Impactverslag

Nijmegen, juli 2019

“Wij gaan het doen. Doe je mee?”
Dat was de tekst waarmee we de pitch afsloten tijdens de Igite award 2017. Dat was
het startschot van Stichting TriUnity en onze impactambitie. Inmiddels is TriUnity ruim
een jaar verder. We verantwoorden graag de voortgang in het afgelopen jaar. Met dit
verslag kijken we terug waar TriUnity staat qua impactwaarde.
Op basis van het Goed Ondernemerschap model van KNHM foundation nemen we u
als onze stakeholders graag mee. We vertellen waar TriUnity staat op de
verschillende aspecten van goed ondernemerschap, 1 jaar na de feestelijke opening
op de Groenestraat in Nijmegen.
Het Goed Ondernemerschapsmodel van KNHM Foundation is vormgegeven als twee
hersenhelften. Een rationele zakelijke helft en een sociale relatiegerichte helft. Goed
ondernemerschap gaat over het kiezen van de juiste balans tussen zakelijke en
sociale aspecten van bestuur. Zo zorgt TriUnity ervoor dat de organisatie duurzaam
succesvol en betekenisvol kan zijn.

Huub Hopman
Bestuursvoorzitter
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KVK-nummer: 70740798
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Introductie en samenvatting
Als ouders van een zoon met autisme ervaarden wij, Mireille en Huub Hopman, dat onze
maatschappij jongeren met een normale tot hoge intelligentie en autisme, links laat liggen.
Maar ook zien wij dat deze jongeren juist over uitstekende werknemers competenties
beschikken zoals technisch inzicht, sterke focus en een zeer grote loyaliteit naar werkgevers.
Onze doelgroep zit thuis met een Wajong uitkering, komt terecht in dagbestedingstrajecten of
in werkzaamheden die geen uitdaging bieden. Investeren in zinvolle dagbesteding, met oog
voor individuele interesses en talenten, is essentieel voor kwaliteit van leven. Tegelijkertijd
krijgt de maatschappij er waardevolle arbeidskrachten bij.
Wij leiden jongeren vanaf 16 jaar op met autisme, een dagbestedingsindicatie en een
gemiddeld tot hoog IQ in de regio Nijmegen. We begeleiden hen naar betaald werk, voor
minimaal 24 uur per week. In 2021 zijn zo 18 jongeren in staat om zelfstandig een inkomen te
verdienen.
De behoefte bij deze doelgroep blijkt uit de 15 gestarte jongeren. Door onze ruimere
openstelling van 3 naar 5 dagen per 1 september 2019 kunnen we de impact voor deze
doelgroep in Nijmegen verder vergroten. Cruciaal in de verduurzaming van deze opschaling is
de samenwerking met stakeholders in het onderkennen van de maatschappelijke
businesscase voor deze doelgroep. Alleen dan kunnen we met elkaar een succesvolle en
duurzame interventie organiseren voor deze doelgroep jongeren in de regio Nijmegen, op
basis van de Levensbrede Aanpak.

