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1. Inleiding 

 

We kijken terug op een succesvol jaar met op alle vlakken goede ontwikkelingen. In 2008 zijn 

we op dezelfde voet doorgegaan met onze werkzaamheden. We hebben in 2008 al onze 

doelstellingen verwezenlijkt.  We hebben goed samengewerkt met scholen,  Gemeente Venlo 

en het UWV.  

 

Onze database is in 2008 behoorlijk gegroeid met veel geschikte werkgevers die er voor 

openstaan om lichamelijk gehandicapten jongeren een kans te geven op een baan of 

stageplaats. Onze belangrijkste doelstelling om jonge mensen met een lichamelijke beperking 

aan het werk te krijgen of een stageplaats te kunnen bieden hebben we met succes bereikt en 

zelfs overtroffen 

 

We hebben met verschillende stagecoördinatoren contact gehad en de meesten wilden graag 

gebruik maken van onze diensten. Door elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de 

laatste ontwikkelingen bij het zoeken naar stageplaatsen hebben we meerdere mensen kunnen 

plaatsen. Mede hierdoor hebben we goede resultaten geboekt. 

 

In 2008 hebben we samen met De Bever Autoaanpassingen een goede oplossing gevonden 

voor het vervoer. Om op tijd op afspraken te komen en niet meer afhankelijk te zijn van 

anderen,  hebben we een volledig aangepaste bus aangeschaft. We zijn door drie 

subsidieverstrekkers financieel ondersteund.  We hebben ook een aantal particulieren giften 

mogen ontvangen. Bij de financiering van de bus hebben we veel hulp gekregen van 

Rabobank Venlo e.o. 

 

2008 was een bewogen jaar wat betreft de publiciteit. We hebben onze naamsbekendheid 

verder uitgebreid.  We zijn geïnterviewd door kranten,  tijdschriften en de radio. We hebben 

onze folder vaak gebruikt om iedereen te informeren over onze werkzaamheden. Onze 

website hebben we goed bijgehouden en is regelmatig bezocht door belangstellenden om 

informatie over onze stichting te verschaffen.  

 

Wij mogen stellen dat 2008 in belangrijke mate geslaagd is. Allereerst zijn de doelen vrijwel 

allemaal gerealiseerd. Daarnaast hebben wij vele positieve reacties ontvangen, zowel van 

cliënten, scholen, werkgevers, politiek, media als uit onze omgeving  

Ook zelf hebben wij dit jaar als zeer positief en inspirerend ervaren. Om die reden zullen wij 

ook onverdroten op de ingeslagen weg doorgaan. De 5 werkzoekenden die nog op ons 

rekenen zullen wij in 2009 proberen niet teleur te stellen. 

  

Namens het bestuur bedank ik iedereen die ons werk mogelijk heeft gemaakt. We hopen in 

2009 opnieuw een beroep op jullie te kunnen doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric van der Varst 

Voorzitter stichting “Werken met Eric en Cindy” 
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2. De stichting 
 

a. Aanleiding: 

Wij hebben beiden een lichamelijke handicap en zijn zelf veel obstakels tegengekomen 

tijdens het zoeken naar werk. Wij zijn geholpen door een reïntegratiebureau. Zij helpen je met 

het zoeken naar een geschikte baan die bij jou past. Dit klinkt als muziek in je oren, helaas is 

dit in de praktijk niet het geval. Onze ervaring is dat vaak niet eens wordt gekeken of het werk 

bij de persoon in kwestie past. Of dat iemand het werk leuk vindt en dat het werk aan iemands 

verwachtingen voldoet.  

Een reïntegratiebureau zorgt voor een baan, hiervoor krijgen zij subsidie en dan zit hun taak 

erop, denken zij, maar dan….  

Wij dachten, dit moet ook anders kunnen!  

 

In 2006 zijn we begonnen met het maken van een plan van aanpak voor het oprichten van een 

eigen stichting. Samen met Trias-subsidies en MEE NML hebben we dit plan van aanpak 

verder uitgewerkt. 

In juli 2007 hebben we de notariële akte bij de notaris ondertekend en is de stichting “Werken 

met Eric en Cindy”officieel van start gegaan. 

