Bijnabaantjes
Voor jongeren met ambitie én een beperking
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Jaaroverzicht
2019-2020
Aantal Bijna-baners 15
Aantal vrijwilligers 6
Aantal waarmakers 2
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collega's Netti en Peter zijn dol op hem. Jeroen
werkt daar nu twee jaar met veel plezier.
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Idealisme in de vijfde versnelling

Onze werkwijze
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. Het zijn jongeren met
ambities die zichzelf verder willen ontwikkelen door hun vrije tijd te besteden aan hun toekomstdroom. Wij
bieden ze graag de hulp, het vertrouwen en de ondersteuning die ze nodig hebben voor de realisatie van
hun Bijna-baan. We gaan vol overtuiging en enthousiasme de toekomst tegemoet, omdat we zeker weten
dat sprookjes bestaan!

Strategie

Missie

Meedoen in de samenleving is voor
iedereen belangrijk. Bijna-baantjes
laat jongeren met een beperking
buiten schooltijd werkervaring op
doen zodat zij op een zinvolle manier
blijven participeren in de
samenleving.

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 deze
mogelijkheden, steeds zelfstandiger
activiteiten kan uitvoeren die blijven
aansluiten bij de persoonlijke
ontwikkeling.

Visie
Doelstelling

Een Bijna-baan helpt jongeren hun
wereld te vergroten. Door
werkervaring worden talenten
ontwikkeld en zijn ze zich meer
bewust van hun persoonlijke kracht.
De eigen regie en motivatie zijn de
motors van het traject waarin
jongeren zelf het tempo bepalen.

Bijna-baantjes is een stichting met
als doel jongeren met een beperking
een kans te geven om hun
toekomstdroom te ontdekken en
talenten te ontwikkelen in een
bedrijf, zodat deze jongeren worden
gezien in hun eigenheid en worden
gewaardeerd om wie ze zijn.

Werkgebied

Met een Bijna-baan willen we
jongeren in de leeftijd van 14 tot 18
de kans geven om hun toekomstdroom te ontdekken en talenten te
ontwikkelen in een bedrijf in de regio
’s-Hertogenbosch, Vught of
Rosmalen.

Hiermee groeit het vertrouwen in
eigen kunnen, ontstaat er
leercapaciteit en doen ze
werkervaring op in hun loopbaan
naar misschien wel echt (betaald)
werk dat bij hen past en waardoor ze
uitgroeien tot onafhankelijke mooie
volwassen mensen.

We verbinden jongeren én hun
ouders aan bedrijven die onze
jongeren een Bijna-baan bieden. Zo
helpen we deze jongeren in het
waarmaken van hun groei
potentieel. Toekomstdromen zijn
enorme energiebronnen voor
persoonlijke ontwikkeling. Op de
werkvloer zijn altijd passende taken
te vinden die de betrokken jongeren
enthousiasme, waardering en
succeservaring opleveren.
Samenwerking met deze jongeren is
van meerwaarde voor het team en
genereert sympathie binnen het
bedrijf én daarbuiten.
Externe communicatie

Ons beleid is de leidraad van onze
communicatiestrategie. Met een
communicatieplan willen we ons
doel, de doelgroepen,
boodschappen en in te zetten
middelen beter in kaart brengen. Zo
realiseren we acties vanuit een
doordachte planning. Om te werken
aan onze naamsbekendheid en een
duurzaam imago hebben we
middelen nodig zoals een
interactieve website, foto- en
beeldmateriaal, folders en
promotiematerialen met als doel
zoveel mogelijk jongeren een plekje
te geven in het bedrijfsleven.
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PARTICIPEREN IS EEN WERKWOORD

Deel je
dromen...
Er was eens een jongen met een droom. Hij vroeg aan zijn moeder of hij directeur kon worden van de DVDafdeling van de bibliotheek. Zij was in dubio. Haar oudere zoon had al een bijbaan. Zou ze voor hem een
uitzondering maken vanwege zijn handicap? Welke boodschap gaf ze af als ze nee zou zeggen? Ze
besloot de kans te wagen en een nieuw project op te starten speciaal voor jongeren met een beperking,
om ze een kans te geven mee te doen in de samenleving .