Mireille Hopman
Initiatiefnemer en directeur
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Wat hebben we gedaan sinds de start?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Winnaar IGNITE uit meer dan 90
inzendingen (december 2017)
oprichting en samenstelling bestuur
(januari 2018)
Verbouwing en inrichting locatie
Groenestraat (januari-juni 2018)
Procesbeschrijvingen, protocollen,
kwaliteitshandboek (mei - juli 2018)
Formele opening met Wouter Staal (juni
2018)
Burgemeester bezoek (okt. 2018)
Samenwerking Driestroom (juni 2018)
Personeelsbestand op orde voor de start
(juni 2018)
Media-aandacht (juni 2018-juni 2019)
ISO-Certificering (december 2018)
Letter of intent met coöperatie VGZ voor
TriUnity Incorporated (maart 2019)
Trainingen talentenscan ‘s, financiële- en
loonadministratie zijn gevolgd (jan 2019)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Impactsessies met jongeren en
stakeholders gehouden (jan 2019)
Werkstages georganiseerd (medio
2019)
Governance onderzoek; workshops en
gesprekken met andere sociaal
ondernemers gevoerd (jan-feb 2019)
Intake en ontwikkeltrajecten (vanaf
begin tot nu)
Personeelsuitbreiding gericht op groei
(juni 2019)
Van 3 naar 5 dagen per week
openstelling (sept. 2019)
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Wat was IGNITE precies?
Na een finale waarbij de zenuwen hoog opliepen, verkoos een vakkundige jury TriUnity
tot winnaar van de IGNITE Award 2017. Een prijs voor startende sociaal ondernemers
met slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Ruim 90 Gelderse social startups schreven zich in voor de IGNITE Award 2017. Na een
uitgebreide selectieronde bleven de zes meest veelbelovende ondernemers over die
op donderdag 30 november 2017 streden om een investeringsbedrag van
honderdduizend euro. Vooraf volgden zij gedurende zeven weken een intensief en
persoonlijk leertraject onder begeleiding van coaches en trainers. Zij toetsten hun
ideeën op haalbaarheid, breidden hun netwerk uit en versterkten hun businessplannen.
Tijdens de finale presenteerden ze hun onderneming voor de vakjury en publiek.
Ondernemersbelang.nl:
TriUnity wist vanuit hun hart de jury te overtuigen over de noodzaak van hun
onderneming: het ontwikkelen van een integrale leermethode voor jongeren met
autisme met een gemiddeld tot hoog IQ. Dit met als doel hen de arbeidsmarkt op te
helpen. Marieke van Loon: “Jullie unieke integrale aanpak kan een groot verschil maken
voor deze jongeren. Jullie voelen daarbij bijzonder goed aan wat deze doelgroep nodig
heeft.” Initiatiefnemers Mireille en Huub Hopman reageerden verheugd op het
investeringsbedrag. Huub: “Nu kunnen we écht aan de slag. En daarnaast heeft het
meedoen aan de IGNITE Award ons zoveel meer gebracht. Het heeft ons echt leren
ondernemen.”

https://youtu.be/R5qNEiqkaQY
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Waar staan we nu?
Wat hebben we bereikt en wat is onze uitdaging voor de toekomst?
Op basis van alle aspecten van het Goed Ondernemerschapsmodel
geven we antwoord op de bovenstaande vragen.
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1. Betekenis
Missie
TriUnity gelooft in de specifieke talenten van mensen met autisme. Door een sterke interesse
voor een bepaald onderwerp ontwikkelen zij zich als specialist op dit gebied. Deze specifieke
talenten zijn prima in te zetten voor allerlei organisaties en bedrijven. Het biedt onze leden de
mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. TriUnity wil deze specialisten de
ondersteuning bieden waar nodig, maar we dagen ze ook uit om een stap verder te gaan. Op
deze wijze kunnen wij jongeren een zelfstandiger en zinvoller leven laten opbouwen.
Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. Door het bieden van de
juiste structuur, het benodigde vertrouwen en waar nodig de ondersteuning zal eenieder zijn/
haar bijdrage leveren. TriUnity biedt mensen met autisme een traject dat bestaat uit de
combinatie van woonbegeleiding, jezelf ontwikkelen en het realiseren van een duurzaam
werktraject. Uitgangspunt van de ondersteuning is dus de ontwikkeling naar een zelfstandig
bestaan. Dit kan zonder of met begeleiding zijn, maar de jongere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn
zelfstandige bestaan wil organiseren.