 

b. Bestuursleden  

 

Voorzitter:    Eric van der Varst 

Secretaris en Penningmeester: Cindy van der Varst 

Bestuurslid:    Wil Louwers 

 

c. Doelstelling 

1. Jonge mensen met een lichamelijke beperking gedurende hun opleiding te adviseren

 en te assisteren om een goede stageplaats te vinden. Ook wordt hulp geboden aan de 

stagecoördinatoren om de obstakels die zich tijdens het zoeken naar een geschikte 

stageplaats voordoen, weg te nemen. Mochten er zich tijdens de stage zelf 

 problemen voordoen, dan worden deze zo goed mogelijk opgelost in samenspraak met 

de stagiaire en de stagebegeleider; 

 

2. Jonge mensen met een lichamelijke beperking adviseren en assisteren om 

 volwaardig werk te vinden en de daarbij voorkomende obstakels die zich aandienen 

 op te lossen. Ons werkgebied is Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost Brabant. 

 

d. Werkwijze 

Anders dan de meeste reguliere instanties hanteert de Stichting een proactieve werkwijze, 

waarbij al van te voren een netwerk van potentiële werkgevers is aangelegd. Door de  

contacten die er al zijn met de werkgevers is beter in te schatten wat de mogelijkheden zijn 

voor elk individu. Daarnaast staan de persoonlijke situatie en wensen van elke deelnemer 

centraal. De Stichting baseert zich bij haar werkwijze op de eigen ervaringen en die van 

andere mensen met een lichamelijke beperking uit haar omgeving. 

 

Voorwaarden scheppen voor werkzoekende, maar ook voor de werkgever zal moeten zorgen 

voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Door het voorbereidende onderzoek en de 

persoonlijke begeleiding wordt de kans bij een sollicitatie substantieel verbeterd. 
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3. Ontwikkelingen in 2008 
 

a. Bestuur 

In 2008 zijn we als bestuur 10 keer bijelkaar gekomen voor een vergadering. Omdat wij de 

werkzaamheden voor de stichting uitvoeren én het bestuur vormen, leek het ons beter om een 

onafhankelijk bestuur aan te stellen. We hebben in 2008 twee betrokken personen benaderd, 

met de vraag of zij plaats wilden nemen in het bestuur. Zij stonden hier beiden welwillend 

tegenover. We zijn nog op zoek naar een derde persoon voor het bestuur.  

 

b. Scholen 

In 2008 hebben we goed contact onderhouden met Gilde opleidingen en ROC Eindhoven. 

We hebben met verschillende stagecoördinatoren gesproken en de meeste waren erg 

enthousiast en konden onze hulp goed gebruiken. Ook hebben we gesproken met Fontys 

Hogescholen in Eindhoven. Wellicht kunnen we in de toekomst iets voor elkaar betekenen. 

 

c. Cliënten  

We hebben in 2008 twaalf concrete stageverzoeken ontvangen. Zeven studenten hebben onze 

hulp ingeschakeld via hun school.  De anderen hebben zich aangemeld via onze website of 

telefonisch. Hiervan hebben we 9 stageplaatsen ingevuld in 2008. Voor sommige studenten 

hebben we meerdere keren  een stageplaats moeten zoeken. Daarnaast hebben zich tien 

werkzoekende bij ons gemeld in 2008. Er zijn 4 mensen geplaatst met hulp van de Stichting 

en 1 persoon heeft zelf werk gevonden. De meeste stageplaatsen hebben we tot nu toe 

gevonden in de sectoren Administratie en ICT. 

 

d. Netwerk 

We hebben een netwerk opgezet met contacten, onder deze contacten bevinden zich ook 

enkele potentiële werkgevers en/of stageplaatsen. In 2008 hebben we het netwerk verder 

uitgebreid.  Er zijn 35 werkgevers opgenomen in onze database Dit geldt  zowel voor 

stageplaatsen als voor werk.  Onder andere: gemeente Eindhoven, woningbouwvereniging 

Roermond, Vencomatic, Philips Design, Daf trucks,  gemeente Venlo  en nog veel meer. De 

bedrijven/instellingen variëren van onderwijsinstellingen, bedrijven, verenigingen, 

overheidsinstellingen, gemeenten tot horeca.  

 

e. Subsidie 

We hebben van 3 subsidieverstrekkers een financiële bijdrage ontvangen. Van Start 

Foundation hebben we een waarderingsbijdrage van bijna 15.000 gekregen. Ook van 

Steunfonds maatschappelijke gezondheidszorg Blerick kregen we een financiële bijdrage van 

1.990,00.  Fundatie van den Santheuvel Sobbe heeft ons financieel ondersteund met een 

bijdrage van 3.900,00. We hebben in 2008 ook enkele particuliere giften mogen ontvangen.  
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f. Pr 

In 2008 hebben we veel aan Public Relations gedaan. We hebben onze folder veelvuldig 

uitgedeeld. Er is in mei een tweede nieuwsbrief uitgebracht met daarin de laatste 

ontwikkelingen.  

