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Het ondersteunen van mensen in kwetsbare posities is nu urgenter dan ooit!
Voorwoord
2020 Is een jaar dat we niet snel zullen vergeten! De corona

De clubs willen zich, door middel van de beproefde

pandemie overviel iedereen en raakt velen diep. Persoonlijk

succesvolle aanpak, inzetten met de door het kabinet

en professioneel. Iets wat begon als een gezondheidscrisis is

beschikbaar gestelde steun- en herstelpakketten. Uit

inmiddels ook een sociale, economische en maatschappelijke

onderzoek is gebleken dat 60 tot 80% van de members

crisis geworden. Velen verliezen hun baan en zien een onzekere

blijvend werk heeft en geen beroep meer hoeft te doen

toekomst tegemoet. We durven niet meer ver in de toekomst

op sociale zekerheid. Evenals in Rotterdam, kunnen nu ook

te kijken en te dromen.

Utrecht en Eindhoven door succesvolle social impact bonds
hun investering terugverdienen. Gemeenten zijn hierdoor

Juist mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

ook in staat oplopende besparingen te realiseren.

worden door deze pandemie extra hard geraakt. De
voorheen verborgen tekortkomingen van de arbeidsmarkt

Op 24 juni 2020 zijn we live gegaan met “Nederland Kansrijk”.

zijn door de coronacrisis aan de oppervlakte gekomen. Het

Een initiatief van veel organisaties die zich bezighouden met

verschil tussen hoog- en laagopgeleiden, vaste contracten

het creëren van een kansrijke arbeidsmarkt voor iedereen. 16

en flexwerkers is duidelijk zichtbaar en is groter geworden.

Partijen hebben de handen ineengeslagen en een brief aan

Haast is daarom geboden! Nu meer dan ooit voelen mensen

de Tweede Kamer geschreven met 10 concrete actiepunten

grote onzekerheid over hun gezondheid, baanzekerheid en

voor een structurele verandering van de arbeidsmarkt.

de toekomst. Vooral veel mensen met flexibele banen en veel

Op 28 oktober vond het online ClubForum*20 plaats met

jongeren met kortdurende aanstellingen worden hard geraakt.

een indrukwekkend aantal sprekers. Ton Wilthagen riep op

Ook de nieuwe Nederlanders hebben het moeilijk op onze

om niet te wachten met de arbeidsmarkttransitie. “Juist nu

arbeidsmarkt. De juiste begeleiding helpt om de horizon te

starten! Door de coronacrisis zijn verschillen tussen groepen

blijven verbreden en niet op te geven. Dat is wat de clubs met

werkenden zichtbaarder dan tevoren!” Kim Putters riep

de members doen!

het kabinet op tot een offensief om kwetsbare mensen in
Nederland vooruit te helpen. Ruim 250 deelnemers hebben

Voor deze crisis maakten de clubs zich op voor een groot

zich hiervoor aangemeld.

opschalingsprogramma om meer mensen te kunnen helpen
van deze, nog deels verborgen groep. Van de 500 members

Trots kunnen we melden dat de clubs in 2020 zijn aangesloten

per jaar op dit moment zullen de clubs, gefinancierd door

bij de “Code Sociale ondernemingen”. Het bestuur van

Goldschmeding Foundation, door een flinke opschaling 5000

het Clubhuis is met 4 nieuwe leden verder versterkt. We

members gaan ondersteunen. Samen met onze partners

stellen ze aan je voor in dit jaarverslag. De diversiteit die de

zullen we ons breed inzetten om nog meer members te

bestuursleden door hun ervaring en netwerk meebrengen

bereiken. De teams van de clubs werken onvermoeibaar

zal de clubs ondersteunen bij het opschalen. Het bestuur

aan de opschaling en blijven zich inzetten voor de members.

fungeert als maatschappelijk toezichthouder (via het

Dit ondanks beperkingen door corona. Juist nu is snelheid

prioriteitsaandeel in Clubhuis Nederland Beheer B.V.), als

geboden om de steeds groter wordende groep te kunnen

opdrachtgever voor projecten die deze vennootschap

begeleiden naar een meer stevige positie op de arbeidsmarkt

voor eigen rekening en risico uitvoert, en als adviseur en

We danken de fondsen Goldschmeding Foundation, fonds

klankbord voor de betrokkenen bij de gehele organisatie. Bij

Schiedam Vlaardingen e.o. en fonds NutsOhra voor de steun

het jaarverslag treft u in het laatste hoofdstuk de jaarrekening

en het vertrouwen. Er doen zich ook mooie kansen voor. Veel

2020 van de Stichting Clubhuis Nederland. Het bestuur heeft

kansberoepen, zoals in de zorg en techniek, zijn nu toegankelijk

het volle vertrouwen in de teams en de members die zeer

voor zij-instromers. Dit is een enorme kans voor members.

gemotiveerd zijn om snel op te schalen en zo meer mensen
te ondersteunen.
Namens Stichting Clubhuis Nederland
Zahra Moussazadeh, Voorzitter

Typography door senior member Lionel Douglas / www.ToonYork.com
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Werkclub members bij de start van 2020

“IN NEDERLAND VOELDE IK ME
WELKOM, DE MENSEN ZIJN HEEL
AARDIG EN WILLEN HELPEN.”
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Context
In dit jaarverslag lees je meer over de Buzinezzclub en Werkclub. De Clubs worden door
Stichting Clubhuis Nederland ondersteund bij het behalen van succes: de Buzinezzclub richt
zich op jongeren die het niet lukt om zelfstandig een plek te vinden op de arbeidsmarkt.
De Werkclub begeleidt nieuwe Nederlanders bij de start op de arbeidsmarkt en biedt
ze carrière coaching. Zelfredzaamheid, levensgeluk en toekomstperspectief vormen de
opbrengst van onze aanpak. Samen leveren de Clubs een indrukwekkende, positieve
bijdrage aan het beeld dat bestaat van jongeren en vluchtelingen in onze samenleving.
Daarnaast is de aanpak van de Clubs een oplossing voor de personeelstekorten op de
arbeidsmarkt en draagt indirect bij aan betere kansen voor toekomstige generaties.

