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__________________________________________________________________________________ 

Dit is het eerste jaarverslag van Bij Jet, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 

Stichting Bij Jet. 

Redactie: Sprinkels hq, Schijndel 

Bij Jet 

Hoofdstraat 43 

5481 AA  Schijndel 

E info@bij-jet.nu 

I www.bij-jet.nu 

T 073 203 2007 

Uw donaties zijn van harte welkom op bankrekening: NL34 RABO 0321 2519 97 t.n.v. Stichting Bij Jet. 

mailto:info@bij-jet.nu
http://www.bij-jet.nu/
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Voorwoord 
De kop is eraf. Bij Jet is uit de startblokken.  

Het bestuur, de enige medewerker, de vele sociaal aandeelhouders, deelnemers en ambassadeurs 

van Bij Jet mogen terugblikken op een prachtig eerste jaar. Of beter gezegd: op de eerste twaalf 

weken – Bij Jet is immers in september pas van start gegaan. We hadden gedacht dat die eerste 

maanden vooral in het teken zouden staan van opstartwerkzaamheden.  

Tot onze verrassing mochten we vanaf de eerste week de mouwen opstropen en Schijndelaren 

begeleiden. Met een net zo verrassend resultaat. Want we hebben in 2017 al mensen mogen 

begeleiden naar werk. Naar vast werk zelfs. Dat hadden we niet verwacht. 

Met gepaste trots bieden we u hierbij ons eerste jaarverslag aan. Daarin leggen we verantwoording 

af over het werk wat we deden, waar we ons geld vandaan haalden en wat we ermee deden. 

We hopen dat dit jaarverslag u enthousiast maakt voor Bij Jet. Mocht dat het geval zijn: we kunnen 

nog altijd mensen gebruiken: sociaal aandeelhouders (dat zijn onze financiers en onbetaalde 

aanbieders van hulp), deelnemers (dat zijn de mensen waar we het voor doen), adviseurs (dat zijn 

mensen die voor de deelnemers actief zijn, al dan niet tegen betaling) en ambassadeurs (dat zijn 

mensen die reclame voor ons maken bij onder meer toekomstige deelnemers). 

Het bestuur van Stichting Bij Jet 
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Wat Bij Jet doet en waarom 
Bij Jet helpt Schijndelaren aan werk of zinvolle dagbesteding.  

Uit persoonlijke ervaringen weten de initiatiefnemers dat er nogal wat mensen zijn die dolgraag 

willen werken of op een andere wijze actief willen zijn en die daar alsmaar niet in slagen. De reguliere 

hulp bereikt hen niet of voldoet niet. Het gaat vooral om mensen die intensieve begeleiding en hulp 

nodig hebben op individueel niveau. Maatwerk ook. 

Bij Jet combineert een aantal specifieke methoden en kenmerken die ervoor zorgen dat deze 

doelgroep er dit keer wel in slaagt. Dat begint met het uitgangspunt dat Schijndelse mensen 

Schijndelse mensen helpen. Het is het sociale netwerk van de betrokkenen (medewerker, bestuur, 

vrijwilligers) die ervoor zorgen dat de doelgroep wordt bereikt. Uiteindelijk is het ook het sociale 

netwerk van de betrokkenen, die ervoor zorgen dat mensen worden geïntroduceerd bij werkgevers 

en andere aanbieders van werk of dagbesteding. Daarom werkt Bij Jet alleen in en voor Schijndel. De 

kennis van het dorp en de dorpelingen is een van de onderdelen van de succesformule. 

Het andere onderdeel is maatwerk. Door middel van degelijke intakegesprekken weten we wat de 

deelnemers nodig hebben en zoeken we vrijwilligers, professionals of organisaties die kunnen bieden 

wat er nodig is. Zo schakelden we bijvoorbeeld al een jurist, een trainer en een 

communicatieadviseur in. We brengen belemmeringen in beeld en helpen de deelnemers die te 

overwinnen.  

Het is een aanpak die, voor zover wij weten, redelijk uniek is. Overigens is het succes mede te danken 

aan de wijze waarop de betrokkenen de formule uitvoeren. Dat gebeurt met een grote mate van 

empathie, doortastendheid en pragmatisme.  
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Over de deelnemers 
Bij Jet heeft in de eerste twaalf weken van haar bestaan acht mensen begeleid daar betaald werk, 

twee mensen naar een bestaan als zelfstandige en anderen naar vrijwilligerswerk, stage en 

therapie.  