 

We zijn geïnterviewd door L1, dit is uitgezonden op de radio. Ook zijn we live op de radio 

geweest bij radio Midden Limburg. 

 

In augustus zijn er kamerleden van het CDA op bezoek geweest om te praten over onze 

stichting en over de Wajong. Naar aanleiding van dit gesprek hebben er twee artikelen in 

Dagblad de Limburger gestaan. Startfoundation heeft in hun jaarverslag aandacht aan onze 

stichting en onze werkzaamheden besteed, omdat wij een waarderingsbijdrage van hun 

hebben ontvangen. Er is in het tijdschrift van Stichting Hulphond een artikel aan ons gewijd. 

Ook hebben we een interview gedaan voor Support magazine in de rubriek mens en auto. We 

hebben weer in een boekje gestaan over de Gemeente Venlo.  De gemeente Venlo houdt zich 

veel bezig met de participatie in de maatschappij van mensen met een beperking binnen deze 

gemeente. De Trompetter, Maas- en Roerpost en het Zondagsnieuws vonden onze stichting 

eveneens de moeite waard om er een interessant artikel over te schrijven.  

 

Al deze artikelen kunnen jullie nalezen op www.onbeperktwerken.nl 

 

g. Vervoer 

 

In het begin gingen we per taxi naar al onze afspraken. Dit leidde er vaak toe, dat we te laat 

op onze afspraken verschenen. Dit vonden we niet professioneel. Daarom zijn we naar een 

oplossing gaan zoeken. In maart 2008 hebben we rond de tafel gezeten met de directeur van 

Bever Autoaanpassingen. Samen hebben we de mogelijkheden m.b.t. ons vervoer bekeken. 

Hij stelde voor om een bus te leasen. Een leasemaatschappij, waar de Bever al vaker mee had 

samengewerkt, hadden wel interesse om met ons in zee te gaan. Er moesten wel een aantal 

financiële zaken geregeld worden. Hierbij heeft Rabobank Venlo e.o. ons prima geholpen. 

 

De bus is in maart 2008 besteld, we moesten natuurlijk wel een aantal keren gaan passen of 

alle aanpassingen voldeden aan onze wensen, maar ook daar beleefden we veel plezier aan. 19 

juni was het dan zover! Met de taxi heen… en dan met de bus naar huis rijden. We willen 

iedereen  van Bever Andelst dan ook hartelijk danken voor hun inzet.  
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4. Financieel overzicht 2008 
 

 

a. Exploitatierekening 2008 

 

    Begroting 2008 Werkelijk 2008 Begroting 2009 

    Bedrag   Bedrag    Bedrag 

 

Inkomsten            €  17.990,00  €  31.125,92  €  53.500,00 

 

Uitgaven   €  18.500,00  €  13.961,27  €  20.000,00 

     

Exploitatieresultaat  €       510,00-/- €  17.164,55  €  33.500,00 

 

 

Toelichting op het resultaat.2008 

 

De inkomsten in 2008 waren substantieel hoger dan begroot, vanwege particuliere giften en 

sponsoring. 

De kosten zijn lager uitgevallen, vanwege meevallende vervoerskosten in het eerste half jaar 

en door sponsoring in natura van onze begrote P.R. kosten ( website, folders, visitekaartjes ). 

 

Toelichting op de begroting 2009 

 

Eind 2008 is het bericht binnengekomen van het UWV dat zij bereid zijn een belangrijk deel 

van de vervoerskosten te vergoeden. 
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b. Balans per 31 december 2008 

 

    werkelijk 2007 werkelijk 2008 begroting 2009 

Vlottende activa 

Geldmiddelen   €  1.205,05  €   9.074,85  €  40.000,00 

Geldmiddelen in depot    € 10.000,00  €  10.000,00 

Vorderingen      €      461,60  €       500,00 

 

    €  1.205,05  € 19.536.45  €  50.500,00 

 

Vlottende passiva 

Voorzieningen  €  1.205,05  € 18.379,70  €  50.000,00 

Overige schulden     €   1.156,75  €       500,00 

 

    €  1.205,05  € 19.536,45  €  50.500,00 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans 2008 

 

Geldmiddelen in depot zijn ter zekerheidsstelling van de lopende bankgarantie van 

€20.000,00, die afgegeven is door de Rabobank voor de leasebus.     

    

De overige vorderingen en schulden bestaan uit nog af te rekenen privé-gebruik bus en 

bankkosten. 

De voorzieningen zijn voor de toekomstige vervoerskosten. 