Aantal Bijna-banen
Het project is gestart in 2016. In de
periode tot eind 2019 zijn er in
totaal 40 Bijna-banen gerealiseerd
voor 24 jongeren.

Eind 2019 waren er 15 Bijna-baners
aan de slag. Een Bijna-baan creëert
kansen op doorstroom naar
bijvoorbeeld gesubsidieerd of
vrijwilligerswerk.
Drie jongeren, zij zijn in vaste
(gesubsidieerd werk) dienst
gekomen via hun Bijna-baan.
Daarnaast is er één jongere vaste
vrijwilliger geworden. Tevens zijn er
eerste stappen gezet om van een
Bijna-baan naar een praktijkdiploma
op MBO-1 nivo te groeien.
Ondanks grote inspanning is het
speerpunt van 2019; meer
vrijwilligers en waarmakers niet
behaald. Daarnaast was er
langdurige uitval van de vrijwillige
coördinator. Hierdoor is gebleken
dat de organisatie in zijn huidige
vorm erg kwetsbaar is. Dit was de
beweegreden van het bestuur om
een subsidie aan te vragen bij de
gemeente 's-Hertogenbosch.
Gelukkig heeft de gemeente
toegestemd en worden er stappen
genomen om de organisatie verder
te professionaliseren in 2020.

De organisatie van Bijna-baantjes
Het (onbezoldigd) bestuur bestaat
uit vier betrokkenen (voorzitter,
secretaris, penningmeester en
aspirant bestuurslid) 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
vergadert acht keer per jaar. In 2020
komt de dagelijkse gang van zaken
in handen van vrijwilligers onder
leiding van een betaalde
projectleider.
De projectleider is eind verantwoordelijk en zorgt voor de uitvoering van
het jaarplan. De projectleider delegeert en verdeelt de taken onder de
vrijwilligers en waarmakers. Het
behalen en bewaken van de visie en
missie staan centraal.
De waarmaker is een vrijwilliger die
een bijna-baner ondersteunt en
begeleid bij de zoektocht naar een
bijna-baan. De waarmaker is het
eerste aanspreekpunt van een
jongere en zijn ouders en
coördineert de bezoeken en
onderhoudt het contact met het
bedrijf.

De jongere
Volgt het speciaal voortgezet
onderwijs en heeft de ambitie om te
werken in het bedrijfsleven. Met een
beetje hulp is er veel mogelijk! De
jongere groeit door deze positieve
en stimulerende omgeving op vele
vlakken. Leert werknemersvaardigheden en ontwikkelt een
realistische kijk op werken.
De ouders
Zijn erg belangrijk in het slagen van
een bijna-baan. Stimuleren en
geloven in de capaciteiten en
talenten van hun kind is de eerste
stap om buiten het gebaande pad
ervaring op te doen.
De werkgevers
Sociaal bewogen ondernemers
willen een jongere met grote
afstand tot de arbeidsmarkt een
kans geven om zich verder te
ontwikkelen. We gaan in gesprek
over de mogelijkheden en
ondersteunen de werkgever.
Publiciteit
Er was belangstelling van
vakbladen, sociale media en de
regionale pers. Dit helpt ons enorm
om onze succesverhalen te delen.
En zo nog meer jongeren een kans
te geven in het vinden van hun
droombaan.
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Anderen over
werk
'Het is tijd om hulp in te schakelen, om toe te geven dat het de overheid niet op eigen
kracht lukt zich aan de zogeheten banenafspraak te houden. Staatssecretaris Tamara
van Ark (sociale zaken) geeft het ruiterlijk toe'. Trouw 13 september 2019

'Daarnaast is het volgens hem nog altijd maar 10 procent van de Nederlandse
bedrijven die al die tienduizenden arbeidsbeperkten aanneemt. Dus: 90 procent doet
dat niet'. Van der Gaag Trouw 13 september 2019

'Scholen voor speciaal onderwijs zijn van mening dat het doorleren cruciaal is voor
de ontwikkeling van de jongeren, maar dat het steeds lastiger wordt om ze op school
te behouden. Volgens de scholen is er sprake van kansenongelijkheid en
leeftijdsdiscriminatie'. NRC 6 december 2019

Onze droom

Meer kansen voor
jongeren
Het laten slagen van een bijna-baantje is complex. Iedere jongere is anders. Een goede match tussen de
jongere en zijn ouders, waarmaker en bedrijf is cruciaal. Ieder traject verloopt anders. We bieden maatwerk
waarbij aandacht, luisteren en observatie belangrijke factoren zijn voor het slagen ervan. De jongere
bepaalt het tempo. Eigen regie is het toverwoord met daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid.
Beweegruimte en vertrouwen voor de uitvoering zijn van groot belang. Dit laatste geldt voor alle partners;
de ouders, gemeente, onderwijs, zorg en ondernemers. Zo denken we onze belofte voor 2020 te behalen.

