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Inleiding 
 
 
Niemand heeft vooraf kunnen vermoeden hoe 
het Corona virus het jaar 2020 de wereld zou 
tekenen. Het jaar was amper 2 maanden oud 
toen de wereldwijde pandemie zijn entree deed 
en de omvang hiervan werd pas gaande het jaar 
meer en meer duidelijk.  
De overheidsmaatregelen ten gevolge van de 
bestrijding van de pandemie hebben grote 
consequenties gehad voor ons werk. Ontmoeten 
werd in alle opzichten ontmoedigd. Het 
restaurant van het hotel werd definitief gesloten. 
Voor maatregelen als afstand houden, ventileren, 
desinfecteren werden faciliteiten geschapen. 
 
Het hotel is een groot aantal weken gesloten geweest en had het overgrote deel van het jaar 
aanmerkelijk minder overnachtingen en partijen met als gevolg erg weinig werkaanbod en zeer 
beperkte maatschappelijke activiteiten.   
 
Trajectdeelnemers volgden alternatieve programma’s, contacten werden vaker digitaal 
onderhouden. Dat Corona voor kwetsbare mensen grote impact heeft, moge duidelijk zijn en deze 
stemmen ons ook voor de toekomst zorgelijk. 
Slechts een handje vol vrijwilligers kon gedurende de lockdown periodes actief blijven, m.n. in de 
buitenlucht, in de tuin. Desondanks bleef hun enthousiasme! 
Vaste events, zoals Burendag, NL Doet en Open Monumentendag hebben niet plaatsgevonden en 
schuiven een jaartje door.  
 
Na een uitvoerige selectieprocedure is de nieuwe Stichtingsvoorzitter aangetreden op 1-1-2020, hij 
ontfermt zich hoofdzakelijk over de portefeuilles organisatie en personeel. 
In het laatste kwartaal van 2020 zijn de werkzaamheden van de projectmanager vervroegd 
overgedragen naar de BV; de directeur en de medewerkers zetten activiteiten vanaf 2021 voort. De 
projectmanager beëindigde op 31-12-2020 vervroegd haar dienstverband, wegens kostenbesparing 
en gebrek op werk perspectief wegens corona in het voorjaar van 2021. 
 
De ontwikkeling om de activiteiten van de stichting in de BV te laten overvloeien is voorbereid en 
wordt in 2021 verder geeffectueerd. 
 
Van overheids-subsidieregelingen is gebruik gemaakt om loonkosten te kunnen doorbetalen, met 
verhuurder BOEi is tijdelijke huurvermindering overeengekomen. Belangrijke bouwstenen m.b.t. de 
toekomst van de Soete Moeder. 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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We kijken met smart uit naar een virus-vrije toekomst, waarin de wereld veilig kan openen en 
deelnemers en opdrachtgevers de Soete Moeder weer weten te vinden. 
Het hotel met de vergaderruimtes en de tuin bieden immers een scala aan verschillende 
werkzaamheden welke passend gemaakt worden bij de ontwikkelmogelijkheden van de individuele 
deelnemer. 
 
 
1. Verslag van het bestuur  

De Soete Moeder kiest van meet af aan voor jongeren in een lastige uitgangspositie, deze jongeren 
krijgen middels praktijkgerichte programma’s de kans om zichzelf te versterken en hun situatie te 
verbeteren zodat zij mee kunnen doen in de samenleving om hier een zinvolle bijdrage te kunnen 
leveren. Zo bouw je een kansrijke toekomst op! 
De corona-crisis waarin de wereld is beland maakt de noodzaak om voor deze groep te kiezen, 
alsmaar meer noodzakelijk. Het bestuur ziet de tweedeling in de maatschappij toenemen en zag de 
kloof tussen deze groep jongeren en de samenleving groter worden. Alle reden tot ongerustheid; het 
maakt dat wij betrouwbare partij voor deze jeugd willen blijven! 
 
Immers, met een gecreëerd veilig leer-/werkklimaat na de corona periode kunnen deelnemers zich 
ontwikkelen binnen de diverse horeca-& hotelactiviteiten. Zij weten zich dan ondersteund door 
professionele begeleiding, sociale , passende uitdagingen en dagritme.  
 
Het erfgoed waarbinnen de activiteiten plaatsvinden blijft menigeen, ook de jongere, inspireren en 
draagt vast en zeker bij aan nieuwe successen van dit sociale leer- en werkconcept.  
 