Missie Statement
Mensen met autisme worden ondersteund en
uitgedaagd om hun specifieke talenten te ontwikkelen.
Zo kunnen zij deelnemen aan de maatschappij en een
zelfstandig bestaan op bouwen, ondersteund daar
waar nodig.
Wij kijken vanuit de perspectieven Leren, Ontwikkelen
en Werken. Wat wij willen bereiken is een zo groot
mogelijke autonomie van het individu. Daarvoor
bouwen en onderhouden we een vertrouwensband
met elkaar. Daarbij dagen we de jongeren uit op hun
talenten. En werkgevers dagen we uit op hun ambitie
om de talenten duurzaam te benutten. Zo realiseren
we een maximaal resultaat voor alle partijen; voor de
jongeren, de werkgevers, en de maatschappij als
geheel. Zo vormen we met elkaar een drie-eenheid,
ofwel TriUnity

Een levensbrede aanpak start bij de persoon met autisme en zijn omgeving. ‘Levensbreed’
heeft daarbij enerzijds te maken met de samenhang tussen de domeinen (leren, ontwikkelen
en werken) maar anderzijds ook met de continuïteit van de ondersteuning door de jaren heen.
De levensbrede aanpak geeft hen de kans om zich in hun eigen tempo en volgorde te
ontwikkelen, passend bij hun capaciteiten en dromen en met respect voor de eigen grenzen.
De duur van de ondersteuning is dan ook afhankelijk van de behoefte/vraag en de leeftijd van
onze leden. Zo kunnen ze naar eigen vermogen participeren in de samenleving.
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Ieder persoon met autisme is anders en iedere fase in het leven van een persoon is anders en vraagt een
andere ondersteuningsbehoefte het is dan ook van belang dat er maatwerk geboden wordt, afgestemd op de
behoefte en de vraag van de betreffende persoon met autisme en zijn/haar directe omgeving.

Financieel aantrekkelijk
De maatschappelijke business case
“Levensbrede aanpak bij autisme”
(vanuit autisme bekeken, mBC,
Levensbrede aanpak bij autisme, oktober
2015) toont aan dat een betere
participatie en meer levensgeluk voor
mensen met autisme mogelijk is tegen
lagere kosten dan nu. Een belangrijke
belemmering lag in de gescheiden
financieringsstromen van zorg, school,
werk en andere levensdomeinen. De
maatschappelijke business case maakt
inzichtelijk dat een levensbrede aanpak
financieel aantrekkelijk is. De investering
verdient zichzelf als geheel terug in de
vorm van directe besparingen op
ondersteuning en uitkeringen, de extra
opbrengsten ontstaan door het
voorkomen dat mensen uitvallen
(preventie).

Kleinschalig
Om maatwerk te kunnen bieden is het van belang dat de organisatie klein blijft, vooralsnog gaan we uit van
een maximum van 25 deelnemers in ons ontwikkeltraject. Het uitgangspunt is dat er op deze wijze vertrouwen
in elkaar ontstaat en de hulpvraag/ begeleidingsvraag makkelijker te stellen is. Door elkaar goed te kennen
worden signalen sneller gezien en opgepakt. Hierdoor zijn we met elkaar in staat om in een vroeg stadium of
preventief problemen met elkaar aan te pakken en op te lossen.

In deze maatschappelijke business case
is aangetoond dat iedere euro die er
jaarlijks in wordt geïnvesteerd er vier kan
opbrengen, dit is haalbaar in slechts vier
jaar tijd.

1. Betekenis
Visie
In balans je grenzen verleggen.
Voor elk mens geldt dat er balans moet zijn tussen thuis, de plek waar we werken, en de wijze waarop we
ons ontwikkelen. Vanuit deze balans kun je uitdagingen aangaan en je grenzen verleggen is onze visie. Voor
mensen met autisme is het belang van deze balans nog sterker. Al in 2009 schreef de Gezondheidsraad dat
een integrale benadering in de vorm van een levensbrede begeleiding bij mensen met autisme bijdraagt
aan optimaal functioneren in de samenleving. Maar implementatie daarvan bleef in de praktijk beperkt.

