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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ACT en project LIVE+ dat gaat over innovatiekracht en een
voorwaartse beweging. Het project LIVE+ is gestart in januari 2020 en heeft een jaar van pionieren
achter zich.
Wij, het bestuur en de medewerkers van stichting ACT, hebben
onszelf een ferme uitdaging gegeven om samen met de provincie en
gemeente Arnhem te komen tot ingrijpende veranderingen in
bestaande systemen en misschien nog wel veel waardevoller en
ingrijpender: een verandering in ons eigen denken en onze
ontwikkeling.
Velen gingen ons voor, zoals Buurtzorg die een ander geluid in de zorg
liet horen. We hebben zelf in onderwijsland de kaders opgerekt en
denkwijzen geïmplementeerd met project ACT Arnhem en ook Sjef
Drummen van Agora en anderen willen tot werkelijke verandering
komen ten behoeve van het kind, de jongere, de mens.
We kunnen dit niet alleen en vragen vertrouwen en verbinding, want
een toeschouwer zal dit proces aanschouwen, maar een participant
wordt onderdeel en komt tot een ingrijpende verandering die ook
over zichzelf gaat. Een innovatie, een verandering, die lang niet altijd
wordt begrepen en die toch vraagt om een verhaal en cijfers,
kwalitatief en kwantitatieve opbrengsten.

Hanno Ambaum en Dagmar Blom
redigering: Corien Bakker-Thulin
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Stichting ACT
Stichting ACT is opgericht in mei 2018 om het project ACT-Arnhem te faciliteren. In de opzet zou het
project 3 jaar draaien (schooljaren 2018/19, 2019/20, 2020/21), maar de stuurgroep heeft in maart
2020 besloten het project voortijdig te beëindigen. In mei 2020 is het project ACT-Arnhem officieel
stopgezet. Stichting ACT is in veranderde samenstelling doorgegaan. De doelstelling waarmee de
stichting is opgericht, is ongewijzigd.
Vanaf de oprichting van de stichting in april 2018 tot en met de afronding van Project ACT-Arnhem in
mei 2020 was dit de samenstelling van het bestuur van Stichting ACT:
− Wim Ludeke, Voorzitter
− Herman Mensink, bestuurder
− Paul Schildmeijer, bestuurder
− Hanno Ambaum, directeur
Sinds juni 2020 bestaat het bestuur uit:
− Hanno Ambaum, Voorzitter (datum registratie: 08-06-2020)
− Dagmar Blom, secretaris/penningmeester (datum registratie: 08-06-2020)
− Open positie
De statuten van Stichting ACT zijn ongewijzigd, evenals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1
In juli 2020 is Stichting ACT de enige aandeelhouder geworden van Real BV (met KvK nummer:
75961830, Zetel: Arnhem. Datum akte van oprichting: 30-9-2019) 2
Real BV heeft per 31 december 2020 in dienstverband:
Jessy Döppen
Dagmar Blom
Nikki Kolks
ZZP-ers werkzaam in opdracht van Real BV per 31 december 2020:
Hanno Ambaum (Projectleider, trainer, counselor en adviseur)
Hisham El Douri (Begeleider)
Corien Bakker-Thulin (Management ondersteuner)
Accountant: Mulder Arnhem | Accountancy & Advies