 

1.1 Activiteiten; Stichting als huurder van het pand Nemiusstraat 4 te ‘s-Hertogenbosch 
 
Het niet langer kunnen nakomen van de maandelijkse huurverplichtingen t.g.v. corona was 
gespreksonderwerp met verhuurder BOEi. Dit leidde na een aantal gesprekken en het aanleveren van 
financiële gegevens tot een aanzienlijke huurvermindering, in 2020 en gedeeltelijk 2021, afhankelijk 
van economisch herstel. BOEi heeft uitgesproken in de Soete Moeder een partij te zien, die zij willen 
ondersteunen en door de corona-crisis heen loodsen. Als een geschenk uit de hemel! 
Als huurder draagt de Stichting zorg voor het voormalige kloostergebouw, het erfgoed. Zij voert het 
kleine onderhoud uit, de vrijwilligers leveren hieraan een substantiële bijdrage.  
De aanleg van airco in de kapel en enkele hotelkamers is begin 2020 afgerond. 
Door een elektrotechnisch bedrijf werden in 2020 verbeteringen aangebracht bij een aantal 
toegangsdeuren, dit mede i.v.m. brandveiligheid. 
Verhuurder BOEi neemt de kosten en uitvoering van het grote onderhoud voor haar rekening.  
De kloostertuin vraagt om intensief onderhoud, dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers aangevuld 
met trajectdeelnemers.  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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De kloostertuin: ieder jaar mooier! 
 
 

1.2 Het Leerwerkconcept; de trajecten 
Leerwerktrajecten: 
In 2020 bestond de groep trajectdeelnemers uitsluitend uit jongeren. Nieuwe instroom bleef 
vanwege de pandemie achterwege. Eind december 2020 was er nog 1 traject (on hold), de andere 
jongeren hebben hun traject tijdig in 2020 kunnen afronden, het betrof hier 6 deelnemers. 
Het beperkte werkaanbod en het advies zoveel mogelijk thuis te werken betekende een grote 
aanpassing in de werkwijze. In het gebouw zijn maatregelen getroffen m.b.t. afstand nemen, 
desinfectie en ventilatie. 
In de maanden dat het hotel open was, zijn deelnemers zoveel mogelijk bij de werkprocessen 
ingeschakeld zodat begeleiding en activiteiten fysiek kon worden aangeboden. Wanneer dit niet 
mogelijk was, is digitaal contact onderhouden. 
Onzekerheid over de toekomst, gebrek aan dagritme, isolement door het ontbreken van sociale 
contacten beïnvloeden de motivatie en het welbevinden van de jongere negatief. De mentale 
belasting is extra groot. 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Voor de jongere die zelfstandig woont is de confrontatie met de leegte en zichzelf zwaar. De jongere 
die thuis woont en stappen wil maken wordt geconfronteerd met wachttijden, verwijzingen en 
bureaucratie.  
 
Dagbestedingstrajecten: 
Eind december 2020 is er 1 actief traject dagbesteding, dit loopt in het eerste kwartaal 2021 af. 
Een andere jongere met een dagbestedingstraject traject stroomde in juni uit. Een derde stopte 
voortijdig. 
 
In 2020 werden in totaal 10 trajecten uitgevoerd (3 x dagbesteding, 7 x leerwerktraject).  
Uitstroom werd gerealiseerd door 8 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 en persoonlijke ontwikkeling.  
Hun productiviteit is laag, het leren staat centraal tijdens de uitoefening van de activiteiten. 
 

 
Afscheid van een trajectdeelnemer, achter een scherm, ellebogen tegen elkaar! 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Met opdrachtgevers van trajecten is geëvalueerd en zijn nieuwe samenwerkingsafspraken voor de 
toekomst gemaakt: 

- Weenerxl: een nieuwe 4 jarige overeenkomst om maatwerktrajecten uit te voeren, 8 
deelnemers op jaarbasis 

- Reinier van Arkel: verlenging van de raamovereenkomst m.b.t. trajecten dagbesteding voor 
2021 

- WMO; het lidmaatschap voor de uitvoering van dagbesteding blijft gehandhaafd 
- UWV: op eigen initiatief is deze overeenkomst ontbonden. De reden hiertoe was tweeledig: 

weinig aangemelde kandidaten naast bewerkelijke uitvoeringsprocedures.   
 