Levensbrede aanpak en uitdagingen
Een levensbrede aanpak bij mensen met autisme is voor ons de manier waarop we optimaal kunnen
aansluiten bij de vragen en situatie van de betreffende persoon. Deze visie sluit beter aan bij het leven en
verhoogt het levensgeluk van mensen met autisme en hun naasten. Indien er een goede balans is kun je met
elkaar uitdagingen aangaan om de ontwikkeling op het gebied waar de vraag ligt op gang te brengen, zonder
dat de persoon met autisme systematisch overbelast raakt of overvraagd wordt, of dat overbehandeling op de
loer ligt.

Maatwerk
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2. Impact missie

Impactdoelstelling periode 2018-2026

Samen met de stakeholders in het speelveld rondom onze jongeren is in een werksessie het
onderstaande impact model gerealiseerd. Dit noemen we onze Theory of Change. Hierin
staan in de buitenste rand de belangrijkste stakeholders weergegeven. Daarbinnen is in de
groene ring te zien welke impact deze stakeholders mogen verwachten.
In de middelste ring staan de activiteiten van TriUntiy weergegeven, die via meetbare outputs
en effecten tot de weergegeven impact leiden.

Resultaten na 1 jaar ( mei 2019)
15 x

15 jongeren gestart

4

x

4 jongeren vanuit geïsoleerde
thuissituatie

2

x

2 jongeren na meer dan 1,5 thuis
weer in onderwijs situatie

6

x

6 Intakes afgerond;
De jongeren kennen hun talent en
een plan voor hun toekomst.

9

x

9 opleidingen gestart

1

x

1 jongere geslaagd voor
toelatingsexamen HBO

5

x

5 (deel)certificaten behaald voor
opleidingen

2

x

2 intakes voor
werkervaringsplekken / stages

+

Enkele dagen stage bij
werkgevers
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2. Impact missie
De weergave van deze pagina’s geven een impressie van de aanpak van de validatie
Theory of Change met vertegenwoordiging van de stakeholders.

Vragen:

• Schrijf met werkwoorden op welke activiteiten we uitvoeren in een interventie.

14

• Wat zijn de effecten/welk verschil wordt er gemaakt met de interventie?
• Wie heeft er welk belang bij welk effect?
• Wie levert een bijdrage om de interventie mogelijk te maken? (denk daarbij ook aan
mogelijkheden creëren zoals procedureaanpassingen etc.)
• Wat is de top 3 belangrijkste effecten?
• Hoe maken we (het effect van) de interventie zichtbaar

! Enablers en disablers op de lijsten weergeven
! Aannames
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3. Team

Mireille Hopman
Directeur en coach

Raad van bestuur:
- Huub Hopman
- Wil Hol
- Egbert Piek

Philly van de Pavert
Begeleider

Alie van ‘t Slot
Begeleider

Ester Selten
Coach
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4. Belanghebbenden en spelers in het veld rondom onze jongeren
waar we mee samen werken
Jongeren en hun sociale omgeving:
• Volgens schattingen zitten in de regio
Nijmegen 300 jongeren met autisme en
een gemiddeld tot hoog IQ thuis zonder
een zinvolle dagbesteding.

Overheden:
• Gemeenten: - Nijmegen, Berg en Dal, -Millingen aan
de Rijn, -Arnhem, Westervoort, -Beneden
Leeuwen, -Ede
Jongeren en hun sociale omgeving

er
Ov

Zorgaanbieders:
• Driestroom, o.a. Begeleid wonen &
dagbesteding
• Plurijn, o.a. speciaal onderwijs
• Karakter; oa. Diagnose & kennispartner
• Leo Kanner, behandeling & doorverwijzer
• Wijkteams ; doorverwijzing
• Kennis Autisme en ADHD; doorverwijzing
• Capito Wonen; doorverwijzing
• Jeugdfact: doorverwijzing

We
rkg

eve
r

s

n
de
he

Onderwijsveld

Onderwijsveld:
• Han; stage begeleiding
• LOI; lesmateriaal en
ondersteuning autisme
vriendelijk onderwijs

