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__________________________________________________________________________________ 

Dit is het jaarverslag 2018 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 
Bij Jet heeft in 2018 een vaste plek verworven in Schijndel. En hoewel we in 2017 misschien wat te 

optimistisch waren over de te bereiken resultaten, mogen we concluderen dat we goed scoorden 

voor wat betreft het begeleiden van dorpsgenoten naar werk. 

2018 was ook het jaar waarin de kosten voor de baten gingen. Het bestuur is er niet somber over 

gestemd – op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven, staat Bij Jet er financieel goed voor.  

Verder was 2018 het jaar waarin we een broertje kregen. Op verzoek van een van onze 

samenwerkingspartners, woningcorporatie Woonmeij, hielpen we bij de oprichting van Stichting Bij 

Jan in Sint-Michielsgestel. Bij Jet is nog steeds nauw verbonden met die organisatie, die overigens 

formeel onafhankelijk van de Schijndelse zus opereert. 

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 dus. 

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, stagiaires, 

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

sociale netwerk van de betrokkenen, dat ervoor zorgt 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. 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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Bijzonderheden 2018 
Behalve de ‘business as usual’, het begeleiden van Schijndelaren naar werk, waren er 

ontwikkelingen en gebeurtenissen die in 2018 de aandacht vroegen. 

Financieel tussenjaar 

Waar de start van Bij Jet in 2017 nog zorgde voor diverse eenmalige schenkingen, moest 2018 het 

stellen zonder die steuntjes in de rug. Achteraf kan worden vastgesteld dat 2018 een ‘tussenjaar’ is, 

aangezien er in 2019 wel sprake is van min of meer vaste inkomsten.  

In december 2018 werd bekend dat Bij Jet voor 2019 een aanmoedigingssubsidie van de gemeente 

Meierijstad ontvangt. 

ANBI 

Het financieel steunen van Bij Jet is in 2018 plezierig geworden: in juni ontvingen we de ANBI-status, 

waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.  

Bij Jan 

Op verzoek van woningcorporatie Woonmeij heeft Bij Jet de oprichting van een vergelijkbare 

stichting in de gemeente Sint-Michielsgestel begeleid. Die begeleiding was een voorwaarde voor een 

eenmalige bijdrage van Woonmeij in 2017.  

Het heeft Bij Jet veel tijd gekost, maar de inspanningen zijn beloond. Na een aanloopfase in 2018, 

werd Bij Jan vanaf begin 2019 succesvol. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van Bij Jet. 

Publiciteit 

 

Bij Jet op YouTube. 

De oprichting van Bij Jet in 2017 zorgde voor veel publiciteit. De aandacht vasthouden is bij gebrek 

aan nieuwswaardige gebeurtenissen lastig. Toch lukte het in 2018. Voorbeelden zijn een door de 

gemeente Meierijstad gemaakte film, een reportage in het maandblad BaanMedia en een item in het 

radioprogramma OM Actueel van Omroep Meierijstad. 

Werkervaringsplaatsen 

In de loop van 2018 kreeg Bij Jet de verantwoordelijkheid voor de receptie van dienstencentrum De 

Bank, het bedrijfsverzamelgebouw waar de stichting zelf is gevestigd. Het mes snijdt aan twee 

kanten. Bij Jet heeft met de receptie de mogelijkheid deelnemers werkervaring te laten opdoen. Die 

deelnemers krijgen daarvoor een bescheiden vergoeding. Tegelijkertijd levert deze taak geld op, 

waarmee de huur kan worden betaald. 
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Sollicitatietraining 

In augustus hielden we een sollicitatietraining. Deelnemers kregen praktische tips. Ook leidde het tot 

een nieuwe deelnemer. Die heeft inmiddels met hulp van Bij Jet werk gevonden. 

Kindervakantiewerk 

Een van onze deelnemers deed (betaald) werkervaring op door in opdracht van het 

Kindervakantiewerk een protocol te ontwikkelen met betrekking tot de nieuwe privacywetgeving. 

Vanzelfsprekend voldoet Bij Jet zelf ook aan die wetgeving.  

Representatie  

Bij Jet trok er in 2018 regelmatig op uit om van zich te laten horen. De stichting is vaste bezoeker van 

de koffieochtenden in buurthuis Bloemenwijk (Papaverstraat), gaf een presentatie in de bibliotheek, 

was aanwezig op de Hartemèrt en had een stand op de Contactmarkt in de wijk Boschweg. Al die 

activiteiten zorgden direct voor nieuwe deelnemers. 