De begeleiding op de werkvloer door de werkleiders uit het hotel wordt ondersteund door de 
trajectbegeleider in dienst van de Stichting, agogisch geschoold en verantwoordelijk voor de 
persoonlijke- en loopbaanbegeleiding van de kandidaat. Hij ondersteunt ook de werkleiders in 
aansturing en begeleiding van de deelnemers op de werkvloer. 
 
Doorstroom van deelnemers  
Corona is van grote invloed geweest op de voortgang en doorstroomkansen van onze jongeren. Wij 
zagen terugval in ontwikkeling, depressiviteit en motivatieverlies. (Eens te meer blijken dagritme en 
structuur, betrokkenheid, stimulans en sturing, van belang om goed te kunnen functioneren.)  
Bij enkele trajecten betekende dit een voortijdige beëindiging, deze jongeren gaan terug naar de 
verwijzer die naar passende alternatieven probeert te zoeken. Een helse zoektocht.  
Het hele jaar door is getracht wekelijks contact met de deelnemers te onderhouden, indien mogelijk 
fysiek, anders via beeldbellen. 
De momenten dat contact en ontmoeting mogelijk was, zijn door deelnemers en onszelf 
aangegrepen om werkaanbod of een alternatief hiervoor (cursus, spel) aan te pakken. 
 
De uitstroom komt normaal gesproken 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:  
’s-Hertogenbosch/Weenerxl, Meierijstad (RMC-afdeling, leer- en kwalificatieplicht). 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Trajectdeelnemers die samen met stagiaires en medewerkers van het hotel, op 1,5m hun certificaten ontvingen, juni 2020 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Werken aan individuele opdrachten en programma’s als alternatief voor praktijk op de werkvloer. Dec 2020  

 
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) 2020 

 opdr gever 
soort 
traject dd instroom dd uitstroom resultaat 

1 Weenerxl  LWT 15-7-2019 15-4-2020 werk  

2 RvA DGB 20-3-2019 1-7-2020 
Vrijwilligersproject 

RVA   

3 Weenerxl  LWT 15-9-2020  7-9-2020 
 traject stopt 

medische reden  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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4 Ouders LWT 
31-10-

2019 1-2-2020 Stopt voortijdig  

5 WMO  DGB 5-2-2019   Door naar 2021  

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

Succesvol 
afgesloten, door 

naar UWV  

7 Weenerxl LWT 
22-11-

2019 
 18-11-
2020 

door naar ander 
project WXL   

8 Weenerxl  LWT 
25-11-

2019 
 21-11-
2020 naar TOM project  

9 RvA  DGB 
19-11-

2019 10-1-2020 Stopt voortijdig  

10 Weenerxl     Onhold 

      

      
 
Stagiaires 
Binnen de stichting kunnen studenten Sociaal werk (en aanverwant) hun praktijkdeel van de opleiding 
doen. In 2020 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 dag 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 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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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; 

• 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.  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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1.4 Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn een ruggensteun voor de Soete Moeder. Iedere 2 weken helpt een groep bij tuin- en 
kleine kluswerkzaamheden.  

 
Voortdurend worden grote of kleine verbeteringen aangebracht, creativiteit, inventiviteit en 
hergebruik zijn hier aan de orde van de dag. Zo werd dit jaar een nieuwe overkapping gerealiseerd, 
die voor gasten en deelnemers straks de mogelijkheid biedt om in de buitenlucht verschillende 
activiteiten te ondernemen.  
 
Twee wekelijks zet de tuingroep zich in, de kloostertuin is immers onderdeel van het erfgoed. De 
groep vrijwilligers was door de beperkende maatregelen dit jaar wat kleiner en minder vaak present. 
Toch was er opnieuw enorme progressie en blijft de groep intact en betrokken. 
 
Een andere groep rondleiders,  degenen die op verzoek rondleidingen door het hotel verzorgen, 
kwamen nauwelijks in actie vanwege de pandemie. Wel is online en 2 x fysiek contact onderhouden 
en blijven zij beschikbaar voor hun rol als rondleider. 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Voor Monumentendag 2020 kwam de Soete Moeder, mede vanwege “haar sympathieke karakter” in 
aanmerking om als een van de drie Bossche rijksmonumenten online gepresenteerd te worden. Een 
van de trouwe vrijwilligers werkte mee aan de virtuele rondleiding, die vervolgens thuis op de bank 
door liefhebbers kan worden bekeken! Prachtig beeldmateriaal en een goed alternatief, toch hebben 
we liever de gemiddeld 500 fysieke bezoekers over de drempel. 
 

