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Inleiding 
 
 
2019 was opnieuw een jaar met positieve 
ontwikkelingen. Nieuwe deelnemers starten met 
hun traject, nieuwe leer & werkmogelijkheden 
werden ontwikkeld en de samenwerking binnen 
de maatschappelijke onderneming waarin 
stichting bij de Soete Moeder zij aan zij optrekt 
met BV Kloosterhotel verstevigde zich verder.  
De werkgelegenheid voor deelnemers kende 
opnieuw meer mogelijkheden doordat meer 
gasten het hotel, het restaurant, de 
vergaderruimten en de tuin bezoeken.  
 
 
Deelnemers versterken hun positie door deelname aan het programma en gaan de toekomst meer 
stabiel en zelfbewust in. Opdrachtgevers spreken hun tevredenheid uit en met het UWV als nieuwe 
samenwerkingspartner krijgen ook volwassen deelnemers mogelijkheden tot trajectdeelname en 
daarmee ontplooiingskansen.  
Het hotel, het restaurant, de vergaderruimtes en de tuin bieden een groot scala aan verschillende 
werkzaamheden welke passend gemaakt worden bij de ontwikkelmogelijkheden van de individuele 
deelnemer. Leren en werken op maat gemaakt! 
 
De betrokkenheid van vrijwilligers verheugt ons zeer. Zij dragen bij aan het concept en zijn ten alle 
tijden bereid tot het verlenen van hand en spandiensten. 
De relatie met de buurt is goed, de stichtingsactiviteiten binnen het kloosterhotel hebben sympathie 
van buurt- en wijkbewoners. Bij de georganiseerde buurtactiviteiten laat een vaste groep bewoners 
zich zien om elkaar te ontmoeten en/of gezamenlijk een activiteit te ondernemen. 
  
Als ‘erfgenaam’ dragen we mede zorg voor het monumentale erfgoed. Voor medewerkers, jongeren, 
vrijwilligers en bezoekers is en blijft ons karakteristieke gebouw een inspirerende werklocatie. 
 
Stichting en BV Kloosterhotel werken nauw samen in de maatschappelijke onderneming, elkaars 
kracht en professie stimulerend. Deskundigheid, creativiteit en inzet zijn sleutelwoorden m.b.t. de 
prachtige dagelijkse uitdaging bij het behalen van de sociale missie c.q doelen versus de 
bedrijfsdoelstellingen van het hotel. 
Niettemin werken jongeren aan hun toekomst en medewerkers en hotelgasten scheppen hiervoor 
dagelijks de voorwaarden. Daar kijken we met trots naar! 
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1. Verslag van het bestuur  

Vanuit haar missie en vanaf de start kiest de Soete Moeder voor jongeren in een lastige 
uitgangspositie, de jongeren krijgen de kans om zichzelf te versterken en in een situatie te geraken 
waarin zij mee kunnen doen in de samenleving; hier een zinvolle bijdrage te kunnen leveren en een 
meer kansrijke toekomst op te bouwen.  
De doelgroep is dit jaar stabiel gebleven, zowel jongeren als volwassenen nemen deel aan het 
leerwerkconcept. 
De deelnemers werken op de werkvloer samen met hotelmedewerkers. Vrijwilligers zijn er met enige 
regelmaat en tonen hun inzet bij bijzondere evenementen. Opdrachtgevers van trajecten geven hun 
vertrouwen en ondertussen weten veel gasten de weg naar het hotel te vinden, waardoor mooie 
werkgelegenheid voor deelnemers voorhanden is.  
Binnen het gecreëerde veilige leer-/werkklimaat hebben deelnemers de gelegenheid zich te 
ontwikkelen binnen de diverse horeca-& hotelactiviteiten. De aangeboden begeleiding is hierbij 
essentieel. Het is iedere dag weer de balans zoeken om de ideële doelstelling te laten matchen met 
de kwaliteit die hotel wil bieden en de exploitatie die zij nastreeft. 
Het erfgoed waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, blijft menigeen inspireren en is mede debet 
aan het succes van dit prachtige concept.  
 