• Werkbedrijf Nijmegen en
Arnhem

Werkgevers
• VGZ
• Rabobank
• Salesfocre.com
• Mazars
• Een apotheek
• Stichting De perspectiefboerderij
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5. Bedrijfsmodel
TriUnity richt zich op het ontwikkelen en begeleiden van jongeren. Deze diensten worden
aangeboden onder de noemer arbeidsmatige dagbesteding, individuele begeleiding en coaching.
Ook ambulante begeleiding kan worden geboden. Deze diensten bieden we aan als onderaannemer
van de Driestroom. Deze zorgorganisatie is door de gemeente (en het werkbedrijf) aanbesteed tot
2021. Een eventuele samenwerking met andere zorgorganisaties is niet uitgesloten, maar ligt nu niet
voor de hand.
De jongeren betalen zelf hun studiekosten. Dit stimuleert het gevoel van waarde en
verantwoordelijkheid. Een deel van de jongeren kunnen mogelijk deze kosten vergoed krijgen uit
fondsen. Indien dit speelt zet TriUnity zich in om deze te werven. Voorbeeld hiervan zijn de
studiekosten die vergoed worden door Stichting Buitenkans voor 4 jongeren.
In opvolgende fasen van TriUnity neemt het aantal betalende klanten toe indien er sprake is van
doorstroom naar werk. Ook de werkgever wordt een betalende klant voor coaching en
ondersteuning op de werkvloer.

Waardepropositie
Onze diensten onderscheiden zich van de diensten
van andere aanbieders doordat: .
- We acteren vanuit de levensbrede aanpak
waardoor jongeren beter zelfinzicht krijgen en
inzicht in de bij hun aandoening horende
ondersteuningsvraag. In een studie van ZonMW
geeft dit eigen inzicht op basis van positieve
gezondheid 40% meer welzijnsgevoel en 23%
minder zorgconsumptie. Dit betrof wel een kleine
groep (n=12). Een groter onderzoek loopt nog.
- Onze loonvormende begeleiding heeft de
doelstelling om te komen tot de uitstroom naar
regulier betaalde arbeid. Doordat onze jongeren in
hun jeugd nauwelijks bijbaantjes hebben gehad
ontbreken de basis werknemersvaardigheden. In
de situatie van een thuisstudie worden deze ook
niet opgedaan. Daarom ligt hier een belangrijk
aandachtsgebied. Een deel van de totale
doorlooptijd van een ontwikkeling wordt hieraan
besteed.
- Potentiele werkgevers worden begeleid. Dit
betekent dat buddies en managers in de
startperiode kunnen rekenen op onze
aanwezigheid en ondersteuning. Daarna zijn we
op de achtergrond bereikbaar voor specifieke
vragen bij ontwikkelingen binnen de organisatie.
Een van onze jongeren start in september bij de
Rabobank onder onze begeleiding.
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6. Processen
Wij ondersteunen de jongeren in het ontdekken van hun talent, het opstellen van een plan
met daarin een inhoudelijke leerroute. Dat doen we door het uitvoeren van de volgende
activiteiten:
- De start bestaat uit een uitgebreide intake. Deze bevat een combinatie van de AMNtalentscan, een loopbaan oriëntatie en selectie en plan voor ontwikkeling. Deze intake
duurt gemiddeld 1,5 maand;
- Vervolgens start de ontwikkeling. Daarbij biedt het LOI het inhoudelijke onderwijs op
afstand. Onze begeleiding ondersteunt de jongeren in de dagdagelijkse routines om te
studeren, werkstukken in te leveren en in het contact met de docenten. Door de scherpe
focus van deze jongeren duurt deze fase gemiddeld 1,5 jaar.
- Tegelijkertijd beginnen de jongeren aan het uitvoeren van projecten voor externe
opdrachtgevers. Door het deelnemen aan projecten bouwen de jongeren naast
certificering ook een werkervaringsportfolio op om hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Deze projecten voeren de jongeren bij ons uit, ondersteund door leermeesters.
Hierdoor leren de jongeren omgaan met een arbeidsmatige context, hun eigen
mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften daarin. Deze periode van begeleid uitvoeren
van werkzaamheden duurt gemiddeld 1 jaar. In deze periode werken de jongeren op
onze locatie aan specifieke opdrachten voor bedrijven en organisaties uit ons netwerk.
Hierbij begeleid een leermeester de jongere om tot de gewenste resultaten te komen.
Jongeren werken aan deze projecten met behoud van de Wajong uitkering. De projecten
worden gratis uitgevoerd voor opdrachtgevers.
- Alle jongeren worden vanaf het begin ondersteund in de ontwikkeling van
arbeidsvaardigheden en alledaagse vaardigheden. Elke jongere ontvangt 2 à 3 uur per
week coaching. Hierin stellen we specifieke trainingsdoelen vast, bespreken we de
bijbehorende aanpak en voortgang.
Deze activiteiten worden niet strikt gescheiden doorlopen. Zo kan iemand al met projecten
starten, terwijl certificering nog behaald moet worden.

