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Algemeen Jaarverslag Stichting Van Hier Naar Daar 2020. 

1. Profiel van de Stichting.
De kern van het concept van Stichting ‘Van Hier Naar Daar’ is om kansarme jongeren van ‘hier naar daar’ 
te krijgen. 
‘Hier’ betekent zaken die voor jongeren nu hinderend, belemmerd en onwenselijk zijn om zich te kunnen 
manifesteren in de arbeidsmarkt. Zoals, vroegtijdig schoolverlaten, leerproblemen vanwege sociale 
problematieken (verslaving, detentie), een moeilijke en kansarme thuissituatie e.d. 
‘Daar’ de gewenste situatie: een baan, een leerervaring, een diploma, perspectief, een stap verder 
richting die zaken. 
Het gaat om het activeren, leren, en werken van mensen naar vermogen. 

In onze ogen is het belangrijk dat we een stimulerende en dynamische omgeving creëren voor deze 
jongeren waardoor kansen en mogelijkheden ontstaan voor deze jongeren om deze aan te grijpen. 
Daarvoor brengt de Stichting mensen in zorginstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en scholen in 
contact: connecting people.  
• Ondernemers en scholen
• Ondernemers en gemeente
• Ondernemers en werkbedrijf
• Ondernemers en ondernemers
• Ondernemers en zorginstellingen

Juist deze diversiteit en elkaar opzoeken op de grenzen van de eigen organisatie, allemaal vanuit de eigen 
culturele achtergrond, dáár gebeuren interessante dingen. Daar ontstaan nieuwe leervelden: met elkaar 
nieuwe ideeën genereren, elkaar inspireren, experimenteren en enthousiast maken voor het concept en 
onze doelgroep. In de visie van de Stichting is dit de kern van sociaal ondernemerschap. Sinds 2015 geven 
we hier onze energie aan en geven vorm aan dit concept.  

De Stichting is een door SBB gecertificeerd erkend leerbedrijf. Wij ontwikkelen praktijkgerichte 
opleidingen en wij starten deze op en wij creëren en plaatsen leerlingen op stage- en 
ontwikkelplekken bij onze aangesloten ondernemers.    

2. Jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
In de regio Rijk van Nijmegen zijn ongeveer 1.500 jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben en in de databank staan van het Werkbedrijf van Rijk van Nijmegen. Tevens gaat het om 
jongeren met een justitieel verleden en terug moeten naar de maatschappij (Stichting Moria). Een 
groot deel ervan is ‘opgegeven’ en wordt niet meer actief bemiddeld. Met de traditionele 
taakopvatting en beschikbare middelen zijn de gemeente en het werkbedrijf niet in staat om deze 
problematiek individueel of gezamenlijk op te lossen. Een innovatieve visie en aanpak met alle 
partijen zijn nodig om deze problematiek op te lossen.  
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Kernpunten van een dergelijke visie en aanpak zijn: 
• Alleen kan je het niet meer, je moet het samen gaan doen (ketenaanpak). Met partijen als:

gemeente, werkbedrijf, UWV, Zorginstellingen zoals Stichting Moria, ontwikkelbedrijf (o.a.
Stichting Van Hier Naar Daar), lokale geëngageerde ondernemers (o.a. ION), jongeren, lokale
marktpartijen die hun kennis/knowhow inzetten, scholen (o.a. VO) vrijwilligers.

• Al deze partijen hebben verschillende verantwoordelijkheden en taken. Gemeente: beleid en
faciliterend. Ondernemers: werk- en ervaringsplaatsen, stages en arbeidsplaatsen, knowhow.
Scholen: opleidingen op maat en jongeren. Ontwikkelbedrijf Stichting Van Hier naar Daar:
regisserend, faciliterend, uitvoerend, bemiddelend, initiatieven en experimenten. Jongeren:
leren en opleiden. Nijmeegse zorginstellingen: locaties en jongeren.

Stichting Van Hier Naar Daar is één van ketenpartners. Onze kerntaak is invulling geven aan het 
begrip ‘sociaal ondernemerschap’. Wij definiëren dit als volgt:  
• Ondernemers en bedrijven die maatschappelijke waarde creëren met hun economische

activiteiten door het plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op
werkervaringsplaatsen en/of stageplaatsen in H400 aan de Hatertseweg 400 (inpandig binnen
VSO School) en locatie Tarweweg of op andere ondernemerslocaties. Doel hiervan is: de weg
(weer) kunnen vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.

• Wij zoeken zelf ook naar nieuwe initiatieven door met andere ketenpartners te kijken naar
nieuwe (circulaire) economische activiteiten of in de horeca waarbij wij met andere ketenpartijen
samenwerken om jongeren in te zetten. Iets soortgelijk zoals een leer-werk winkel voor VSO.