Wie we zijn
De Clubs geloven in gelijke kansen voor álle Nederlanders. Het uitgangspunt van de Clubs
is de droom van een deelnemende ‘member’. Het doel is een betaalde baan, de juiste
opleiding of starten met een eigen onderneming. In de praktijk liggen de kansen helaas niet
voor het oprapen, vooral als je opgroeit in een kansarme omgeving. Kwetsbare groepen in
de samenleving, die naast of onderaan de arbeidsmarkt staan, krijgen bij de Buzinezzclub
en Werkclub een uitvoerig trainingsaanbod met coaching, workshops en persoonlijke
begeleiding. Dankzij de Clubs maken ‘members’ een stap in hun carrière (werk/opleiding/
ondernemen). Zij worden zelfredzaam en zijn niet langer afhankelijk van een uitkering.
•

De Buzinezzclub biedt een intensief trainingsprogramma aan jongeren zonder werk,
jongeren zonder opleiding, jongeren met of zonder uitkering, schooluitvallers, jongeren
na detentie en werkende armen tussen de 15 en 35 jaar.

•

De Werkclub biedt een specifiek, intensief trainingsprogramma voor nieuwe
Nederlanders, migranten en laaggeletterden met en zonder uitkering.

Waarden
De Clubs stellen zich ten doel om iedereen in Nederland een succesvolle en duurzame
carrière te bieden middels meerjarige carrière coaching. We vinden het belangrijk dat de
carrière past bij de member en voldoening geeft, om zo intrinsieke motivatie te stimuleren.
Zo kunnen ‘members’ bouwen aan de toekomst, zonder afhankelijk te zijn van uitkeringen of
instanties. Members komen bovendien in een kansrijk netwerk. Dankzij de Buzinezzclub en
Werkclub krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen en members kunnen altijd
rekenen op advies of begeleiding, ook ná het programma. De aanpak heeft niet alleen effect
op de members die deelnemen. De verbetering in levensomstandigheden straalt ook af op
familie, vrienden en kinderen. Members worden rolmodellen voor de eigen omgeving. Zo
wordt veel toekomstig leed, faalervaringen, integratieproblematiek en uitsluiting voorkomen.
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Doelgroep:

Jongeren 18-35 jaar

Doel: 		

Jongeren vanuit bijstand naar succes brengen (werk, opleiding,

		

ondernemerschap) brengen door langdurige begeleiding en 			

		

groei op alle terreinen. Definitief zonder uitkering is het doel.

Visie

Feiten over de Buzinezzclub

De Clubs willen alle Nederlanders verbinden met de arbeidsmarkt door middel van meerjarige

• Totaal aantal members: 2.500+
• Aantal vrijwilligers/coaches actief: 300+
• vestigingen: Rotterdam, Utrecht & Eindhoven

Sinds

2009

carrière coaching. Met name de meest kwetsbare groepen hebben hierbij support nodig. De
Clubs richten zich dan ook specifiek op iedereen naast en onderaan de arbeidsmarkt. Om die
visie te bereiken hanteren we 3 kernwaarden:
1.

Persoonlijk: ‘alles draait om jou!’ - de droom van members staat centraal met als doel
een succesvolle toekomst, zonder uitkering. De kernwaarde ‘persoonlijk’ uit zich in de

werk

persoonlijke benadering, zelfgekozen doelen en communicatie met de members.
2.

Doelgroep:

Nieuwe Nederlanders, statushouders en laaggeletterden

Doel: 		

Members job skills leren zodat ze snel mee kunnen doen op de

		

Nederlandse arbeidsmarkt. De aanpak is gericht op het snel vinden

		

van een startbaan en doorgroeien naar een (duurzame) hartbaan.

Ondernemend: van passief, naar actief - het ontwikkelen van een ondernemende houding
om zelf aan het roer voor de toekomst te staan. Met een ondernemende houding wordt
het voor members makkelijker om op eigen kracht vorm te geven aan hun carrière.

3.

Optimistisch: creëer & leef je droom - ondanks tegenslagen en uitkering blijven geloven in
kansen. Kan niet, bestaat niet! Die houding zorgt voor meer motivatie en concrete doelen.

Feiten over de Buzinezzclub

Missie

• Totaal aantal members: 750+
• Aantal vrijwilligers/coaches actief: 80+

Sinds eind

Sinds 2009 hebben de Clubs een onderscheidend track record opgebouwd. De Clubs weten

• vestigingen: Rotterdam, Eindhoven,

2017

60-80% van de deelnemende members succesvol te activeren: zij vinden een baan, opleiding

Drechtsteden, IJsselgemeenten

of starten een eigen bedrijf. Sinds de oprichting zijn in enkele duizenden members succesvol
begeleid naar de arbeidsmarkt. Maar de ambitie reikt nog veel verder: de Clubs willen álle
Nederlanders kansrijk maken en de uitdaging is groot. Een paar cijfers:
•

Een op vijf heeft een tijdelijk contract, meer dan het internationale gemiddelde;

•

Het aantal zzp’ers en nul-urencontracten is hoog. Volgens Ecorys zijn er 2 miljoen

Terugblik door Leo van Loon, oprichter en directeur Buzinezzclub & Werkclub
Het jaar 2020 was bizar, met grote ups and downs. We zijn 1 januari met ons hoofd in de

flexwerkers, van wie maar een klein deel doorstroomt naar vaste banen;
•

Daarnaast (deels overlappend) zijn er een flink aantal werkende armen. Uit recente

wolken begonnen vanwege de start van de langjarige partnership met Goldschmeding

publicaties van het SCP blijkt dat in 2017 2,9% van de werkende volwassenen in armoede

Foundation, met als doel het succesvol maken van veel meer members in de komende

leeft. Dat komt neer op 220 duizend mensen. Hiervan zijn er 125 duizend in loondienst

jaren én het komen tot een sector die de menselijke maat en lange termijn resultaten nog

en 95 duizend zelfstandig ondernemer;

meer voorop stelt. Tegelijkertijd werd de wereld in 2020 geraakt door het coronavirus.

