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Samenvatting jaarverslag 2016 – Stichting MeeDoen Werkt
Activiteitenverslag
Alle plannen voor 2016, zoals opgenomen in het beleidsplan (langere termijn) en projectplan (korte
termijn) zijn uitgevoerd en de doelstellingen voor 2016 zijn behaald.
Hieronder volgt een kort verslag van de belangrijkste resultaten:
Samenwerking met SWZ Zonhove en locatie
De samenwerking met SWZ is definitief vastgelegd. In de samenwerking is SWZ met name
verantwoordelijk voor begeleiding en training van de jongeren (professionele zorg), het bieden van
verschillende soorten werkervaringsplekken op het Zonhove terrein en het beheer en exploitatie van
onze gezamenlijke locatie. Stichting MeeDoen Werkt is met name verantwoordelijk voor het werven
van werk, werkgevers en kandidaten en voor de informatie aan en coaching van de jongeren en
werkgevers. De samenwerking heeft de naam
gekregen. Er is een pand
gehuurd aan de Nieuwstraat 50. Dat pand wordt op dit moment verbouwd en gaat begin april open.
Samenwerking met overige partners
We hebben onze plannen en doelstellingen gepresenteerd aan diverse partijen die we nodig hebben
of die ons kunnen versterken: WSD, UWV, CMD, ATC Eindhoven (ArbeidsTrainingscentrum
Eindhoven). Vorige week hebben we ook gesproken met projectleider MFA. Alle partijen zijn
enthousiast om samen te werken.
Rabobank HGWZ en Ondernemershuis Brabant hebben ondersteuning aangeboden. Niet in de vorm
van financiën, maar door het inzetten van hun kennis en netwerken om de zelfredzaamheid van onze
stichting te borgen.

Behoeften, haalbaarheid en trajecten
Het jaar 2016 was een voorbereidingsfase. We hebben heel intensief en concreet de behoefte aan
werkplekken geïnventariseerd door een enquête te houden onder ouders bekend bij onze stichting,
input van gemeente, CMD en MEE te vragen en arbeidstoeleiders van scholen uit te nodigen
stagiaires en schoolverlaters uit Son en Breugel en omgeving aan te melden.
We hebben presentaties gegeven bij de ondernemersverenigingen en veel bedrijven en organisaties
bezocht om ze te interesseren om werkplekken aan te bieden.
Een overzicht van mogelijk werkgevers en kandidaten is beschikbaar.
De echte start van instroom van jongeren in trajecten en de uitstroom naar werk en arbeidsmatige
dagbesteding staat voor 2017 in de plannen, maar we hebben de vraag en mogelijkheden die zich in
2016 al aandienden natuurlijk benut en niet onnodig laten wachten. Er zijn nu 15 jongeren
betrokken. Zie punt 4.
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