3. Bestuur Stichting Van Hier naar Daar.
Het bestuur van de Stichting ‘Van Hier Naar Daar’ heeft in 2020 de 4e vacante positie in het bestuur 
ingevuld met de komst van de jurist Güven Erkaslan. Met zijn persoonlijkheid en juridische achtergrond 
kan hij veel bijdragen aan de verdere groei van de Stichting.  
Resumerend bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende personen  

- Peter van Lent, voorzitter
- Pieter de Wit, penningmeester
- Tosca van Lamoen, secretaris
- Güven Erkaslan, lid

4. Overleg en communicatie
Het bestuur vergaderde in 2020 26 maal op de vaste locatie H400 in Nijmegen.  
Op 23 oktober 2020 heeft het bestuur samen met de projectleider MKVJ een zogenaamde heidag 
georganiseerd om de strategie van de Stichting voor het komende jaar te herijken.  
Het stichtingsbestuur heeft samen met projectleider MKVJ driemaal overlegd met de directie/bestuur van 
Pro College. 
Ook heeft het bestuur tweemaal een zogenaamd ‘groot-overleg’ gehad met de bedrijfsleider en assistent-
bedrijfsleider van Pronkwinkel en projectleider MKVJ.   
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5. Personele mutaties
Met ingang van 1 februari 2020 is de vacante functie bedrijfsleider Leer-Werk-Winkel Pronk, na een 
sollicitatieprocedure, opnieuw ingevuld. Het bestuur heeft nadrukkelijk gekozen voor iemand die kan 
voldoen aan twee belangrijke aspecten in de functie: commercieel/ondernemend zijn en beschikken over 
pedagogische kwaliteiten.  

6. Projecten: Pronkwinkel en opzetten opleidingsprogramma.
Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van twee grote projecten: het verder 
versterken van leer-werkwinkel Pronk en het uitwerken van een kansrijk opleidingsprogramma in het 
kader van het 2e jaar van onze deelname aan het programma MKVJ van het Oranje Fonds en in 
september 2020 de continuering ervan in het laatste 3e jaar. 

6.1 MKVJ-project Oranje Fonds, tweede jaar 
In het 2e jaar tot 1 september 2020 zijn onze plannen, in dialoog met het Oranje Fonds, verder 
concreter, completer en scherper geformuleerd. Om in het programma MKVJ-begeleidingstrajecten 
van de jongeren te ontwerpen, te organiseren en succesvol uit te voeren hebben we de plannen die 
we in het 1e jaar van het project hebben gemaakt verder uitgewerkt en concreet gemaakt en op 
verschillende terreinen ontwikkeltrajecten benoemd. Dat gaf ons en het Oranje Fonds vertrouwen 
dat we op de goede weg zaten. Het hele MKVJ-programma vraagt om een integrale aanpak. Een 
integrale aanpak omvat het volgende: 

• Het nemen van meervoudige en samenhangende initiatieven in het kader van de
doelstelling van het MKVJ-programma.

• Ontwikkelen en aanspreken van brede kennis en kunde van alle betrokkenen.
• Aandacht voor organisatieontwikkeling. Hoe onze organisatie is ingericht en de

betrokken professionals, ondernemers en vrijwilligers in de toekomst worden
ondersteund.

Voor het tweede jaar van het traject, lopende van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020, is 
een bedrag van €65.000 aan de Stichting toegezegd en €58.500 voorgeschoten om onze activiteiten 
te kunnen organiseren en uitvoeren. Het ontwikkelprogramma van onze Stichting voor de periode 
tot en met 31 augustus 2020 luidde als volgt.   
• De integrale aanpak vraagt ook om een plan voor de inzet en ondersteuning van meerdere

partijen, zoals scholen (de Praktijkscholen VSO Kristallis en Pro College en enkele Nijmeegse
VMBO-scholen), Stichting Moria (ex-gedetineerden jongeren), JWR (elektrotechniek), Edward
Wolfs (opleiding elektrotechniek), WBRvN (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen), gemeente Nijmegen,
enkele partijen uit het bedrijfsleven. De inzet van deze externe partijen hebben geleid tot een
goed werkend ecosysteem van waaruit diverse kansrijke initiatieven zijn ontstaan. De integrale
aanpak heeft geleid tot twee concrete projecten: de start van onze leer-werkwinkel Pronk in mei
2019 en de doorontwikkeling ervan in 2020 en het opzetten en starten van enkele
praktijkopleidingen voor leerlingen van speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en VMBO, zoals de
opleidingen elektronica, duurzaam bouwen, servicemonteur, grafische opleidingen,
computeropleidingen, Arduino-opleiding en horeca.
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• Aandacht en planvorming voor coaching en begeleiding van de projectleider en ondersteuning 
van de uitvoerders, ondernemers en vrijwilligers. Henny, als projectleider, heeft van het Oranje 
Fonds de nodige opleiding en coaching gehad om zijn rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen. 
Daarnaast was en is hij 1e aanspreekpunt voor het traject. Verder is het partnership met partijen 
die jongeren kunnen plaatsen verder uitgebouwd: werkbedrijf, zorginstellingen, VMBO-scholen, 
stichtingen.  

• Algehele professionaliseringslag: ontwikkelen van een vrijwilligersplan en een 
opleidingsprogramma voor vrijwilligers en ondernemers om met de jongeren te begeleiden, 
werken met contracten, crm-systeem, administratie, software e.d. Omdat bijna alle aandacht van 
het bestuur en de projectleider in 2019 uitging naar Pronk en de praktijkopleidingen is er 
onvoldoende tijd en aandacht geweest voor het ontwikkelen van een vrijwilligersplan. Dit plan 
heeft zijn beslag gekregen in 2020 

• Verder hebben we de nodige kennis en ervaring tot onze beschikking hebben verder uitgebreid: 
juridische ondersteuning (voor contracten, privacy e.d.), financieel- en fiscale ondersteuning (wat 
kan wel/niet), marketing, profilering en communicatie en andere deskundigheid waar nodig 
(organisatieadvies, bestuurs- en managementvaardigheden). 
 

