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1. Voorwoord
Bijna-baantjes is dat een sprookjeswoord? Is het een sprookje om te geloven dat jongeren
met een verstandelijke beperking meedraaien in het bedrijfsleven? Wij weten dat het kan.
Jongeren met ambitie die zichzelf willen ontwikkelen en hun vrijetijd willen investeren in
hun toekomst. Wij bieden ze graag de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben voor
de realisatie van hun Bijna-baan. We gaan vol vertrouwen 2018 in, omdat we weten dat
sprookjes bestaan!
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2. Over werken met een beperking
Mijn leerlingen met een handicap kunnen niet aan werk komen. Zelfs een stageplaats
vinden is moeilijk. Reactie van een leraar uit speciaal onderwijs uit de zorgenquête
van Brabants Dagblad • Maar zeven op de honderd werkgevers hebben ervaring met
arbeidsgehandicapten. Leo Hartveld - FNV-bestuurder BD • Ik wil bij de samenleving
horen en niet langer van het kastje naar de muur gestuurd worden; UWV, gemeente, reintegratiebureau... Nik van Hoogstraten • Met de inwerktreding van de Participatiewet
is het sociale zekerheidslandschap voor jong handicapten gewijzigd. Nieuwe jong
gehandicapten die in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken, stromen vanaf nu de
Participatiewet in en ontvangen geen Wajong-uitkering. Gemeenten hebben de taak deze
groep aan het werk te helpen, maar dat is in de huidige situatie haast een onmogelijke
opdracht… Dr. Irmgard Borghouts - Senior onderzoeker arbeidsmarkt en sociale
zekerheid reflecT/Tilburg • Het bevalt me prima. Ik werk vijf dagen per week, en
vind het hier leuker dan op de dagbesteding. Het is leuk om met de klanten te werken
en te praten, en hier kan ik doorgroeien en mijn verkopersdiploma halen. Ik heb hier al
in de winkel een diploma gehaald, dat voor tabak en alcohol. Dominique - Werknemer
buurtsuper Cello • De werknemers voelen zich meer waard omdat ze nu dichterbij de
maatschappij staan. De kloof tussen hen en de mensen die wij als ‘normaal’ beschouwen
wordt op deze manier kleiner voor de cliënten. Ze voelen zich nuttig, en zijn dat ook,
terwijl werk binnen een normaal bedrijf wellicht te hoog gegrepen is. Peter van Helvoirt Bedrijfsleider buurtsuper Cello Maliskamp
De WMO-monitor laat een dalende zelfredzaamheid onder mensen met een beperking
zien. 22% van de mensen met een beperking geeft aan te weinig sociale contacten te
hebben en zich eenzaam te voelen.
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3. Ontstaan van Bijna-baantjes
Vanaf 2007 hebben moeders uit ’s-Hertogenbosch kinderen met een verstandelijke
beperking zich ingezet om kinderen met een verstandelijke beperking leuke en leerzame
activiteiten aan te bieden. Het doel was om kinderen de kans te geven te leren en te spelen
met hun leeftijdsgenoten. Toen de kinderen van het eerste uur ouder werden veranderde
hun behoeften. Hierdoor is Het Veilige Huis ontstaan. Dat heeft als doel ouders en
deskundigen te ondersteunen bij een normale seksuele ontwikkeling van hun kind/
cliënt. In 2015 is er een nieuw initiatief ontstaan om kinderen in de puberleeftijd met een
verstandelijke beperking activiteiten aan te bieden om te leren en te werken. Aanvankelijk
als onderdeel van Bijzonder Gewoon als de commissie Leert en Werkt en later onder de
noemer Bijna-baantjes.
Vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2015 een subsidie verstrekt vanuit het
Maatschappelijk Innovatieven Fonds (MIF-gelden) om het project van de grond te tillen.
Met de gelden is tijdelijk een projectleider aangetrokken en werd er geïnvesteerd in
communicatie, projectondersteuning en in een marketingcampagne. In 2017, aan het einde
van de subsidieperiode vond Stichting Bijzonder Gewoon het project zo waardevol dat ze
aanstuurde op voorzetting met inzet van meer vrijwilligers.
Om de Bijna-baantjes te borgen en zowel financieel als organisatorisch een stevig fundament
te geven is er gekozen voor het oprichten van een aparte stichting Bijna-baantjes.
Tegenwoordig is de tendens dat jongeren met een beperking participeren in clubjes binnen
het reguliere verenigingsleven. Hierdoor verliest de Stichting Bijzonder Gewoon een deel
van haar bestaansrecht. Daarom zal Bijzonder Gewoon in haar tiende levensjaar worden
opgeheven. Enkele taken zullen worden overgenomen door Stichting Bijna-baantjes.
3.1 Missie
Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Volwaardig onderdeel zijn van
de samenleving, is ook voor jongeren met een beperking een wens. Bijna-baantjes laat
jongeren met een verstandelijke beperking buiten schooltijd ervaringen op doen op de
werkvloer. De jongeren willen graag net zoals hun leeftijdsgenoten een bijbaan, maar dat
is niet voor hen weggelegd. Bijna-baantjes biedt individuele trajecten om deze wens toch
waar te maken. Met een bijna-baan willen we jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar
de kans geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een bedrijf in de regio
’s-Hertogenbosch en Vught.
3.2 Visie
Aansluiten bij persoonlijke kracht en talenten van jongeren, rekening houdend met hun
motieven en wensen. Eigen regie en motivatie zijn de motors van het traject waarin de
jongere zijn/haar eigen tempo bepaalt. De jongere wordt gekoppeld aan een vrijwillige
begeleider, die we waarmaker noemen, samen gaan ze op weg naar de perfecte bijna-baan.
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3.3 Strategie
Bijna-baantjes werkt proactief door vroeg te beginnen. Jongeren vanaf 14 mogen meedoen. Op deze
manier kan de jongere zijn talenten ontwikkelen en zich bewust worden van zijn/haar mogelijkheden.
Begeleiders op de werkvloer zorgen er voor dat de jongere binnen zijn mogelijkheden steeds
zelfstandiger klussen kan uitvoeren zonder dat het werk eentonig of saai wordt. Uiteindelijk
wordt de gemeente door deze uitgebreide kennis over de bijna-baners ondersteund in hun
opgave om de jongeren vanuit het doelgroepregister aan gepast werk te helpen.
3.4 Doelstelling
Stichting Bijna-baantjes wil jongeren met een verstandelijke beperking in de regio zich
laten oriënteren op de arbeidsmarkt door het organiseren van speciale workshops. Daar
naast biedt de Stichting Bijna-baantjes bemiddeling tot een bijna-baantje, een aangepast
bijbaantje voor enkele uren per week bij een werkgever na schooltijd om hiermee een
aantal vaardigheden op te doen zowel op het terrein van arbeid als op het gebied van
sociaal en maatschappelijk functioneren.
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4. Samenvatting van de behaalde resultaten
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Afbeelding 1: Aantal Bijna-baantjes in 2016 en 2017 en de prognose voor 2018

