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Nijmegen, oktober 2020

Waar staat TriUnity in oktober 2020? Wat hebben we bereikt? En welke uitdagingen 
liggen voor ons. Om die vragen te beantwoorden nemen we u mee op de 
verschillende aspecten van goed ondernemerschap.

Goed ondernemerschap gaat over het kiezen van de juiste balans tussen zakelijke en 
sociale aspecten van bestuur. Het Goed Ondernemerschapsmodel van KNHM 
Foundation toont de relatie tussen een rationele zakelijke helft en een sociale 
relatiegerichte helft. Dit model is vormgegeven als twee hersenhelften. We 
rapporteren volgens deze twee helften en nemen u mee in de wijze waarop TriUnity 
duurzaam succesvol en betekenisvol kan zijn.

Per aspect beschrijven we de realisatie in de afgelopen jaren en de kansen en 
uitdagingen in de aankomende periode. Deze rapportage is bedoeld om de dialoog 
te starten over de impact die we maken voor onze doelgroep en hun sociale 
omgeving, werkgevers, en andere stakeholders.
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Introductie
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Als ouders van een zoon met autisme ervaarden Huub en ik 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: technisch inzicht, een 
sterke focus en een zeer grote loyaliteit naar werkgevers. Onze doelgroep zat met een 
uitkering thuis of in een dagbestedingstraject met werkzaamheden die geen uitdaging bieden. 
Wij laten zien dat investeren in zinvolle dagbesteding gericht op ontwikkeling naar werk, met 
oog voor individuele interesses en talenten, essentieel is voor kwaliteit van leven. Tegelijkertijd 
krijgt de maatschappij er waardevolle arbeidskrachten bij. 

Wij leiden jongeren vanaf 16 jaar met autisme (met een dagbestedingsindicatie en een 
gemiddeld tot hoog IQ) op in de regio Nijmegen. Na afronden van de opleiding begeleiden we 
hen naar betaald werk passend bij hun talent. In 2020 zijn de eerste drie jongeren 
uitgestroomd naar betaald werk. Vanaf november 2019 zijn wij vijf in plaats van drie dagen 
open gegaan. Door deze uitbreiding bieden we nog meer jongeren begeleiding en realiseren 
we een nog grotere impact. Daarbij is TriUnity binnen twee jaar na oprichting financieel 
zelfstandig geworden. 

In de huidige Corona tijd hebben we onze zorg en dienstverlening zowel digitaal als fysiek 
voort weten te zetten. Hierdoor is de negatieve impact van Corona op de jongeren zoveel 
mogelijk beperkt gebleven. Het aankomende jaar staat in het teken van Werk. Passend werk 
vinden bij de talenten van onze jongeren! In tijden van corona en economische tegenslag een 
pittige uitdaging, maar ook hier geloven we in het bundelen van de kracht van de onze 
jongeren, werkgevers en de maatschappij; onze TriUnity.



Een aantal hoogtepunten in 2019-2020
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• De locatie op de Groenestraat van 3 naar 5 dagen open;
• Onze eerste impact rapportage is opgesteld in samenwerking met de HAN;
• Een personeelsdag van Rabobank heeft geresulteerd in het opknappen van de laatste 

ongebruikte ruimte;
• Er is een financieel solide basis gelegd voor verdere focus op werk;
• Een bezoek van tweede kamerlid Lisa Westerveld leidde tot goede gesprekken met onze 

jongeren;

• 2 Jongeren in dienst bij VGZ, daarbij zijn de jaarcontracten verlengd;
• Een werkervaringsproject bij VGZ is naar grote tevredenheid uitgevoerd;
• Voor stichting Perspektiefboerderij is een website ontwikkeld (Anbi proof);
• Er is gestart met trainingen van Good Habbitz, met dank aan Stichting Buitenkans;
• Er hebben workshops met Salesforce plaatsgevonden om jongeren te inspireren tot 

opleidingen op het gebied van CRM, Marketing en sales mbv deze omgeving;

• Door de corona-uitbraak is de locatie enkele weken gesloten geweest. Dit heeft een grote 
impact gehad op de ontwikkeling van onze jongeren. Gelukkig is het ons gelukt om tijdens 
deze periode de jongeren online te blijven begeleiden;

• We realiseerde een succesvolle omslag naar blended begeleiding binnen enkele weken na 
uitbraak van Corona.