6.2 Leer-werk-winkel Pronk 
In het verlengde van onze missie en het MKVJ-programma is, samen met onze partner Pro College 
(een praktijkschool in Nijmegen, Bemmel, Wijchen en Boxmeer) op 15 mei 2019 een nieuwe leer-
werkwinkel gestart voor leerlingen die passen in de doelgroep van het Oranjefonds. In 2020 hebben 
we de winkel verder versterkt. 
6.2.1 Partnership met Pro College 
Pro College biedt praktijkonderwijs aan jeugdigen die vanwege hun cognitieve capaciteiten het beste 
leren in de praktijk. Leren door te doen. Met de juiste begeleiding is het merendeel van deze 
jongeren prima in staat om in een reguliere werkomgeving te leren en te werken. Ook zijn ze vaak 
goed in staat om hoger opgeleide krachten, bijvoorbeeld in de zorg of in de techniek, te 
ondersteunen. Veel van deze jongeren komen juist in een praktische werkomgeving tot hun recht, 
omdat die hun de structuur biedt die ze vaak zo nodig hebben. Het praktijkonderwijs stelt zichzelf 
dan ook tot doel om haar leerlingen zoveel als mogelijk naar regulier werk te begeleiden. Daarbij is 
de inzet van Pro College niet alleen gericht op het vinden van werk, maar ook op het behoud ervan. 
Werkbehoud is van groot belang om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in onze 
samenleving.  
 
De school ervaart echter dat het voor leerlingen, om diverse redenen, heel lastig kan zijn om 
succesvol de stap te maken van stage naar regulier werk. Extra begeleiding op de werkplek in de 
praktijk/stage is gewenst en vaak zelfs noodzakelijk om die stap te kunnen maken. Om diverse 
praktische redenen is dat vaak niet te doen op een stageplaats. Het concept Pronk-winkel, een leer- 
en werkplek voor leerlingen biedt kansen voor leerlingen om die moeilijk stap van stage naar regulier 
werk succesvol te maken.   
Jongeren van praktijkonderwijs zijn kwetsbaar en uitval na school ligt op de loer. Praktijkkennis en 
praktijkervaring opdoen is zeer belangrijk voor deze jongeren om de kwetsbare periode tijdens en ná 
school te kunnen overbruggen om redenen van motivatie, zelfvertrouwen en erkenning van eigen 
mogelijkheden.   
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Voor onze Stichting hebben we met Pro College een juiste, complementaire en betrouwbare partner 
gevonden past bij onze doelstelling: het aanbod van jongeren die een praktijkopleiding kunnen 
volgen op het terrein van horeca en retail en die van daaruit kunnen doorstromen naar regulier werk 
of een Mbo-opleiding.  
 
6.2.2 Propositie Pronk 
Pronk is een levensechte winkel met producten, diensten en horecafunctie waar dagelijks een drie- 
tot vijftal leerlingen retail- en horecapraktijkervaring opdoen om een winkel te runnen. Alles onder 
dagelijkse begeleiding van bevlogen mensen, een winkelmanager en assistent winkelmanager, 
docenten en vrijwilligers. De unieke producten worden grotendeels gemaakt door de leerlingen van 
de scholen zelf of door jongeren van zorginstellingen of door ondernemers die aan ons verbonden 
zijn. Veel horecaproducten worden door de leerlingen van Pro College zelf gemaakt, zoals appeltaart, 
brownies, soepen, verse broodjes, tosti’s e.d. Daarnaast biedt Pronk ruimte aan lokale leveranciers 
met lokale (Nijmeegse) producten. 
 
Het initiatief van de Pronk-winkel vult een hiaat op. Zoals gezegd is de stap van onderwijs/stage naar 
uitstroom te groot gebleken waardoor te veel leerlingen onbedoeld (dreigen) uit te vallen. De Pronk-
winkel is een beschermde leer-werk-winkel waar leerlingen in ‘real life’ leren en ervaren, onder 
begeleiding van docenten en een ervaren pedagogische winkelmanager en assistent, hoe het is om 
alle facetten van retail en horeca te doorlopen en in het echt om leren gaan met klanten. M.a.w. de 
leerlingen ervaren de echte praktijk en in de Pronk winkel worden ook producten verkocht van 
leerlingen, die vakonderwijs volgen.  
 
De leer-werk-winkel “Pronk” was anno 2020 nog vrij uniek in Nederland. Het is een project waar 
retail, scholing, zorg en werk elkaar ontmoeten. Hier worden praktijklessen gegeven voor de 
verschillende arbeidsrichtingen en daarnaast worden er nieuwe kansen gecreëerd voor leerlingen die 
uitstromen richting arbeidsmatige dagbesteding of laagdrempelige werkplekken. Richtingen waarin 
de leerlingen zich in de Pronkwinkel kunnen ontwikkelen zijn horeca, retail en facilitair.  
 