 

Bij Jet op de Hartemèrt in Schijndel. 

Rooi Werkt, een organisatie die in Sint-Oedenrode kandidaten zoekt voor openstaande vacatures, en 

Bij Jet zochten elkaar nadrukkelijk op. Beide organisaties wisselden ervaring uit. Verder kreeg Bij Jet 

zo nu en dan bezoek van organisaties die wilden weten wat de organisatie doet en waarom. Zo wilde 

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, meer weten over de 

visie en aanpak van Bij Jet. Ook was Bij Jet enige tijd deelnemer van een denktank van Rabobank Hart 

van de Meierij. 

Nieuwe voorzitter 

Marjolein Appelman volgde op 1 september Anouk Gijsbrechts-Wanmaker op als voorzitter van 

Stichting Bij Jet. 
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Over de deelnemers 
Bij Jet heeft een vaste plek verworven in Schijndel. Dat blijkt uit het aantal deelnemers dat we 

welkom mochten heten en de mensen die we daadwerkelijk aan betaald werk konden helpen.  

 

Eenmalig contacten aan balie, telefoon of per mail zijn niet opgenomen in het volgende overzicht. 

 

Nieuwe deelnemers 

    2018 2017* 

Nieuwe deelnemers:  64 29 

 waarvan vrouw  47 25 

 waarvan man   17 4 

 Gemiddelde leeftijd 42 46 

 

* Bij Jet ging op 1 september 2017 van start. 

  

Hoe kwamen ze Bij Jet terecht? 

    2018 2017 

Via Woonmeij*   8 2 

Via Welzijn De Meierij  5 5 

Via ZZP Adviespunt  0 1 

Via gemeente   4 0 

Via ambassadeurs**  8 8 

Op eigen initiatief  39 13 

 

* Woonmeij is een woningcorporatie, actief in Schijndel. 

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

andere vrijwilligers werven.  

 

Situatie bij aanmelding 

    2018 2017 

 

Bijstand   19 8 

WW    13 3 

WIA    3 4 

Wajong    1 0 

Nugger*    16 11 

Studerend   2 0 

Werkend   10 3 

 

* Nugger: niet uitkeringsgerechtigde zonder werk. 
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Geboden hulp* 

    2018 2017 

 

Hulp bij solliciteren*  29 16 

Beroepskeuzetest/advies 9 4 

Netwerk inschakelen  30 2 

Vacatures vinden  45 geen gegevens bekend 

Dagbesteding vinden  3 geen gegevens bekend 

Hulp bij bedrijfsvoering zzp-er 1 2 

Juridisch advies   1 1 

Computertraining  0 2 

 

 

* Veel deelnemers kregen meer dan één vorm van hulp. Dit verklaart dat de aantallen hoger zijn dan 

het aantal deelnemers. 

 

* Hulp bij het solliciteren heeft onder meer betrekking op het (leren) schrijven van sollicitatiebrieven 

en cv’s en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.  

 

Resultaten* 

    2018 2017 

 

Dagbesteding   3 0 

Vrijwilligerswerk  0 2 

Betaald werk*   37 8 

Stage    2 1 

Nog in traject op 31-12  24 15    

Onbekend**   3 0 

ZZP-er geworden  1 2 

Therapie   0 1 

 

* Aantal komt niet overeen met aantal nieuwe deelnemers in 2018, aangezien het ook deelnemers 

betreft die zich al in 2017 hadden gemeld. 

* Soms in combinatie met leren. 

** Deelnemers reageerden niet op verzoeken tot contact 
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Financiën 
 

Bij Jet was in 2018 financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van derden en een renteloze 

lening van een particulier. 

 

Deelnemers vragen we slechts geld voor onze diensten als ze in staat zijn daarvoor te betalen. In 

vrijwel alle gevallen was de dienstverlening gratis. 
 

Inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd op basis van het kasstelsel. Daardoor zijn nog niet betaalde 

inkomende facturen en vergoedingen aan medewerkers niet in dit overzicht opgenomen. Ook niet 

opgenomen is de aanmoedigingssubsidie van de gemeente Meierijstad. Die is in dit verslagjaar 

toegezegd (december), maar in januari 2019 uitgekeerd. 