In 2016 zijn er 8 Bijna-baantjes gerealiseerd in 2017 waren het er 20. De bijna-baners
veranderen nauwelijks van werkplek en stromen door van Bijna-baan naar stage. We kijken
hoopvol naar de toekomst nu de eerste Bijna-baners dit jaar 18 jaar worden. In 2017
zijn er 20 Bijna-baantjes gerealiseerd en 3 werkbezoeken. Daarnaast is er gezorgd voor
een uitbreiding van het aantal vrijwilligers waaronder 2 ambassadeurs, 2 adviseurs, een
boekhouder, een tekstredacteur en 3 waarmakers. Er is een eigen website gebouwd en
gevuld, een grote marketingcampagne georganiseerd en er is een samenwerkingsverband
met Cello in zake het vrijwilligersbeleid. Daarnaast is er een eigen werkplek bij Novalis
ingericht waardoor er de mogelijkheid is gecreëerd om professioneel met de vrijwilligers
te werken. Er is met behulp van advocaten Snijders en Holla een goed samenwerkings /
stage- contract opgesteld maar de risico’s voor de ondernemers zijn helaas nog niet
geweken (lees verder onder no risk voor ondernemers).
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5. Doelstellingen 2018
• Stichting Bijna-baantjes realiseren
Bijna-baantjes is een uniek project gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Het is
belangrijk om zorg te dragen voor een goede borging zowel financieel als organisatorisch.
Dat kan enerzijds door de opgedane ervaringen van de pilotperiode uit te werken tot een
handboek voor de vrijwilligers. En anderzijds door te zorgen voor een financieel gezonde
en transparante stichting en het verkrijgen van de ANBI-status.
• Begeleiden en trainen bestaande waarmakers
Vrijwilligers in de rol van waarmaker zijn enorm belangrijk voor het succes. Zij dragen de
visie uit naar de bedrijven/organisaties en ouders. De vrijwilligers op het kantoor zorgen
voor de boekhouding, administratie en planning. Door alles goed op elkaar af te stemmen
wordt professioneel gewerkt en krijgen de jongeren de juiste hoeveelheid begeleiding. Zo
komen ze in hun kracht. Eigen regie is daarbij het uitgangspunt.
• Voor 20 jongeren een bijna-baan
In 2017 was er een grote vraag naar nieuwe bijna-baantjes. De trajecten zijn intensief
en van lange duur. Behalve bijna-banen realiseren, stellen we ons ook ten doel enkele
workshops te organiseren om werknemersvaardigheden en een goede werkhouding aan te
leren.
• Onderhouden en evalueren huidige bijna-baantjes
Na de plaatsing is het niet afgelopen. Er kan altijd een beroep op de stichting
worden gedaan voor begeleiding, een switch en evaluatiemomenten. We peilen of de
werkzaamheden nog steeds uitdagend zijn of de jongere nieuwe dingen leert en hoe het
gaat met zijn persoonlijke leerdoelen. We onderzoeken of er mogelijkheden in de vorm van
stage of betaalde baan zijn? We merken dat de plaatsingen succesvol zijn en de jongeren
voor een lange tijd op dezelfde werkplek blijven. We gaan in 2018 een informatieavond
voor de ouders en bijna-baners organiseren.
• Onderzoeken of bijna-baners van 18 in aanmerking komen voor een salaris
De leerplicht geldt tot 18 jaar. Voor veel van onze jongeren geldt dan dat school verruild
wordt voor dagbesteding. Hoe geweldig zou het zijn dat zij door hun ervaringen in een
bijna-baan in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) betaalde baan ? Dat zijn vragen
die voor ons liggen en die we graag door de gemeente en UWV beantwoord zien. We
hopen in 2018 meer inzicht te krijgen in de regelingen.
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• No Risk voor werkgevers realiseren
Holla en Snijders Advocaten hebben speciale stagecontracten voor bijna-baantjes
opgesteld. De verzekering is voor sommige bedrijven een struikelblok. Passage uit het
contract m.b.t. de verzekering “ Het stagebedrijf is zich bewust van de wettelijke bepaling
(artikel 7:658 lid 4 BW) die inhoudt dat het stagebedrijf aansprakelijk is voor schade die
de stagiair in de uitoefening van de stagewerkzaamheden lijdt. Voorts is het stagebedrijf
zich bewust van de wettelijke bepaling (artikel 6:170 BW) die inhoudt dat het stagebedrijf
aansprakelijk is voor schade die de stagiair in de uitoefening van de stagewerkzaamheden
toebrengt aan derden. Het stagebedrijf onderzoekt de noodzaak om ten behoeve van deze
situaties een verzekering af te sluiten. Er is behoefte aan een vangnet voor ondernemers
die jongeren een bijna-baantje aan willen bieden.
UWV verzorgt een vangnet voor werkgevers die jongeren/volwassenen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in (tijdelijke) dienst nemen zodat de ondernemer niet aansprakelijk
wordt gesteld voor schade die de medewerker toebrengt. Deze jongeren/volwassenen
hebben een uitkering. Ondernemers zien graag eenzelfde vangnet voor de jongeren met
een bijna-baantje (zonder uitkering).
• samenwerken met speciaal onderwijs
De jongeren nemen tot nu toe rechtstreeks contact met ons op. In het traject zijn de
scholen met speciaal onderwijs goede doorverwijzers. We hopen met een constante
kwaliteit en transparantie de samenwerking met de scholen te kunnen verdikken.
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6. De organisatie