1
2

bijlage 1 Uittreksel Handelsregister KvK
bijlage 2 Uittreksel Handelsregister KvK
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Doelstelling
Stichting ACT stelt zich tot doel om mensen die zich niet langer ontwikkelen (bijvoorbeeld wanneer
ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en thuiszitten) te stimuleren om zich verder te
ontwikkelen. Dit zal mensen bewegen naar bijvoorbeeld passend werk of een opleiding. In 2019 en
2020 heeft de stichting ACT deze doelstelling in twee grote projecten bereikt: ACT Arnhem en
opvolgend LIVE+. Daarnaast zijn er meerdere andere activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd, waarvan
sommige in projectvorm. Verderop in dit jaarverslag vindt u een uitgebreidere beschrijving van
project ACT Arnhem en project LIVE+ en een opsomming van alle activiteiten in 2019 en 2020. De
korte beschrijvingen hieronder verduidelijken hoe stichting ACT aan haar doelstellingen werkt:
LIVE+
De basis van LIVE+ bestaat uit een leer-werk-community waarin de deelnemer direct een activiteit
kan uitvoeren. LIVE+ biedt de deelnemer geen pasklaar traject aan, maar vraagt hen wat hij/zij wil
doen. Bij deze wens zoeken de trajectbegeleiders samen met de deelnemer een activiteit. Dit kan
ook een activiteit buiten de community zijn. Vaak hebben de activiteiten een maatschappelijke
meerwaarde en een impact op de hele buurt.
Iedereen kan een deelnemer worden bij LIVE+, dit vergroot de diversiteit en biedt de mogelijkheid
aan deelnemers om van elkaar te leren. Deelnemers aan LIVE+ beginnen dus met werken (Labour),
waardoor zij ervaren welke invloed dat heeft op henzelf en hun omgeving (Impact). Door bezig te zijn
met een zelfgekozen activiteit, creëren de deelnemers een waarde (Value) voor de maatschappij en
ze ervaren hun eigen waarde voor bijv. de arbeidsmarkt. Maar bovenal heeft de activiteit waarde
voor hun eigen ontwikkeling en voor hun eigen welbevinden. Vervolgens kan bij de deelnemer de
behoefte ontstaan aan meer kennis of vaardigheden, waardoor de deelnemer iets gaat leren
(Education). De opgedane kennis en de doorgemaakte ontwikkeling wordt weer ingezet bij de
bestaande of een nieuwe activiteit. Het is dus een circulair traject.
Andere activiteiten
Een voorbeeld van een activiteit die stichting ACT uitvoert naast LIVE+,
is het begeleiden van beginnende zzp-ers. Stichting ACT kan besluiten
een opdracht uit te besteden aan een zzp-er, om deze op gang te
helpen of te ondersteunen. Op deze manier werkt stichting ACT aan
haar doelstelling om mensen te ontwikkelen, in dit geval met de
opstart van hun (nieuwe) loopbaan.
Een ander voorbeeld is het Wijktalentorkest,
een project waarin buurtbewoners elkaar
leren kennen terwijl zij een voor hen
onbekend instrument leren bespelen. Zo
werkt stichting ACT aan het vergroten van de
betrokkenheid van buurtbewoners bij hun
leefomgeving, hun community.
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Organisatiestructuur stichting ACT
Akte van oprichting

Het bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs met een direct maatschappelijke impact,
teneinde een lerende, ondernemende en innovatieve cultuur en structuur in het onderwijs en de
daaraan grenzende leefgebieden en/of domeinen op te zetten.
Visie en concept

We vinden het noodzakelijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, omdat wij geloven dat de
samenleving vooral wendbare mensen en organisaties nodig heeft. Wij geloven ook dat iedereen die
zich goed voelt over zichzelf en die zich ontwikkelt, zelf een plaats in de samenleving inneemt die
positief bijdraagt aan het geheel. Wij creëren plekken en organisaties waar mensen gestimuleerd en
ondersteund worden in hun ontwikkeling. We inspireren en adviseren bestaande organisaties om
hetzelfde te doen.
Waarden

We werken vanuit maatschappelijk betrokkenheid en we zijn een sociale onderneming, zonder
winstoogmerk. Wij gaan ervan uit dat alle mensen in onze community gelijkwaardig zijn en dat alle
mensen zich steeds verder kunnen en willen ontwikkelen. Met onze inzet tonen wij betrokkenheid bij
onze omgeving en zorg voor ons eigen welzijn. Deze betrokkenheid en zorg willen wij ook bij anderen
vergroten.