Ruim 30 deelnemers 

Bij Jet had contact met 35 mensen die voor hulp en steun aanklopten. De resultaten: 

De eenmalig contacten aan balie, telefoon of per mail (6 personen) zijn niet opgenomen in de 

volgende overzichten. 

 

Man-vrouw 

Vrouwen:       25 

Mannen          4 

Totaal         29 

Leeftijd 

De jongste deelnemer was 19 jaar, de oudste 63. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar. 

 
Situatie bij aanmelding 

 
 

Gewenste situatie na intake 

Sommige deelnemers weten bij aanmelding wat ze zoeken. Andere hebben hulp nodig bij het 

bepalen van wat wenselijk en mogelijk is. Onderstaande lijst geeft weer wat de gewenste situatie is 

na een of meerdere intakegesprekken. Soms had die vaststelling plaats na een beroepskeuzetest en 

bijbehorend adviesgesprek. 

 

Vrijwilligerswerk        2 

Betaald werk*       27 

Totaal        29 
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* Kinder- en gastouderopvang, detailhandel, catering, klantenservice, jongerenwerk, schoonmaak, 

administratie, receptionist. 

 

Hoe Bij Jet binnengekomen? 

 
 

* Ambassadeurs zijn dorpsgenoten die op vrijwillige basis deelnemers, sociaal aandeelhouders of 

andere vrijwilligers werven.  

 

Geboden hulp 

 

 

Totaal is meer dan 29, want sommige deelnemers kregen meer vormen van ondersteuning. 

• Hulp bij solliciteren: met deelnemer opstellen brief en/of cv, begeleiden bij 

sollicitatiegesprek, voorbereiden op sollicitatiegesprek, zoeken en aanbieden vacatures 

• Beroepskeuzeadvies: test afnemen en adviesgesprekken; 

• Computertraining: één op één training door docent; 
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• Inschakelen netwerk: persoonlijke benadering van relevante relaties (vooral werkgevers) 

door adviseurs of ambassadeurs; 

• Inschrijven bij uitzendbureau: het begeleiden van deelnemer bij de inschrijving (gebeurde in 

verband met onvoldoende beheersing Nederlandse taal) 

• Advies opzetten bedrijf: adviesgesprek en redactie ondernemingsplan; 

• Juridisch advies : betrof vertrek bij werkgever 

 
Resultaten 
 

 
 

 

Aanbieders hulp 

De aanbieders van hulp heten Bij Jet adviseurs. Ze doen hun werk tegen een vergoeding of gratis. De 

keuze is aan de adviseur.  

 

Juridische adviseur 

Studie- en beroepskeuze adviseur 

Communicatieadviseur 

Ontwerper 

Computertrainer 
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Over het geld 
 

Bij Jet is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van derden. Deelnemers vragen we slechts 

geld voor onze diensten als ze in staat zijn daarvoor te betalen.  
 

Inkomsten 

Donaties van particulieren       €    1.039 

Renteloze lening door particulier      -   10.000 

Bijdrage woningcorporatie in kader van ‘Maatschappelijke ondersteuning’ -     5.000 

Bijdrage bank         -        500 

Bijdrage bedrijf         -        500 

Betaling door deelnemers       -           13 

Totaal           €  17.052 

 

Uitgaven 

Communicatie: ontwerp logo, bouw website, fotografie, redactie,  

vormgeving en drukwerk leaflet en uitnodiging, productie weggevertjes € 12.000 

Kosten opening         -        500 

Kosten oprichting (bank, Kamer van Koophandel e.d.)    -        200 

Licentie beroepskeuzetest       -          52 

Projectcoördinator        -        800   

Inzet adviseurs*        -        500 

In kas          -     3.000 

Totaal          €  17.052 

 

* Adviseurs zijn professionals die voor hulp aan deelnemers worden ingeschakeld. Sommige 

adviseurs doen hun werk als vrijwilliger en worden dus niet betaald. Anderen ontvangen een 

vergoeding. 