Bestuur

Coördinator

Overige
vrijwilligers

Waarmakers

Ambassadeurs

Afbeelding 2 de organisatiestructuur van de Stichting Bijna-baantjes

6.1 Toelichting op de organisatie
Het bestuur
Het toekomstige (onbezoldigde) bestuur van Bijna-baantjes bestaat uit drie betrokkenen
die gezamenlijk de visie en missie van de Bijna-baantjes bewaken en ondersteunen.
Tevens draagt het bestuur zorg voor het financieel beheer (De eindcontrole en opmaak
van de jaarrekening gebeurt door een accountant). Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
secretaris en een penningmeester. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De dagelijkse
gang van zaken is in handen van vrijwilligers onder leiding van de coördinator.
De coördinator
De coördinator is eindverantwoordelijk en zorgt voor de uitvoering van het jaarplan.
De coördinator delegeert en verdeelt de taken onder de vrijwilligers en waarmakers.
De coördinator werkt onder verantwoording van het bestuur en maakt een kwartaal
rapportage. Het behalen en bewaken van de visie en missie van de Bijna-baantjes staan
centraal in het werk van de coördinator. De coördinator zoekt de juiste mensen bij elkaar
die samenwerken, zorgt voor scholing van de vrijwilligers. Informeert en levert de stukken
aan het bestuur.
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De ambassadeurs
Ambassadeurs hebben een functie in het bedrijfsleven of sociaal domein met grote
netwerken en het hart op de goede plaats. Ze zetten hun netwerk in om de jongeren op de
goede plek te krijgen.
De waarmakers
De waarmaker is een vrijwilliger van Stichting Bijna-baantjes die een bijna-baner
ondersteunt en begeleid bij de zoektocht naar een bijna-baan. De waarmaker bouwt een
vertrouwensband op en is eerste aanspreekpunt van een jongere, coördineert de bezoeken
en onderhoudt het contact met het bedrijf.
Ze besteden veel tijd in de aanloop naar een bijna-baan. De nadruk ligt op het creëren van
een succeservaring voor de werkgever als voor de jongere. Met zeer weinig wisselingen
van werkplekken als gevolg.
De ouders
Ouders vervullen een actieve rol, bijvoorbeeld met vervoer maar ook in het meedenken
over een geschikte plek. Het is belangrijk dat ze in hun kind en zijn talenten geloven en
hem* op die manier stimuleren om buiten het gebaande pad ervaring op te doen. Onze
ervaring is dat ouders moeten wennen aan het idee dat hun kind buiten de beschermde
wereld van speciaal onderwijs komt en het bedrijfsleven in gaat. Die wereld is minder
bekend met eventuele aanpassingen rondom de beperking van hun kind. Aanpassingen
die de ‘bekende omgeving’ zo gewend is om te maken. Ook is het voor hen nieuw dat hun
kind gezien wordt als een gelijke en dat een speciale benadering binnen de bestaande
kaders van een bedrijf ook mogelijk zijn. De ouders raken enthousiast als ze zien dat Bijnabaantjes zorgt voor afstemming van randvoorwaarden en daardoor tot een plaatsing
komen waar ouders zelf niet over hadden durven dromen. Voor ons is het geweldig om te
merken dat ouders trots zijn op hen en de getoonde onvermoede capaciteiten; gewoon
omdat er via de bijna-baan een stimulans en uitdaging wordt geboden op een ander vlak.
De werkgevers
Hoe ervaren werkgevers een bijna-baner op de werkvloer? De antwoorden die we op
deze vraag krijgen gaan bijna nooit over productiviteit. Werkgevers die mee doen aan het
project zijn sociaal bewogen ondernemers. Ze willen een jongere met grote afstand tot de