Diensten

De diensten die wij aanbieden zijn:
- Intake (talentscan, loopbaan oriëntatie) en
inhoudelijke opleiding;
- Coaching en ondersteuning volgens LBA, in
arbeidsvaardigheden en sociale context;
- Individuele begeleiding op vergroten
zelfredzaamheid
- Interne projecten voor opdrachtgevers.

Kwaliteitsborging
- TriUnity is ISO-gecertificeerd
waarvoor het
kwaliteitshandboek, de
procesbeschrijving en
protocollen zijn
geïmplementeerd
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7. Formeel & juridisch

Organisatiestructuur

Stichting TriUnity heeft in haar sociale doelstelling vastgelegd in de oprichtingsakte.
Hieronder een deel van artikel 2 van de akte waarin het doel van de stichting is beschreven.
2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- deze jongeren een leer/ontwikkeltraject aan te bieden, waarin de jongeren hun
startkwalificatie en/of certificaten/ diploma’s behalen op MBO-, HBO- of WO- niveau.
Hierin werkt de stichting samen met erkende opleidingsinstituten;
- te coachen vanuit de levensbrede aanpak op alle levensgebieden door middel van
jobcoaching, thuiscoaching, re-integratie, sollicitatie en presentatietraining, etcetera, dit
alles aangepast op de ondersteuningsvraag van de persoon met autisme;
- het naast de opleiding coachen en trainen van de jongeren in arbeids- en sociale
vaardigheden en het werken op projectmatige basis aan hun eigen
werkervaringsportfolio, en hen vanuit deze werkervaring begeleiden naar betaald werk in
een passende omgeving;
- coaching en begeleiding in het vinden van betaald werk, waarbij ook de aanstaande
werkgever wordt gecoached in de omgang van de jongere/persoon met autisme;
- het bieden van continuïteit, monitoring, heldere structuur en een veilige omgeving in een
kleinschalig groepsverband met professionele begeleiding op het gebied van autisme.

De leden van het bestuur, de
directeur en de medewerkers
staan weergegeven op de
pagina van het team.

Door de levensbrede aanpak ontwikkelen jongeren zich in hun eigen tempo en volgorde,
passend bij de capaciteiten en dromen en met respect voor de grenzen. De stichting kijkt
naar talenten en mogelijkheden, niet naar beperkingen.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Eigen ontwikkeling

8. Sturing & monitoring
Door de gekozen (impact) indicatoren te monitoren, te focussen op de belangrijkste doelen
en de beperkte middelen slim in te zetten, kan TriUnity tijdig inspelen op veranderingen in
onze activiteiten en in de externe omgeving. Het managen van kansen en risico’s hoort
daarbij, evenals afwegen van resultaat nu en in de toekomst.
Resultaat KPI’s zijn:
- Aantal jongeren
- Stijging op de participatieladder
- Aantal behaalde certificaten
- Stijging op de zelfredzaamheidsmatrix

Binnen TriUnity hebben we een eigen app
ontwikkeld om de scoring van positieve
gezondheid periodiek te meten.