Stichting ACT
Een leven lang ontwikkelen
Project

Community

Educatie en
training

Werk en
ondernemen

Real BV

Real BV is het uitvoeringsorgaan voor de stichting en zorgt voor de inzet van personeel en zzp-ers.
Stichting ACT is de bewaker van de visie en het concept. De bestuursleden toetsen of de opdrachten
die Real BV aanneemt, passen binnen de stichting en bijdragen aan het doel van de stichting.
Er worden 4 deelgebieden onderscheiden om deze toetsing te verduidelijken: ‘Project’, ‘Community’,
‘Educatie en Training’ en, ‘Werk en Ondernemen’. De activiteiten die Real BV uitvoert, moeten iets
bijdragen aan tenminste één van de vier deelgebieden. In de meeste gevallen zullen de activiteiten
een impact hebben op meerdere of zelfs alle deelgebieden.
Eventuele winst uit Real BV komt volledig ten goede aan stichting ACT.
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Project ACT- Arnhem
Vanaf september 2017 tot mei 2020 werkten het Rijn IJssel, de HAN Academie Educatie en De
Onderwijs-specialisten samen in het project ACT-Arnhem. Dit innovatieve project heeft als doel om
a) alternatief onderwijs te bieden aan jongeren van deze organisaties die onvoldoende
profiteren van het bestaande onderwijsaanbod,
b) een bijdrage leveren aan de studieprogramma’s van de leraren in opleiding bij de HAN
Academie Educatie en
c) de opgedane ervaringen en de werkende methodieken kunnen worden ingepast in de
bestaande structuren van de partners.
Leden stuurgroep 2017 – september 2019
− Hennie Loeffen (De Onderwijsspecialisten)
− Menno Pistorius (HAN)
− Kitty Oirbons (ROC Rijn IJssel)
Leden stuurgroep september 2019 – mei 2020:
− Hennie Loeffen (De Onderwijsspecialisten)
− Alie Smelt (HAN)
− Ben Geerdink (ROC Rijn IJssel)

In het voorbereidingsjaar (2017-2018) is in overleg met de stuurgroep
besloten om een stichting op te richten. Vanaf 1 januari 2019 werd de
heer Ambaum ingezet vanuit de Stichting ACT als projectondersteuner
waarbij hij zijn aandacht met name heeft gericht op de ontwikkeling
van bovengenoemde onderwijsaanbod.
In het eerste schooljaar (2018-2019) dat het project werd uitgevoerd,
is er veel ontdekt en geleerd, zijn er concrete resultaten behaald met
leerlingen en studenten en zijn er een aantal concrete
aandachtspunten voor de partners naar voren gekomen. Deze zijn o.a.
beschreven in de evaluatie 18/19 van stichting ACT, een onderzoek
van TNO3 en een publicatie van de lector aan de HAN Gerda Geerdink
4

Schooljaar 2019-2020 was het tweede jaar van de uitvoering van het
project ACT-Arnhem.
Inmiddels was er tussen de directie van de partners en de stuurgroep
van het project geen overeenstemming over hoe een vervolg te geven
aan de inrichting van het tweede schooljaar, met name het inzetten
van onderwijsgelden en de investering van iedere partner in het
innovatiedeel.

3
4

Zie bijlage 3 onderzoek TNO
Zie bijlage 4 publicatie Gerda Geerdink
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De stuurgroep heeft besloten om de onderwijsmiddelen niet meer gezamenlijk in te zetten. Stichting