Dit alles in een omgeving waar oog is voor plezier, trots en waar kansen worden geboden en de 
samenleving elkaar treft. Door het toevoegen van extra diensten en dat er in het winkelcentrum een 
winkel is gestart, tegen de trend van leegstand in, ervaart de bewoner en bezoeker van 
winkelcentrum Dukenburg een verbetering van verblijfsklimaat. Dat hebben wij 2019 al ervaren. 
Publiek en klanten geven ons positieve feedback in ons gastenboek. Daarnaast worden enkele 
diensten aangeboden, zoals wasserette, tegen een gereduceerd tarief waardoor ze voor een groot 
publiek aantrekkelijk zijn. Het ontmoetingscentrum in onze winkel is voor veel alleenstaanden en 
ouderen een invulling aan de dag gebleken door de sociale functie die het project uitdraagt.  
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6.2.3 Covid-19 
Natuurlijk mag ook niet onvermeld blijven dat het Covid 19-virus een flinke wissel heeft getrokken op 
de ontwikkeling van Pronk. Juist het praktijkleren in Pronk heeft een heel groot gedeelte van het jaar 
stilgelegen door de verplichte sluiting van winkels en scholen door de overheid. Deze verplichte 
sluiting heeft grote consequenties gehad voor Pronk. De volgende zijn te noemen. 
• Een groot gedeelte van het jaar (voorjaar 2020 en najaar 2020) hebben we Pronk als winkel en 

als horecaonderneming moeten sluiten. Hierdoor viel een groot gedeelte van onze commerciële 
omzet weg en daarmee werd een flinke streep door de ontwikkeling van onze winkel gezet.  

• Daarnaast betekende het ook dat er geen plek meer was voor leerlingen die in onze winkel aan 
het praktijkleren waren. Online-leren zijn voor theoretische vakken nog wel een uitkomst, voor 
praktijkleren is online-les geen alternatief.   

• Evenals vele MKB-bedrijven in Nederland hebben wij voor financiële ondersteuning moeten 
aankloppen bij de overheid in de vorm van de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid), TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TOGS 
(Tegemoetkoming schade COVID-19). Na een gewonnen bezwaarprocedure tegen afwijzing zijn 
we alsnog voor deze steunmaatregelen in aanmerking gekomen. 

• Ook hebben we compensatie gekregen van onze verhuurder. De afgesproken huurverhoging 
m.i.v. 1 maart 2020 is komen te vervallen voor een half jaar. M.i.v. 1 september 2020 is deze 
afspraak voor een nieuwe periode verlengd.  

 
6.2.3 Doelen en resultaten 
Doelstelling. 
- We willen van de Pronkwinkel nog steeds in drie jaar een project maken, ondanks Covid-19, dat 

zichzelf bedruipt uit de omzet van de winkel, diensten en bijdragen van partners bij succesvolle 
doorstroming van leerlingen.  

- Leerlingen moeten beter kunnen doorstromen naar de praktijk, naar betaalde banen in retail- en 
horecasector. Verschillende winkeliers in Winkelcentrum Dukenburg tonen belangstelling voor 
onze leerlingen. Het project is ook bedoeld als voorbeeld voor creatieve invulling van leegstand 
winkelpanden overal in Nederland.  

Resultaten 
- Ondanks Covid-19 hebben in de Leerwerkwinkel Pronk ongeveer 7 leerlingen stagegelopen. In 

vakantieperioden en voor de vrije dagen van scholen hebben verschillende leerlingen op basis 
van een vakantiewerk-overeenkomst bij Pronk stagegelopen. De opleiding en begeleiding ter 
plaatse werd verzorgd door docenten van de scholen maar ook door de Pronk 
winkelmedewerkers. De tijd en inspanning, die gevraagd worden van de Pronk-medewerkers, 
was groter dan vooraf ingeschat is. Verschillende leerlingen hebben inmiddels ook werk 
gevonden in andere winkels in Winkelcentrum Dukenburg, bijv. bij Staal Sport, Albert Heijn en 
Hema. Met de betrokken scholen werken we aan betere registratie van resultaten zoals 
doorstroom naar werkgelegenheid en/of vervolgopleidingen.  
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- Naast de stage-mogelijkheden heeft de school ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
producten die door leerlingen zijn gemaakt in Pronk te verkopen. Deze producten worden tijdens 
vakvaardigheidslessen door leerlingen gemaakt, o.a. houtbewerking, metalen producten, groen 
(bijv. mooie hangplantjes), kaarsen en natuurlijk alle verse horeca-producten, zoals soepen, 
muffins, vers belegde luxe broodjes, appeltaarten, diverse lekkernijen voor bij de koffie en thee.  

 
De doorontwikkeling van de winkel aan het begin van het jaar kreeg een stevige impuls doordat een 
nieuwe bedrijfsleider werd aangetrokken.  Met veel voortvarendheid en slagkracht is Pronk tot een 
winkel met uitstraling getransformeerd met ‘smoel’ en een duidelijk concept. Daarnaast is extra 
duidelijkheid geschapen voor de leerlingen in de winkel een duidelijke structuur mee te geven 
middels een lijst van dagelijkse activiteiten hoe een winkel op te starten en te sluiten en enkele 
duidelijke gedragsregels van wat wel/niet verwacht mag worden van leerlingen in de winkel. Tot aan 
de twee verplichte sluitingen (horeca én retail) liepen we in omzet voor op 2019. 
  

