reclame • De publieke zaak • De Ster 
• Den Boer Bouwen en Installeren • Dura Vermeer • Eden Star Hotel Hengelo • Emda 
Stichting	•	GJ	Nijenhuis	Bouwconsulting	• H&S Transport •	Haafkes	Nijkamp	&	Van	
Gurp Advocaten • Hengelose Revue • Hogeschool Edith Stein • Huis voor Europa • 
Humanitas onder dak • IMP Projectbureau • Impresora •	Jonkman	coating	• Kiwanis 
Hengelo • Koldijk BV • Krijnsenteksten • Ladies Sport •	Leijh	Kappelhoff	Seckel	van	
den Dobbelsteen architecten • MeeTwente • Metropool • Ons Belang • Oranje 
Fonds • OSG ’t Genseler • Pact MVO Hengelo • Perrit • Pieter Lem Makelaars BV •  

Sympathy Partners 
ondersteunen De Slinger 
door jaarlijks minimaal 
€250 te doneren, of 
leveren een bijdrage in de 
vorm van mankracht, 
materialen of diensten.
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PvdA	 fractie	 Hengelo	 • Radio Hengelo •	 Reinder	 Witting	 Advies	 en	 Interim-
management • RIBW Twente • ROC van Twente • Rotary Hengelo • ROZ Twente • 
Santar • Saxion • Sensoor Oost Nederland • Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo 
• St. Brug naar Werk •	St.	Kringloop	/	Het	Goed	• Stadsservicebedrijf Hengelo • 
Steunpunt Informele Zorg • Suwijn Notarissen • Tactory • Tapijt Super • Ten Hag 
Makelaarsgroep Hengelo • Ten Thije Groep • Timberland • Trivium Meulenbeltzorg 
• Twence • Twickel College • Uitgeverij Davinci • Van Wijnen projectontwikkeling 
Oost BV •	Videofilmclub	Hengelo	 • Voetbalvereniging HVV • Vrouwencentrum 
Roza •	VVD	 fractie	Hengelo	 • Werkplein Midden Twente • Wetenschapswinkel 
Universiteit Twente •  Fopshop Hengelo

Aan alle Sympathy Partners die de afgelopen 10 jaar wel een bijdrage hebben geleverd  
aan De Slinger Hengelo maar niet vermeld staan, willen we bij deze onze dank betuigen!  
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IEDEREEN NOGMAALS
Bestuur en vrijwilligers 

Bestuursleden 2017: 

Gert Albert Abbing, Rabobank

Frank	Kerckhaert,	voorzitter	

Jeroen Kleinjan, Carintreggeland 

Harry Rupert, Welbions 

Ludan	Schmid,	Xpertise	Wonen	

Esther van Spall, Wijkracht 

Annemieke	Wolff	,	penningmeester	

Oud-bestuursleden:

Henk Dassen, Jeanet Makkinga, Henny Nijenhuis, Peter 

Pinkhaar,	Gert-Jan	Oude	Voshaar,	Erik	van	Putten,	Paul	Roessen,	

Ruth Semmekrot,  Ina Vogelzangs, Maarten Vonk, Reinder 

Witting,	Sandra	van	Zaal

Vrijwilligersteam 2017: 

Marieke van het Bolscher, coördinator Slingerbeurs,  

Jos Klaczynski, matchmakergroep, 

Nicole Kuipers, secretaresse, 

Henk Leerssen, ICT en fotograaf, 

Ine	Mengerink,	communicatie,	

Ellen	Oostdijk,	coördinatie	Slingerbeurs,	

Jan Quinten, team coördinator, 

Dio Stegehuis, accountmanager bedrijven, 

Fred Stokkers, accountmanager 

maatschappelijke	organisaties

Oud-vrijwilligers en stagiaires:

Cock Anchelon, Jeroen van Bergen, Marijke Blankenberg, 

Rowena Bolwerk, Marleen van Brandwijk, Marc Brasse, Louis 

ten Broeke, Esther van den Esschert, Linde Hogenkamp, Iris ter 

Horst, Rosalie Kappert, Tineke Klamer, Marcel Klieverik, Maike 

Kloet,	Silvie	Koffy,	Tim	van	de	Lagemaat,	Kyra	Lefers,	Priscilla	

Lunding,	Linda	Meijer,		Mike	Nalecz,	Sabine	Odink,	Renée	ten	

Oever,	Bart	Oude	Scholten,	Roelie	Reinders,	Monique	Riekhoff,	

Marianne Scholten, Hedy Siau, Nieke ten Tusscher, Helma in 

het Veld, Franklin Veldhuis, Liesbet de Vries, Ankie Vroling, 

Carla van der Wal, oud-projectleider, Steven Westenbrink, Rene 

Westerhof, Annemieke van Wezel 

Lidy Noorman, betaald projectleider Slinger Hengelo  

vanaf januari 2010  

Guido de Vries, betaald projectleider Slinger Jongeren  

van 2012 tot 2014
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IEDEREEN NOGMAALS
BEDANKT

Zonder medewerking en inspanningen van onderstaande bedrijven was dit magazine nooit tot stand gekomen.

Waarschijnlijk hebben we niet alle Partners en andere betrokkenen die in de afgelopen 10 jaar bijgedragen hebben aan De Slinger Hengelo kunnen achterhalen. Excuses aan degenen die we ten onrechte in deze brochure niet vermeld hebben. Onze grote dank gaat uit naar 
allen die ons werk mogelijk 

hebben gemaakt! 

Henk Leerssen 
Fotografie
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De Slinger Hengelo 

         blijft in beweging, 

  ook in de komende 

            10 jaar!



J A A R

Sluit je aan     en... slinger mee!
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