VOORDRACHTEN VOOR NOMINATIE ROJA 2008
Herman Albers, Stichting Hoftheater Raalte
Beste mensen,
Ik wil graag voordragen als ondernemer van het jaar:
INTERIMAIR
•
•

Omdat Interimair staat voor positivisme, passie, deskundigheid en actief ondernemen.
Bovendien koppelt Interimair haar landelijke opzet aan een ondersteuning van locale en
regionale goede en nuttige doelen.

Nico Jansen, Ongewoon Reclamebureau Raalte draagt Interimair voor
omdat Interimair een sterk sociale betrokkenheid aan de dag legt.
De directie zeer gedreven is en een zeer hoge kwaliteitsnorm hanteert in denken en doen. Zowel voor
eigen organisatie als haar klanten en leveranciers de mens in organisaties centraal stelt en daarmee
verbluffende resultaten weet te boeken in de organisaties waar zij als interim-manager wordt
gestationeerd.

Frans Kleine Koerkamp, Buglas Bamboo Institute Philippijnen
L.S.
Bij deze wil ik graag Interimair nomineren als ondernemer van het jaar in de categorie: handel,
industrie, diensverlening.
Deze nominatie steunt vooral op mijn ervaring met Interimair over de laatste 5 jaar.
•
•

•
•
•
•
•
•

Het inzicht van Interimair in ontwikkelingssamenwerking en wat daarmee samenhangt.
Het verstaan van de noden van de individuele personen en van de gemeenschap waarin
mensen leven.
Het daadwerkelijk aanpakken en ondersteunen van individuele en gemeenschaps-problemen.
Het maken van een selectie van sponsoractiviteiten dat zowel relevant en breed is opgezet.
Het advies geven aan managers en ontwerpers van projecten in binnen en buitenland.
Het schijnbaar onvermoeibare enthousiasme van de grondlegger van Interimair om mensen te
helpen hun plaats te vinden en in te nemen in de gemeenschap.
Het netwerk van Interimair strekt tot ver over de grenzen, zelfs tot in de Filippijnen.
Een waardige en waardevolle kandidaat voor deze prestige prijs.

Tenslotte, de persoon van Marlé Nijhuis is een exponent van de moderne vrouw, die haar leven inzet
voor de medemens. Zij is een juweel in de Raalter gemeenschap.
Met de beste wensen,
Frans Kleine Koerkamp
Chairman, Buglas Bamboo Institute, Inc.
P.O. Box 82
DUMAGUETE CITY, Philippines

Albert Nijhuis, Toerclub Nieuwleusen
Interimair werkt landelijk, maar is met haar sponsoractiviteiten altijd regionaal actief. Ze zoekt altijd
naar sociale en culturele evenementen om te sponsoren. Als laatste sponsoractiviteit heeft ze het
mogelijk gemaakt dat bewoners van verzorgingstehuis de Eeshof met 30 personen een bedevaartreis
kon maken naar Lourdes. Ondanks haar drukke werkzaamheden heeft zij de bewoners zelfs nog
uitgezwaaid op het vliegveld in Eindhoven.

Marcel Kieft, Amersfoort
Omdat deze onderneming zich in positieve zin weet te onderscheiden: de klantgerichtheid goed is en
zij heeft maatschappelijk en sociale betrokkenheid. Daarmee vergroot zij de bekendheid van Raalte.

René Schoenaker, voorzitter Gibo Groep / Kwiek Raalte
Als voorzitter van handbalvereniging Gibo Groep / Kwiek uit Raalte ben ik van mening dat Marlé
Nijhuis met haar bedrijf Interimair voor ROJA 2008 het meest in aanmerking komt.
De motivatie luidt:
Marlé onderscheidt zich als ondernemer doordat ze uniek is door zowel in haar privé-leven als zakelijk
met haar bedrijf consistent gedrag toont in gepassioneerde sociaal maatschappelijke betrokkenheid.
Ze besteedt daar een substantieel deel van haar geldelijke middelen voor zonder korte termijn doelen
zoals winstbejag. Juist die integere balans maakt haar uniek en hierdoor is ze een positief voorbeeld
in onze maatschappij van verregaande individualisering.