Financiële KPI’s zijn:
- Bezettingsgraad (Q)
- Vergoeding (P)
- % No show
- Opbrengsten per maand
- EBITDA per maand

Impact metingen zijn:
Vanaf de intake wordt elk kwartaal per jongere de balans gemeten met het
scoringsinstrument van het Institute for Positive Health. Deze kwartaalmeting dient enerzijds
voor de jongere zelf om te bepalen waar ondersteuningsbehoefte zit. Daarnaast gebruiken
we de uitkomst om te bepalen hoe de groep zich ontwikkelt.
Overige meetinstrumenten zijn:
• Leervermogen ontwikkeling
• Stijging op de participatie ladder
• Niveau van productiviteit en belastbaarheid
• Gemiddeld aantal ziektedagen
• Stressbestendigheid niveau
• Zelfvertrouwen

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6
dimensies van de bredere kijk op gezondheid.
Met die bredere benadering draag je bij aan het
vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om
te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te
voeren.
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9. Verantwoording
Wij laten vooral belanghebbenden en externen naar onze sociale onderneming
kijken. Door hun afstand zien zij onze kracht en blinde vlekken vaak scherper dan
wij zelf.
Daarom gaan wij graag in dialoog onze stakeholders:
- Welke impact hebben wij gemaakt? Kunnen wij dat voldoende aantonen?
- Dragen onze activiteiten nog bij aan de impactdoelstellingen of zijn er nieuwe
inzichten, ontwikkelingen of kansen?
- Klopt de gekozen richting nog?
- Zijn jullie bereid om (financieel) bij te dragen aan onze impactmissie?
9.1. Impactverantwoording

In 2019 geven we verder vorm aan onze impact meting. Het pad daarnaartoe
bestaat uit de volgende stappen:
1. Een baselinemeting wordt uitgevoerd bij de huidige jongeren.
2. In onze processen is het meten en bijsturen vormgegeven. In 2019 wordt dit
verder geautomatiseerd zodat het integraal onderdeel wordt van onze
aanpak.
3. Samen met stakeholders en de jongeren zijn de verschillende vormen van
impact vastgesteld.
4. Met ”Vanuit Autisme Bekeken” wordt op basis van de stakeholder analyse
een maatschappelijke businesscase gevalideerd. Stichting Vanuit autisme
bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve
samenleving en werkt in opdracht van het ministerie van VWS aan pilots met
de levensbrede aanpak.
5. Per jaar wordt een impacttafel georganiseerd waarin de impact wordt
besproken en aangescherpt naar nieuwe inzichten.

Enkele Citaten van stakeholders uit ons
jaarverslag.
“VGZ streeft naar een inclusieve cultuur, waarbij we
diversiteit omarmen.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en
gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de
verschillen.
Omdat TriUnity net als VGZ, geïnteresseerd is in het
talent, boven een eventuele beperking, zijn zij een van
onze gewaardeerde partners om dit doel te realiseren.”

Benno Siegert,
Directeur HR en Facilities
Coöperatie VGZ

“Door het aanbieden van toegankelijke, flexibel en
marktrelevant onderwijs wil LOI bijdragen aan de
arbeidsmobiliteit van (toekomstig) werkenden in
Nederland. Wij zijn erg trots op de samenwerking met
TriUnity, ook deze groep jongeren verdient een eigen
plek op de arbeidsmarkt”.
Nelleke van der Zwan,
business unit manager LOI MBO College
en LOI Cursussen
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9. Verantwoording

Enkele Citaten van stakeholders uit ons
jaarverslag.