•

Het CBS geeft aan dat van alle jongeren in Nederland ongeveer 10% geen werk en volgt

Opeens zagen we elkaar alleen nog via een scherm. We zijn een zeer persoonlijk betrokken

geen opleiding; dat zijn meer dan 400 duizend jongeren. Bovendien berekenen zij een

organisatie. Voor members, trainers en coaches is afstand houden lastig. Toch hebben we

onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen;

grote slagen kunnen maken en zijn er dit jaar weinig members teruggevallen in de uitkering

•

Slechts 1 op de 10 van het 2014-cohort statushouders heeft volgens CBS werk gevonden.

en hebben we, ondanks corona, mooie successen kunnen boeken.

Ambities
Enkele hoogtepunten op een rij: contracten voor 750 nieuwe members, honderden vrijwillige

De Clubs stellen zich ten doel om de komende jaren veel meer mensen te begeleiden,

coaches hebben zich aangemeld, FNO Zorg voor Kansen selecteerde ons als partner en we

zodat we de bovengenoemde, enorme groep kwetsbare Nederlanders kunnen verkleinen.

zijn in een nieuwe regio gestart: Schiedam, Vlaardingen & Maassluis. Eind oktober brachten we

Daarbij beperken we ons tot de groep tot 45 jaar, waarvan we zeker weten dat zij met de

4 wethouders, Ton Wilthagen en Kim Putters bij elkaar op het ClubForum*20. Daarin riep Kim

Clubs succesvol begeleid kunnen worden. De Clubs willen het liefst 10x zo groot worden en

Putters het kabinet op om: “tot een offensief te komen om de meest kwetsbare Nederlanders

ook andere organisaties inspireren om meer impact te maken. We gaan meer vestigingen

vooruit te helpen, we kunnen niet wachten op een nieuw kabinet.” Je leest er meer over in dit

openen en op een strategische manier kennis delen om met andere organisaties in de sector

jaarverslag en op onze website (clubforum20.nl). Dank aan alle partners en financiers die dit

de arbeidsmarkt ingrijpend, maar op een positieve manier te veranderen.

mogelijk maken. Ook in 2021 blijven we onze schouders eronder zetten, zodat nog veel mee
jongeren en nieuwe Nederlanders een stap kunnen zetten op de arbeidsmarkt!
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Team Buzinezzclub Rotterdam
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Bestuur
Het bestuur bewaakt via een prioriteitsaandeel het sociale en maatschappelijke karakter van

veel jongeren tegen met verslavingsproblematiek, licht verstandelijke beperkingen of andere

de Clubhuis Nederland organisatie, de moederorganisatie van de Buzinezzclub en Werkclub.

problemen. Je kunt gewoon ook domme pech hebben en dan heb je een steuntje in de rug

Het bestuur heeft de controle over onder meer de maatschappelijke doelstelling, de

nodig. En daar mijn steentje aan bijdragen, dat drijft mij. En dat doe ik onder andere door

statuten, het meerjarenplan, de resultaatverdeling, het bezoldigingsbeleid en de aanstelling

me in te zetten voor de Clubs. De formule van de Clubs is heel goed doordacht en wordt

van bestuurders. Ook fungeert het bestuur als klankbord en geeft het advies aan de teams

uitgevoerd vanuit het hart, maar ook op basis van wat werkt.”

van de Buzinezzclub en Werkclub. Begin 2020 is het bestuur uitgebreid met 4 personen en
Zahra Mousazadeh

zijn de rollen opnieuw verdeeld. Het bestuur is sindsdien als volgt:

(56) kent Bakker van vroeger – “we waren ooit collega’s bij

Arbeidsvoorziening” – en woont nu in Friesland. “In een paar uur rijden ben je in Den Haag,
Voorzitter: Zahra Mousazadeh

Rotterdam of Dordrecht”. Daar heeft zij veel werk verzet om onder andere jongeren betere

Vicevoorzitter: Mirjam Sterk

kansen te bieden. Nu is ze directeur bij ROC Friesland College. Vanuit de arbeidsmarktregio

Penningmeester: Guus de Wit

Fryslân Werkt! kreeg ze door het coronavirus extra huiswerk: de aanpak van jeugdwerkloosheid

Secretaris: Clemens van Slingerland

door het virus. Jammer genoeg is het einde van de crisis nog niet in zicht. Maar moedeloos

Bestuurslid: Henk Bakker

is Mousazadeh zeker niet. “Als je ziet hoe jongeren groeien als je ze serieus neemt, ze

Bestuurslid: Piet Vessies

kansen biedt, dat is fantastisch!” Ze veert op als ze erover praat en haar ogen stralen. Met dit
onderwerp is ze het grootste deel van haar 28 jaar in Nederland bezig geweest. “Het is zo

Het doel wordt nagestreefd in nauwe samenwerking met Clubhuis Nederland Beheer

belangrijk om jongeren te laten zien dat ze een keuze hebben. Ook al komen ze verleidingen

B.V. waarmee de stichting een uitvoeringsovereenkomst heeft gesloten tot uitvoering van

tegen: ze zijn zelf verantwoordelijk. Dat spreekt me zo aan in de aanpak van de Clubs. En

projecten en via een prioriteitsaandeel heeft ze beslissende zeggenschap over wezenlijke

daarom help ik het bestuur graag mee.”

