Jaarverslag 2017
Profiel van de Stichting Van Hier Naar Daar
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.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur vergaderde in 2017 11 maal. Daarnaast werden er drie bijeenkomsten met aangesloten
bedrijven gehouden. Het bestuur van de Stichting Van Hier Naar Daar was in 2017 als volgt samengesteld:
Peter van Lent, voorzitter
Henny van Benthem, secretaris
Pieter de Wit, penningmeester
Paul Eigenhuijsen, bestuurslid

Nieuwe 2e locatie van de Stichting: Tarweweg 1F te Nijmegen
In overleg en samenwerking met Driestroom is besloten de Driestroom-locatie aan de Tarweweg 1F in
Nijmegen beschikbaar te maken voor commerciële partijen die zich verbinden aan het gedachtengoed van
de Stichting en daarmee aan de Stichting ‘Van Hier Naar Daar’. Hierdoor is het mogelijk voor de
Driestroom om a) de leegstand van deze locatie tegen te gaan en b) dat cliënten van Driestroom kunnen
participeren in projecten/nieuwe activiteiten in een commerciële omgeving die worden ontplooid door
externe partijen verbonden van onze Stichting. Hiermee is voor Driestroom en onze Stichting een win-win
situatie ontstaan.
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Stichting Moria, een nieuwe samenwerkingspartij
‘Connecting people’ is een belangrijk begrip. Alles is ondergebracht in twee panden: H400 en
Tarweweg 1F in Nijmegen. Daar werken en leven ongeveer 20 enthousiaste sociale MKBondernemers die met elkaar business genereren én samenwerken met de doelgroep van de
Stichting: leerlingen van VSO Kristallis, én kansarme mensen op de arbeidsmarkt. Daar doet de
Stichting het voor. Alles in co-creatie met natuurlijke stakeholders: gemeenten, zorginstellingen,
werkbedrijf, scholen. Daar profiteert iedereen van. Alle partijen leren in deze leervelden. Op deze
manier ontwikkelen we expliciete kennis (doelen stellen, meten, kwantificeren, documenteren) maar
wat ook heel belangrijk is, we ontwikkelen impliciete kennis (expertise ontwikkelen over het concept,
know how, nieuwe relaties en co-creatie, samenwerken met mensen van andere achtergronden,
elkaar vertrouwen e.d.). In 2017 hebben we ook jonge mensen vanuit de Stichting Moria begeleid om
de afstand naar de arbeidsmarkt voor hen te verkleinen. Stichting Moria begeleidt jongvolwassen
mannen die met justitie in aanraking zijn gekomen of in aanraking dreigen te komen om zich hun
vrijheid eigen te maken.

Overleg met H400 ondernemers
In 2017 is er 3x een overleg geweest tussen het bestuur van de Stichting en de ondernemers van
H400. We hadden de intentie om de frequentie van het overleg met de ondernemers te verhogen,
echter dat is niet gelukt. Afgesproken is wel om de frequentie van dit overleg te verhogen in 2018.
Gestreefd wordt om in 2018 minimaal ieder kwartaal met elkaar in overleg te gaan. Doel van deze
meetings is om vaker bij elkaar te komen zodat het onderlinge vertrouwen wordt vergroot en het de
dialoog tussen bestuur en H400 ondernemer stimuleert om de formule van de Stichting verder vorm
te geven in te vullen. Hierdoor ontstaat ruimte om met elkaar creatief te zijn om mogelijkheden te
verkennen en ideeën te genereren.

Overleg met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
In 2016 is 2x een overleg geweest van het bestuur met het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (WBRvN).
Onze Stichting en het WBRvN zijn natuurlijke partijen in dit domein. Het doel was om kennis te
maken, elkaar op te zoeken en te werken om de beeldvorming over elkaar te verbeteren en elkaars
werkprocessen beter te leren kennen. Daarnaast is er enkele keren informeel contact geweest over
meer praktische zaken rondom bijvoorbeeld kandidaten en het Melba systeem. Het waren
vruchtbare overleggen.
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Werkbezoek aan 2Switch Arnhem
In oktober heet het bestuur een werkbezoek gebracht aan 2Switch in Arnhem. Hier wordt ten volle
recycling van producten in samenhang met re-integratie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt
gecombineerd. Het bestuur onderzoekt of een dergelijk model in Nijmegen toegepast kan worden.