ACT richtte zich op de inhoudelijke ondersteuning, projectleiding en deel b) en c) van de
doelstellingen van project ACT-Arnhem (onderwijskundige innovatie). Hiervoor heeft de stuurgroep
de begroting goedgekeurd en daarmee de specifieke inzet van de werknemers van Stichting ACT.
Onduidelijkheid tussen de stuurgroep en de projectgroep en een docententeam dat kleiner was qua
omvang dan het voorgaande schooljaar, zorgden ervoor dat de uitvoering van deel b) en c) van de
doelstellingen van project ACT-Arnhem onder druk kwamen te staan. De werkzaamheden van de
werknemers van Stichting ACT waren voornamelijk de pedagogische en onderwijskundige
ondersteuning van de docenten, in plaats van onderwijskundige innovatie.
De stuurgroep heeft zonder overleg met de projectgroep geconstateerd dat het project ACT-Arnhem
enige opbrengsten kent, maar dat deze onvoldoende zijn in relatie tot een ieders inzet en investering
in het project. Op basis van bovengenoemde ontwikkelingen en de volgens haar beperkte resultaten,
heeft de stuurgroep besloten om het project ACT-Arnhem in mei 2020 te beëindigen.
De uitdagingen en doelstellingen, zoals geformuleerd in het startdocument van project ACT-Arnhem
zijn nog steeds actueel en stichting ACT wil eraan bijdragen dat ieder kind het onderwijs krijgt dat het
verdient.
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Project LIVE+
Met het gedachtengoed van ACT Arnhem is stichting ACT verdergegaan. Er was immers een werkend
prototype met subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem tot stand gekomen en
de gemeente Arnhem heeft nog steeds een urgent probleem:
‘Hoe krijgen we de groep “jeugdwerklozen, 55+ en langdurig zonder werk” in beeld en hoe krijgen we
deze groep in beweging richting passend werk? En hoe dragen we er zorg voor dat deze als
deelnemers in een passend traject instromen?’
Het bestaande aanbod sluit niet aan bij de grootte en groei van de groep. Deze groep vraagt om een
andere, ‘outreachende’ aanpak die sneller zicht geeft op mogelijkheden en een passend vervolg. We
zagen, en zien, een behoefte aan ondersteuning op meerdere domeinen tegelijkertijd, bijvoorbeeld
jongeren die behoefte hebben aan onderwijs, een vooruitzicht op verbetering van hun woonsituatie
en een arbeidsperspectief. Soms zijn er meerdere instanties uit verschillende domeinen betrokken en
we merken dat samenwerken niet altijd eenvoudig is. LIVE+ heeft voor deze groep een aanpak
ontwikkeld. Het afgelopen jaar (2020) is die uitgevoerd als pilot. Nieuw aan deze aanpak is dat
verschillende organisaties op een structurele wijze samenwerken in plaats van dat verschillende
organisaties een urgent probleem gezamenlijk aanpakken. De verschillende (bestaande) organisaties
creëren een breed netwerk vanuit een visie en gedeelde werkwijze. Hierdoor ontstaat er een
verbonden keten van onderwijs, zorg en welzijn naar arbeidsmarkt.
De gemeente Arnhem ondersteunt de opstart van LIVE+ met een financiële bijdrage uit het Werk
Investeringsfonds en ook door het inzetten en openstellen van verscheidene diensten en het
aangesloten netwerk.