6.3 Opleidingen Stichting Van Hier Naar Daar. 
In 2020 zijn we voortvarend doorgegaan met het ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen voor 
leerlingen uit praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, VMBO en ROC. Hieronder zal in het kort worden 
aangeven wat de karakteristieken zijn van de opleidingen.  
6.3.1 Elektronica 
Leerlingen worden opgeleid tot Assistent Elektromonteur. Zij leren in een aantal modules enkele 
basisvaardigheden en leren basiskennis die nodig zijn voor het vak tot elektromonteur, dit ligt op het 
niveau MAVO 3 en 4 (VMBO). De vakdocenten Edward Wolfs en Peter van Gentevoort hebben grote 
groepen leerlingen lesgegeven, sommige van hen zijn begonnen met 1 dag en hebben de cursus niet 
afgemaakt om diverse reden (niet het juiste vak, geen motivatie), de meeste leerlingen hebben deze 
praktijkopleiding succesvol afgerond. Een groep van 8 statushouders heeft het diploma ontvangen en 
zijn allemaal via onze partner MVO Solutions geplaatst bij een werkgever.  
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6.3.2 ICT Refurbishing en ICT-Repair Café.  
 

 
 
Computer Refurbishing en ICT-Repair Café zijn in juli 2020 opgericht en worden gecoördineerd door 
een deskundige vrijwilliger/opleider. In 2020 zijn zes MBO studenten van het ROC Nijmegen en 10 tot 
15 Vmbo’s opgeleid. De Mbo’s niveau 3-4 werden als ‘buddy’s’ gekoppeld aan de vmbo-leerlingen. 
Een leuke bijkomstigheid om te vermelden is dat de Mbo’s erg veel hebben geleerd van de Vmbo’s. 
Bij navraag bleek dat veel vmbo-leerlingen in hun vrije tijd veel met computers, software en gaming 
bezig zijn. Daarmee is weer aangetoond dat leerlingen op diverse niveaus (mbo, vo, vso) veel leren in 
de praktijk en in privésituatie en dat loopt kriskras door de onderwijsniveaus en leeftijden heen. 
Leerlingen van verschillende opleidingen leiden zichzelf veelal op in eigen tijd of privétijd omdat ze 
geïnteresseerd en gemotiveerd zijn en het gewoon het leuk vinden. 
De Stichting Van Hier Naar Daar heeft middels ICT-Repair Café activiteiten van het bedrijf CSN 
(Computer Service Nijmegen) overgenomen, zowel het gehele klantenbestand als de opdrachten. 
Daarmee is er in augustus een vliegende start gemaakt met betalende klanten en mooie opdrachten. 
Helaas bleek later dat de opdrachtenstroom sterk terugliep aan het einde van het jaar. 
6.3.3. Arduino opleiding 
Bij de opleiding Arduino leren leerlingen het aansturen van CNC machines en lasermachines. Hier 
hebben meerdere leerlingen van ICT aan meegedaan, voornamelijk bij de module robotica. 
Leerlingen vanuit de ICT opleiding hebben hier ook aan meegedaan. Deze leerlingen zijn niet terug te 
vinden in de Verwey-Jonker-metingen omdat ze initieel al geregistreerd staan bij de opleiding ICT 
Refurbishing.  
6.3.4 Horeca en catering. 
Deze opleiding is gestart in juni 2020 en liep door tot einde van het jaar 2020. De opleiding is opgezet 
en georganiseerd door cateringbedrijf ‘Tom’s Taste’ en het praktijkleren vindt ook daar plaats onder 
begeleiding van de eigenaar en een deskundige vrijwilliger. Tom’s Taste een door het SBB erkend 
leerbedrijf niveau 3.  
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De begeleiding bestaat uit het ontwikkelen van basisvaardigheden in de horeca en 
werknemersvaardigheden zoals deze worden geduid door Stichting Vakbekwaamheid Horeca. De 
leerling loopt stage, heeft een ontwikkeltraject te doorlopen of wordt voorbereid op een passende 
dagbesteding en stroomt uit naar een vervolgopleiding. De leerlingen zijn meestal een jaar 
verbonden aan de Stichting, soms wat langer en soms wat korter. Het zijn cliënten van Stichting 
Moria (partner van Stichting VHND), van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (partner van Stichting 
VHND) en van gemeente Nijmegen (partner van Stichting VHND). 
6.3.5 Grafische opleiding. 
Deze opleiding is ontwikkeld en wordt verzorgd door MediaMail, partner van de Stichting.  
Voor leerlingen die grote interesse hebben in grafische werkzaamheden, kennis en vaardigheden 
willen ontwikkelen in de diverse Adobe programma’s die in de grafische sector worden gebruikt en 
die willen meewerken aan allerlei opdrachten/projecten van MediaMail. Tijdens de stage leert de 
leerling niet alleen het ontwerpen en designen van posters, banners en websites voor klanten van 
Media Mail, maar de leerling leert ook de grafische industrie van A tot Z kennen. Daaronder valt het 
printen, inpakken en gereedmaken voor verzending van diverse opdrachten, inclusief inhoud en 
vormgeving van eigen stageverslag. Na de opleiding kennen ze de Adobe programma’s, veel ins en 
outs van een druk- en printbedrijf en zijn ze creatief en vaardig met maken van flyers, 
basisvaardigheden voor het maken van websites, opmaken van huisstijl, en ze kunnen zelf 
ontwerpen maken.  
6.3.6 Plastic straat opleiding. 
Samen met de St Maartenskliniek als partner verzamelen wij al het verbruikte niet-medische plastic 
en verwerken in een ‘plastic straat’ met allerlei deelbewerkingen door machines tot grondstof voor 
het maken van 3D geprinte producten die weer worden afgenomen door de St Maartenskliniek, zoals 
plastic vazen, plastic bekers e.d. Hier zijn verschillende leerlingen van Kristallis college op stage 
geweest. Momenteel zijn er twee leerlingen die vanuit Technovium (afdeling Creatieve Technologie), 
bezig zijn met het uitschrijven van het leerprogramma Plastic Recycling (informatie over plastic 
recycling), een lesprogramma voor jongeren en het ontwerpen van nieuwe mallen. 
6.3.7. Bouwopleiding. 
Deze opleiding wordt verzorgd door Sustainable Constructions, partner van de Stichting.  
Sustainable Constructions heeft een revolutionair concept ontwikkeld om op een duurzame, snelle 
en betaalbare manier huizen en bouwopbjecten te bouwen waarbij volledig gebruik gemaakt van 
recyclebare en duurzame materialen. Het concept is gebaseerd op duurzame materialen, lage CO2 
footprint, snelle bouwtijd en lage kosten en er is een nieuwe bouwopleiding aan gekoppeld en 
ontwikkeld waarbij leerlingen uit een breed spectrum aan opleidingen (MBO, VO, Sterk techniek 
onderwijs, VSO en Praktijkonderwijs) deel kunnen nemen.     
 