Mutaties H400 ondernemers
Als Stichting vertegenwoordigen wij de ondernemers van H400. De volgende bedrijven zijn
gehuisvest op H400.
• Drukkerij De Media
• Pakketbezorging Plus One
• Stichting 2CV4U
• WMO Gelderland Zorghulpmiddelen
• 024 Carcleaning
• Nieuws uit Nijmegen
• Tom’s Taste
Er hebben zich enkele mutaties voorgedaan in het bestand van H400. Houtmaatjes is halverwege
2017 uit H400 vertrokken en niet meer aangesloten aan onze Stichting. Daar is Domino
Houtwerkplaats op de Tarweweg voor in de plaats gekomen.
Daarnaast hebben enkele nieuwe bedrijven zich aangesloten bij de Stichting Van Hier Naar Daar die
niet gevestigd zijn op Hatertseweg 400 maar op de Driestroom locatie Tarweweg 1F. Dit zijn de
volgende bedrijven.
• Humanic Co3logie
• Schoongewoon
• Domino Houtwerkplaats
• ICT Maatwerk
• Envolutions
• Fair Coffins
• BloomatHome
• ScootPLus
• Industriegroep Driestroom
Buiten deze locaties zijn de volgende bedrijven aangesloten:
• Computer Service Nijmegen
• Technica-Repairs
• StijlvoorOver
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Oranjefonds
Op de valreep in 2017 heeft onze Stichting een beroep gedaan op subsidie van het Oranjefonds. In
2018 gaat het Oranjefondsprogramma ‘Meer kansen voor jongeren’ van start.
Voor de Stichting is het doel van deze subsidie om de Stichting een snellere slag naar volwassenheid
te laten maken door de organisatie en de activiteiten van de Stichting verder te professionaliseren.
Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21
vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het
halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving. Meer
Kansen Voor Jongeren is een programma waarin het Oranje Fonds drie jaar lang projecten
ondersteunt die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze projecten moeten er niet
alleen voor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie behalen, maar helpen hen ook op andere
vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het
ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Met Meer Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede
startpositie van een grote groep jongeren. Het programma bestaat o.a. uit:
• financiering van maximaal 20 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten op het
vergroten van kansen van 16+ jongeren d.m.v. vrijwillige inzet (bijvoorbeeld initiatieven gericht
op huiswerkbegeleiding, sport als middel, loopbaanoriëntatie, etc.);
• samenwerking met partners uit het bedrijfsleven die initiatieven ondersteunen met kennis en
advies op het gebied van strategie, plan, coaching, bedrijfsvoering, communicatie;
• inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van
experts en coaches;
• een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.
In het voorjaar van 2018 horen wij of wij als Stichting uitverkoren zijn om mee te mogen doen met
het programma.

Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Van Hier Naar Daar dd. 30 maart 2018
Peter van Lent

Pieter de Wit
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Stichting Van Hier Naar Daar
Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Datum: 28-02-2018

BALANS t/m 31-12-2017
Omschrijving
100 Debet (activa)
BankRekCourant NL50RABO0302811427
Bank Spaarrekening NL62RABO3317874627
Debiteuren
Vorderingen (kortlopend)
Voorbelasting
Totaal 100 Debet (activa)
150 Credit (passiva)
Algemene reserve
BTW Af te dragen Hoog
BTW R/C
Crediteuren
Schulden (kortlopend)
Totaal 150 Credit (passiva)
Saldo
Totaal

t/m 31-12-2016
Activa

606,13
1,17
332,75
1.525,00
51,99
2.517,04

Passiva

Activa

347,85
379,00
6.836,50

0,00

3.186,80

7.563,35

6.221,84

2,27
2,27

636,75
57,52

518,00

3.704,80

Passiva

0,52
48,00

4.922,32
1.242,00
6.221,84
0,00
6.221,84

684,75

8.248,10

7.059,81
1.185,50
8.245,83
0,00
8.248,10
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Stichting Van Hier Naar Daar
Hatertseweg 400
6533 GV Nijmegen
Datum: 28-02-2018

WINST & VERLIES 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Omschrijving

01-01-2016 t/m 31-12-2016
Verlies

Winst

Eindresultaat

Verlies

2.550,05

Winst
2.598,72

400 KOSTEN
Reclame en advertenties
Internet
Totaal 400 KOSTEN
410 Plaatsingskosten
Plaatsingsvergoeding
Begeleidingskosten
VerzekeringenPlaatsingen
Totaal 410 Plaatsingskosten
450 Bestuur
Representatie en verteer
Onkosten bestuur
Werkbesprekingen
Totaal 450 Bestuur
455 Administratie
Bankkosten
Accountants- en administratiekosten
Overige administratiekosten
Totaal 455 Administratie

12.690,50
600,00
308,87
13.599,37

7.425,00

151,70
742,86
3.600,00
4.494,56

190,35
184,50
7,50
382,35

-

300,00
7.725,00

-

-

159,81
750,00
3.675,00
4.584,81

-

151,80

-

480 Kantoorkosten
Overige verkoopkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, porti en vrachten
Totaal 480 Kantoorkosten
490 Overige kosten
Rentelasten
Onvoorzien
Betalingsverschillen
Totaal 490 Overige kosten
Totaal kosten

0,43

101,50
253,30

-

110,00
80,16
0,73
190,89

-

0,71
600,00

0,51
0,94

600,00

17.877,22

800 INKOMSTEN
Vergoeding Plaatsing
Renteopbrengst
Totaal 800 INKOMSTEN
Saldo
Totaal

4,01
4,72

15.325,00
2,17
15.327,17

-

-

12.758,72

Totaal Inkomsten
Totaal Inkomsten
Totaal kosten
Resultaat

-

12.758,72

-

9.460,00
700,00
10.160,00
12.758,72

15.327,17

10.160,00

15.327,17
17.877,22
2.550,05

10.160,00
12.758,72
- 2.598,72
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