 

1.1 Activiteiten; Stichting als huurder van het pand Nemiusstraat 4 te ‘s-Hertogenbosch 
Stichting bij de Soete Moeder draagt zorg voor het erfgoed, het voormalige kloostergebouw. Als 
huurder/verhuurder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van klein onderhoud, hieraan leveren 
vrijwilligers een bijdrage.  
In 2019 zijn door de Stichting op eigen initiatief zonnepanelen geplaatst, een energievriendelijke en 
kostenbesparende maatregel passend bij het concept. Eveneens zijn airco-voorzieningen in de kapel 
en een aantal kamers aangebracht. 
Verhuurder BOEi neemt de kosten van het grote onderhoud voor haar rekening.  
De kloostertuin vraagt om wekelijks onderhoud, dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers, aangevuld 
door deelnemers in een leertraject. Twee wekelijks zet de tuingroep zich in, het in stand houden van 
de kloostertuin zien wij als onze taak, dit is immers onderdeel van het erfgoed. Het hotel ontvangt 
haar gasten graag in een onderhouden en goed verzorgde tuin.  
 
 

1.2 Het Leerwerkconcept; de trajecten 
Leerwerktrajecten: 
In 2019 bestond de groep deelnemers uit jongeren en volwassenen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie, zij benutten de mogelijkheden om aan het praktijkleren deel te nemen en 
hierbij begeleiding te krijgen. 
In 2019 werden 20 trajecten uitgevoerd (5 x dagbesteding, 15 x leerwerktraject). Dertien van hen 
stroomden in dit jaar in, 7 deelnemers startten in 2018/2017. 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Uitstroom werd gerealiseerd door en voor 10 deelnemers. Tijdens hun traject leren jongeren 
praktisch te werken, onder begeleiding, binnen het hotel in verschillende leerwerksituaties/ 
afdelingen (facilitair, keuken, horeca/bediening). Zij verbeteren praktische vaardigheden, breiden 
kennis uit en werken aan hun werkhouding. Hun productiviteit is laag, het leren staat centraal tijdens 
de uitoefening van de activiteiten. 
De verzwaring van de problematiek waarmee jongeren kampen zien we in vergelijking met de eerste 
jaren toenemen. De begeleidingsbehoefte is groot, er is veelvuldiger overleg met de opdrachtgever 
en/of hulpverleningsinstanties en het persoonlijke netwerk van de kandidaat.  
Twee jongeren staakten hun traject voortijdig omdat zij vanwege in de persoon gelegen factoren niet 
in staat waren het programma te volgen. 
 
Opdrachtgevers waaronder WeenerXl, het lokale werkbedrijf, geven aan dat hun bestand vrijwel 
uitsluitend jongeren met grote zorgvragen bestaat; de arbeidsmarkt biedt veel banen aan 
deelnemers die eerder waren aangewezen op een uitkering.   
 
Deelnemers die ‘werkfit’ zijn geworden bij de Soete Moeder, stromen door naar werk of opleiding. 
De belangrijkste belemmeringen zijn dan weggenomen dan wel hanteerbaar, hun zelfvertrouwen is 
groter en met een verstevigde positie treden zij de arbeidsmarkt tegemoet, waarbij nazorg en/of 
jobcoaching voor stabiliteit en continuïteit zorgt. 
 
De begeleiding op de werkvloer door de werkleiders uit het hotel wordt ondersteund door de 
trajectbegeleider in dienst van de Stichting, deze functionaris is agogisch geschoold en is 
verantwoordelijk voor de persoonlijke- en loopbaanbegeleiding van de kandidaat. Hij ondersteunt 
ook de werkleiders in aansturing en begeleiding van de deelnemers op de werkvloer. 
 
 
Instroom van deelnemers: 
Structurele samenwerking met lokale organisaties zorgt voor nieuwe instroom van deelnemers en 
vraagt van de projectmanager/ trajectbegeleider een actieve, wervende aanpak. Incidenteel meldt 
een werkloze deelnemer zichzelf. De conjunctuur van dit moment zorgt ervoor dat veel jongeren 
makkelijker zelfstandig werk vinden, al dan niet duurzaam. 
 
