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Jaarverslag 2019 

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid van Stichting 

Spectraheerd in 2019 

 

Algemene informatie  
Stichting Spectraheerd is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van 

mensen die buiten het arbeidsproces staan en die behoefte hebben aan structuur, dagritme en een 

zinvolle dagbesteding. Daarnaast ziet de stichting voor zichzelf een brede maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het bieden van ondersteuning aan mensen in onze 

maatschappelijke omgeving die (al dan niet tijdelijk) in een afhankelijkheidspositie terecht komen. 

 
Visie en missie:  
Elk mens is een unieke persoonlijkheid met eigen gaven en talenten die ontwikkeld mogen worden. 
Gebeurtenissen uit het verleden en andere omstandigheden kunnen deze ontwikkeling remmen.  
Stichting Spectraheerd ziet het als haar opdracht om mensen weer te activeren en te stimuleren door 

het bieden van zinvolle dagbestedingsactiviteiten in een veilige omgeving, waarbij het aanbrengen 

van structuur, dagritme en arbeidsconditie deel uitmaken van de begeleiding. 

 

Doel van de stichting:  
Het doel van de Stichting is het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van dagbestedingsprojecten in 
de ruimste zin van het woord aan mensen zonder werk en met afstand tot de arbeidsmarkt.  
Hen wordt de gelegenheid geboden om werk/leerervaring op te doen in een aantal projecten of 
werkverbanden, waarin zinvolle werkzaamheden worden verricht en waarbij de mogelijkheid tot 
scholing wordt geboden.  

Mede door deze activiteiten willen we bereiken dat de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen 
mogelijkheden en grenzen waardoor het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen groeit en 
dat ze levensvreugde ervaren door de successen die ze mogen vieren.  
De stichting heeft geen winst als oogmerk maar richt zich met name op de ontwikkeling van mensen 

en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving. 

 
Bestuur  
Het bestuur van de stichting bestond in 2019 uit drie personen.  

 
Activiteiten en projecten  

In 2019 hebben we diverse projecten gecontinueerd en nieuwe projecten geïnitieerd. De uitgevoerde 
werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op drie gebieden.  
 
- Houtverwerving, verwerking en verkoop (Heerdhout)  

- Terreinonderhoud in de openbare ruimte  

- Tuinonderhoud bij particulieren. 
 

- Houtverwerving, verwerking en verkoop  

In het kader van dagbestedingsactiviteiten hebben de medewerkers samen met de deelnemers uit 
een perceel bos hout verzameld, dat vervolgens verwerkt is tot haardhout en tegen een redelijke 
prijs aangeboden aan bestaande en nieuwe klanten. Bij deze activiteiten hebben het werkplezier, 
ontwikkeling van werknemersvaardigheden en het werken in een vaste structuur en dagritme als 
uitgangspunt gediend. 
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- Terreinonderhoud en openbare ruimte 
Voor het dorpshuis “De Pompel” in Overschild, dat geëxploiteerd wordt door vrijwilligers, heeft 
Stichting Spectraheerd ook in 2019 het terreinonderhoud uitgevoerd op contractbasis en zijn de 
werkzaamheden aan het eind van het seizoen geëvalueerd. Hieruit blijkt, dat deze naar volle 

tevredenheid zijn uitgevoerd.  
Ook heeft de Stichting het buitenterrein van zwembad “De Tobbe” in Slochteren onderhouden, dat 
wordt gerund door vrijwilligers van de “Stichting Instructiebad Slochteren” Na evaluatie blijkt ook 

hier dat men tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden.  
Daarnaast hebben we terreinonderhoud voor bedrijven en particulieren uitgevoerd.  
 

- Tuinonderhoud  
In 2019 heeft het tuinonderhoud zich met name toegespitst op dienstverlening aan mensen die zelf 

niet (meer) in staat zijn hun tuin te onderhouden, of hun leefomgeving niet meer op orde kunnen 

houden. In het kader van deze dienstverlening is de Stichting benaderd door het sociaal team van 

de gemeente Midden-Groningen en hebben meerdere burgers een beroep gedaan op onze stichting. 

 

Middelen  
Voor het kunnen uitvoeren van de geplande werkzaamheden zijn in het afgelopen jaar enkele 

gereedschappen aangeschaft en vervangen.  

Voor het vervoer naar en van de projecten is gebruik gemaakt van een bedrijfswagen die voldeed 
aan de veiligheidsnormen (APK).  
 