1. Nieuw aan te stellen
projectleider
Bijna-baantjes is een uniek project
dat wordt gedragen door
enthousiaste vrijwilligers. Om de
schaal te kunnen vergroten is het
belangrijk om zorg te dragen voor
een goede borging. Zowel
administratief, financieel als
organisatorisch. Wij zijn dan ook erg
blij met de subsidie van de gemeente
's-Hertogenbosch over de periode
2020-2022. Jos van Raaij is de
nieuwe projectleider en is in
afwachting van de ontwikkelingen
met het corona crisis, om te kunnen
starten.
2. Waarmakers werven
Studenten van het
beroepsonderwijs koppelen aan
jongeren onder leiding van de
projectleider. Dat is heel kort het
idee om continuïteit van de
waarmakers te waarborgen en zo
ontstaat er een meerwaarde; de
jongere voelt zich gelijkwaardig en
de student leert veel van deze
ervaring. De projectleider is
werkzaam bij KW1 en heeft hierin
een sleutelpositie.

3. In 2020 hebben 10 jongeren
een Bijna-baan?
Bijna-baantjes gedijt in een klimaat
van medeleven en compassie. Is er
nog ruimte bij werkgevers voor het
begeleiden van jongeren met een
beperking? Momenteel liggen we
stil en weten we nog niet wanneer
we weer van start kunnen. De
ondersteuning zal nog harder nodig
zijn maar vinden we ook
werkgevers?
4. Interne communicatie
Wat heeft een jongere nodig om tot
een bijna-baan te komen? Wat heeft
een werkgever nodig om een
jongere een plek te bieden? Het
afstemmen van de wederzijdse
verwachtingen is erg belangrijk. Met
de werkgever bespreken we de
aansprakelijkheid, voorbereiding en
de begeleiden van het werk. De
jongere wordt middels een boekje
voorbereid op zijn eerste werkdag.
In de opstartfase zijn we extra alert
en we blijven nabij en dichtbij om
obstakels snel uit de weg te ruimen.
Een goede bijna-baan is zeer
waardevol en kan jaren duren.

5. Samenwerking met bestaande
partijen
In dit werkveld zijn verschillende
stakeholders met verschillende
rollen te benoemen. Denk aan
Weener XL, Werkgeversservicepunt,
UWV, gemeente en Cello Zorg. De
rol die zij kunnen spelen in het
proces rond de Bijna-baantjes is
heel verschillend. De projectleider
zal tijd investeren in het opbouwen
van een mogelijke samenwerking
waarbij de focus ligt op
wederkerigheid.
6. Lange termijn visie

Nu de stichting Bijna-baantjes
enkele jaren actief is en heeft
bewezen succesvol te zijn is het tijd
voor een verdere doorontwikkeling.
Er zijn diverse vraagstukken die
dienen te worden beantwoord en
opgelost om het voortbestaan en
doorontwikkeling van het project te
borgen. Het bestuur heeft daarom
opdracht gegeven voor het maken
van een businessplan. Deze is ter
inzage op onze website.
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Kerngegevens
STICHTING BIJNA-BAANTJES
Adres
De Rietdam 35247MB Rosmalen
KvK nummer
71358889
Bankrekeningnummer
NL48RABO 03300 42 467
Website
www.bijnabaantjes.nl
E-mail
info@bijnabaantjes.nl

Telefoon
06-41263695
Facebook
https://www.facebook.com/Bijnabaantjes/
Bestuursleden
Geert Bettinger – voorzitter
Remco van der Pot – penningmeester
Marlies Pulsford - secretaris
Mario Karssemakers-aspirant bestuurslid

Bijna-baantjes 8

Businessplan 2020-2024
Financieel verslag en begroting 2019
is separaat te downloaden