De eenvoudige bouwtechniek zorgt ervoor dat er geen traditioneel geschoolde arbeidskrachten 
nodig zijn om een woning te bouwen. Geen dure vakmensen maar montagemedewerk(st)ers. Onder 
deskundige begeleiding (instructeurs) van een bouwmaatschappij kunnen bijvoorbeeld jongeren van 
het vmbo, mensen in een reïntegratietraject of statushouders ingezet worden. De 
opleidingsstructuur wordt inmiddels in samenwerking met en met steun van het Oranje Fonds 
geformeerd. 
Sustainable Constructions heeft zich verbonden aan de sector Sterk Techniek Onderwijs (een 
landelijk en regionaal initiatief van de overheid) en hiermee wordt het onderwijs en het bedrijfsleven 
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aan elkaar gekoppeld en ontwikkelen bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk alternatieve wegen 
waarin opleiding en aansluiting op de markt beter op elkaar gaan aansluiten. Deze opleiding is een 
concreet resultaat van dit initiatief.    

 

 
 
De opzet van de opleiding is als volgt: Deze duurzame en recyclebare woningen worden met nieuwe 
technieken en vaardigheden gebouwd en kunnen ook weer worden afgebroken waarna ze weer 
kunnen worden opgebouwd. Daarbij worden geen duurzame en recyclebare materialen gebruikt en 
er komen geen milieubelastende stoffen vrij (zoals CO2, chemicaliën). Deze woningen kunnen als 
opleidingsobject op schoolterreinen worden geplaatst en de leerlingen leren in de praktijk en op 
school de nieuwe bouwtechnieken en vaardigheden Vele andere scholen in Nijmegen en overheid 
(gemeenten en provincie) zijn zeer geïnteresseerd. Deze opleidingsactiviteit start met ingang van 
schooljaar 2021- 2022 voor in ieder geval 6 scholen. Woning/klaslokaal gaat per 6 weken naar de 
scholen middels een rondreizend circus. 
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6.4. Nieuwe initiatieven. 
De Stichting is naast zijn huidige activiteiten druk bezig om zich elders in de stad en in de regio te 
profileren. Ons huidige profiel: leer-werk-winkel en de diverse praktijkopleidingen zijn voor vele 
mensen in het land van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen/sociaal ondernemen’ een 
voorbeeld. Hieronder een aantal nieuwe initiatieven die we gestart zijn in 2020.  
6.4.1 Aardgasvrij Dukenburg 
De gemeente gaat snel aan de slag met warmtetransitie in het grootste deel van Dukenburg. Het 
stadsdeel moet aardgasvrij worden. De wijk Zwanenveld in Nijmegen is een van de 1e Nijmeegse 
wijken, samen met een deel van de wijk Lankforst die aardgasvrij wordt. Volgens plan is dat uiterlijk 
in 2035. Eind 2020 en doorlopend in het jaar 2021 zijn een gebiedsregisseur en projectleider van de 
gemeente aan de slag met het maken van een wijkwarmteplan voor Zwanenveld. Dat doen zij samen 
met bewoners, ondernemers, woningcorporaties WoonGenoot, Talis, Woonwaarts en Portaal, 
pandeigenaren en Liander. 
In dat plan komt te staan welke nieuwe energiebronnen mogelijk zijn in de wijk en type woning. En 
wat daarvoor nog moet gebeuren. Er wordt nu gewerkt aan een plan voor Zwanenveld, waarbij blijkt 
dat het verstandig is om ook een deel van Lankforst mee te nemen. 
 