Aanbod van LIVE+
LIVE+ heeft drie hoofddoelen:
A. begeleiding vanuit het community werken en denken, op basis van reeds onderzochte en
beproefde methodieken, waarin we de deelnemers in beweging brengen op weg naar de
arbeidsmarkt en/of scholing.
B. Projecten als kansrijke werk- en leeromgeving benutten, zoals een festivalorganisatie waarin
we ons bijvoorbeeld aan een groot sociaal maatschappelijk event verbinden, zoals in de
Geitenkamp: 100 jaar.
C. Onderzoek doen naar de werkzame factoren die schaalbaar zijn naar andere gemeenten, de
rest van de provincie en Nederland.
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Voorbereiding Project LIVE+
Het inrichten van een fysieke locatie en het opbouwen van een stevig netwerk van werkgevers zijn
voorwaarden om het programma van LIVE+ duurzaam te maken en uit te breiden.
Fysieke locatie
In 2020 is de eerste werk-leer community op één fysieke locatie opgezet in de regio Arnhem. Dit
gebeurde in samenwerking met maatschappelijke organisaties en partners binnen de overheid en
het bedrijfsleven. Er is gekozen voor ‘de Vlindertuin’ in de wijk Geitenkamp. Dit sluit aan bij de
revitalisering en herontwikkeling van de wijk met een sterke nadruk op het gebied van arbeid, welzijn
en veiligheid. Deze locatie dient ook als basis voor verdere uitbreiding.
Netwerk en netwerkpartners
Omdat onze aanpak integraal is, is het belangrijk dat we beschikken over een netwerk aan contacten
en partners in alle domeinen. Het netwerk van LIVE+ bestaat uit ondernemers in diverse branches en
organisaties voor onderwijs, zorg- en welzijn.
We brengen ook actief onze partners met elkaar in contact, zodat er een groot netwerk ontstaat met
partners die onderling ook verbindingen aangaan en vanuit cross-overs gaan innoveren.
In de project ACT Arnhem ontdekten we dat we al een breed scala aan contacten en partners
hebben. In het kader van project LIVE+ willen we zorgen voor nog meer duurzame partnerschappen
met werkgevers en ondernemers. We hebben al goede contacten met organisaties die deelnemers
naar ons verwijzen en met organisaties die ons ondersteunen bij projecten, maar ook dit aantal
willen we verhogen. Op deze manier verbreden en versterken we het netwerk en betrekken we naast
overheden, zorg en welzijn instellingen, scholen etc. ook de werkgevers en ondernemers.
Met verschillende partners werken we al langer samen.
Voor dit jaarverslag lichten we er een paar uit:
Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland; We creëren met elkaar een nieuwe manier om mensen
meer mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling en we proberen om onze integrale aanpak in het
bestaande systeem in te bedden.
SPRONG Voorwaarts (Platform Samen Onderzoeken); met verschillende HBO’s en lectoraten gaan
we 4 jaar innoveren en onderzoek doen naar docentvaardigheden in een innovatieve leeromgeving.
Er is nu een aanvraag om hier ook langdurig onderzoek aan te verbinden.
Fryshuset, Zweden; We werken inmiddels al drie jaar samen, o.a. in project Brave Young Future. In
2021 starten stichting ACT en 125procent een gezamenlijk een project voor Maatschappelijke
Diensttijd “Young Peacebuilders”. In 2021 willen we de samenwerking formaliseren en zo een nog
sterkere (inter)nationale basis te leggen voor ons gedachtegoed en de uitrol daarvan.
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Projecten met partners (onderwijs en gemeente)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking met de praktijkleerroute van ROC Rijn IJssel: drie stagiaires die
onderzoek, projecten bij Live+ hebben gedaan onder begeleiding van docent Rijn
IJssel en community builders van Live+
Sprong Voorwaarts, onderzoekstraject
Graafschap College: Entree werkt variant op locatie Vlindertuin (LIVE)
Project Social Coin deelname denktank groep en uitvoeringspartner voor het project
Verkenning Hybride leeromgeving Beijer (ROC A12 en Graafschap College) Door
Corona even uitgesteld.
Samenwerking Wijktalentenorkest en Graafschap College en Leerorkest Amsterdam.
Opdracht HAN studenten op de Vlindertuin.
Onderwijsspecialisten; implementatie community Class
Door Noord Oost Academy partnerschap met PO scholen en VO-scholen
Project MDT met Guido (VO-school in de wijk)
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Een traject met LIVE+
Wat de werkwijze van LIVE+ zo uniek maakt, is dat de deelnemers direct aan de slag gaan in onze
werk-leer community. Onze ervaring en divers onderzoek (zie voorbeeld in de bijlage) hebben
bewezen dat het werken in een heterogene groep een versterkend effect heeft op de persoonlijke
ontwikkeling van de individuele deelnemers. Daarom kiezen we ervoor om deelnemers uit de
verschillende doelgroepen met elkaar te mixen. Doordat we deelnemers meteen aan de slag laten
gaan, kunnen we snel zien of de gekozen route ook daadwerkelijk bij hen past en we zien welke
vaardigheden ontwikkeld moeten worden zodat de capaciteiten van de deelnemers aansluiten bij de
wensen van de werkgever. Zo werken we aan een duurzaam arbeidstraject.
Een traject met de LIVE+-aanpak vergt wendbaarheid en flexibiliteit, omdat wij uitgaan van de mens
in plaats van het systeem. Hiermee maken we bij deelnemers een ontwikkeling mogelijk die binnen
bestaande systemen lijkt te stagneren
De gemiddelde prijs voor een traject dat moet leiden tot het toetreden tot de arbeidsmarkt, ligt
hoger dan de prijs van de investering vanuit de community-aanpak. LIVE+ claimt dat de waarde van
de community de gemiddelde prijs drukt; dit zal vanwege COVID-19 wellicht niet volgens verwachting
gerealiseerd worden, maar het perspectief daarop zal zichtbaar worden.