besluiten. Voor de inhoud van de statuten, missie, meerjarenbeleid en dergelijke wordt
Mirjam Sterk (47) zat in de Tweede Kamer toen ze kennismaakte met Leo van Loon,

verwezen naar de website.

oprichter van de Buzinezzclub en Werkclub. Het paste precies bij de dingen waar zij zich

Interview met bestuursleden

sterk voor maakte. “Ik heb me altijd verbonden gevoeld met jongeren voor wie het leven

Buzinezzclub en Werkclub zitten samen in Clubhuis Nederland. Deze stichting heeft een

ingewikkelder was dan voor mijzelf.” Voor haar partij was Sterk de expert jeugdwerkloosheid.

bestuur met ervaren kanjers. Wie zijn ze, en hoe kijken ze naar het clubwerk? In een gesprek

Sterk zag meteen dat de club waar Leo van Loon mee kwam, heel anders was dan andere

met Henk Bakker, Zahra Mousazadeh en Mirjam Sterk komen we er meer over te weten. De een

werkgelegenheidstrajecten. “Andere initiatieven zagen deze jongeren als kostenpost, en

woont in Amerika, de anderen in Heerenveen en Nieuwkoop, maar voor het Clubhuisbestuur

behandelden de jongeren ook zo. De Buzinezzclub zag ze als kansen! Even wennen was dat:

maakt dat niks uit. Onze interviewer sprak ze via Zoom. Al gauw is alle afstand vergeten.

de Tweede Kamer is gewend belastinggeld te besteden. Uitgegeven geld is weg. Leo sprak
over investeringen die zichzelf terugverdienen omdat je daarna op andere kosten bespaart!

Henk Bakker is 56, geboren in Friesland en werkt al zijn hele carrière aan maatschappelijke

Dat was nieuw.”

vraagstukken. Zoals betere kansen voor jongeren. Hij werkte voor de vakbond CNV, bouwde
aan werkgelegenheids- en scholingsprojecten via Arbeidsvoorziening Nederland (nu UWV

Het is even wennen, maar het werkt echt

Werkbedrijf) en is sinds 20 jaar werkzaam als adviseur en project- en interim manager op het

Voor organisaties is wennen aan iets nieuws nóg veel moeilijker dan voor mensen individueel.

terrein van onder andere arbeidsmarkt en sociaal domein. Nu is hij aangesloten bij PROOF

Soms moeten mensen nieuwe afspraken maken. Soms moeten ze dingen heel anders gaan

Adviseurs, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. “Wat duidelijk is, is dat niet

berekenen. En het moeilijkste: soms moeten ze anders gaan denken. “Inhoudelijk is er op

iedereen even zelfredzaam is en dat iedereen soms pech kan hebben in het leven. Eigenlijk

de aanpak van de Buzinezzclub niks aan te merken”, zegt Henk Bakker, “de methode berust

heb je gewoon geluk als alles altijd meezit! Via alle projecten op het gebied van bijvoorbeeld

op wetenschappelijke inzichten over wat jongeren nodig hebben om echt te groeien: dat

voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en armoede en schulden heb ik veel gezien. Ik

je goed naar ze luistert. Dat je niet hun problemen oplost of overneemt, maar dat je naast

kwam bijvoorbeeld bij het opzetten van jongerenloketten en De Nieuwe Kans in Rotterdam

ze gaat staan en ze stimuleert en steunt. Empowerment en op weg helpen. Serieus nemen.

14

15

En dat je later ook weer, als je zelf aan de slag bent gekomen of een eigen bedrijf hebt gestart,
ook weer beschikbaar bent om nieuwe members te helpen, ook dat is heel motiverend
voor de members. Al deze inzichten zitten verweven in de aanpak van de Buzinezzclub. We
zien elke dag weer dat het echt werkt: zie de resultaten en zie de enthousiaste reacties van
iedereen die geholpen is.”
De Buzinezzclub en de Werkclub hebben een zelfde doel: taal en werk zijn een sleutel tot
meer zelfvertrouwen en uitzicht op een goede toekomst. En daarmee, want de kracht van
binnenuit is de grootste succesfactor die er is, tot succes. Makkelijk is het niet altijd, en dat
past bij het motto van Zahra Mousazadeh op haar website:
“Wanneer de hoop soms weg is,
kan het zijn dat je nog dieper moet
gaan voor je het vertrouwen in een
goede uitkomst weer terug hebt.”

Als bestuur willen ze de clubs helpen
Dus natuurlijk wilden Bakker, Mousazadeh en Sterk de Clubs en het Clubhuis helpen groeien.
Daar komt wel veel bij kijken. De Clubs werken op basis van ‘anders kijken, anders doen’ en
dat realiseren in een omgeving met oude routines op ‘de re-integratiemarkt’, dat is spannend.
Dat begint er soms al mee dat de Buzinezzclub het label reïntegratiebedrijf opgeplakt krijgt,
terwijl het juist gaat om een duurzame kansenomgeving. Mousazadeh: “Bij de meeste reintegratiebedrijven worden kandidaten gezien als nummer zoveel. Bij de Buzinezzclub is de
aanpak veel persoonlijker: we gaan naast je staan. En niet even, maar als member voor
het leven. We zijn goed kritisch. En dan zie je hoe mensen opbloeien! Je moet het zien als
kansenomgeving.”

