
 

Jaarverslag Stichting Broodnodig 2019 
 

INHOUDSOPGAVE  

1. Verslag van bestuur en directie Stichting Broodnodig 

1. 1.1.   Voorwoord   
2. 1.2.   Terugblik 2019:  
3. 1.2.1. Dagbesteding 
4. 1.2.2. Ambulante begeleiding 
5. 1.2.4. Leren werkentrajecten   
6. 1.2.5. 24 uurszorg 
7. 1.2.6. Medewerkers 

2. Doelstellingen. 

        2. 2.1 Doelstellingen meerjarenplan 2019-2023 

3.1 Jaarrekening 2019 

1. 3.1.1 Balans per 31 december 2019  
2. 3.1.2 Resultatenrekening over 2019  
3. 3.1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019   
4. 3.1.4 Toelichting op de resultatenrekening over 2019  

4. Begrippenlijst 

 

  



 

Jaarverslag Stichting Broodnodig 2019 
 

1. Verslag bestuur en directie 

1.1 Voorwoord  

Stichting Broodnodig heeft in de afgelopen jaren een meerjarenplan gemaakt. 
Het maken van een jaarplan markeert een moment waarin Stichting 
Broodnodig nadenkt over de vragen: doen we de juiste dingen en doen we de 
dingen goed, maar steeds meer ontdekt Stichting Broodnodig dat dit een 
constante vraag is. De constante dialoog met medewerkers en andere 
belanghebbenden, maakt dat Stichting Broodnodig leert, reflecteert en richting 
geeft. De missie van Stichting Broodnodig vormt ons bestaansrecht. Immers: 
een strategie is een patroon van consistent handelen gedurende een redelijke 
periode gericht op de toekomstige positionering van de organisatie, met open 
ogen voor nieuwe mogelijkheden.  

Het meerjarenplan bevat de concrete acties ten aanzien van de inrichting, 
werking en performance van Stichting Broodnodig en is opgesteld nadat er een 
reflectie heeft plaatsgevonden op 2018 en een analyse van de recente externe- 
en interne ontwikkelingen. 
Het geheel van visie, doelstellingen en financieel beleid vormt de strategische 
koers van Stichting Broodnodig. De beschrijving van de doelen is gedaan om 
alle betrokkenen bij Stichting Broodnodig te informeren. Met betrokkenen 
bedoelt de Stichting Broodnodig de personeelsleden, vrijwilligers en stagiaires 
extern betrokkenen, zoals o.a. zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten en 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit document staat beschreven waar 
Stichting Broodnodig voor staat en welke ambities worden nagestreefd.  

Stichting Broodnodig heeft haar strategische visie gemaakt in 2015. Eind 2019 
is deze opnieuw onder de loep genomen en geconcludeerd is dat – gezien de 
externe trends en ontwikkelingen en de inzichten die zijn opgedaan in 2019 – 
de uitgangspunten van de strategische visie nog steeds passend en 
toekomstbestendig zijn. 
In het financieel jaarverslag wordt weergegeven op welke wijze Stichting 
Broodnodig opbrengsten en uitgaven beheert en welke investeringen worden 
gedaan. 
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2. Terugblik op 2019:  

1.2.1 Dagbesteding 

Stichting Broodnodig begeleidt mensen die niet zelfredzaam zijn in onze 
samenleving. Daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn, een lage 
opleiding, functiebeperking, leeftijd, sociaaleconomische positie of 
gezinssituatie. We worden in de praktijk van alledag geconfronteerd met een 
groeiende groep mensen die de eigen verantwoordelijkheid niet aan kan, niet 
kunnen participeren in die maatschappij en altijd aangewezen zijn op 
professionele ondersteuning.  (Mensen met een beperking en met 
meervoudige problematiek.) 

Stichting Broodnodig biedt onze medewerkers een arbeidsmatige dagbesteding 
of een “leren werken traject” aan. 

In 2019 heeft Stichting Broodnodig 24 medewerkers in het 
dagbestedingstraject, 10 in het “leren werken” traject en 2 beschut werken 
trajecten   

1.2.2. Ambulante begeleiding 

In 2019 heeft Stichting Broodnodig 9 medewerkers die ambulante begeleiding 
afnemen. 