We onderscheiden 3 fases in onze begeleiding van deelnemers:
1-2 Vinden en Activeren

3 mnd.

Ambulant contact in thuissituatie, introductie in
community class, in beeld brengen wat een
gewenste vervolgstap is; gericht op passende
scholing/arbeid of voorbereidende fase in Live+
Community.

3-5 Community LIVE+

6 mnd.

Verschillende trajecten gericht op passende
instroom naar scholing of arbeid.

6-8 Verduurzamen

naar behoefte

Nazorgtraject en scholing van
onderwijs/werkgever.
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Begeleiding en ontwikkeling brengen we in beeld met onderstaand schema.
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Ontwikkeling
Een van de belangrijkste uitgangspunten is een heterogene samenstelling binnen ieder facet van de
stichting. Heterogeniteit niet alleen gebaseerd op geslacht, afkomst en leeftijd maar in
ontwikkelingsniveau. Om een heterogene groepssamenstelling te creëren is eerder het “ABCDEmodel” ontwikkeld. Naast het creëren van een heterogene groepssamenstelling geeft het model
houvast in de begeleiding van deelnemers. Daarbij gaat het niet om de snelheid van groei maar om
de begeleiding is die passend is bij de deelnemer.
Het ABCDE-model is gebaseerd op een driehoek. Iedere ‘trede’ staat voor een stap in de
ontwikkeling. Er zijn vijf treden: A: passief, B: komt in beweging, C: Neemt zelf initiatief, D: Actief en
onderzoekend en E: Zelfstandig verder. Er wordt geïmpliceerd dat er in de ontwikkeling van A naar E
wordt gewerkt en de begeleiding aansluit op trede waarop de deelnemer zich bevindt.
Dit model is blijvend in ontwikkeling. Inmiddels is er een onderzoeksgroep opgestart om dit model
verder te ontwikkelen tot een instrument ten behoeve van kwaliteitsborging.
Uitvoering
De deelnemers brengen hun systemen en de invloeden daarvan in kaart op narratieve wijze. Samen
onderzoeken we deze systemen en invloeden verder en we leggen relaties en verbindingen, zodat
we een antwoord krijgen op de vraag hoe we de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen.
De uitvoerende activiteiten vinden plaats in de werk-leer community onder begeleiding van twee
daartoe opgeleide medewerkers. Een pedagogische geschoolde HBO-er en een pedagogische
didactisch geschoolde docent Engels HBO-er. Beiden hebben vaardigheden ontwikkeld in het werken
buiten de kaders van de bestaande structuren. Zij kennen de doelgroep en ze weten hoe ze hun
vaardigheden moeten inzetten om deelnemers -en waar nodig onze partners- te stimuleren tot leren
en ontwikkelen. In 2021 gaan we onderzoeken hoe we de ontwikkeling van onze deelnemers
meetbaar kunnen maken.
Onze deelnemers ondernemen de volgende activiteiten en ontwikkelingen
Een dwarsdoorsnede:
• Er zijn meerdere deelnemers gestart met het schrijven van een ondernemingsplan.
• Een van de jongeren is de medevoorzitter geworden van de doudgeball vereniging
Nederland.
• Twee jongeren volgen het Entree Werkt traject van het Graafschap College en lopen stage bij
Live+.
• Een aantal mensen hebben eigen projecten opgezet als: kunstproject, schrijfproject etc.
• Een van de deelnemers is met behulp van de begeleiding bij Live weer gere-integreerd in
haar huidige baan, na ziekte van een jaar.
• Voor sommigen is het doel om uit het sociale isolement te raken en vanuit relatie het contact
op te bouwen en in beweging te komen.
• Een van de deelnemers heeft zich geheroriënteerd op een opleiding en werk. Ze is blij met
datgene wat ze nu kan doen.
• Het project Noord Oost Academy is een van de projecten waar meerdere deelnemers en
stagiaires deel van uit maken en bijvoorbeeld dit doen bijvoorbeeld ter oriëntatie op een
pedagogisch/ didactische opleiding/ studie.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Een aantal deelnemers zijn gestart op Mijn School van het Graafschap college en
volgen daar een opleiding.
Het project ‘Een-samen’ wordt door deelnemers en stagiaires vorm gegeven.
Een paar deelnemers zijn gestart met de opleiding ervaringsdeskundigheid.
Meerdere deelnemers worden ondersteund bij sollicitaties en het zoeken naar
werk. Daarvoor zetten we ook de partnerorganisaties in ter bemiddeling
of bijv. voor advies (UWV).
Ook het werken in de buurtmoestuin heeft voor veel mensen een functie om weer tot
zichzelf te komen en herstel.
Zo volgt een ieder zijn eigen traject en veel projecten worden samen vorm gegeven of in
eider geval samen met een persoon uit de community.
Samen met Liberaux hebben er meerdere mensen een loopbaan en ontwikkeltraject gevolgd,
met als winst een heldere koers richting vervolg werk en/of studie.
Ook in de Vlindertuin werken we samen en begeleiden we iemand die haar atelier en sociale
onderneming wil opzetten. Een aantal mensen uit de community komen op verschillende
momenten bij haar om aan projecten te werken, zoals naailes; project eigen blouse
ontwerpen en maken.
Er zijn ook deelnemers naar een studie uitgestroomd en inmiddels weer gestopt. De
oorzaken zijn divers, vaak spelen er meerdere factoren een rol. Soms is het ook een vorm van
onderzoekend leren of ervaringsleren.
Corona heeft zeker ook een remmende factor gegeven op bijvoorbeeld vervolgstappen naar
school. Echter doordat de begeleiding en het onderdeel zijn van de community niet stopt,
vangen we teleurstellingen ook op en motiveren we tot inzichten en verdere perspectieven,
andere stappen etc.
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Deelnemers aantallen Live+ 2020:
A/E Kwartaal
A
A/B
B
B/C
C
C/D
D
D/E
E
Totaal

