STICHTING HETWERKT!WIJCHEN JAARVERSLAG 2018
Oprichting en bestaan Stichting
Stichting HetWerkt!Wijchen is opgericht op 31 januari 2014.
Het jaar 2018 betreft derhalve het vierde volledige jaar van het bestaan van de Stichting.

Doel van de Stichting
Stichting HetWerkt!Wijchen (Stichting HW!W) heeft ten doel het verbeteren van de
arbeidspositie en het welzijn van werkzoekenden in de gemeente Wijchen.
Volgens informatie van het CBS zijn in de gemeente Wijchen eind juni 2018 630 (31 december
2017: 720) personen met een werkloosheidsuitkering en 860 (31 december 2017: 870) personen
met een bijstandsuitkering geregistreerd
Daarnaast is er een onbekend aantal niet geregistreerde werkzoekenden.
(bron: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80794ned/table?ts=1558860099402 ).
In april 2014 heeft er onder de werkzoekenden van de gemeente Wijchen een enquête
plaatsgevonden. Het doel van de enquête was om informatie te krijgen over de
werkzoekenden en over de wensen/behoeften van de werkzoekenden bij hun zoektocht naar
het vinden van werk.
Op basis van de uitkomsten van de enquête worden door Stichting HW!W activiteiten
georganiseerd. Uiteraard zijn hier prioriteiten gesteld. De prioriteiten worden in de loop van de
tijd door de werkzoekenden bepaald.
In 2020 zal er door Stichting HW!W een nieuwe enquête onder werkzoekenden worden
georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en de evaluatie van
bestaande activiteiten zullen de activiteiten voor 2020 worden bepaald.

Bestuur
Samenstelling van het bestuur van de Stichting per 31 december 2018:
Vacature, voorzitter;
Elly Hendriks-de Bruijn, secretaris;
Jolanda Toonen, penningmeester;
José Broekman, coördinator vrijwilligers;
Adriënne Hoogstraaten-Raasveld, coördinator activiteiten.
De bestuurswerkzaamheden worden onbetaald verricht.

Stichting HetWerkt!Wijchen Jaarverslag 2018

Pagina |1

Vrijwilligers
In 2017 is de vrijwilligersovereenkomst van Stichting HW!W geactualiseerd. Deze
vrijwilligersovereenkomst is te vinden op de website van Stichting HW!W.
Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht.

Aantal vrijwilligers (zonder de bestuursleden) per 31 december 2018:
Gastpersonen voor activiteiten van Stichting HW!W
10
Bezetting van werkgroepen
4
Arbeidsdeskundigen, voor arbeid gerelateerde klachten
1
PR/vormgeving
2
Totaal
17
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers die zitting willen nemen in een
werkgroep en mensen die bereid zijn om mee te denken en om mee te helpen om
activiteiten nog succesvoller te maken.

Formaliteiten
In 2017 is het huishoudelijk reglement van Stichting HW!W geactualiseerd.
Dit reglement is te vinden op de website van Stichting HW!W.

Financiën
Voor de financiën van Stichting HW!W wordt verwezen naar de jaarrekening 2018 van
Stichting HW!W. De jaarrekening 2018 van Stichting HW!W is te vinden op de website van
Stichting HW!W onder ANBI.
In 2018 is door Stichting HW!W € 3.380,56 uitgegeven en € 3.679,11 subsidie van de gemeente
Wijchen ontvangen en € 0,31 rente op de spaarrekening ontvangen. Het per saldo, tot en met
31 december 2018 door Stichting HW!W niet uitgegeven bedrag, ( € 3.113,23) zal in 2019 en/of
later worden uitgegeven aan in eerdere jaren bedachte activiteiten.
In de jaarrekening 2018 van Stichting HW!W is het voornoemde bedrag van € 3.113,23 op de
balans per 31 december 2018 verwerkt als nog uit te geven budget.
Op basis van het nieuwe subsidiebeleid zal Stichting HW!W vanaf 2019 een
waarderingssubsidie van € 4.000,00 op jaarbasis ontvangen.
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Beleidsplan
Op de website is het beleidsplan van Stichting HW!W te vinden.

Activiteiten in 2018
HetWerkt! Café
In 2018 hebben 20 (2017:18/ 2016:18/ 2015:20 en 2014:9) HetWerkt! Cafés in het Kasteel van
Wijchen plaatsgevonden. Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg in 2018 20 (2017:19/
2016:24 en 2015: 4).
HetWerkt! Café biedt plaats aan alle mensen uit de gemeente Wijchen die werkzoekend zijn
om elkaar te ontmoeten, te motiveren, te stimuleren, ervaringen en kennis te delen, te
netwerken of samen iets te ondernemen.
HetWerkt! Café start altijd met een spreker over een onderwerp van belang voor
werkzoekenden. HetWerkt! Café vindt iedere twee weken plaats met uitzondering van de
schoolvakanties.
Vacaturemarkt
Dit initiatief is ontstaan in de gesprekken die in 2015 met de gemeente Wijchen en het
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen regelmatig hebben plaatsgevonden.
In maart 2018 heeft de derde vacaturemarkt in het Mozaïek te Wijchen plaatsgevonden. Dit
was wederom succesvol verlopen.
Bezoekersaantallen:
2016: 400
2017: 450
2018: 250
Overige activiteiten
In 2018 is Stichting HW!W gestart met de voorbereidingen van de in 2019 succesvol verlopen
Themaweek ‘Werk in Uitvoering!’
Verder hebben er in 2018 verschillende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente
Wijchen en organisaties in het sociaal domein. Deze gesprekken hadden mede als doel om
de verschillende activiteiten van verschillende organisaties op elkaar af te stemmen.
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Nieuwsbrief
In 2018 is er door Stichting HW!W geen nieuwsbrief uitgebracht.

Algemeen
De bestuursleden/vrijwilligers van Stichting HW!W worden steeds vaker uitgenodigd door de
gemeente Wijchen bij besprekingen die raakvlak hebben met werkzoekenden.
Wij denken dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot verbetering van de positie van werkzoekenden
uit de gemeente Wijchen.
Het bestuur van Stichting HW!W
Wijchen, 26 juni 2019
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