Moeilijker door corona
Het bestuur wacht een ingewikkelde klus. Bakker: “Door corona is persoonlijk contact natuurlijk
lastiger. De Clubs bieden gelukkig goede online begeleiding, maar toch. En ook het bereiken
en opzoeken van jongeren kent nu meer beperkingen. Er zijn veel steunmaatregelen, er
komt veel geld vrij om mensen te helpen, maar het gaat erom niet met hagel, maar gericht
te schieten. Gebruik maken van een bewezen formule als die van de Buzinezzclub zou dan
verstandig zijn. Ik hoop dat dit de goede kant op gaat in de komende tijd. Het zijn vooral ook
de jongeren wier flexcontract wordt beëindigd. Zij staan steeds vaker op straat, vinden geen
stageplek of geen baan na hun opleiding, kortom werk aan de winkel!”
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Enkele hoogtepunten 2020
Partnership Goldschmeding Foundation

ClubForum*20 met Kim Putters

De Clubs en Goldschmeding Foundation hebben begin 2020 het startschot gegeven voor

In 20202 organiseerden de Clubs voor de tweede keer het ClubForum, ditmaal vanuit een

een langdurige, intensieve samenwerking met de ambitie om vanaf 2023 ten minste 5.000

studio in Amsterdam met een livestream. Een landelijk evenement met discussie en debat,

kwetsbare Nederlanders te laten participeren op de arbeidsmarkt.

waarbij prominente gasten uit de politiek en het zorgdomein aanwezig zijn. In 2017 vond
de eerste editie plaats, met een indrukwekkende openingsspeech door Koningin Máxima.

Al ruim voor de coronacrisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere

Ditmaal deed Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de inhoudelijke

groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers,

opening van het forum en riep daarbij het kabinet op tot een groot offensief om meer hulp

statushouders en laaggeletterden. De coronacrisis maakt dit probleem nu extra urgent. Een

aan kwetsbare Nederlanders te bieden. Hij benadrukte dat zij financieel en psychologisch

langdurige, integrale aanpak is nodig om duurzame verandering te realiseren.

zwaar in de problemen zitten, mede door de coronacrisis.

Met steun van de Goldschmeding Foundation gaat de organisatie de komende jaren inzetten

Kim Putters: “Stel voorwaarden aan de steun aan bedrijven en maak hulp aan kwetsbaren

op versterking van het systeem rondom reïntegratie en participatie. Om dat doel te bereiken

vanzelfsprekend. Verbind hierbij werk, zorg en leren, in het bijzonder jongeren hebben een

bouwen we voort op de succesvolle aanpak van de Buzinezzclub en Werkclub, waarmee al

garantie perspectief nodig. Hoe langer je aan de kant staat, hoe groter je achterstand wordt.”

vele members aan de slag kwamen en die door de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie van
de Verenigde Naties) in 2019 werd uitgeroepen tot Worldwide Best Practice.

Kim Putters bekrachtigden zijn uitspraken in het debat dat volgde met vier wethouders en
andere experts zoals Ton Wilthagen, professor aan de Tilburg University. Wilthagen stelde dat

Samenwerking FNO: Een kansrijke carrière voor alle jongeren

we in Nederland mensen afschrijven alsof ze een wegwerpartikel zijn. Er is een snelle transitie

FNO Zorg voor Kansen ambieert een inclusieve arbeidsmarkt. De Buzinezzclub en Werkclub

naar betekenisvol werk nodig. Kim Putters vulde aan dat we moeten nadenken welke sociale

dragen hier direct aan bij door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een leven lang persoonlijk

basis we onder ons land willen hebben. Wat is de waarde van werk? Die is breder dan alleen

te coachen naar een betere positie op de arbeidsmarkt. Gesteund door FNO gaan de Clubs 500

economisch en heeft ook maatschappelijk en psychologisch een grote waarde voor mensen.

jongeren met een chronische aandoening begeleiden. Zij krijgen persoonlijke coaching, training
en ondersteuning bij het maken van stappen op de arbeidsmarkt.

De uitzending is terug te zien op clubforum20.nl

Members van de Buzinezzclub en Werkclub krijgen alle support die zij nodig hebben om stappen

NLKansrijk

te zetten op de arbeidsmarkt. De Clubs begeleiden de members intensief, waarbij deelnemers

De Buzinezzclub en Werkclub warin in 2020 initiatiefnemer van NLKansrijk, een brede

zelf aan zet blijven. Ze volgen training op allerlei thema’s, krijgen één-op-één-coaching en stellen

alliantie waarbij organisaties samenwerken om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken

een persoonlijk toekomstplan op. Die aanpak werkt: vele members maken dankzij de Clubs

voor kwetsbare Nederlanders. Het initiatief is ontstaan als antwoord op de coronacrisis

carrière door heel Nederland. Die aanpak is ook reeds succesvol gebleken voor jongeren met

en de gevolgen die het heeft op de levens van de meest kwetsbaren. Van de vorige

een chronische aandoening.

crisis leerden we dat doorgaan op dezelfde voet en met dezelfde tekortkomingen,
alleen maar meer problemen oplevert. Samen met andere organisaties pleiten de

FNO steunt de Clubs bij het succesvol maken van zoveel mogelijk members, waarbij de focus

Clubs voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen. Een

ligt bij deelnemers met een chronische aandoening. Zij krijgen aanvullende begeleiding en

arbeidsmarkttransitie waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten

waar nodig advies en ondersteuning op maat. De jongeren kunnen op alle vestigingen van de

opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Werkende mensen ervaren

Buzinezzclub deelnemen. De Buzinezzclub heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in

meer welzijn en gezondheid dan mensen die niet aan het werk zijn. Ook doen ze minder

de begeleiding van jongeren met multiproblematiek, waarbij in de helft van de gevallen ook een

vaak een beroep op de zorg en hebben ze meer vertrouwen in de samenleving.

chronische aandoening een rol speelde. Die kennis zal ingezet worden om de deze specifieke
doelgroep optimaal te begeleiden.