arbeidsmarkt een kans geven om zich te ontwikkelen en werknemersvaardigheden aan te
leren. Ze weten dat jongeren met een beperking langzamer zijn dan hun leeftijdsgenootjes,
maar ze zoeken de winst op een ander vlak. Waardes die niet direct in klinkende munt te
vertalen zijn. We horen terug dat de sfeer in het team verbeterd is, er meer saamhorigheid
in het team ontstaan is door de gedeelde zorg voor de jongere. De werknemers kijken
vaak uit naar de dag dat de jongere komt en worden geconfronteerd met zaken als:
Hoe leg ik mijn werkwijze het beste uit? Hoe kan ik het beste iets aanleren?
Hoe kan ik verschillende taken achter elkaar laten doen enz.
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De jongere
De jongere heeft de intrinsieke motivatie om zichzelf nuttig te maken in het bedrijfsleven,
en zodoende een stap dichter bij zijn toekomstdroom te komen. Als hij zich aanmeldt
bij bijna-baantjes, wordt hij gekoppeld aan een waarmaker. Als er een duidelijk beeld is
ontstaan en de werkplek is gevonden, krijgt hij een vaste begeleider die zorgt voor het
inwerken op de werkvloer. Als de vaste begeleider ziet dat de jongere groeit en de dingen
oppakt die hij geleerd heeft, ontstaat er bij beiden een gevoel van trots en voldoening. Van
die wederkerigheid moet de bijna-baner het hebben. De jongere groeit door deze positieve
en stimulerende omgeving op vele vlakken.
Op het sociale vlak wordt hij steeds meer gelijkwaardig waardoor hij zijn sociale
vaardigheden kan oefenen. Hoe kan ik ook een fijne collega zijn, zijn vragen waar de
jongere zich mee bezig houdt. Hij ervaart dat collega’s ook hun ups en downs hebben
en dan best een kopje koffie kunnen gebruiken. Het geeft hem ook een grotere
zelfwaardering en zelfvertrouwen. Door te ervaren dat het best lastig is om iets aan te
leren maar door vol te houden met de juiste begeleiding gaat hij meer vertrouwen op eigen
kunnen. Dit komt vaak ten goede aan de productiviteit en zelfstandigheid. Het gevoel van
normaal zijn is belangrijk. Pubers met een beperking zijn veel bezig zich te vergelijken met
leeftijdsgenoten en “boers/zussen”. Waarom zit ik niet op een normale school, waarom
mag ik niet uit gaan enzovoort zijn vragen die hem bezig houden.
Een bijbaantje geeft hem meer het gevoel normaal te zijn. “Ik werk in het bedrijfsleven”,
vertelt hij met trots. Het aanleren van vaardigheden zonder tijdsdruk is belangrijk.
Doordat de jongere niet betaald wordt, is de druk die op hem wordt gelegd nihil. Hierdoor
is er alle tijd en aandacht om vaardigheden eigen te maken. Dit vergroot de kans op slagen
op een geschikte werkplek. Door het kiezen van deze werkwijze wordt de balans minder
snel opgemaakt en heeft de jongere meer tijd om ingewerkt te worden.
Financieel
De accountant maakt de jaarverslagen en controleert de boekhouding. Een vrijwilliger
(boekhouder in het dagelijkse leven) verzorgt het boeken van de posten in de
grootboekrekeningen. De aanvraag van fondsen doet een andere vrijwilliger met ervaring
bij het aanvragen van fondsen.
De financiële boekhouding is ver geautomatiseerd. Begin 2018 wordt Stichting Bijnabaantje opgericht. Tot die tijd vallen de activiteiten onder stichting Bijzonder Gewoon.
Ter wille van de transparantie is gekozen om de boekhouding per 1 januari zelfstandig te
voeren.
Interne communicatie
Bij iedere plaatsing van een Bijna-baantje wordt intensief gecommuniceerd; de ouders,
jongere, vrijwilliger en contactpersoon en begeleider van het bedrijf. Soms is er ook

