STICHTING BIJNA-BAANTJES

JAARVERSLAG 2020
WAT IS ER GEDAAN
We hebben in 2020 helaas niet kunnen doen wat we het liefste
doen. Jongeren begeleiden naar een Bijna-baan. We hebben de
tijd anders benut. De organisatie is verder verstevigd, de website
is vernieuwd en het businessplan staat op papier. We kunnen
scherper doorpakken, met samenwerkingspartners!

NIEUWS
Met hulp van het Rode Kruis is de huisvesting van de Stichting
georganiseerd. De Stichting houdt kantoor in het prachtige
pand in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Naast het
fysieke kantoor is het online loket vernieuwd. De website
www.bijnabaantjes.nl is per 1 augustus live gegaan.
Per 1 november 2020 is een nieuwe bureaucoördinator
aangesteld.

DE BIJNA-BANERS
Vanaf maart 2020 was er een lockdown, ook voor de Bijnabanen. Ruben, Chantal, Jeppe en Jeroen zijn met tussen
pozen, en 'corona-proof' aan het werk geweest. Zij hebben
wel mooie resultaten behaald! Chantal is in vaste dienst
gekomen, Ruben is bezig met zijn praktijkdiploma en Jeroen
en Bram zijn doorgestroomd. De Bijna-baan voor Jan stopte
helaas definitief.

VERSTERKING TEAMWORK
Het bestuur heeft een businessplan ontwikkeld en een subisidieaanvraag bij de gemeente gedaan. Het bestuur kwam in 2020 10x bij
elkaar.
Na toekenning is een sollicitatieprocedure voor een bureaucoördinator
gestart. Na het vertrek van Jos is Ellen per 1 november 2020 aangesteld
voor 12 uur in de week.

PLANNEN VOOR 2021
Het uitbreiden van Bijna-banen in 's-Hertogenbosch e.o. staat
op de agenda. Samen met het Speciaal Onderwijs en het
(maatschappelijk) werkveld zijn er initiatieven om meer
jongeren uit te dagen om hun droombanen te vinden.

SAMENWERKERS
De Stichting is actief binnen het 'informele netwerk zorg' en Sterk
Brabant. Vanuit duurzame samenwerkingsverbanden bevestigen we

ons bestaan en de toekomst.
Zo ondersteunt Cello bij het vrijwilligersbeleid van de Stichting en zijn
onze Bijna-baners en werkgevers ambassadeurs voor
arbeidsparticipatie. We zoeken actieve verbindingen om jongeren en
hun leefomgeving te attenderen op de voordelen van het doen van
een bijna-baan.

DE FINANCIELE GEGEVENS STAAN OP DE WEBSITE
Ga naar www.bijnabaantjes.nl voor meer informatie
volg de Stichting Facebook en LinkedIn