1.2.4. Leren werkentrajecten 

In 2019 heeft Stichting Broodnodig aan 10 medewerkers een 
lerenwerkentraject aangeboden waarvan drie externe werkplekken, andere 
volgen bij het samenwerkende bedrijf Broodje Apart het traject 

Een externe heeft geresulteerd in een vaste arbeidsovereenkomst. Een traject 
is nog lopende waarvan de verwachting is dat deze een overeenkomst krijgt in 
2020. 
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1.2.5. 24-uurszorg in een @’t Homehuis 

Stichting Broodnodig is in januari 2017 een pilot gestart om 24 uur zorg te 
bieden aan mensen met een beperking in de thuissituatie. Er worden 
zorgouders opgeleid om zorg te bieden. 

Er is een ouderechtpaar die twee mensen met een beperking 24 uurs zorg 
biedt.  

De Stichting gaat onderzoeken of er meer vraag na is en of we deze vraag dan 
verder gaan uitzetten naar belangstellende. 
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1.2.6. Medewerkers 

Bij Stichting Broodnodig waren in 2019 gemiddeld 34 medewerkers met 
dagbesteding en/ of ambulante begeleiding aanwezig. Ze zijn als volgt in te 
delen:  

Indicatie  Gem. bezetting 2019 

WLZ (PGB) 10 

WMO (PGB) 

WMO (ZIN) 

9 (via sociale wijkteams) 
 
2 (via WMO-coöperatie Brabant Noordoost- oost) 
1 maatwerktraject jeugd via Gemeente Bernheze 

Onderaannemer  

 

Beschut werken 

10 onderaannemersschap via zorginstelling: Cello, 
Dichterbij, Robert Coppesstichting en Labyrinth, JIJ&IK, 
Kamille 

2 via Gemeente Meierijstad 

 
Totaal   34 

Er zijn op 31 december 2019: 8 medewerkers minder in begeleiding dan begin 
januari 2019.  

Ten opzichte van 2018 zien we dat:  

• Het totaalaantal medewerkers sinds januari 2019 een terugloop van 
medewerkers enerzijds door stoppen van medewerkers anderzijds door 
doorstroom naar gesubsidieerde arbeidsplaatsen;  

• Maar verhoudingsgewijs neemt het aandeel medewerkers met een hoge 
zorgzwaarte toe;  

• Dit andere competenties vraagt van het personeel.  

 

 

2. Doelstellingen 



 

Jaarverslag Stichting Broodnodig 2019 
 

2.1. Doelstellingen meerjarenplan 2019- 2023. 

Doelstelling 1: Stichting Broodnodig begeleidt en ondersteunt mensen met een 
beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Begeleidt en 
ondersteunt mensen met een beperking in het begeleid zelfstandig wonen. 

Doelstelling 2: Stichting Broodnodig zorgt ervoor dat de bezuinigingen die de 
veranderingen in de financiering met zich meebrengt worden doorgevoerd en 
zorgt tevens voor voldoende weerstandsvermogen zodat we bedrijfsmatig 
gezond blijven. 

Doelstelling 3: Nieuwe vormen van dienstverlening onderzoeken en eventueel 
ontwikkelen, gebaseerd op de ontwikkelingen in de samenleving.  

- Gespecialiseerde naschoolse begeleiding. 

- Uitbreiden van 24- uurs zorg en begeleiding. 

Doelstelling 4: Elk personeelslid is in staat gesteld zich te ontwikkelen en 
ontplooien volgens de gestelde eisen. 

Doelstelling 5: Stichting Broodnodig sluit nieuwe samenwerkingsverbanden en 
versterkt bestaande samenwerkingsverbanden. 

Doelstelling 6: Stichting Broodnodig blijft de relevante landelijke en regionale 
ontwikkelingen volgen en speelt hierop in indien nodig. 
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3. Jaarrekening 2019. 

3.1.1 Balans per 31-12-2019 
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3.1.2 Resultatenrekening 2019 
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3.1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
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3.1.4 Toelichting op de resultatenrekening 
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4. Begrippenlijst: 

Medewerkers: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Personeel: Personen die de medewerkers begeleiden 

WLZ: Wet Langdurige Zorg uitgevoerd door zorgkantoor  

ZIN: Zorg In Natura uitgevoerd door zorginstelling of coöperatie 

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

PGB: Persoons Gebonden Budget via overheid/ of gemeente 

Maatwerktraject: offerte op basis van maatwerk jeugd 

Beschut werken: is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een 'beschutte' 
omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en 
aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te 
verwachten. 

 

 

 

 

 

 