 
Uitstroom van deelnemers  
De uitstroom komt dikwijls tot stand in samenwerking met de opdrachtgever en/of uitvoerders van 
het werkgeverservicepunt in de regio. De trajectbegeleider ondersteunt de deelnemer bij de 
voorbereiding en uitvoering van sollicitaties, aanmeldprocedures en/of bij inschrijving en toelating 
op een opleiding. Samenwerking met gemeenten is van belang i.v.m. plaatsingsfaciliteiten waarmee 
de toekomstige werkgever kan worden ondersteund. Onze ervaring is dat deze overgangsfase een 
risicovol gedeelte in het traject is: wisselingen in begeleiding kunnen zorgen voor terugval van de 
deelnemer. Voor de inhoudelijke ondersteuning t.b.v. de werkgever (onder welke condities werkt de 
kandidaat optimaal) is de ervaring vooral tijdens het traject bij de Soete Moeder opgebouwd en ligt 
hier dan ook de expertise die niet eenvoudig inwisselbaar is. 
Voor de uitvoering van de leerwerktrajecten is in opdracht van 2 gemeenten gewerkt:  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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’s-Hertogenbosch/Weenerxl, Meierijstad (RMC-afdeling, leer- en kwalificatieplicht). 
 

 
Trajecten Dagbesteding 
Het lidmaatschap van WMO-coöperatie de Meijerij is dit jaar verlengd. De GGZ instelling Reinier van 
Arkel kocht enkele trajecten dagbesteding in: “arbeidsgerichte dagbesteding”. Jongeren in dit traject 
zijn verminderd belastbaar en inzetbaar, zij hebben een zwaardere begeleidingsvraag en behoeven 
een langere trajectduur. Onze doelstelling is gericht op participeren, ontmoeten en welbevinden. 
Jongeren komen uit hun isolement, participeren en worden geactiveerd wanneer zij deelnemen. 
Een viertal jongeren volgden een dergelijk traject. 

 
Deelnemers Leerwerktraject (LWT) en dagbesteding (DGB) 2019 

 opdr gever 
soort 
traject dd instroom dd uitstroom resultaat 

1 PGB DGB 4-9-2018 28-6-2019 werkerv elders 

2 Weenerxl LWT 4-9-2018 3-9-2019 opleiding, mbo 4 

3 Weenerxl LWT 1-10-2018 7-10-2019 opleiding, mbo 4 

4 Leermakers DGB 1-10-2018 13-3-2019 dagbesteding elders 

5 UWV LWT 7-3-2019 7-9-2019 werkerv elders 

6 Weenerxl LWT 
30-10-

2018 26-8-2019 opleiding, mbo 1 

7 Weenerxl LWT 3-12-2018 2-6-2019 uit/verzuim 

8 Weenerxl LWT 29-1-2019 29-7-2019 opleiding, mbo 3 

9 Weenerxl LWT 
13-11-

2017 7-1-2019 werkerv elders 

10 Weenerxl LWT 
15-11-

2019 1-8-2019 opleiding, mbo 1 

11 Weenerxl LWT 15-7-2019 15-4-2020   

12 RvA DGB 20-3-2019 1-7-2020   

13 Weenerxl LWT 15-9-2020     

14 Ouders LWT 
31-10-

2019 1-2-2020   

15 WMO DGB 5-2-2019     

16 UWV LWT 21-6-2019 21-3-2020   

17 Weenerxl LWT 
22-11-

2019     

18 Weenerxl LWT 
25-11-

2019     

19 RvA DGB 
19-11-

2019 10-1-2020   

20 Gem Meierijstad LWT 4-10-2019 
23-12-

2019 uit/verzuim 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Stagiaires 
Binnen de stichting kunnen studenten Sociaal werk (en aanverwant) hun praktijkdeel van de 
opleiding doen. In 2019 waren er geen stagiaires binnen de stichting. 
 
VMBO’ ers kunnen beroepen-verkennende stages, meeloopdagen en/of excursies doen in het hotel. 
Deelnemers uit de leerwerktrajecten worden hierbij ingeschakeld op het moment dat 
onderwijsgroepen op excursie komen in het hotel. Enkele onderwijsinstellingen kiezen voor deze 
vorm om leerlingen en studenten een kijkje in de beroepspraktijk te  geven. Het VMBO onderwijs, 
maar ook de inburgeringsdeelnemers vanuit het MBO tonen jaarlijks belangstelling.  