Participatieladder

- De onderstaande ontwikkelingen zijn na 1 jaar gerealiseerd op de treden van de
participatieladder.
- Met alle jongeren zijn 10 treden op de participatieladder gestegen. Onderstaande tabel
geeft weer waar deze bereikt zijn. De huidige ontwikkelingen met werkgevers sturen aan
op een groei van 4 personen naar participatie niveau 4 per november 2019.
Trede

Aantal bij
aanvang traject

Aantal per
1 juni 2019

1

2

0

2

6

0

3

7

15

4

0

0

5

0

0

6

0

0

“ TriUnity heeft zich het afgelopen jaar meer dan
bewezen. De begeleiding die zij hun jongeren bieden is
een perfecte match met de ontwikkelbehoefte van alle
unieke karakters die bij TriUnity een plek vinden waar
ze kunnen groeien. De slimme verbindingen die er
gelegd worden naar het bedrijfsleven zijn een
onmisbare schakel in de weg naar succes voor alle de
talenten die bij TriUnity tot bloei komen.”

Leoni Delsink,
Impact en Project manager
Anton Jurgens Fonds

“ Triunity draagt zinvol bij aan alledaags geluk voor
jongeren en volwassenen, van betekenis zijn,
gewaardeerd worden in wie je bent en wat je kunt, om
net als ieder ander maatschappelijk te mogen
deelnemen.”
Lieda van de Vis
Hoofdbehandelaar Driestroomhuizen
Driestroom
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9. Verantwoording

Toelichting:

9.2.1 financiële verantwoording: terugblik

De volledige jaarrekening van het gebroken
boekjaar (26 januari 2018-31 december 2018)
staat op www.triunity.nl. Hierbij is 26 januari
2019 de datum van oprichting van Stichting
TriUnity en zijn de feitelijke activiteiten gestart na
de zomervakantie 2018 (en op kleine schaal
rond de opening in Juni 2018). De netto baten
zijn hiermee met name gerealiseerd in het 4e
kwartaal van 2018.
De opstartkosten in 2018 zijn beperkt gebleven
en gefinancierd uit het gewonnen geldbedrag
van de IGNITE Awards 2017. We zijn blij met
onze stakeholders en vrijwilligers die er met veel
inspanning, creativiteit en samenwerking voor
hebben gezorgd dat investeringsuitgaven en
exploitatiekosten laag zijn gebleven, zodat er in
2018 een solide basis is gelegd voor duurzame
sociale impact.
Om verdere groei van onze impact voor deze
jongeren in de regio Nijmegen te bestendigen
streven wij naar een zelfde inspanning,
creativiteit en samenwerking met onze
bestaande en nieuwe stakeholders.
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Slotwoord
Wij bieden jongeren vanaf 16 jaar met autisme, een dagbestedingsindicatie en een
gemiddeld tot hoog IQ in de regio Nijmegen een ontwikkeltraject en begeleiden hen
naar betaald werk, voor minimaal 24 uur per week. Uniek daarin is de levensbrede
aanpak. We bieden een zinvolle dagbesteding met oog voor individuele interesses en
talenten, met als doel om uit te stromen naar loonvormende arbeid. Concreet is ons
doel dat zo 18 jongeren in 2021 in staat zijn om zelfstandig een inkomen te verdienen
Zonder TriUnity zitten onze jongeren thuis met een uitkering, of komen terecht in
dagbestedingstrajecten of in werkzaamheden die geen uitdaging bieden. Onderzoek
toont aan dat deze groep blijvend en meer beroep doet op sociale ondersteuning en
zorggelden.
Cruciaal in de verduurzaming van deze opschaling is de samenwerking met
stakeholders in het onderkennen van de maatschappelijke businesscase voor deze
doelgroep. Alleen dan kunnen we met elkaar een succesvolle en duurzame interventie
organiseren voor deze doelgroep jongeren in de regio Nijmegen, op basis van de
Levensbrede Aanpak.
Wie wil een bijdrage leveren aan deze impactmissie?

Mireille Hopman
Initiatiefnemer en directeur
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