Hilde Weerts, Tempo-Team Management & Beleid Amsterdam
Marlé Nijhuis bewonder ik om haar passie en gedrevenheid. Marlé geeft niet alleen binnen haar eigen
vakgebied het positieve voorbeeld, maar met haar maatschappelijke betrokkenheid en algemene
interesse, ook ver daar buiten. Een hele grote pluim voor deze ondernemer!

Bernadette Maat, Benthuizen
Interimair is een dienstverlener die zich zowel nationaal als internationaal richt op de sociale zekerheid
en zorg. Interimair is zeer betrokken bij deze soort van dienstverlening.
Juist in deze tijd waarin iedereen steeds minder over lijkt te hebben voor een ander, is een beetje
extra aandacht voor de sociale zekerheid en de zorg (en dus ook voor Interimair) mijns inziens op zijn
plaats.

Marielle Eussen, EuSZ Consultancy, De Bilt
Marlé Nijhuis is Interimair
Interimair is Marlé Nijhuis
Management, advies en ondersteuning
In de sociale zekerheid en zorg
Standplaats Raalte
Eerlijk, toegankelijk en duidelijk
Betrokken en enorm gedreven
Klant- en servicegericht

Landelijk op de kaart
Vrijwel continu ‘en route’
Maar écht thuis in Raalte
Het hart op de goede plaats
Over grenzen heen kijkend
Goede doelen ondersteunend
Een vorm van het delen van succes
Kortom een maatschappelijk ondernemer
Een voorbeeld van…
Hoe groot(s) een kleintje kan zijn
Publiciteit voor Raalte!

Khaddouj Erahoutan, individueel begeleider Stichting Anton Constandse (GGZ)
Den Haag
Geachte ROJA-jury,
Middels dit schrijven wil ik in de categorie Handel, Industrie en Dienstverlening, de ondernemer
Interimair voordragen als Raalter Ondernemer van het JAar 2008.
Stichting Anton Constandse (een Haagse GGZ instelling) schakelde haar in 2006 in om orde binnen
de organisatie te scheppen. Zij nam de opdracht zeer enthousiast aan en wist iedereen te inspireren.
Als manager stimuleerde zij niet alleen het personeel maar misschien belangrijker nog: ook de
zorgconsumenten, onze cliënten. Het feit dat zij tijd weet te vinden om ook na het beëindigen van haar
opdrachten nog de cliënten te bezoeken is bewonderenswaardig.
Dat zij zich inzet voor de zwakkere in de samenleving is ook merkbaar aan de vele instanties die zij
sponsort.
Haar geëngageerde onderneming Interimair heeft dan ook grote betekenis voor de maatschappij. Als
management weet zij het vakmanschap met een hart te besturen. Haar maatschappelijke en sociale
betrokkenheid is groot en merkbaar aan haar inzet, landelijk en regionaal.
Als iemand het verdient om genomineerd te worden tot beste ondernemer van het jaar, dan is dat
Marlé Nijhuis van 'Interimair'.

Ellen Overdijk, bijzondere bijstand consulent gemeente Schiedam
Interimair aangemeld voor nominatie, omdat:
ik zelden iemand ben tegengekomen die zò betrokken kan zijn bij de personen die zij tegenkomt in
haar werk en daarbuiten. In beweging brengen van mensen die soms bewust/onbewust vast zitten.
Kijken naar mensen en die de juiste richting uit wijzen, opdat zij hun mogelijkheden optimaal benutten.
Mogelijkheden die zij vaak eerder ziet dan de persoon in kwestie zelf. Dit getuigt wat mij betreft van de
enorme betrokkenheid en geïnteresseerdheid die zij kan tentoonstellen voor mensen die bereid zijn te
ondernemen, op professioneel gebied en persoonlijk gebied.
Daarnaast is zij ook in staat haar eigen bedrijf met alle passie en kennis die zij bezit te ontwikkelen tot
een krachtige onderneming die kwaliteit levert. Kortom, gepassioneerd ondernemerschap!