Veiligheid  
De deelnemers hebben een cursus VCA gevolgd en nieuwe deelnemers werken volgens een vooraf 
opgestelde werkinstructie en mogen alleen met elektrische en benzinemotor aangedreven 
gereedschappen werken als ze de VCA cursus met goed gevolg hebben afgelegd en als ze vrij zijn 

van middelengebruik zoals alcohol en drugs.  Voor het werken met kettingzagen en bosmaaiers zijn 
de benodigde certificaten behaald. 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn materialen en gereedschappen aangeschaft, die een 
jaarlijkse keuring op veiligheid enz. ondergaan. Verder zijn de werkbegeleiders, deelnemers en 
vrijwilligers voorzien van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is gewerkt 
met goedgekeurde en veilige materialen en gereedschappen, waarbij de deelnemers geïnstrueerd 
zijn over het gebruik van en het omgaan met materialen en gereedschappen.  

Ook zijn de deelnemers via de stichting verzekerd geweest voor wettelijke aansprakelijkheid en 
ongevallen.  
 
Financiën  
Op de site zijn de jaarcijfers van 2019 opgenomen met een prognose voor het jaar 2020. Hieruit 
blijkt, dat de stichting niet in grote mate winstgevend is, maar dat het jaar 2019 afgesloten is met 

een positief saldo. De cijfers voor het hele jaar 2019 zullen worden gepubliceerd als de jaarrekening 
is opgesteld. 
 
Personeel en deelnemers  
In 2019 is het aantal medewerkers uitgebreid. Eén medewerker was fulltime in dienst bij de Stichting, 
terwijl drie medewerkers vanuit Edsersheerd parttime werkzaam waren binnen Stichting 
Spectraheerd, waarvan één stagiair. Deze heeft in het kader van haar BBL-opleiding de 

activiteitenbegeleider ondersteund. De medewerkers hebben zich met de deelnemers toegelegd op 
uitvoering van zowel houtverwerking als tuin- en terreinonderhoud. 

In 2019 is het aantal deelnemers vanuit de Edsersheerd dat dagbesteding ontvangt bij Stichting 
Spectraheerd, gegroeid naar 11 deelnemers.  
De stichting is aangestuurd door een coördinator die samen met de begeleiders vorm en inhoud gaf 
aan de uitvoering van de werkzaamheden en de contacten met de klanten. Naast de inzet van 
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deelnemers uit de kring van de Edsersheerd begeleid wonen, heeft de stichting ruimte gegeven aan 
mensen die behoefte hadden aan dagritme en structuur via o.a. Sociaal team Slochteren om hun 
leven weer in balans te krijgen. Hiervan is door 6 personen gebruik gemaakt.  
Hiermee is het totaal aantal deelnemers in 2019 toegenomen tot 17.  

In het afgelopen jaar zijn twee deelnemers tijdelijk ondergebracht in een andere werkomgeving. Dit 

heeft een positieve invloed gehad op het welbevinden van de deelnemers en de tevredenheid van 

klanten. 

 
Professionalisering  

In 2019 is hebben de activiteitenbegeleiders hun jaarlijkse cursus BHV en brandveiligheid met goed 
gevolg afgesloten.  
Ook heeft de activiteitenbegeleider de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 
4 gecontinueerd.  
 
Samenwerking 
In 2019 is in de regio contact gezocht met enkele centra voor dagbesteding met het doel uitwisseling 

van deelnemers mogelijk te maken. Dit zal in 2020 worden voortgezet. 
 
Innovatie 

In het kader van innovatie is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor uitbreiding van de 
dagbestedingsactiviteiten binnen de gemeente Midden-Groningen. Dit heeft geresulteerd in de 
aankoop van een locatie waar dagbestedingsactiviteiten worden ontwikkeld. 

 
Duurzaamheid 
Voor de nieuwe locatie zijn in het kader van duurzame energie twee pelletkachels aangeschaft 
teneinde de werkruimten te kunnen verwarmen op een energiezuinige manier die tegemoet komt 
aan de geconstateerde klimaatproblematiek m.b.t. uitstoot van schadelijke stoffen. 
 
SROi 

Binnen de stichting is een werknemer middels een BBL-traject werkzaam die in het kader van SROi 
aangetrokken is vanuit Edsersheerd Beschermd wonen. 
Ook is een deelnemer betrokken geweest bij de sociale voorziening “samen eten met ouderen” dat 
als doel heeft eenzaamheid tegen te gaan en voor ouderen een goede maaltijd te verzorgen. 

 
Tenslotte 
Het bestuur van de Stichting kijkt met dankbaarheid terug op het jaar 2019. We hebben gedeelten 

van onze missie kunnen realiseren en hebben daartoe de middelen kunnen inzetten die we hebben 
gekregen. 
Onze wens is dan ook, dat ieder die op welke manier dan ook verbonden is met onze stichting en 
hiervoor werkzaamheden verricht, dit met toewijding en enthousiasme doet, vanuit het hart, met 
liefde voor de medemens en dat onze Stichting vanuit deze gedachte dienstbaar mag zijn aan de 
samenleving.  

 
Namens het bestuur: 
 
P.A. Lok  
Coördinator Stichting Spectraheerd  
Slochteren. 

 


