Jaarverslag 2018
De Stichting Van Hier Naar Daar wordt gesteund door het Oranje Fonds

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 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.
Daarvoor brengt de Stichting mensen 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.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur vergaderde in 2018 26 maal. Daarnaast werden er 4 bijeenkomsten met aangesloten bedrijven
gehouden.
Het bestuur van de Stichting Van Hier Naar Daar heeft in 2018 twee positiewisselingen ondergaan. Met de
opname van onze Stichting in het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’ (MKVJ) van het Oranje Fonds
van maart 2018 is Henny van Benthem uit het bestuur gestapt omdat hij projectleider is geworden van onze
Stichting in dit programma van het Oranje Fonds. Het is onverenigbaar dat deze twee posities door één
persoon kan worden vervuld vanuit het idee dat ‘een slager zijn eigen vlees niet keurt’.
De rol van secretaris is in 2018 vervult door Paul Eigenhuijsen. De functie van 4e bestuurslid is het gehele
jaar 2018 vacant gebleven.
Peter van Lent, voorzitter
Pieter de Wit, penningmeester
Paul Eigenhuijsen, secretaris
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Jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
In Nijmegen zijn ongeveer 1.500 jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en zitten in de
databank van het Werkbedrijf van Rijk van Nijmegen. Tevens jongeren die in intentie gezeten hebben
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. 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, ontwikkelbedrijf (o.a. Stichting Van Hier Naar Daar), lokale
geëngageerde ondernemers (o.a. ION), jongeren, lokale marktpartijen die hun kennis/know
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.

Programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’ (MKVJ) van Oranje Fonds
Het jaar 2018 heeft bijna helemaal in het teken gestaan van onze deelname aan het programma
MKVJ van het Oranje Fonds.
Op 2 maart 2018 kregen wij het bericht van Het Oranje Fonds dat, op basis van onze aanvraag, wij
konden gaan deelnemen aan het voortraject van het programma MKVJ, samen met 21 andere
initiatieven in het kader van MKVJ. Dit voortraject duurde van 15 maart 2018 tot en met 31 augustus
2018. De subsidie van het Oranje Fonds in dit voortraject bedroeg €22.800,-. Deze subsidie is niet
geheel gebruikt door onze Stichting. Wij hebben € 14.880, - van deze subsidie gebruikt
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In het voortraject 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 allerlei plannen gemaakt en voor
onszelf 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 meervoudige en samenhangende initiatieven en een brede
kennis en kunde van alle betrokkenen is gewenst. Daarnaast is van belang hoe onze organisatie is
ingericht en de betrokken professionals, ondernemers en vrijwilligers in de toekomst worden
ondersteund.
Dit voortraject is succesvol afgesloten en vanaf 1 september zijn wij toegelaten tot het 3-jarig
programma van MKVJ tot en met 31 augustus 2021. Het eerste jaar 1 september 2018-31 augustus
2019 krijgt onze Stichting een bedrag van maximaal € 65.000, - om onze activiteiten te kunnen
organiseren en uitvoeren. Het ontwikkelprogramma van onze Stichting voor het komende jaar tot 31
augustus 2019 luidt als volgt.
• 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. Status eind 2018: in
ontwikkeling.
• De integrale aanpak vraagt ook om een plan voor de inzet en ondersteuning van meerdere
partijen, zoals de Praktijkscholen (VSO) Kristallis en Pro College, Stichting Moria (exgedetineerden jongeren), JWR (elektrotechniek), Edward Wolfs (opleiding elektrotechniek),
Kristallis (VSO-school), WBRvN (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen). Status eind 2018: in
ontwikkeling.
• Aandacht en planvorming voor coaching en begeleiding van Henny van Benthem als projectleider
en ondersteuning van de uitvoerders, ondernemers en vrijwilligers. Henny krijgt van het Oranje
Fonds als projectleider de nodige opleiding en coaching om zijn rol zo goed mogelijk te kunnen
vervullen. Daarnaast is hij 1e aanspreekpunt voor het traject. Verder zullen we het partnership
met partijen die jongeren kunnen plaatsen verder moeten ontwikkelen: werkbedrijf,
zorginstellingen, scholen, stichtingen. Status eind 2018: in ontwikkeling.
• Ontwikkelen van praktische vak trainingen in samenwerking met bedrijven en scholen
(elektronica, bouwen, servicemonteur, grafische opleidingen, computeropleidingen, arduinoopleiding e.d.) Status eind 2018: opleidingen elektronica en grafische opleiding klaar. Andere
opleidingen in ontwikkeling.
• Aanmaken van bedrijfsprofielen van bedrijven die mogelijkheden bieden voor werk,
werkervarings- en stageplaatsen waardoor aanbod van jongeren en werk/stage beter gematcht
kan worden. Status eind 2018: afgerond.
• Uitbreiden van arbeidsplaatsen en werkervaringsplaatsen en stages bij aangesloten bedrijven en
nieuwe bedrijven. Status eind 2018: in ontwikkeling.
• Verder moeten we de nodige kennis en ervaring tot onze beschikking hebben: 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). Status eind 2018: in ontwikkeling.
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Leer-werk winkel VSO
In het verlengde van onze missie en het MKVJ-programma is in het voorjaar/zomer van 2018 ook het
idee gelanceerd om samen met VSO/VMBO-scholen een nieuwe leer-werk situatie te creëren voor
leerlingen die passen in de doelgroep van het Oranje Fonds. Deze jongeren zijn kwetsbaar en uitval
na school ligt op de loer. Praktijkkennis en praktijkervaring opdoen is zeer belangrijk voor deze
jongeren om de kwetsbare periode ná school te kunnen overbruggen om redenen van motivatie,
zelfvertrouwen en erkenning van eigen mogelijkheden.
Om deze redenen is bij de scholen al sinds jaren de urgentie om creatief op zoek te gaan naar stageen leerervaringsplekken voor de leerlingen en het liefst op een structurele wijze ingevuld. Dit is voor
de scholen lastig omdat het telkens de afhankelijkheid voelt en ervaart van de bereidwilligheid van
Nederlandse ondernemers en bedrijven. Daar blijkt moeilijk op kunnen te sturen en te plannen.
Voor onze Stichting is er de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe partners die enerzijds
jongeren kunnen aanbieden en anderzijds partners die op zoek zijn naar gekwalificeerde jongeren. Zo
kwamen de vraag van de scholen en de behoefte van onze Stichting samen. Uiteindelijk resulteerde
dit in het idee om een leer-werkwinkel te starten waarbij leerlingen stage en leerervaringen kunnen
opdoen in de retail en horeca.
Nijmegen kent verschillende VSO/VMBO -scholen. Deze leerlingen vallen in de doelgroep van MKVJ
en dan met name aan de preventieve kant: ervoor zorgen dat ze niet uitvallen en niet een potentiële
groep dreigen te vormen voor toekomstige MKVJ-programma’s.
Het onderwijs van VSO/VMBO is sterk theoretisch gericht. Het betreft het voortraject van drie jaar,
meestal voorafgaand aan de MBO-opleidingen, daar waar de praktijk of de aanraking met de praktijk
vaak pas begint. Deze scholen hebben structureel zeer veel moeite om 1) de juiste aantallen en 2)
geschikte stage-, leerplekken te vinden voor de leerlingen zoals al vermeld. Een leer-werk winkel kan
gedeeltelijk in deze behoefte voorzien, op korte en lange termijn.
De combinatie van ondernemerschap, praktijkkennis, onze aangesloten bedrijven en ons werk van de
Stichting in combinatie met ontwikkeling van praktijkopleiding, praktijkbegeleiding en funding is een
gouden greep gebleken. Samen met de scholen en de gemeente Nijmegen is gekeken naar een
geschikte en betaalbare ruimte te vinden voor zo’n winkel. Diverse locaties zijn ‘op de korrel’
genomen, zoals een voormalig winkelpand aan de van het Santstraat tegenover de Koningstoren.
Telkens was er wat op aan te merken: te hoge kosten, te klein, te groot, onvoldoende parkeerkosten
et cetera. Eind 2018 is besloten om deze nieuwe leer-werk winkel te starten in het voormalige Didipand in Winkelcentrum Zwanenveld in Nijmegen-Dukenburg. Dit pand voldeed grotendeels aan onze
criteria. Toen e.e.a. concreet begon te worden is ook de naam voor de winkel bedacht: Pronk.
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting van Hier naar Daar dd. 28 juni 2019
De jaarrekening 2018 is gebaseerd op de volgende balans en w&v rekening en gecontroleerd door
BGH Accountants & Adviseurs, St. Annastraat 234, 6525 GZ Nijmegen, dd. 28 juni 2019
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STICHTING VAN HIER NAAR DAAR TE NIJMEGEN

Ondertekening van de jaarrekening
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.
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P.A. Eigenhuijsen
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Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 17 december 2019
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