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Algemeen Jaarverslag Stichting Van Hier Naar Daar 2019. 
 

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 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.  
 
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. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting ‘Van Hier Naar Daar’ heeft in 2019 twee positiewisselingen ondergaan. Met 
de start van onze Leer-werkwinkel Pronk in winkelcentrum Dukenburg in mei 2019 is bestuurslid Paul 
Eigenhuijsen winkelmanager van Pronk geworden en hij is daarmee uit het bestuur gestapt. De twee 
rollen, een executieve rol als manager en een controlerende rol als bestuurslid, zijn onverenigbaar.  
We hebben een nieuw bestuurslid aangetrokken, Tosca van Lamoen, en ze heeft de rol van secretaris, 
overgenomen. De functie van 4e bestuurslid is het gehele jaar 2019 vacant gebleven. Het bestuur 
vergaderde in 2019 36 maal. De Stichting heeft met de aangesloten bedrijven 2x samen vergaderd.   
 
Resumerend bestond het bestuur van de Stichting uit de volgende personen  

- Peter van Lent, voorzitter 
- Pieter de Wit, penningmeester 
- Tosca van Lamoen, secretaris 
- vacature 



 Jaarverslag 2019  

  

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

 

Stichting Van Hier Naar Daar Hatertseweg 400 6533GV Nijmegen 024–3777963 ANBI-status per 19-10-2015 www.vhnd.nl 
Bank NL50RABO0302811427 KvK 62774441 RSIN 85.49.51.982 BTW 8549.51.982.B.01 

2 

3. 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, RIBW, Driesroom, 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.  
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4. Twee projecten: Pronkwinkel en programma ‘Meer Kansen Voor 
Jongeren’ (MKVJ) van Oranjefonds. 

Het jaar 2019 heeft helemaal in het teken gestaan van twee grote projecten: de start van leer-
werkwinkel Pronk en het 1e jaar van onze deelname aan het programma MKVJ van het Oranjefonds 
en in september 2019 de continuering ervan in het 2e jaar. 
 
4.1 MKVJ-project Oranjefonds 
In het 1e jaar tot 1 september 2019 zijn onze plannen, in dialoog met het Oranjefonds, 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 
Oranjefonds 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.  
 
Het eerste jaar van het traject, lopende van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, is onze 
Stichting een bedrag van € 64.910,- toegezegd om onze activiteiten te kunnen organiseren en 
uitvoeren. Het ontwikkelprogramma van onze Stichting voor de periode tot en met 31 augustus 2019 
luidde als volgt:   
• De integrale aanpak vraagt ook om een plan voor de inzet en ondersteuning van meerdere 

partijen, zoals de Praktijkscholen (VSO) Kristallis en ProCollege, Stichting Moria (ex-
gedetineerden jongeren), JWR (elektrotechniek), Edward Wolfs (opleiding elektrotechniek), 
Kristallis (VSO-school), WBRvN (Werkbedrijf Rijk van Nijmegen). De integrale aanpak heeft geleid 
tot twee concrete projecten: de start van onze leer-werkwinkel Pronk in mei 2019 en het 
opzetten en starten van enkele praktijkopleidingen voor leerlingen van speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs, zoals de opleidingen elektronica, duurzaam bouwen, servicemonteur, 
grafische opleidingen, computeropleidingen, arduino-opleiding en horeca. Hierover straks meer.   

• Aandacht en planvorming voor coaching en begeleiding van Henny van Benthem als projectleider 
en ondersteuning van de uitvoerders, ondernemers en vrijwilligers. Henny, als projectleider, 
heeft van het Oranjefonds 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, 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 geen 
tijd geweest voor het finaliseren van een vrijwilligersplan. Dit krijgt zijn beslag in 2020. 
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• Verder hebben we de nodige kennis en ervaring tot onze beschikking 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). 

