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1. Inleiding 
 

 

 

2020 was door Covid-19 voor iedereen een bewogen jaar. Na carnaval sloeg het virus 
genadeloos om zich heen met in totaal drie lock downs tot gevolg. Velen zijn zelf besmet 
geraakt of kennen wel een of meerdere personen binnen hun familie en kennissenkring die 
al dan niet ernstig ziek zijn geweest of hieraan zijn overleden.  

 

Onder de maatregelen die werden genomen om het virus tegen te gaan hebben ook de 
bedrijven en instellingen uit ons netwerk geleden. Omdat onze doelgroep voor een groot deel 
valt onder de risicogroep was het extra lastig om in contact met hen te komen dan wel in 
contact te blijven.  

Ook Stichting Werken met Eric en Cindy heeft hieronder geleden en kon weinig doen aan de 
acquisitie.  

 

Laten we echter positief eindigen. De stichting heeft in 2020 toch een aantal cliënten kunnen 
plaatsen bij een bedrijf binnen ons netwerk. Ook hebben potentiële cliënten ons weten te 
vinden met het verzoek te helpen bij het vinden van een stageplaats en zijn er ook weer 
contacten geweest met andere instellingen. 

 

Zoals u kunt lezen hebben wij toch onze doelstellingen kunnen verwezenlijken, namelijk om 
mensen met een lichamelijke beperking gedurende hun opleiding te adviseren en te 
assisteren om een goede stageplaats te vinden en/of te adviseren en te assisteren bij het 
vinden van een baan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cindy Sniekers 

Remy Embregts 

Bram Wijnen 

 

  



 

 

2. De stichting 

 

a. Aanleiding: 

 

Toen Eric en Cindy, beide met een lichamelijke beperking, hun opleiding volgden en later 
werk zochten,  zijn zij zelf veel obstakels tegengekomen. Zij zijn geholpen door een re-
integratiebureau. Dit bureau helpt 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 altijd 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 re-integratiebureau zorgt voor een baan, hiervoor krijgen zij subsidie en dan blijkt hun 
taak erop te zitten, 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:    Cindy Sniekers 

Secretaris:    Remy Embregts 

Penningmeester:   Bram Wijnen  

 

 

Toezichthouders:   Bep Holla 

     Pieter Janssen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 de werkzoekende, en ook voor de werkgever kans groter op de arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Ontwikkelingen in 2020 

 

a. Bestuur 

In het begin van 2020 hebben wij elkaar nog regelmatig gesproken via telefoon en/of 
beeldbellen. Later in 2020 was dat door omstandigheden iets minder frequent.  

b. Scholen 

In februari van 2020 hebben wij een fijn gesprek gehad met het Summa college in 
Eindhoven. Wij spraken daar met een aantal stagebegeleiders over eventueel samenwerken 
en mogelijkheden hieromtrent. 

 

c. Cliënten  

Ondanks Corona hebben toch 3  cliënten een  baan of stageplaats gevonden. Ook hebben 
zich een aantal cliënten bij ons gemeld die een stageplek zochten. We hebben contact met 
hen gehad via mail en videobellen.  

 

d. Netwerk 

Wij hebben ons netwerk onderhouden en contact gehouden via mail of telefonisch. 

e.   PR 

We hebben een interview gedaan voor het Support Magazine. Het artikel is te lezen op onze 
website. 

f. Sponsoring 

In 2020 hebben we helaas niet veel kunnen doen aan sponsoring. We hebben niet veel live 
bezoeken kunnen afleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

g. Overzicht activiteiten en resultaten 

 

overzicht resultaten : 

   2017 2018 2019 2020 

 

Werkgevers  3 9 6 3 

Werk/Stage  7 5 8 3 

 

 

Inzet bus : 

    2017   2018   2019 2020 

 

Bezoek werkgevers  8 6 9 3 

Bezoek werk c.q. stage 10 8 12 3 

Bezoek instanties   2 4 3 1 

Overige bijeenkomsten  4 4 3 0 

 

 

h. Vooruitblik 2021 
We hopen, dat we Corona volgend jaar gedag kunnen zeggen, maar op dit moment is dat 
allemaal onzeker. We zijn blij als we mensen weer kunnen bezoeken, dat werkt een stuk 
prettiger. 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

4. Financieel overzicht 2020 

 

 

a. Exploitatierekening 2020 

 

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Begroting 2021 

   

 

Inkomsten            €   3.000,00  €          0,00  €  1.500,00  

Uitgaven   €   4.000,00     €   3.245,00  €  3.500,00 

     

Exploitatieresultaat  €  -1.000,00  €  -3.245,00  € -2.000,00 

 

 

Toelichting op het resultaat 2020 

Zoals verwacht nemen de kosten van de bus toe en zien we de bijdrages van onze 
donateurs opdrogen mede ivm corona.  

 

Toelichting op de begroting 2021 

Wij zijn voorzichtig met het begroten van een bedrag aan sponsorgelden en daartegenover 
staan de kosten rondom verzekering en onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b. Balans per 31 december 2020 

 

werkelijk ‘18 werkelijk ‘19    werkelijk ‘20     begroting 2021 

 

Geldmiddelen  €  17.903,29 €  18.765,61 €  15.520,20  €  13.500,00 

Vorderingen  €       200,00 €       100,00 €       100,00  €       100,00  

 

Vlottende activa €   18.103,29 €  18.865,61 €  15.620,20     €  13.600,00 

 

 

Voorzieningen   € 17.903,29 €  18.683,61 €  15.480,20  € 13.400,00 

Schulden  €      200,00 €       182,00 €       250,00  €      200,00 

 

Vlottende passiva €  18.103,29 €  18.865,61 €  15.730,20  € 13.600,00 

 

 

Toelichting op de balans 2020 

Het vermogen is in 2020 afgenomen vanwege het negatieve exploitatieresultaat waarbij met 
name de kosten voor de bus (verzekering en onderhoud) de boventoon voeren. Daarnaast 
zijn enkele inkomsten vanuit sponsoring in 2020 weg gevallen. 

 

Toelichting op de begroting 2021 

In 2021 verwachten wij een negatief exploitatieresultaat, wat ten laste komt van de algemene 
voorziening. Daarentegen gaan we uit van een bijdrage vanuit onze begunstigers en 
vrienden. 

 

 

  



 

 

5. Begunstigers en vrienden van de stichting 2020 

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die het (mede) mogelijk heeft gemaakt onze 
werkzaamheden voor de stichting in 2020 met succes voort te zetten: 

 

Bever autoaanpassingen 

CL Cinema 

Dela Goede Doelenfonds 

Driessen HRM 

Fundatie van de Santheuvel Sobbe 

Hulpfonds Venlo 

Anton Jurgens fonds 

De Kwekkerte Roermond 

Reinier Lodewijks 

Meeuws Decoraties 

NSGK 

Philips de Jongh fonds 

Provincie Limburg 

Rabobank Venlo e.o. 

Math en Nettie Sniekers 

Start Foundation 

Stichting Doen 

Stichting Steunfonds Blerick 

Marlies van der Varst 

De Wauwelnaze Heel 

Wecreate Consulting 

Weldadige Stichting van Heutz 

Woonwenz Blerick 

 