1.5 Overig 
 
Bedrijfsvoering  
De project- en financiële administratie is complex. Het bestuur huurt bij gelegenheid externe 
expertise in. Besluiten en beleid worden voortdurend getoetst aan juridische, financiële en fiscale 
kaders.  
De Belastingdienst startte in 2019 een boekenonderzoek over de periode 2014 – 2018, gericht op de 
ANBI status en beoordeling van de btw afdracht. In april 2020 werden de laatste gegevens aan de 
Belastingdienst toegestuurd. 
Dit onderzoek legde ook in het eerste kwartaal van 2020 een flinke 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.  
Inmiddels is bekend dat de stichting aan alle voorwaarden voldoet m.b.t. de ANBI status. Er heeft 
btw vereffening plaatsgevonden. 
 
Subsidies, leningen, donaties 
Op de NOW en TVL  regeling is een beroep gedaan om loonkosten grotendeels te kunnen 
doorbetalen. ( BV)  Een kleine NOW tegemoetkoming is verkregen door de stichting. 
DE TOGS regeling was van toepassing i.v.m. corona compensatie getroffen ondernemers. (BV) 
Stichting DOEN ondersteunde financieel om de transitie van stichting naar BV mogelijk te maken, 
gekoppeld aan een prestatieafspraak t.a.v. werkplekken voor deelnemers. 
Zonta (lokaal netwerk vrouwelijke ondernemers) ondersteunde met een bedrag dat mag worden 
aangewend t.a.v. scholing/ training voor deelnemers. 
Ook met enkele particuliere giften waren we blij! 
 

 
Acquisitie- en netwerkgesprekken 
Acquisitie t.b.v. 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 i.p.v. 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. 
  
We constateerden opnieuw dat de eigen bijdrage in de begeleidingskosten ontoereikend is om adequate 
begeleiding afdoende te financieren.  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief werd drie keer uitgegeven en is via de website terug te lezen. Het aantal lezers is 
uitgebreid naar 423  
Social Media: op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin zijn we actief en bouwden we verder aan 
uitbreiding van netwerk en contacten.  
Twee vrijwilligers ondersteunen bij de totstandkoming van de nieuwsbrief en deelnemers zijn altijd 
bereid een item of beeld voor hun rekening te nemen! 
 

 
 

 
 
2. Toekomst 

Zodra juridisch en economisch haalbaar, willen we de transitie van het samengaan van stichting en 
BV uitvoeren. In 2019/2020 zijn gesprekken gevoerd en worden voorbereidingen getroffen. 
Eén juridische entiteit realiseert dan voortaan de sociale doelstelling. 
De BV zal in dit model 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. 
 
 

 
2.1 De locatie 

Het monumentale pand is prachtig, maar heeft ook haar tekorten welke vooral de hotelexploitatie 
negatief beïnvloeden. 
 
De relatief kleine Eetkamer is aan vernieuwing toe en ook de Kapel vraagt in de toekomst om enige 
aanpassingen die de efficiëntie en kostenbesparing ten goede moeten komen.  

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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Door het sluiten van het restaurant is de personeelsformatie van het hotel gekrompen en is kantoor- 
en personeelsruimte voldoende beschikbaar.   
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. 
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 2048840 
Contact@desoetemoeder.nl 
 

 
3.1 Bestuur  

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Het bestuur vergaderde in 2020  
vier keer.  
Bestuursleden: 

• Dhr. Michel Jeurissen, voorzitter (organisatie en personeel) 

• 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 werkzaamheden m.b.t. het ANBI boeken-onderzoek legde een flinke claim op de beschikbare tijd 
van het bestuur gedurende het eerste kwartaal van 2020. In april zijn de laatste stukken aangeleverd, 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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de definitieve aanslag van de Belastingdienst was op 31-12-2020 nog niet ontvangen. Accountant EJP 
heeft in deze procedure de rol als adviseur/ intermediair. 
 
De boekhouding is in 2020 uitgevoerd door A.D.V. Sprong. 
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. 
 
De BV-directeur Eline van Lith is als bestuursadviseur bij de stichting betrokken. 

 
3.2 Medewerkers 

Projectmanager Adri Ederveen is in dienst bij de Stichting (gemiddeld 0,55 FTE), zij voert tevens de 
taken van de jobcoach uit.  Het dienstverband eindigt in goed overleg op 31-12-2020. 
 
 
 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/

