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Stichting 
Het Werkt 
in 2019: 

Ruimte 
voor 
groei Facts & 

figures

Cliënten 
begeleid

111
Nieuwe 
kantoor
locatie ANBI  status 

verkregen

Gemiddelde kamerbezetting 
steeg naar 95,8%

Positief 
bedrijfsresultaat: 
91.000 euro

Laag personeelsverloop: 
6,2% op jaarbasis 
(landelijk: 14%)

27,5 Fte in dienst

24/7 Aanwezigheid 
begeleiding 

ingevoerd

De mogelijkheden van (jong-)volwassenen 
vergroten. Dát is de missie van Stichting  
Het Werkt. We richten ons op mensen met  
een afstand tot de samenleving, in de  
gemeente Tilburg en omstreken.  
Deze missie stond ook in 2019 centraal. 

Met ambulante ondersteuning, begeleid 
zelfstandig wonen en beschermd wonen, 
dagbesteding en maatschappelijke participatie 
gingen we (en gaan we) voor het maximale 
resultaat. Namelijk: een gelukkig leven voor 
iedereen, midden in de maatschappij.

24/7Bedrijfsopbrengsten 
groeiden met 16% 
naar 2,5 miljoen euro

Jaarverslag 2019



Open staan 
voor positieve 
én negatieve 
feedback 
(96%)

Begeleiding bieden waar 
cliënten dat nodig hebben 
(96%)

. . . . .

Veilige en betrouwbare ondersteuning
Veiligheid en betrouwbaarheid is voor Het Werkt belangrijk.  
We vragen cliënten regelmatig naar hun ervaringen met onze organisatie. 
Daar kwam onder meer uit dat medewerkers van Het Werkt:

Stichting Het Werkt gaat uit van de mogelijkheden 
van cliënten. Eigen verantwoordelijkheid en kracht 
staan centraal. Dat is voelbaar. Ook in 2019 werd dit 
door alle cliënten in de eindevaluatie vermeld.

PLUS
Er was een 
beperkt aantal 
klachten 
(4 in totaal)

PLUS
We werken constructief samen met:
• Gemeente Tilburg 
• RIBW Brabant
• Traverse en 
• GgzBreburg
• veel andere maatschappelijke organisaties

Gemiddelde 
waardering Stichting 

Het Werkt door 
cliënten in 2019: 

8,2 
Daar zijn we trots op!

Aansluiten bij motivatie en 
mogelijkheden van cliënten



Kreeg de 
ondernemingsraad 
steeds meer structuur

Werkten we aan een 
goed onderbouwd 
scholingsplan

Handelen op basis van gelijkwaardigheid
Vanaf 2020 werken we met drie teams. Dit is in 2019 voorbereid.
Dit zorgt voor kwalitatieve versterking van onze dienstverlening:

Elke woonlocatie valt onder 
één van de twee teams 
Beschermd Wonen

Een eigen team voor 
Ambulante Zorg

Structuur en 
duidelijkheid Een vertrouwensband 

tussen cliënten en 
medewerkers

PLUS
Verdere professionalisering 
dossiervoering/cliëntadministratie. 
Hierdoor kunnen we in 2020 
de stap maken naar een nieuw 
administratiesysteem. 
Cliënten hebben dan zelf toegang 
tot hun dossier. 

Deskundigheid

Stichting Het Werkt 
staat bekend als 

een betrouwbare, 
betrokken en 
innovatieve 
organisatie

Onze medewerkers zijn de sleutel naar hoogwaardige 
begeleiding en dienstverlening. We investeren graag in 
hen. En we houden hun belangen in het oog. 

In 2019

PLUS
Onze cliëntenraad 
• kreeg een structureel karakter in 2019
• helpt ons dienstverlening verbeteren
• legt focus op cliëntenbelangen
• bedden we in 2020 verder in



Verbinding en inclusiviteit
In 2019:

Een mooie verbetering ten opzichte van eerdere jaren.

Colofon 
©Stichting Het Werkt - juni 2020
Tekst: Iris - Oog voor Tekst
Fotografie: Christel Doevendans en Michaël Molenaar
Grafisch ontwerp: Madelon de Graauw

had 15% zicht op start van 
een activiteit

was 15% nog niet 
maatschappelijk actief

was 70% van de 
cliënten naar vermogen 
maatschappelijk actief 

PLUS
Sociale netwerken en maatschappelijke activering StadsTuinderij Piushaven
• ruim 60 actieve deelnemers
• inclusieve, groene en gezonde plek
• bijzonder voorbeeldproject Green Mental Health
• verhuizing gepland voor 2021
• businessplan + toezegging subsidie gemeente Tilburg voor exploitatie GroeiTuin013

https://www.hetwerkt.eu/
https://irisoogvoortekst.com/
https://madelondegraauw.nl/
https://www.hetwerkt.eu/stadstuinderij/
https://www.hetwerkt.eu/groeituin013