De Stichting VHND is eind van het jaar 202 in gesprek met de gemeente Nijmegen om het 
informatiecentrum van ‘Aardgasvrij Dukenburg’ te openen naast onze leer-werkwinkel Pronk. Eind 
2020 is de Stichting nog volop bezig met planvorming samen met de gemeente Nijmegen over het 
opzetten van dit informatiecentrum. De Stichting heeft zelfs het initiatief genomen om het pand in te 
richten en gebruiksklaar te maken. Er is zelfs een doorgang gemaakt van de winkel naar het 
toekomstige informatiecentrum.  
Wat zijn de plannen? In dit informatiecentrum kunnen bewoners geïnformeerd worden middels 
informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en persoonlijk advies over de plannen en wat dat 
voor hen betekent en ze kunnen ter plaatse oefenen en kennis maken met koken zonder aardgas, 
dus op elektriciteit of inductie koken. De gasten worden verwelkomd en gehost door de leerlingen 
van onze leer-werkwinkel. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Samenvattend, is het dus de bedoeling 
dat leerlingen hierbij gastvrouw/gastheer zijn. VHND heeft deze ruimte ingericht en klaargemaakt. 
VHND zorgt voor de hospitality (o.a. horeca en sanitair) dat wordt verzorgd door leerlingen van 
Pronk.  
6.4.2 Samen voor Nijmegen. 
Naar voorbeeld van ‘Samen voor Eindhoven’ willen wij in Nijmegen een soortgelijk initiatief van de 
grond krijgen. Vanuit onze missie en visie zijn wij in de praktijk al bezig met de invulling ervan. Wat is 
het idee?  

De droom van ‘Samen voor Eindhoven’. Een betere wereld willen we allemaal. Wij geloven, en zien in de praktijk, dat er iets 
magisch gebeurt als bedrijven en maatschappelijke organisaties samen ‘goeddoen’. Samen voor Eindhoven is de 
bruggenbouwer tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid en samen zorgen we voor een 
hechtere samenleving waar iedereen mee kan doen. Zo helpen we stichtingen en goede doelen om meer impact te maken, 
door de inzet van tijd, handen en talent van bedrijfsvrijwilligers. Bedrijven helpen we om ‘goeddoen goed te doen’, dus 
samen een MVO-beleid vorm te geven en daarin keuzes te maken die passen bij de doelstellingen van de organisatie. Door 
te bouwen aan een hechtere samenleving die gebaseerd is op wederzijds begrip, kunnen we met zijn allen – 
maatschappelijke organisaties en bedrijven – een bijdrage leveren aan de realisatie van de Global Goals 
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Esther Hofstede (van bureau Alianza) is verbonden aan het Oranje Fonds. Ze heeft het project Samen 
Voor Eindhoven ingericht. Zij werken met subsidies van bedrijven als NFC en Phillips. Aan de hand van 
deze subsidies faciliteren zij onder andere werkervaring voor jongeren bij die betreffende bedrijven 
in ruil voor Social Return. Dit heeft betrekking op de Stichting, om deze te verduurzamen.  
 
Jan Paul van Kimmel (van NXP en partner in Samen voor Eindhoven) heeft contact opgenomen met 
Henny van Benthem (projectleider MKVJ) en heeft hem gevraagd of de Stichting, Samen Voor 
Nijmegen kan/wil inrichten. Dit met als reden dat VHND verder is met de praktische invulling van het 
thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mede vanuit het idee dat de Stichting zelf al 
opleidingen ontwikkelt en een leer-werk-winkel heeft. In 2021 zal er verder gewerkt worden aan het 
ontwikkelen van dit initiatief.  
6.4.3 Project Raalte 
Ook weer geïnitieerd vanuit Oranje Fonds, evenals Samen voor Nijmegen met het huidige profiel van 
de Stichting als voorbeeld. Project Raalte is een sociale onderneming, en een initiatief van mw. 
Geertje Schaars (oud projectleider van het Oranje Fonds), een project waarbij alle elementen van 
onze Stichting (leer-werk-winkel, opleidingen) ook naar voren komen. In combinatie met het bouwen 
van woningen in samenwerking met Gemeente Raalte en het Carmel college. Wordt in 2021 
vervolgd.  
 
6.5 Financiering en funding 
We zijn verder hard op zoek naar meer financiering want zonder geld kunnen we onze mooie 
plannen niet uitvoeren. Dat lukt ons tot op heden redelijk goed.  
- Het Oranje Fonds, in 2002 ingesteld door onze koning en koningin, ondersteunt Pronk 3 jaar lang 

in het kader van hun programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. De ondersteuning is gefixeerd op 
het begeleiden van de jongeren. Steun voor het exploiteren van de winkel beperkt zich tot een 
afgesproken deel van de loonkosten samenhangend met begeleiding van leerlingen door 
winkelmedewerkers (40%).  