Met de VMBO-school-leerlingen (14/ 15 jarigen) spelen we o.a. het beroepenspel, ontwikkeld door 
de Soete Moeder, zodat jongeren zicht krijgen op beroepsrichtingen, verschillende functies, 
voorwaarden voor werk, opleidingseisen etc. Daarnaast kunnen jongeren interviews doen bij de 
professionals in het hotelvak. Vaak mondt deze kennismaking/ oriëntatie uit in een maatschappelijke 
stage, een beroepen oriënterende stage, meeloopdagen; in de richtingen facilitair, keuken, 
bediening. Bij diverse gelegenheden (feestjes, partijen) hebben jongeren mogen ‘snuffelen’.  De 
afwassers van het hotel worden gerekruteerd uit deze doelgroep VMBO’ ers. Dit is een bewuste 
keus, al kost dit vaak meer inwerktijd en begeleiding t.o.v. snel lerende of ervaren afwasser. 
Gemiddeld 4 jongeren hebben een oproepcontract bij het hotel en werken 1 avond per week mee in 
het hotel. 

Op de werkvloer werken deze jongeren en vermengen zij zich met de MBO stagiaires uit het hotel. 
De mix die ontstaat brengt een mooi leerklimaat teweeg; jongeren leren met, door en van elkaar. 
Een groep jongeren volgde naast de online-modules Horeca een praktische training ‘basis-
serveertechnieken en keukenvaardigheid/HACCP’, afgerond met een certificaat. 
 
Het begeleidingsportfolio, onderdeel van het primaire proces en een belangrijk instrument in de 
structuur van de begeleiding, helpt jongeren te reflecteren op het eigen leren, is goed uitgewerkt en 
voor iedere jongere afzonderlijk beschikbaar. De rapportageformats – volgens afspraak wordt 
regelmatig aan opdrachtgevers schriftelijk gerapporteerd – zijn van eigen makelij en voldoen 
uitstekend. 
De samenwerking met de leermeesters en werkleiders op de afdelingen van het hotel behoeft een 
goede coördinatie en afbakening van taken/verantwoordelijkheden en communicatie. 
 
 

1.3 De werkgeversrol; “inclusief werkgeven” 
Jongeren worden voorbereid op terugkeer naar school, of op doorstroom naar een betaalde 
duurzame arbeidsplaats. 
Dat deze plaatsingen met hindernissen gepaard gaan, is evident. Voor succesvolle plaatsingen zijn 
goede randvoorwaarden nodig:  

• werkgevers moeten ‘de wil’ hebben om deze mensen een kans te bieden; 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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• werkgevers moeten bereid zijn begeleiding te bieden, de juiste werkzaamheden voor de 
kandidaat te bundelen, hun medewerkers/ toekomstige collega’s voor te bereiden zodat zij 
de jongeren vanaf de start op een juiste manier ondersteunen; 

• werkgevers moeten met een lagere arbeidsproductiviteit genoegen nemen. De 
bedrijfskosten vallen hoger uit door de extra tijd die nodig is voor het organiseren van het 
werk en het bieden van de begeleiding. Jongeren kunnen alleen floreren in een 
bedrijfsomgeving die oog en oor voor ze heeft. De problematiek waarmee zij kampen neemt 
veelal niet af maar is wél beter hanteerbaar geworden, waardoor zij kunnen voldoen aan de 
eisen die een betaalde baan stelt;  

• Werkgevers moeten bij plaatsing dan ook ondersteund worden in de vorm van 
begeleidingsexpertise én een substantiële financiële compensatie. De begeleidingsexpertise 
is noodzakelijk om de jongere goed in te kunnen passen en zijn werk te kunnen laten 
uitvoeren. De financiële compensatie is noodzakelijk voor alle kosten en investering t.b.v. het 
in gang zetten en opstellen van diverse financiële regelingen en aanvragen, de extra 
organisatie in het werk en afstemming hierover en de in te zetten begeleiding. 

 
Deelnemers die behoren tot het zg. doelgroepenregister kunnen aanspraak maken op voorzieningen, 
waarmee werkgevers deels financieel gecompenseerd worden voor de noodzakelijke begeleiding 
(jobcoaching en begeleiding door werkgever zelf), het ziekterisico (no risk polis) en het 
productieverlies veroorzaakt door tempo, kwaliteit en inzetbaarheid (middels zg. 
loonwaardemetingen). 
De praktijk leert ons dat deze loonkostensubsidies hard nodig zijn om de kosten voor de werkgever 
te compenseren. 
We stellen ons als doel om als maatschappelijke onderneming een voorbeeld te zijn naar andere 
werkgevers: ‘inclusief werkgeven’.  
 