 

Toelichting op de begroting 2009 

 

Het grote verschil in de bankstand ontstaat door de bijdrage van het UWV voor de 

toekomstige vervoerskosten. 

 

De voorzieningen zijn voldoende om de eerstkomende 3 jaar aan de leaseverplichting te 

kunnen voldoen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stichting werken met Eric en Cindy  Rozemarijnstraat 4  5925 EK Venlo-Blerick  Tel. 077-3822309 

Kvk-nummer 12067435 

 

5. sponsoren en andere contacten 
 

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die het (mede) mogelijk heeft gemaakt onze 

werkzaamheden voor de stichting in 2008 met succes voort te zetten: 

 

Trias-subsidies Venlo       

 

Stichting MEE NML       

 

CL Cinema  

 

LouwersOnline  

 

Gerard  Voss 

 

Betam 

 

Start Foundation 

 

Stichting Steunfonds Maatschappelijke Gezondheidszorg Blerick 

 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 

 

Munckhof Taxi b.v. 

 

Bever autoaanpassingen 

 

Mevr. A. Daanen-Scheijvens 

 

Jan  en Diana Cremers 

 

Bep Holla 

 

Wil en Rinie Louwers 

 

Pierre en Riet Geujen 

 

Gilde Opleidingen 

 

Marlies van der Varst 

 

Rabobank Venlo  
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6. Reacties van cliënten 

 
Ilse van Kemenade (19 jaar) 

 

Ik ben Ilse van Kemenade, 19 jaar oud en volg de opleiding boekhoudkundig medewerker 

(niveau 3) op het ROC in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding  ben ik op zoek gegaan naar een 

geschikte stageplaats. 

Wil Louwers  heeft via school aangeboden om zich voor de studenten met een lichamelijke 

beperking in te zetten bij het zoeken naar geschikte stageplaatsen. 

Hij zorgde ervoor dat ik mijn eerste stage kon doen bij Ballast Nedam in Eindhoven. Daar 

kwam ik ook in contact met Cindy. Zij heeft samen met Eric en Wil Louwers de  stichting 

“Werken met Eric en Cindy” opgericht.  Deze stichting heeft mij geholpen bij het zoeken naar 

mijn 2e stageplaats. Dit was bij Vencomatic in Eersel. Ik vind het erg fijn hoe de stichting je 

hierbij kan helpen. Eric en Cindy zitten beide in het zelfde schuitje en weten dus ontzettend 

goed hoe moeilijk het is om voor gehandicapte mensen werk te kunnen vinden dat echt bij 

hen past. Zij luisteren naar jou wensen en wat jij graag zou willen doen, en proberen zo werk 

te vinden wat écht bij je past!  Mijn ervaringen met de stichting “Werken met Eric en Cindy” 

zijn dus erg goed! 

 

Jules Schouwenberg (21 jaar) 

 

Ik wil jullie heel erg bedanken voor het zoeken naar een geschikte stage plaats voor mij bij 

Wonen Zuid in Roermond. De stage moet nog beginnen maar ik denk dat deze stageplaats de 

juiste voor mij is en daarvoor wil ik jullie nog eens bedanken. 

Verder vind ik jullie hulp geweldig omdat het zeer lastig is om zelf een goede stageplek te 

vinden. Nu jullie er zijn is dit een stuk makkelijker door het  geweldig werk dat jullie 

verrichten  

 

 

Niels van der Linden (22 jaar) 

 

De stichting “Werken met Eric en Cindy” heeft me aan het einde van mijn studie voor 

“Administrateur” geholpen aan mijn eindstage. Vanwege mijn lichamelijke handicap 

waardoor ik ook afhankelijk ben van beademing is het zeer moeilijk, om alleen al een 

sollicitatiegesprek te krijgen.  

Wil Louwers heeft namens de stichting, de deuren voor mij geopend door met de gemeente 

Eindhoven in gesprek te gaan. Hij heeft op deze manier de gemeente kunnen overtuigen van 

de meerwaarde die ik kon zijn ondanks de hulp die ik nodig heb. Dus mocht ik op een 

sollicitatiegesprek komen. Dit gesprek ging goed en ik mocht ook aan de slag. Tijdens de 

stage had ik ook contact met Wil om zo tussentijds te kijken of het goed ging. 

De stage heb ik uiteindelijk goed afgerond en inmiddels ben ik in het bezit van mijn diploma 

“Administrateur”. 

De stichting is heel betrokken bij wat men doet, dit heb ik als heel prettig ervaren heb tijdens 

mijn stage. 

 

 