13

nog een persoonlijk begeleider van de jongere bij verbonden. Het is belangrijk om alle
verwachtingen en behoeften goed op elkaar af te stemmen.
Een goede procesbegeleiding met de waarmakers is belangrijk. Hoe kunnen we met elkaar
deze jongere op een zo goed mogelijke plek krijgen en wat is daar voor nodig. “Out of the
box” denken is daarbij erg belangrijk.
Externe communicatie
Het delen van de successen, het vergroten van de naamsbekendheid en het vergroten
van de gunfactor zijn de doelen van de communicatie. In 2017 is er een reclamecampagne
geweest van drie maanden. Deze campagne is uitgevoerd en bedacht door een
reclamebureau. Het komende jaar zal er geen geld worden uitgeven aan betaalde
advertenties. Wel zal er gebruik worden gemaakt van gratis marketingtools zoals
Facebook, website en andere sociale media. Er wordt gebruik gemaakt van een betaalde
kracht voor 1 uur per week voor de inzet van sociale media.
Het schrijven en redigeren van teksten is in handen van de coördinator en een vrijwilliger.
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7. De begroting voor 2018
Bijna-Baner Daan, nu ruim een jaar aan de slag: “Ik mag 2 uur
per week mijn droom waarmaken bij Divers. Juist omdat ik zoveel verschillende
opdrachten krijg ga ik met veel plezier naar mijn baan. Ik help Birgit op de repro afdeling,
haal het oud papier op of snijd boekjes op maat. Maar ik haal ook de afwasmachine leeg
en zet de koffie en thee klaar voor de vergaderingen. Ik vind het super leuk om te gaan
werken, net als alle andere kinderen van mijn leeftijd.”
Begroting 2018 Stichting Bijna-baantjes

Inkomsten		
Saldo per 1-1-2018
9.982,00
Gemeente subsidie 2018
5.000,00
Nog te werven fondsen
8.278,00
Giften
1.000,00
Uitgaven		
Kosten voor vrijwilligers		
Deskundigheidsbevordering		1.550,00
Bedankavond vrijwilligers		
500,00
Kosten voor bijna-baners		
Fotografie en film		
1.050,00
Kosten per traject á 300 euro maal 20 jongeren		
6.000,00
Sociale media ondersteuning		
2.200,00
Creatief materiaal		
400,00
Workshops		1.200,00
Voorlichtingsavonden ouders		
410,00
Kilometervergoedingen		1.400,00
Kantoorkosten		
Huur kantoor per jaar incl 		
4.500,00
Drukwerk printen		
800,00
Telefoonkosten		400,00
Bankkosten		150,00
Accountant		450,00
Bureaukosten		300,00
Website en hosting		
1.450,00
Overig		1.500,00
Totaal
24.260,00
24.260,00

15

8. Tot slot
Het realiseren van een bijna-baantje is complex. Iedere jongere is anders, een goede
match tussen jongere, coach en bedrijf is cruciaal. Ieder traject verloopt anders. We bieden
maatwerk waarbij aandacht, luisteren en observatie belangrijke factoren zijn voor het
slagen ervan. Beweegruimte en vertrouwen voor de uitvoering zijn van groot belang. Dit
laatste geldt voor alle partners; de gemeente, onderwijs, zorg en ondernemers.
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