We merken op, dat in dit tijdsgewricht de prestatiemaatschappij op volle toeren draait en dat 
economisch resultaat alle prioriteit heeft. Voor verreweg de meeste deelnemers waarmee wij 
werken geldt dat zij nu en in de toekomst moeilijk passen in reguliere functies -  met of zonder 
carrièreperspectieven - bij reguliere bedrijven.  
 
 

1.4 Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn een ruggensteun voor de Soete Moeder. Iedere 2 weken helpt een groep bij tuin- en 
kleine kluswerkzaamheden.  
Een andere groep verzorgt - na een georganiseerde scholing - op verzoek rondleidingen door het 
hotel. Het erfgoed, de restauratie, het leven en werken van de zusters en de doelstelling en 
werkwijze van de stichting staat hierbij centraal. Individuele vrijwilligers ondersteunen bij PR- 
activiteiten en leveren overige hand -en spandiensten. 
Hun achtergrond en motivatie is divers, veel vrijwilligers wonen in de wijk en dragen graag een 
steentje bij. Ook bij speciale/ sociale activiteiten, kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers. De 
coördinatie ligt in handen van de projectmanager. 
Jaarlijks worden deze vrijwilligers bedankt met een gezamenlijk etentje. 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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NL doet en de jaarlijkse Burendag, beiden mede aangejaagd door het Oranjefonds, vonden plaats in 
respectievelijk maart en september. Voor beide activiteiten is de belangstelling goed. Vrijwilligers, 
vaak uit de buurt afkomstig, zetten zich in bij tuin- en verschillende technische klussen. 
Burendag bracht opnieuw de buurt op de been; gezamenlijk werd de Nemiusstraat onderhanden 
genomen. De Soete Moeder zorgde voor koffie/thee en lunch. Het buurtgevoel en de buurtveiligheid 
wordt hiermee vergroot. 
 
In juni was de tuin van de Soete Moeder onderdeel van de route Open Tuinendag. Jongeren en 
vrijwilligers zijn ingeschakeld voor de ontvangst van bezoekers. Op verzoek konden bezoekers 
deelnemen aan een rondleiding in het hotel, verzorgd door vrijwilligers en enkele jongeren. 
Op Monumentendag (2de weekend van september) zijn vrijwilligers en jongeren opnieuw actief, zij 
ontvangen bezoekers en verzorgen rondleidingen. In 2019 brachten opnieuw honderden mensen een 
bezoek. Oude kloosterverhalen kwamen hierbij tot leven en soms brengen gasten ook oude 
herinneringen in de vorm van foto’s en verhalen mee. 
 

1.5 Overig 
 
Bedrijfsvoering  
De project- en financiële administratie is complex. Het bestuur ervaart dit als een tijdrovend maar 
belangrijk onderdeel en huurt hierbij bij gelegenheid externe expertise in. Besluiten en beleid 
worden voortdurend getoetst aan juridische, financiële en fiscale kaders. Dit legt zowel in tijd als in 
kosten een enorme claim op het bestuur van de stichting. 
De Belastingdienst kondigde in april een boekenonderzoek over de periode 2014 – 2018 aan, gericht 
op de ANBI status en beoordeling van de belastingafdracht in voorgaande jaren. Dit legde een 
enorme claim op de beschikbare tijd en energie van het bestuur, de bestuursadviseur en de 
projectmanager. Dit onderzoek brengt tevens hoge accountants- en boekhoudingskosten met zich 
mee.  
 
Sponsoring 
Er was in 2019 geen sprake van giften en/of sponsoring. 

 
 
Acquisitie- en netwerkgesprekken 
Acquisitie tbv nieuwe opdrachten is vanwege beleidskeuzes op een laag pitje gezet. Weliswaar 
blijven we met verschillende partijen in gesprek, maar met de ombuigingen voor de toekomst voor 
ogen (max 10 deelnemers jaarlijks) is geïnvesteerd op interne veranderingen ipv op het verkrijgen 
van meer externe opdrachten.  
 