Safoera Nazarali, bijzondere bijstand consulent gemeente Schiedam
Interimair aangemeld voor nominatie, omdat:
zij heel betrokken is bij de personen die zij tegenkomt in haar werk en daarbuiten en mensen
ondersteunt en stimuleert zodat zij hun mogelijkheden inzien en optimaal benutten. Dit getuigt van
goed ondernemerschap.

Los van de kennis die zij in heel veel opzichten bezit, is het ook een kwestie van karakter om een
succesvol ondernemer te kunnen zijn.
Samengevat: KWALITEIT EN KARAKTER is wat Interimair zo bijzonder maakt.

Jacqueline Sleeboom, projectsecretaris gemeente Schiedam
Interimair aangemeld voor nominatie:
daadkrachtig, vasthoudend en zet zich voor meer dan 100% in voor haar opdracht.

Marianne Ruiter, Raalte
Deeluitmakend van de vriendenkring van Marlé Nijhuis, eigenaar/directeur van INTERIMAIR, heb ik
haar loopbaanontwikkeling aardig kunnen volgen.
Door haar wilskracht en doorzettingsvermogen heeft ze het uiteindelijk gebracht tot zelfstandig
ondernemer met een sociaal gezicht.
Haar opdrachtgevers prijzen haar enthousiasme, deskundigheid en tomeloze inzet.
Ze heeft een goed gevoel voor rechtvaardigheid en goed zicht op mensen en onderlinge
verhoudingen. Ze is eerlijk en betrouwbaar en levert kwaliteit.
Ook buiten haar werk laat ze een sociaal maatschappelijke betrokkenheid zien en ondersteunt ze in
financieel opzicht sociale en culturele doeleinden.
Marlé Nijhuis, de harde werker die staat voor Interimair, draag ik dan ook graag voor als ondernemer
van het jaar 2008. Ze verdient het !!!!

Miriam de Boer, Vollenhove
Interimair is een bedrijf dat een integere en doortastende bedrijfsvoering ten toon spreidt. Dit bedrijf
(een eenmansbedrijf!) zet zich voor de volle 100% in voor haar cliënten. Men krijgt waar voor zijn geld;
de dienstverlening staat kwalitatief op een bijzonder hoog peil. Bovendien heeft Interimair de
interpersoonlijke relatie hoog in het vaandel staan.
Interimair heeft de rapporten van haar opdrachten op de site staan (www.interimair.info); deze zijn de
moeite waard om gelezen te worden. Ik weet zeker dat Interimair, momenteel veelal werkzaam buiten
de regio, ook in de eigen regio veel kan betekenen in de dienstverlening. Interimair beweegt zich op
een breed sociaal vlak: gemeentelijke overheden en zorginstellingen.
Laat men de koers bepalen door Interimair, dan vaart men een behouden vaart.
Daarom nomineer ik Interimair.

Cor en Sieni Schouten, Stichting Havonos – Hart voor Noo(r)d Oost Sri Lanka
Omdat wij Interimair kennen als zeer betrokken, gedreven, doortastend en besluitvaardig, zich voor
100% inzet in de sociale zekerheid en zorg.
Zij voldoet absoluut aan alle criteria die gesteld worden voor deze onderscheiding in de
categorie dienstverlening.
Interimair is een aanwinst voor onze maatschappij.
Doordat Interimair zelf nooit op de voorgrond treedt zou het heel fijn zijn dat zij nu eens, als Raalter
Ondernemer van het jaar, onderscheiden gaat worden.
Zij verdient het!