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2020

3
2
1
2
1
2
3
1
5
20

3
0
2
1
3
2
1
1
4
17

5
0
3
2
4
3
0
2
2
21

2
2
1
2
4
0
1
0
1
13

13
4
7
7
14
7
5
4
12
71

Uitstroom
Arbeid
Onderwijs
Overig

Aantal
2
5
3

Uitstroom
Bij de uitstroom blijven we monitoren en deelnemers koppelen met regelmaat de voortgang terug.
Dit doen we vanuit betrokkenheid, preventie van uitval en onze functie tot het zijn van een vangnet.
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Werken in een Werk-Leer Community
We werken in een heterogene werk-leer gemeenschap, waar mensen van verschillende leeftijden,
achtergronden en niveaus samen werken aan persoonlijke en maatschappelijke doelen.
Wij vinden en ontvangen ‘Inrecible potentials’ (mensen met mogelijkheden die nog niet herkend
worden) en activeren hun ontwikkeling tot ‘incredible builders’. Wanneer ‘incredible builders’ klaar
zijn met hun traject bij ons, worden ze onze ‘incredible partner’ of ‘incredible friend’. Incredible
builders kunnen bij ons een opleiding tot community counselor krijgen. Zo bouwen we aan een
groeiend netwerk vanuit de basis.
We richten ons organisatiemodel lerend in. Dat betekent bijvoorbeeld dat we wekelijkse
intervisiebijeenkomsten hebben met de stagiaires. We hebben klankbordgroepen die meedenken
over monitoring, feedback en innovatie. Een team van medewerkers en partners bespreekt de
uitvoering van taken en opdrachten, zowel de interne als de externe. Op basis van talent, capaciteit
en interesse worden de verantwoordelijkheden en taken verdeeld. Er wordt regelmatig gerouleerd.
We betalen een reëel inkomen aan de professionals die de community opzetten en aansturen en de
professionals die training en begeleiding bieden aan deelnemers.
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Initiatieven en projecten in 2019 en 2020
Afgeronde projecten
Gestart in

afgerond in

Projectnaam

januari 2019

mei 2020

Project ACT-Arnhem

februari 2020

april 2020

Aanbesteding Activerend Werk (Gem. Arnhem)
Teruggetrokken om objectief te blijven kunnen kijken
naar het systeem en om boekhoudkundige
onmogelijkheden te vermijden.

maart 2020

juni 2020

Trello Board met jongeren JONA-huis

Projecten die bekostigd zijn in 2019 of 2020 en waarvan de uitvoering doorloopt in 2021
Gestart in

Projectnaam

September 2019

Participatielab Arnhem Versterkt i.s.m. Zorgbelang Inclusief.

januari 2020

Sprong voorwaarts

april 2020

Urban Sports Program

april 2020

Pactum community class

voorjaar 2020

WijkTalentOrkest. Subsidie ontvangen per oktober 2020.
Project is niet van start gegaan door Covid-19-maatregelen. Wel heeft een
teaser plaatsgevonden in de zomer van 2020 in de wijk Geitenkamp.
Subsidie ontvangen van Gemeente Arnhem 10000,- te gebruiken t/m dec. 2021

september 2020

Uitvoering Noord-Oost Academy

oktober 2020

Verkenning “NOVA wonen met sterren”. Verkenningsgesprekken gestart met
de volgende mogelijke partners: Zorgbelang, Pactum, SLAK, Volkshuisvesting,
Stichting Ons Huis.
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Doorlopende projecten waarvoor de subsidie opnieuw is aangevraagd voor 2021
Gestart in

Projectnaam

januari 2020

Aanbesteding RSD De Liemers (toegekend, slapend, verlenging voor 2021
aangevraagd) Bij RSD De Liemers bekend onder projectnaam “Leer en
Ontwikkelnetwerk”.