Aan de beleidswijziging ligt ten grondslag: 
Verzwaring van de problematiek van deelnemers en beperkte beschikbare financiële middelen.  
Eigen participatievoorzieningen van gemeenten die zeer beperkt externe diensten inkopen. 
De complexiteit van onze eigen interne organisatie in de samenwerking tussen BV en Stichting is een 
risico voor de beheersbaarheid, een vereenvoudiging is noodzakelijk. 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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We constateerden opnieuw dat de eigen bijdrage in de begeleidingskosten ontoereikend is om 
adequate begeleiding afdoende te financieren.  
 
Nieuwsbrief 
Drie keer per jaar geeft de Soete Moeder een nieuwsbrief uit met items rondom jongeren, 
vrijwilligers, het gebouw en/of bijzonderheden in de tuin. Aantal lezers: 435 
Social Media: op Facebook, Twitter en Linkedin zijn we actief en bouwen we aan uitbreiding van 
netwerk en contacten. Overigens ondersteunt ook hierbij een vrijwilliger en zijn deelnemers altijd 
bereid een item voor hun rekening te nemen! 
 

 
 

 
 
2. Toekomst 

Na 3 exploitatiejaren,  de inhoud en resultaten van ons werk, de maatschappelijke opdracht waaraan 
binnen het hotel wordt gewerkt, beter uitgekristalliseerd is, beraden we ons op een samengaan van 
BV en Stichting. Zodra juridisch en economisch haalbaar, willen we deze transitie uitvoeren. In 2019 
zijn hiervoor de eerste verkennende gesprekken gevoerd. 
Doel is tot één organisatie te komen, één juridische entiteit die de sociale doelstelling realiseert. 
In 2020 zal verder onderzoek hiertoe plaats vinden.  
De BV zal in dit plaatje de inclusieve werkgeversrol verder uitbreiden.  
 
Het hotel genereert veel verschillende werkzaamheden, welke in veel gevallen passend te maken zijn 
bij de deelnemers. Dit vraagt om organisatie en coördinatie, waarbij afstemming tussen 
projectmanager, trajectbegeleider en medewerkers van het hotel iedere dag noodzakelijk is. 
Ondanks dat de arbeid additioneel is, vraagt het naast creativiteit en flexibiliteit ook 
resultaatgerichtheid om tot taakverdeling/taaksplitsing te komen. De deelneer wil zinvolle 
werkzaamheden verrichten, maar behoeft daarbij wel instructie, aansturing en controle. 
Dit blijft in de toekomst veel inspanning vragen gezien de relatief grote onvoorspelbaarheid in de 
horeca (o.a. meer/ minder gasten, wisselende producten). 
Externe werkplekken blijven nodig (werkervaringsplaatsen) gezien de beroepsvoorkeur en 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. De begeleiding vindt dan ‘ambulant’ plaats.  
Werkgevers zullen t.a.v. plaatsingen ook in de toekomst individueel worden benaderd, maatwerk is 
voorwaarde voor succesvolle plaatsingen. 
 
 

 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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2.1 De locatie 

Het monumentale pand is prachtig, maar heeft ook haar tekorten welke vooral de hotelexploitatie 
negatief beïnvloeden. 
Prioriteit heeft het goed geïsoleerde gebouw t.a.v. goede airco-voorzieningen. Met de aanleg/ 
installatie hiervan is in 2019 een begin gemaakt, dit zal in de eerste maanden van 2020 worden 
afgerond. Voor gasten en medewerkers een aangename verbetering.  
De relatief kleine Eetkamer voldoet door enige eenvoudige oplossingen voorlopig nog, maar is in de 
uitvoering inefficiënt en daarmee kostenverhogend. Voor de langere termijn is uitbreiding 
noodzakelijk en/of aanpassing in de bedrijfsvoering moet oplossing bieden. 
Kantoor- personeel- en bergruimte beschikken over schaarse vierkante meters.   
Opgelegde energiemaatregelen vanuit de overheid (Activiteitenbesluit 2018) zullen ons de komende 
jaren voor investeringen in de energie-installaties en gebouwaanpassingen plaatsen. 
 