Om de positie van kwetsbaren te verbeteren, presenteerden de alliantie een
10-puntenplan, te lezen op www.nederlandkansrijk.nl
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De Clubs in de media
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Strategie 2021
Doelstellingen & Activiteiten 2021

De Clubs zelf stellen als voorwaarde alleen dat mensen binnen de doelgroep een dak boven

De coronacrisis heeft een ongekende dreun uitgedeeld aan Nederland. Twee groepen

het hoofd hebben en geen acute psychische- of verslavingsproblematiek hebben. In de

hebben hierin de hardste klappen gekregen: jongeren en nieuwe Nederlanders. dit zijn

praktijk betekent de nieuwe strategie dat de Clubs op zoek gaan naar een diversificatie

precies de groepen waar de Clubs voor staan. Dit maakt de urgentie om te groeien en tot

van financiers. Er lopen op dit moment gesprekken met fondsen en organisaties om die

een systeemverandering te komen nog groter. Daarom zijn de Clubs trots op de twee nieuwe

doelstelling concreter vorm te geven en tot nieuwe partnerships te komen.

vestigingen in 2020, waarvan één in een nieuwe regio: Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
In 2021 willen we de Clubs maar liefst 1.000 nieuwe members een turbo kunnen geven en

Communicatie

vanuit een kwetsbare positie naar een goed leven brengen met een solide baan of opleiding,

Het communicatieteam van de Clubs opereert vanuit het Servicekantoor. Het team is in 2020

minder schulden en meer levensgeluk.

een belangrijkere rol gaan spelen in de werving van members. Ook ondersteunt het team
bij de werving van nieuwe financiers, coaches en werkgevers. In 2020 is eveneens gewerkt

Verder willen de Clubs de lat hoger leggen in de reïntegratie markt, bijvoorbeeld op het terrein

aan een uitgebreid communicatieplan met heldere toekomstdoelen en onderliggende

van resultaatgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening. De kwaliteit van dienstverlening in

strategie. Daar zal in de komende jaren verder aan gebouwd worden. In het uitbreiden van

de markt ligt vaak laag en met focus op de korte klap: snelle arbeidsbemiddeling. De Clubs

de werving, groeit de verantwoordelijkheid van het communicatieteam. Anderzijds zal het

willen de sector inspireren om ook verder te kijken naar langetermijndoelen en op zoek te

communicatieteam zich meer gaan richten op het verstevigen van de naam van de Clubs, en

gaan naar verbeterpunten op de arbeidsmarkt.

het inzetten van de successen bij het uitbreiden van het netwerk en de financiers.

Versterking Clubs

Organisatie

Buzinezzclub: Momenteel bouwt de Buzinezzclub verder aan goede relaties met

De Clubs zijn ambitieus en willen de komende jaren groeien. Door nauwer samen te werken

belangenorganisaties, bijvoorbeeld voor jongeren met chronische aandoening. De

met meerdere, diverse organisaties en financiers, verwachten de Clubs meer members te

Buzinezzclub heeft veel ervaring met verschillende doelgroepen en jongeren en is in staat

kunnen begeleiden. De Clubs willen in 2021 een sprong maken met het aantal members. De

haar aanpak en communicatiemiddelen specifiek op deze doelgroepen af te stemmen. Ook

komende maanden zal, naar aanleiding van gesprekken met potentiële partners, handen en

richt de Buzinezzclub zich onder anderen specifiek op MBO entreestudenten en jongeren

voeten gegeven worden aan die doelstelling.

met flex- of uitzendcontracten die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt
Daarnaast beogen de Clubs concreet andere organisaties te inspireren, bijvoorbeeld door

Werkclub: Momenteel bouwt de Werkclub eveneens aan goede relaties met organisaties

een derde ClubForum te organiseren waarbij best practices op het gebied van reïntegratie

die migranten een warm hart toedragen. Ook zet de Werkclub de begeleiding van

bij elkaar komen om beleidsmakers te adviseren, zodat alle stakeholders elkaar gemakkelijker

‘derdelanders’ door in 2021, waarbij met name migranten uit Afrika, Oost-Azië en Zuid-

kunnen vinden en samen kunnen werken.

Amerika begeleiding krijgen om sterker te staan op de arbeidsmarkt. Verder verwachten
we ook meer contracten af te sluiten om nieuwe Nederlanders met een uitkering te
ondersteunen bij de zoektocht naar werk of carriéregroei.

Methodologie
De Clubs zetten members centraal in de begeleiding. Echter bij intakegesprekken blijkt dat
veel potentiële deelnemers niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname. Dat komt mede
door de voorwaarden die worden gesteld vanuit financiële partners van de Clubs. Vanaf 2021
streven de Clubs naar een vermindering van de criteria voor deelname zodat alle jongeren en
nieuwe Nederlanders kunnen starten die de begeleiding van de Clubs nodig hebben.
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Lancering samenwerking Albeda Startcollege & Buzinezzclub
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Members in beeld: Buzinezzclub

Members in beeld: Werkclub

In 2019 is member Kendi gestart bij de Buzinezclub. Met de

Als je net in Nederland woont, is het soms lastig om je weg

ondersteuning van de trainers is het gelukt om een eigen

te vinden in de wirwar van opleidingen en cursussen. Wat

catering bedrijf op te starten. Nu heeft ze haar eigen corona-

heb je nu wel en niet nodig? De Werkclub zoekt met veel

proof cateringbedrijf ‘Caribbean BBQ’ in Eindhoven!

members naar de juiste route, die past bij het talent van
members. Zoals bij Esraa.