 
4.2 Leer-werk winkel Pronk 
In het verlengde van onze missie en het MKVJ-programma is in winter/voorjaar van 2019 ook het 
idee daadwerkelijk concreet gemaakt om samen met onze partner Pro College, een praktijkschool in 
Nijmegen, Bemmel, Wijchen en Boxmeer, een nieuwe leer-werkwinkel te starten voor leerlingen die 
passen in de doelgroep van het Oranjefonds. De winkel is op 15 mei 2019 geopend.  
 
4.2.1 Partnership met Pro College 
Pro College biedt praktijkonderwijs aan jeugdigen die vanwege hun veelal beperkte 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. Het betreft dan eenvoudige beroepen zoals vakkenvuller of magazijnmedewerker. 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 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.   
 
Voor onze Stichting was er de behoefte om op zoek te gaan naar een nieuwe partner die enerzijds 
jongeren kunnen aanbieden en anderzijds partners die op zoek zijn naar gekwalificeerde jongeren. Zo 
kwam de vraag van Pro College 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.  
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4.2.2 Propositie Pronk 
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. In 2018 zijn de Stichting en Pro College met gesprekken begonnen over het 
opzetten van dit nieuwe initiatief: een leer-werk-winkel, omdat we leerlingen van vakopleidingen via 
praktijkervaring een betere aansluiting op werk willen bieden. Er is besloten om deze nieuwe leer-
werkwinkel te starten in het voormalige Didi-pand 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. De maanden voorafgaan aan de opening op 15 mei zijn 
vooral gebruikt om een ondernemingsplan op te stellen en het pand op te knappen.   
 
Pronk is een levensechte winkel met producten, diensten en horecafunctie waar dagelijks een 3-5 tal 
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, tosties e.d.  
 
Het initiatief van de Pronk-winkel vult een hiaat op. Zoals gezegd is de stap van onderwijs/stage naar 
uitstroom te groot gebleken waardoor teveel 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 in 2019 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 onze 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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4.2.3 Doelen en resultaten 
Doelstelling. 
- We willen van de Pronkwinkel in drie jaar een project maken, dat zichzelf bedruipt uit de omzet 

van de winkel, diensten (zoals was- en strijkservice en toiletgroep incl. invalide-toilet voor 
winkelend publiek), 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 
- Sinds de start van de Leerwerkwinkel Pronk hebben ongeveer 45 leerlingen stage gelopen: 

ongeveer 40 leerlingen van de vier verschillende vestigingen van het Pro College (Nijmegen, 
Wijchen, Boxmeer en Bemmel) en ongeveer vijf van de Tarcicius School (Brakkenstein). In 
vakantieperioden en voor de vrije dagen van scholen hebben verschillende leerlingen op basis 
van een vakantiewerk-overeenkomst bij Pronk gewerkt. De op- 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. Met de betrokken scholen werken we aan betere 
registratie van resultaten zoals doorstroom naar werkgelegenheid en/of vervolgopleidingen.  

- 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) en kaarsen.  

 
De opstart van de winkel tot aan het einde van het jaar was moeizaam in velerlei opzichten  
Met veel energie, enthousiasme en geloof in het concept is begonnen. De winkelformule was nog 
niet uitgekristalliseerd maar zou gaandeweg vorm gaan krijgen en er waren genoeg ideeën.  
De Pronkwinkel bleef echter steken in de startupfase. Er waren geen gedeelde visie en 
uitgangspunten, onvoldoende doorontwikkeling wat betreft klantpropositie (doelgroepen, 
productassortiment/productgroepen, diensten), uitwerking van het businessmodel (kosten en 
inkomsten), ontwikkeling van een werkbare structuur (afspraken over wie doet wat, communicatie, 
afstemming en informatie, taken en bevoegdheden) en de samenwerking in en rondom de winkel 
tussen Pro College en Pronk liet te wensen over. Ook de aanhoudende liquiditeitsproblemen die nu 
eenmaal aan de orde zijn bij een start up werkte verstorend in allerlei opzichten. In het najaar is hier 
een organisatiekundige interventie op gepleegd en is er meer lucht en duidelijkheid gecreëerd. Ook 
de liquiditeitsproblemen werden voorlopig opgelost doordat Pro College een voorschot van €10.000 
op het jaar 2020 uitbetaalde en een sales en leaseback constructie met Rabobank Rijk van Nijmegen.   
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4.2.2 Financiering 
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 Pro College investeert jaarlijks €30.000. 
- Het Oranjefonds, in 2002 ingesteld door onze koning en koningin, ondersteunt de Stichting 3 jaar 

