
Ze is gewend snel te schakelen en op de juiste knoppen te drukken. Dat komt goed van pas in haar functie als hoofd 
hospitality & events bij Musis & Stadstheater. Maar het zijn ook belangrijke eigenschappen voor een matchmaker bij 
de Arnhemse Uitdaging.

Simone Sanders – Musis & Stadstheater
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Vijf jaar geleden nam Simone het stokje over van 

matchgroeplid Bertine van Hooff, directeur van Koninklijke 

Burgers’ Zoo: “Over Bertines verzoek om opvolging hoefde ik 

niet lang na te denken. Ik word warm van maatschappelijke 

verbindingen met het bedrijfsleven. Wat mij betreft kan er op 

dat vlak nog veel meer gebeuren. En daar steek ik graag mijn 

handen voor uit de mouwen.”

Mensen, materialen en faciliteiten
Simone: “Verenigingen en stichtingen zijn soms nog te 

weinig zichtbaar. Veel bedrijven weten niet van hun bestaan. 

En al helemaal niet van de mogelijkheid om hen te steunen 

met mensen, materialen en faciliteiten. Gelukkig zien we 

dat maatschappelijk ondernemen in het bedrijfsleven steeds 

hoger op de agenda staat. Aan de Arnhemse Uitdaging de 

taak om die twee partijen te verbinden.” 

Kick
Samen met twaalf andere vrijwilligers uit het bedrijfsleven 

overlegt Simone vier keer per jaar over aanvragen vanuit het 

maatschappelijk veld: “Samen bespreken we of een vraag 

wel echt bij de Arnhemse Uitdaging thuishoort. Zo ja, dan 

zoeken we letterlijk naar de juiste match. Een geslaagde 

match geeft mij een kick.”

Kennismakingsuitje bij Focus
“Ik herinner me de vraag van buurthuis De Hobbit in 

Malburgen om een kennismakingsuitje voor vrouwen uit de 

wijk. De Hobbit is een belangrijk trefpunt waar vrouwen van 

allerlei culturele achtergronden hun beslommeringen delen 

en elkaar steunen. In samenspraak met Focus Filmtheater 

zijn deze vrouwen samen naar een filmvoorstelling geweest. 

Alleen al de trip er naartoe was verbindend: samen op de 

fiets of te voet de John Frostbrug over.”

Telefoontrainingen
“Voor Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen 

uit gezinnen met onvoldoende inkomen, heb ik 

telefoontrainingen geregeld door Direct Klantcontact. 

Door dit bedrijf zijn de medewerkers van Stichting Leer- 

geld getraind in slagvaardige telefonische communicatie. 

Musis zelf springt ook regelmatig in de bres: zo zijn 

wij al drie jaar op rij gastlocatie voor het bruisende 

ontmoetingsevent Maatschappelijk Matchen in Musis.”

Twee vliegen in één klap
“Voor de uitdagingen waar verenigingen en stichtingen 

mee worstelen zijn in het bedrijfsleven vaak vrij eenvoudige 

oplossingen voorhanden. Dat zit ‘m ook in kleine dingen: 

een luisterend oor, meedenken, advies. Dat geeft de 

betrokken bedrijven veel voldoening. Zij leggen zo op een 

andere manier een connectie met de regio. Het haalt de 

maatschappij dichterbij. Op hun beurt zijn de verenigingen 

en stichtingen geholpen met de expertise uit het 

bedrijfsleven. Twee vliegen in één klap dus.”
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“Hulp zit ‘m ook in kleine dingen: 
een luisterend oor, meedenken, advies.”

“Een geslaagde match geeft mij een kick”