Kendi: “Toen ik bij de Buzinezzclub startte overwoog ik om een
pedagogische studie volgen. Ik ging naar de Buzinezzclub om

Member Esraa: “Bijna drie jaar geleden ben ik samen met mij

te kijken of dit de juiste keus was voor mij. Ik was zoekende naar

zussen naar Nederland gekomen. Om ons te helpen integreren in

mezelf, trainer Imke heeft mij hierbij geholpen en bij het zoeken

de maatschappij zitten wij nu bij de Werkclub. Ik ben nu 24 en ik

naar mijn passie. Door de trainingen van Evert ben ik gaan nadenken over een eigen onderneming. Ik was altijd

wil graag apothekersassistente worden. Trainer Jaoualia heeft mij geholpen met het zoeken naar een opleiding

dol op het maken van Caraïbische gerechten voornamelijk de barbecue. Dit ben ik gaan doen voor een klein

die hierbij past en heeft mij uitgelegd aan welke eisen ik moet voldoen om toegelaten te worden. Door de

groepje vrienden en familie. Zij hebben voor mij een formulier ingevuld en hebben het eten cijfers gegeven tot

corona is het moeilijk om mijn Nederlands op peil te houden. Gelukkig geeft de Werkclub online taallessen

het goed genoeg was voor het publiek! Het schrijven van het businessplan was pittig maar trainer Evert heeft mij

met trainer Anita. Bij de Werkclub leer naast de taal, hoe ik moet omgaan met de Nederlandse maatschappij

hier goed bij geholpen. Ook heeft member Samantha mij geholpen. Zij is zelf bezig met het opzetten van een

en haar gewoontes. Op 1 september heb ik mijn B1 examen en als ik die haal kan ik beginnen aan de opleiding

bedrijf om ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf.”

apothekersassistente op MBO niveau 4!”

https://www.facebook.com/caribbeanbbqeindhoven

Oud member Khadjia vond in 2020 een vast contract in het

Bij de Werkclub maakte member Seare een plan voor zijn

verpleegtehuis als individuele gezondheid verzorger (IG’er)

toekomst in Nederland. Met talent voor techniek en support
van de Werkclub, vond hij al snel een baan als Lasser bij

Member Khadija: “In 2015 ben ik gestart als member bij de

Thyssengroup. Een mooie stap naar zijn hartbaan.

Buzinezzclub. Voor Khadija was het vanaf het begin duidelijk; ik
wil een baan! Het theoretische van school trok mij niet, ik wilde

Seare: “Dit was een hele fijne werkplek! Ik heb hier de

iets doen wat dichtbij mijn hart ligt. Toen ik bij de Buzinezzclub

mogelijkheid gekregen om te leren en werkervaring op te doen.”,

kwam zat ik in de put, ik had geen baan en had daardoor ook

maar de ambitie van Seare gaat nog veel verder. Nu combineert

schulden opgebouwd. Ik ben toen gaan solliciteren en het lukte

hij een bijbaan met een fulltime studie.

maar niet. Tijdens de trainingen ‘Solliciteren’ en ‘CV opmaken’ heb ik goed kunnen oefenen met het werken naar
een sollicitatie toe en het solliciteren zelf. De Buzinezzclub en mijn coach motiveerde mij om door te zetten en

Seare: “ik ben bezig met mijn opleiding autotechniek, hiervoor moet ik ook stage lopen en dat gaat niet met

uiteindelijk ben ik aangenomen bij een verpleegtehuis op de somatische afdeling. Bij de Buzinezzclub kreeg ik

een fulltime baan. Daarom heb ik nu, samen met Werkclub trainer Jaoualia, een bijbaantje gevonden.”

een ander soort steun dan ik gewend was. Ene houd je van je pad en het andere helpt je juist om op dat pad te

De komende tijd combineert hij zijn bijbaan en studie, en gaat stap voor stap richting zijn hartbaan!

blijven. De Buzinezzclub en de mensen die ik daar heb ontmoet deden dat voor mij. Nu heb ik mijn opleiding

“Als ik deze opleiding heb afgerond kan ik aan de slag als monteur!”

als IG’er afgerond en ik heb ik een vast contract van 32 uur bij het verpleegtehuis! Ik doe dit werk heel graag
want je maakt een ander blij!”
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Organisatie in ontwikkeling

Jaarcijfers 2020

Sinds eind 2019 zijn alle (Buzinezz-, Werk- en Taal-) clubs ondergebracht onder één vennootschap, Clubhuis

Op de volgende pagina’s staan de jaarcijfers 2020 van de stichting. Uit de cijfers blijkt dat de

Nederland Beheer B.V.. Deze vennootschap is eigendom van directeur-eigenaar Leo van Loon, maar de

stichting eind 2020 voor 523.000 gelden heeft ontvangen van fondsen die zij op grond van de

statuten, meerjarenplan, beloningsbeleid, resultaatverdelingsbeleid en alle grote wijzigingen op deze punten

uitvoeringsovereenkomst heeft doorgeleid naar Clubhuis Nederland Beheer B.V. ter uitvoering

staan onder toezicht van de prioriteitsaandeelhouder, Stichting Clubhuis Nederland. Deze stichting heeft

van projecten in de periode 2021-2024. Daarnaast zijn er diverse projecten in 2020 afgerond.

een onafhankelijk bestuur dat tot taak heeft om de rechten van het prioriteitsaandeel uit te oefenen, toezicht

Omdat de projecten voor rekening en risico van Clubhuis Nederland Beheer B.V. worden

te houden op naleving van de uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting en vennootschap en toezicht te

uitgevoerd, leidt dit niet tot een financieel resultaat voor de stichting. De beheerskosten van

houden op onderzoeken en de uitkomsten hiervan om de maatschappelijke impact van de clubs te borgen.

de stichting worden gedragen door de uitvoerder. De volledige jaarrekening van de stichting

De inrichting van de vennootschapsstructuur is gedaan aan de hand van de Code Sociale Ondernemingen.

worden na vaststelling door het bestuur gepubliceerd op de website. Tevens zal hierop – na het

Na een audit begin 2020 is Clubhuis Beheer Nederland dan ook opgenomen in het Register Sociale

opstellen en samenstellen door een accountant - een (verkorte) geconsolideerde jaarrekening

Ondernemingen (zie www.codesocialeondernemingen.nl).

van Clubhuis Nederland Beheer B.V. worden gepubliceerd, waaruit de activiteiten blijken van
de gehele groep waarop de stichting via het prioriteitsaandeel toezicht houdt.