lang in het kader van hun programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. De ondersteuning is 
gefixeerd op het begeleiden van de jongeren en natuurlijk niet op het exploiteren van de winkel. 
Hiermee is subsidie maximaal begrenst tot 40% van de totale loonkosten van de winkel, 
overeenkomstig de tijdsbesteding in de leer-werk-winkel aan begeleiding jongeren.  

- De ondernemersvereniging van winkelcentrum Dukenburg heeft ons project ‘Pronk’ eenmalig 
ondersteunt met een eenmalig groot bedrag van €18.000. 

- Daarnaast heeft de Stichting Buitenkans ons ondersteund met een totaalbedrag van €15.000. 
- De pandeigenaar is de Stichting tegemoetgekomen met een korting op de huur. 

5. Aangesloten bedrijven. 
In 2019 is tweemaal vergaderd met de Aangesloten Bedrijven (AB), in april en in juli. Na de 
vergadering in juli is besloten om de vergaderingen met de Aangesloten Bedrijven voorlopig te 
beëindigen. Het bestuur was al langere tijd ontevreden over de opkomst, de kwaliteit en de 
resultaten van de vergaderingen. De laatste vergadering is door het bestuur aan de bedrijven 
gevraagd wat de toegevoegde waarde van deze vergaderingen moet zijn voor hen en wat er dan 
nodig is om het te verbeteren. Het bestuur constateerden het volgende t.a.v. de vergaderingen. 

• Steeds vaker gebeurde het dat bedrijven niet kwamen opdagen tijdens de vergaderingen en 
steeds vaker werd de afwezigheid vergezeld zonder opgave van een reden. Het betrof bijna 
altijd dezelfde bedrijven. Twee bedrijven waren al jaren niet meer aanwezig op de 
vergaderingen, Bikkelart en 024 Carcleaning. Uiteindelijk heeft het geleid tot afscheid van 
deze twee bedrijven.  

• De bedrijven die wel aanwezig waren, waren steeds dezelfde bedrijven en deze voelden zich 
ook steeds meer alleen staan. Een aantal bedrijven waren ontevreden over wat de Stichting 
hen nog te bieden had: gebrek aan leerlingen die op stageplaatsen konden komen.    

• De vergaderingen werden steeds meer een éénrichting communicatie van het bestuur naar 
de bedrijven. Het betrof vaak informatie over de ontwikkelingen binnen de Stichting, het 
traject met Oranjefonds en de ontwikkelingen rondom Pronk. 

• Het bestuur ervaarden bij de bedrijven steeds minder actieve betrokkenheid bij de 
werkzaamheden van het bestuur, ook wel om begrijpelijke redenen: de aandacht en energie 
van het bestuur concentreerden zich voornamelijk rondom de twee projecten: Pronk en 
Oranjefonds.   

Het bestuur beraadt zich nog hoe de bijeenkomsten en de communicatie met de bedrijven weer 
nieuw leven wordt ingeblazen en zal daar de bedrijven actief in gaan betrekken.  
 

 Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Stichting van Hier naar Daar 20 juni 2020. 







































STICHTING VAN HIER NAAR DAAR TE NIJMEGEN 

Ondertekening van de jaarrekening 

Vaststelling jaarrekening 

De jaarrekening is aid us opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering. 

Nijmegen, ------+--L------ 
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