 

Inkomsten in natura:  

Vijf laptops van een lokale goede doelen-stichting; 

Copywriting folder, persbericht, website, Facebook, jaarverslag en dergelijke 

Notaris 

Drank openingsreceptie 

Beschikbaar stellen werkruimte 

Diverse diensten ten behoeve van deelnemers 

Ter waarde van circa € 10.000 
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Over wie er allemaal meededen 
 

Bij Jet moet het hebben van haar netwerk. We hebben er het afgelopen jaar fors in geïnvesteerd. 

Hier een overzicht van de contacten die we hadden en de mensen met wie we werkten. Het zijn er, 

exclusief de deelnemers, ruim zestig. 

 

De kern 

Bij Jet is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Dat is mogelijk dankzij drie personen. 

Projectcoördinator (tegen betaling, 2 dagen per week) 

Stagiaire (1,5 dag per week) 

Adviseur op vrijwillige basis (2,5 dag per week) 

De stichting heeft twee bestuursleden: Anouk Gijsbrechts-Wanmaker (voorzitter) en Mirjam van Esch 

(secretaris-penningmeester). 

 

Adviseurs 

Bij Jet maakt gebruik van de diensten van vijftien professionals in diverse vakgebieden. Ze werken op 

basis van vrijwilligheid of tegen vergoeding. We beschikken momenteel over: 

 

Notaris 

Jurist 

Advocaat 

Computertrainer 

Tekstschrijver 

Vormgever 

Studie- en beroepskeuzeadviseur 

ICT-adviseur 

Fysiotherapeut 

Communicatieadviseur 

Bedrijfskundige 

Adviseur werken met een beperking 

Voedingsadviseur 

Detacheerder 

 
Deelnemers 

Bij Jet bood hulp aan 29 deelnemers, waarvan er 15 bij het einde van de verslagperiode nog ‘in 

traject’ waren. Daarnaast waren er met zes personen vluchtige contacten per mail, telefoon of aan 

de balie. 

 

Ambassadeurs 

Bij Jet had aan het einde van de verslagperiode 28 ambassadeurs, waarvan de meeste ook adviseur 

of sociaal aandeelhouder zijn. 

 

Sociaal aandeelhouders 

Sociaal aandeelhouders die Bij Jet steunen met financiële bijdragen:   7 

Sociaal aandeelhouders die Bij Jet steunen door gratis te werken voor Bij Jet: 5 
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Sociaal aandeelhouders die Bij Jet steunen door gratis diensten aan te bieden  

aan deelnemers van Bij Jet:       3 

 

Sommige sociaal aandeelhouders komen in twee of drie groepen voor. In totaal had Bij Jet aan het 

einde van het verslagjaar 8 sociaal aandeelhouders. 

 

Andere contacten 

Bij Jet zocht en vond contact met bedrijven en organisaties die voor de stichting en haar deelnemers 

van belang zijn. Zo voerden we gesprekken met de gemeente, Huis & Erf, Welzijn De Meierij, de 

lokale en regionale media, ZZP Adviespunt, RooiWerkt en Werk In Meierijstad.  
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Over 2018 
 

De kop is eraf. Op naar 2018. 

 

Voor 2018 hebben we twee doelen: 1. doorgaan op de ingeslagen weg en tenminste honderd 

Schijndelaren begeleiden naar werk of dagbesteding; 2. Ons financiële fundament versterken en een 

begin maken met het aflossen van de renteloze lening die een particulier ons gunde. 

 

Wat het eerste betreft, betekent het dat we het aantal ambassadeurs willen vergroten en onze 

naambekendheid verder willen versterken. We zullen daarbij de publiciteit zoeken, maar vooral 

investeren in mond-op-mond-reclame. 

 

Wat het tweede betreft: we hebben meer sociaal aandeelhouders nodig. De poging om fondsen voor 

goede doelen aan ons te binden, waren het afgelopen jaar niet succesvol. Steeds bleek dat we net 

niet binnen de doelgroep van de benaderde fondsen vielen. We geven de moed niet op en gaan 

onverdroten voort met ons bedelwerk. Eén klein lichtpuntje: begin 2018 mogen we een bescheiden 

bijdrage tegemoet zien van de Rabobank Clubkas. Heel bescheiden. Maar alle beetjes helpen. 