 

2.2 Contractpartners 
De samenwerking met de gemeenten in de regio is goed. De duurzame samenwerking met  
’s-Hertogenbosch/ Weenerxl wordt ook met regiogemeenten nagestreefd door te investeren in 
relaties en het leveren van kwaliteit. 
Wij hebben aansluiting bij de ontwikkeling van zg. Praktijkleerlijnen. Een programma, geïnitieerd 
door gemeenten, werkbedrijven en onderwijs waarbij wordt geïnvesteerd in scholing en 
werkervaring voor laaggeschoolden en jongeren uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. Vier jongeren namen deel aan dit certificerende programma. 
Het UWV leverde haar eerste kandidaten aan. Het betreft kleine aantallen. 
Met GGZ instelling Reinier van Arkel is de raamovereenkomst in 2019 voortgezet en krijgt deze in 
2020 een vervolg. 
Met partners WMO, hulpverlening en sociale wijkteams blijkt het moeilijk om structurele afspraken 
te maken over onder aanneming.  
We beraden ons op uitbreiding van de samenwerking met onderwijs. 
 
 

3. Organisatie 
De stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer: 54048470 
Fiscaal nummer: 850277723B01 
De stichting heeft de ANBI-status 
 
Contactgegevens/ bezoekadres;  
Stichting Bij de Soete Moeder 
Nemiusstraat 4, 5212 RG ’s-Hertogenbosch 
Tel 073 2048845 
Contact@desoetemoeder.nl 
 
 

 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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3.1 Bestuur  
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Het bestuur vergaderde in 2019  
vier keer.  
Bestuursleden: 

• Voorzitter: vacant 

• Dhr. Jan de Nijs, penningmeester (juridische en financiële zaken) 

• Dhr. Gijsbert Bos (hospitality) 
 

Incidenteel worden buiten de bestuursvergaderingen besluiten genomen. De stichting wordt 
bestuurd met flexibiliteit, betrokkenheid en daadkracht. Het bestuur blijft stevige drager, aanjager en 
kritische volger.  
 
De sollicitatieprocedure voor de functie van voorzitter heeft na uitvoerige selectie geleid tot de 
aanstelling van Dhr. Michel Jeurissen die per 1-1-2020 zal aantreden, daarmee wordt het bestuur 
wederom voltallig.  
De lange duur van deze sollicitatieprocedure had twee belangrijke redenen: met de eerst beoogde 
kandidaat was er uiteindelijk een verschil in inhoudelijke visie over het leerwerkconcept. In goed 
overleg is vervolgens besloten dat de betrokken kandidaat het voorzitterschap niet aan zal gaan. 
De werkzaamheden m.b.t. het ANBI onderzoek legde een flinke claim op de beschikbare tijd van het 
bestuur, de tijdsdruk maakte dat de prioriteit lag bij de verantwoording aan de belastingdienst. In het 
najaar heeft de selectie geleid tot voordracht en aanstelling van het nieuwe bestuurslid. 
 
Het bestuur is aandeelhouder van BV Kloosterhotel de Soete Moeder; de verdeling is als volgt:  
Stichting bij de Soete Moeder (90,2 %),  Eline van Lith (4,99%), Adri Ederveen (4,99 %). Adri en Eline 
zijn beide directeur/ bestuurder van BV Kloosterhotel de Soete Moeder. 

 
 

3.2 Medewerkers 
De projectmanager is in dienst bij de Stichting (januari 08, fte, febr t/m dec 0,55 fte). Van de andere 
medewerker (trajectbegeleider/ jobcoach) werd op 15 mei afscheid genomen. Deze functie werd niet 
opnieuw ingevuld, de stichting kon dit niet langer bekostigen. De projectmanager neemt een groot 
deel van haar taken over.  

 
          Aantal vrijwilligers: 20 (= ongewijzigd) 
Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten en verrichten een groot deel van hun activiteiten in de 
tuin. Hun motivatie is verschillend. Zij verrichten vooral de klussen die anders blijven liggen.  
Eén groep betreft jongeren die een vast dagdeel per week tuinwerk doen, van maart tot oktober. Dit 
doen zij in het kader van hun buitenactiviteiten/ dagbesteding.  
Een andere groep vrijwilligers werkt olv een vrijwillige coördinator aan tuin- en 
buitenwerkzaamheden. Verder is er een geschoold team vrijwillige rondleiders, actief op Open dagen 
en beschikbaar voor informatie en rondleidingen in het Erfgoed. Zij vertellen over de historie van het 
klooster, het zusterleven en de huidige maatschappelijke doelstellingen van de Stichting. 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/