februari 2020

LIVE+ (Werk-leer community Geitenkamp Arnhem)

maart 2020

Ontwerpsessies Pactum Jeugdzorg

mei 2020

Verkenning Noord-Oost Academy op aanvraag van basisschool directie de
Boomhut.

mei 2020

Verkenning locatie Gemeente Duiven als een volgende mogelijke LIVE+
community

juni 2020

Incredible City. Samenwerkingsovereenkomst tussen stichting ACT, Rozet
Arnhem en Zorgbelang

Juni 2020

Bezoek wethouder M. Louwers op de Vlindertuin in de werk-leercommunity
met als doel vanuit het Werkinvesteringsfonds, zichtbaar maken waar we
staan en welke ontwikkelingen er zijn. Evenals het delen van de verhalen van
de community mensen en de stakeholders uit de wijk.

zomer 2020

Bestuurlijk overleg voor de voortzetting van de verkenning voor samenwerking
met Fryshuset, Zweden

zomer 2020

Lancering van de enquête “Brave Young Future” die tot doel heeft verhalen
van jonge mensen te verzamelen over hoe zij omgaan met de huidige situatie
en hun kijk op de toekomst na Covid-19.

december 2020

Samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Counselling Nederland
(Arnhem) voor het ontwerpen van modules over Community Counselling. De
overeenkomst is voor de periode van januari 2021 tot december 2024.
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Plannen voor 2021
We ronden de inzet van middelen die we ontvangen hebben van de provincie Gelderland af en zullen
deze verantwoorden in kalenderjaar 2021.
We continueren LIVE+ in onze community Vlindertuin en breiden LIVE+ uit door op meerdere locaties
in Arnhem en Gelderland communities te starten. We gaan uit van de vraag en de initiatieven die op
ons afkomen, bijvoorbeeld van andere gemeenten, of van behoeften die we zelf waarnemen.
Overige plannen voor 2021 zijn:
• Organisatie- en bestuursmodel van stichting ACT verder uitwerken, met als doel een
organisatiestructuur te bestendigen die past bij doelstelling en werkwijze. We willen zo mogelijk
ook een partnerschap met Fryshuset aangaan.
• Ten behoeve van de ‘governance’ (de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op de
organisatie) van stichting ACT willen we een Raad voor Inzicht en een community raad oprichten
en een toetsingskader voor deze raden maken, waarmee o.a. beoordeeld kan worden of nieuwe
en bestaande projecten bijdragen aan de doelstelling van stichting ACT.
• Meer activiteiten verrichten op het deelgebied Educatie en Training om onszelf daarin beter
zichtbaar en overdraagbaar te maken ten aanzien van de methodiek van werken.
• Community opzetten van startende ondernemers die verbonden zijn aan stichting ACT.
• Verder uitbreiden van ons netwerk, met name in lokale overheden en op regionaal en landelijk
niveau met onderwijs en werkgevers.
• Onderzoek en kwaliteitsmonitoring verder uitwerken in samenwerking met HBO en Universiteiten
om ontwikkeling bij mensen beter meetbaar en inzichtelijk te maken.
• Stichting ACT en haar activiteiten meer zichtbaar maken en de naamsbekendheid vergroten.
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Financiën5
Activa

31-12-2019

31-12-2020

Vlottende activa
Vorderingen

€22.089

Liquide middelen

€100.378
--------------

Totaal

Passiva

--------------

€122.467

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen
Vermogen
Kortlopende schulden

€ 8.442
€ 114.025
-------------

Totaal

Staat van baten en lasten

€122.467

over 2019

Subsidiebaten

€326.059

Som der exploitatiebaten

€326.059

Personeelskosten
Lonen en salarissen

over 2020

253.629

Overige bedrijfskosten
Overige personeel
gerelateerde kosten

136.588

Huisvestingskosten

19.538

Algemene kosten

17.319

Som der exploitatielasten

427.074
-----------------------------------

Resultaat

5

----------------------------------

-101.015

De volledige jaarrekening is toegevoegd als bijlage.
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Bijlagen
bijlage 1 Uittreksel Handelsregister KvK stichting ACT
bijlage 2 Uittreksel Handelsregister KvK Real BV
bijlage 3 onderzoek TNO
bijlage 4 publicatie Gerda Geerdink
bijlage 5 jaarrekening 2019 en jaarrekening 2020
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