 
Inkomsten 

      2018   2017 

 

Donaties van particulieren   €    5.000,00  €    1.039,00 

Renteloze lening door particulier*  -     8.165,12  -   10.000,00 

Bijdrage woningcorporatie in kader van 

 ‘Maatschappelijke ondersteuning’  -            0,00  -     5.000,00 

Opbrengst Rabo Clubkascampagne  -        271,36  -             0,00 

Donatie bedrijven    -             0,00  -     1.000,00 

Vergoeding Woonmeij voor steun 

bij start Bij Jan     -        266,20  -            0,00 

Betaling door deelnemers   -             0,00   -          13,00 

Totaal       €  13.165,12  €  17.052,00 

 

Uitgaven 

Communicatie     €        772,30  € 12.500,00 

Huur      €     3.542,44  -            0,00 

Bankkosten     -         253,88  -        200,00 

Licentie beroepskeuzetest   -         112,50  -          52,00 

Projectcoördinator    -      6.384,00  -        800,00  

Vergoeding stagiaires    -      2.400,00  -            0,00 

Inzet adviseurs**    -             0,00  -        500,00 

In kas      -         293,71  -     3.000,00 

Subtotaal     €   13.165,12  €  17.052,00 

 

 

* Dit bedrag wordt in 2019 geheel of gedeeltelijk omgezet in een donatie.  

** 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. 
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Inkomsten in natura 

 

In 2017 ontving Bij Jet veel diensten en materialen gratis. Ze werden als ‘inkomsten in natura’ 

vermeld in het jaarverslag over dat jaar. In dit jaarverslag is daarvan afgezien, aangezien het lastig is 

om de inzet te kwantificeren. Gratis diensten hadden in 2018 betrekking op de begeleiding van 

deelnemers, bestuurswerk en het verzorgen van de public relations.  

 

Bij Jet is de onbezoldigde helpers zeer erkentelijk. 
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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: Marjolein Appelman (voorzitter) en Mirjam van Esch 

(secretaris-penningmeester). Tot 1 september was Anouk Gijsbrecht-Wanmaker voorzitter. 

 

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 in 2018 hulp aan 78 deelnemers. 64 van hen meldden zich in het verslagjaar, de overige 

veertien waren al in 2017 ‘in traject’.  

 

Daarnaast waren er met diverse personen korte contacten per mail, telefoon of aan de balie. Hiervan 

zijn geen gegevens bewaard. 

 

Ambassadeurs 

Bij Jet had aan het einde van de verslagperiode 30 ambassadeurs, waarvan de meeste ook adviseur 

of sociaal aandeelhouder zijn. 
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Sociaal aandeelhouders 

Het aantal sociaal aandeelhouders (mensen die financiële bijdragen leveren of gratis diensten 

aanbieden) is in 2018 afgenomen tot 5 (2017: 8).  

 

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, Woonmeij, Welzijn De Meierij, het 

sociaal wijkteam, de lokale en regionale media, RooiWerkt, Bij Jan en Werk In Meierijstad.  
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Vooruitblik 
 

De inhoudelijke basis van Bij Jet is op orde: de structuur en bemensing waarmee we mensen aan 

werk en (zo nu en dan) dagbesteding helpen staan als een huis. Om het hoge niveau van onze 

dienstverlening te handhaven is het vanzelfsprekend nodig daaraan aandacht te blijven schenken.  

 

Het is goed te melden dat Bij Jet in 2019 financieel gezond is geworden. Dat is te danken aan een 

aanmoedigingssubsidie van de gemeente (al toegekend in 2018), een vergoeding van 

woningcorporatie Woonmeij voor hulp die huurders krijgen van de stichting en de omzetting van een 

renteloze lening in een schenking. Verder verhuisde Bij Jet van een erg grote ruimte in 

dienstencentrum De Bank naar een kleinere ruimte in datzelfde gebouw. De huur wordt voldaan met 

de inkomsten uit de receptiediensten die Bij Jet voor hetzelfde dienstencentrum verzorgt.  

 

We werken al goed samen met derden, maar die samenwerking willen we in de toekomst verbreden 

en verdiepen. Organisaties als het sociaal wijkteam en Rooi Werkt kennen ons al, maar we hechten 

er aan de aansluiting met die organisaties en met het Werkgeversservicepunt te verbeteren. Eerlijk is 

eerlijk: dat doen we ook omdat het een voorwaarde is om voor een structurele subsidie in 

aanmerking te komen.  

 