De structuur van de groep staat in het onderstaande schema (zie plaatje).

Balans per 31 december 2020
(in euro’s)

31-dec 2020
10

Prioriteitsaandeel Clubhuis Nederland Beheer B.V.

Onderhanden projecten
Doorbetaalde voorschotten
af: ontvangen voorschotten

31-dec 2019

523.000
-523.000

Eigen vermogen
Fondsen
Member-Fonds
Project Kansrijk

240.000
-442.800

Rekening courant Clubhuis Nederland Beheer B.V.

0

253.737

31.969

24.014

Bank

31-dec 2019

0

0

15.795
1.000

-202.800

0
Kortlopende vorderingen

31-dec 2020

16.295
0
16.795

Kortlopende schulden
Belastingen
Rek-crt Werkclub
Rek-crt Clubhuis Nederland Beheer B.V.

Rek-crt Taalclub
Rek-crt LeoA
overige schulden

375
0
9.426
0
0
5.383

16.295
382
50
0
50.000
2.842
5.382

15.184

58.656

31.979
====

74.951
====

Totaal
74.951
====

31.979
====

Staat van baten en lasten over 2020
(in euro’s)
2020

Bestede kosten voor projecten Clubhuis:
Personeelskosten
Bestuurskosten
Overige kosten
Doorbelast aan Clubhuis
Saldo bestede kosten minus doorbelasting
Resultaat boekjaar
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2019

10.546
0
3.959
-14.505

10.392
1.500
817
-12.709
0

0

0
===

0
===

Ter toelichting op deze cijfers
De onderhanden projecten betreffen alle projecten die ter realisatie in opdracht zijn gegeven aan de uitvoerder. Daartoe worden de voorschotten
doorbetaald aan de uitvoerder zodra ze worden ontvangen. Als de afgesproken trajecten klaar zijn worden de projecten afgerond en afgesloten

Tot slot

met een eindverantwoording van de uitvoerder, die waar nodig wordt doorgeleid richting de opdrachtgever.

De Buzinezzclub en Werkclub kijken altijd uit naar adviezen om de aanpak en strategie te verbeteren en naar
ingangen om met nieuwe steden/regio’s in gesprek te gaan. Heb je hier ideeën over, neem dan contact op

NAH

Rabo Foundation
Stichting DOEN
St Boschhuijzen
Fonds Nuts Ohra
Totaal 2019

Werkclub Rdam

12.200
12.200

300.000
50.000
350.000

Werkclub
Drechtsteden

Schaalprogramma

50.000

Afgewikkelde projecten in 2020

30.600
30.600

0

40.784

70.000

275.000
70.000
5.000
147.400
980.984

0

-457.984

70.000
5.000

-17.200

350.000
-350.000

50.000
-50.000

147.400
493.784

300.000
100.000
12.200
30.600
442.800
40.784

275.000

17.200

voorschot

met Leo van Loon, directeur en oprichter van de drie Clubs.
Bel: 010 414 02 90

50.000

Goldschmeding 2019
Goldschmeding 2020
Goldschmeding Werkclub
Janivo
Fonds Nuts Ohra
In totaal ontvangen tm eind 2020

Werkclub Albeda

-40.784

523.000

Saldo van totaal ontvangen voorschotten eind 2020 (doorbetaald aan uitvoerders).

In 2020 zijn de projecten Werkclub Rotterdam en Werkclub Drechtsteden, NAH en voortraject 2019 van Schaalprogramma afgewikkeld. Er zijn
inhoudelijke eindverslagen overlegd aan de opdrachtgevers.

Bank

Mail: leo@buzinezzclub.nl

Colofon

Redactie
Leo van Loon

		

Oprichter Buzinezz-, Taal- & Werkclub

Coen van der Steen		

Communicatie Manager

Sybren Visser			

Interview bestuur

Stichting Clubhuis Nederland
Voorzitter 			Zahra Mousazadeh
Vicevoorzitter 			Mirjam Sterk
Penningmeester 			

Guus de Wit

Secretaris 			

Clemens van Slingerland

Bestuurslid 			Henk Bakker

Het banktegoed van de stichting is direct opvraagbaar.

Bestuurslid 			Piet Vessies

Member Fonds

Beeld

In het Member Fonds zijn giften en dergelijke opgenomen van waaruit de stichting op aanvraag members uit de programma’s met een financiële
bijdrage kan ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstplannen. In 2020 is een aanvraag van een member gehonoreerd.

Jim Gregory			

Fotografie / www.jimgregory.com

Coen van der Steen		

Ontwerp, tekst en samenstelling

NL Kansrijk
In 2020 heeft de stichting voor het project NL Kansrijk een bijdrage van €1.000 gehad. Het project loopt in 2020-2021.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de loonbelasting over december en de pro rata -vakantiegeld aanspraken van de medewerker.
Tevens is hieronder opgenomen een toegezegde bijdrage voor kwalitatief onderzoek van 5.000.

Uitvoering projecten
De stichting laat de projecten waar ze gelden voor ontvangt, op basis van een uitvoeringsovereenkomst, uitvoeren door
Clubhuis Nederland Beheer B.V. of één van haar werkmaatschappijen. De uitvoering vindt plaats voor rekening en risico
van de uitvoerder, zodat de stichting geen financieel risico loopt. De stichting houdt toezicht op de uitvoering van projecten op basis van
rapportages en eindverantwoordingen. Omdat de projecten voor rekening en risico van de uitvoerder komen, komen ze niet tot uitdrukken in de
staat van baten en lasten van de stichting.

Personeel
De stichting heeft ultimo boekjaar 1 personeelslid in dienst die 0,2 fte werkzaam is.
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Viering 10-jaar Buzinezzclub in de Nieuwe Poort, november 2019
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