- De ondernemersvereniging van winkelcentrum Dukenburg heeft ons project ‘Pronk’ eenmalig 
ondersteund met een eenmalig bedrag van €18.000 voor de opstart en inrichting van de winkel in 
2019.  

- Daarnaast heeft de Stichting Buitenkans ons voor het tweede achtereenvolgende jaar 
ondersteund met een totaalbedrag van €13.650. Een groot deel daarvan is besteed aan de in- en 
toerichting van het ICT-Repair Café (o.a. schermen en computers). Ongeveer €2.000 is ten goede 
gekomen aan sportartikelen in het kader van het project "Geef jongens stoeien terug, de 
bokshandschoen".  

- Stichting Volksbelang. Indirect via gezamenlijke aanvraag Rijks Scholen Gemeenschap en 
Sustainable Constructions. 

- Pro College heeft ons voor het tweede achtereenvolgende jaar gesponsord met in totaal €30.000 
- Twee subsidieaanvragen aan Provincie Gelderland en Rotary Rijk van Nijmegen hebben nog niet 

tot succes geleid. 
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7. Heidag bestuur en projectleider Stichting VHND. 
Op de prachtige locatie ‘Buitenoverleg’ aan het ven in Wijchen heeft het bestuur en projectleider zich 
beziggehouden met de nabije toekomst van de Stichting als het 3-jarig subsidietraject met Oranje 
Fonds ophoudt te bestaan. Vele sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn helaas afhankelijk van sponsoring en funding en het lijkt verdraaid lastig te zijn om 
zelfvoorzienend te zijn. Op deze heidag hebben we gebrainstormd hoe we ook een business-
/verdienmodel kunnen ontwikkelen waardoor we in staat zijn om zelfvoorzienend te worden. We 
moeten meer doen dan alleen met de winkel bezig te zijn en met de praktijkopleidingen. Dat levert 
ons nog te weinig op, vooral gezien de huidige tijd met een onvoorspelbare coronacrisis. We moeten 
en zullen nieuwe activiteiten moeten verder ontwikkelen die levensvatbaar en winstgevend zijn. 
 

 

Vlnr: Henny van Benthem, Peter van Lent, Tosca van Lamoen, Güven Erkaslan, Pieter de Wit 

Naast opleiden van jongeren (praktijkopleidingen en Pronk) kunnen we ook jongeren werven die 
opgeleid gaan worden, vervolgens kunnen we de opgeleide jongeren plaatsen in de arbeidsmarkt. 
Daarmee verbreden we onze activiteiten. De toegevoegde waarde die we leveren: opleiden en 
detacheren moet vertaald worden in een verdienmodel.  
 
Middels Business Model Canvas hebben we in beeld gebracht wat we in samenhang aan het doen 
zijn en proberen dan nieuwe commerciële initiatieven in dit integrale beeld weg te zetten. Kern van 
het idee is het volgende: 
- We zijn dé praktijkopleiders van Rijk van Nijmegen. 
- We werken met alle belangrijke ketenpartijen samen die op een of andere manier bezig zijn met 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, 
zorginstellingen, sociale partners. 

- Ons hele kernproces (instroom van leerlingen ó opleiden/coachen/begeleiden van leerlingen ó 
uitstroom van leerlingen) beheersen van a tot z.  

- We zijn deskundig op het gebied van marktontwikkelingen, plaatsen van leerlingen, 
plaatsingsmogelijkheden, wettelijke kaders en meten & monitoren.  
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Schematisch ziet het er als volgt uit:    

 
 

 

Kengetallen. 
Aantal leerlingen die opleiding hebben genoten.  

Opleiding VHND Aantal studenten 
Computer Refurbishinbg + ICT-Repair 40 
Catering en Horeca 17 
Grafische opleiding 8 
Arduino opleiding 1 
Plastic Straat  2 
Elektronica opleiding 16 
Bouwopleiding 16 
Pronk 7 
totaal 107 (plus wisselend ong. 50) 
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STICHTING VAN HIER NAAR DAAR TE NIJMEGEN 

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

ACTIVITEITEN 

BGH Accouncants & Adviseurs 

De activiteiten van Stichting Van Hier Naar Daar (geregistreerd onder KvK-nummer 6277 4441 ), statutair 
gevestigd te Nijmegen, bestaan uit het door jongeren en volwassenen met een extra afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen laten vervullen van een passende functie, bij voorkeur in de maakindustrie. 

CONTINUÏTEIT 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de stichting. 
Op dit moment is sprake van belangrijke onzekerheden en omstandigheden als gevolg van het coronavirus. 
Eventuele effecten met betrekking tot het actuele coronavirus zijn niet voorspelbaar. De economie wordt 
momenteel vanaf maart 2020 geraakt door het virus. 
Echter, doordat de stichting gebruikmaakt van de beschikbare regelingen van de overheid, kostenbesparingen 
heeft doorgevoerd en aanvullende subsidies heeft kunnen verkrijgen voor het aankomend boekjaar, verwacht 
Stichting Van Hier Naar Daar dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. Stichting Van Hier Naar Daar is 
dan ook van mening dat de continuïteit niet in gevaar is. 

VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER 

Stichting Van Hier Naar Daar is feitelijk en statutair gevestigd op Hatertseweg 400 te Nijmegen en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 6277 4441. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
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