• Certificaten op de volgende vakgebieden: 
• ICT; websiteontwikkeling & html, Salesforce, Data-analyse, bedrijfsadministratie;
• Commercie en administratie; commercieel medewerker, bedrijfsadministratie;
• Creatief; Roman schrijven, creatief schrijven, Mode ontwerp, Illustrator;
• Zorg; SPH, Apothekersassistent;
• Algemeen; toegang HBO opleiding, Geschiedenis Havo;
• Recht; AVG, Criminologie.
Op deze vakgebieden zijn we op zoek naar werkervaringsprojecten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Impact rapportage 
 
 
 
 
 
Datum: April 2020 
Door:  

Moo Lafeber  Student, Hogeschool Arnhem Nijmegen  
Mees Claessens  Student, Hogeschool Arnhem Nijmegen 
Obv H.Hopman  Bestuursvoorzitter Stichting TriUnity 
 

 
  

Klik hier voor de Impactrapportage april 2020.

https://triunity.nl/wp-content/uploads/2020/10/Impact-meting-Stichting-TriUnity-vdef.pdf


Wat hebben we bereikt?
Wat is onze uitdaging voor de toekomst? 
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Op basis van de aspecten van het Goed Ondernemerschapsmodel 
geven we antwoord op de bovenstaande vragen. 



Missie
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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 ontwikkelen, 
werken en vrije tijd. 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

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. TriUnity wil deze specialisten de ondersteuning bieden waar nodig, en uitdagen 
om een stap verder te gaan. Op deze wijze kunnen wij jongeren ondersteunen een 
zelfstandiger en zinvoller leven op te bouwen.

Volgens TriUnity bepalen niet de beperkingen, maar juist de mogelijkheden de toekomst. 
Door het bieden van de juiste structuur, het benodigde vertrouwen en waar nodig de 
ondersteuning kan eenieder zijn/ haar bijdrage leveren. TriUnity biedt jongeren met 
autisme een traject dat bestaat uit de combinatie van individuele en specialistische 
begeleiding, jezelf ontwikkelen in een vakgebied en het realiseren van een duurzaam 
werktraject. Uitgangspunt van de ondersteuning is de ontwikkeling naar een zelfstandig 
bestaan. Dit kan zonder of met begeleiding zijn, de jongere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn 
zelfstandige bestaan wil organiseren.

TriUnity is overtuigd van het succes van een levensbrede aanpak, welke start bij de 
persoon met autisme en zijn/haar omgeving. ‘Levensbreed’ heeft daarbij enerzijds te 
maken met de samenhang tussen de domeinen (ontwikkelen, werken en vrije tijd) maar 
anderzijds ook met de continuïteit van de ondersteuning door de jaren heen. 
De levensbrede aanpak geeft de jongere de kans om zich in eigen tempo en volgorde te 
ontwikkelen, passend bij zijn/haar 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 zij naar eigen vermogen participeren in de 
samenleving.



Visie
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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. TriUnity ondersteunt jongeren met autisme in het vinden en behouden van deze 
balans. Vanuit deze balans kunnen zij uitdagingen aangaan en grenzen verleggen. 

Levensbrede aanpak en uitdagingen
Een levensbrede aanpak bij jongeren met autisme is voor TriUnity de manier waarop we optimaal 
kunnen aansluiten bij de vragen en situatie van de betreffende persoon. Hiermee brengen we de 
ontwikkeling op het gebied waar de vraag ligt op gang, zonder dat de persoon met autisme 
systematisch overbelast raakt of overvraagd wordt, of dat overbehandeling op de loer ligt. 

Maatwerk
Ieder persoon met autisme is anders, iedere fase in het leven van een persoon is anders en vraagt 
een andere ondersteuningsbehoefte. Daarom biedt TriUnity maatwerk in ondersteuning, afgestemd 
op de behoefte en de vraag van de jongere met autisme en zijn/haar directe omgeving.

Kleinschalig
TriUnity werkt vanuit kleinschaligheid, met een maximum van 25 deelnemers in ons ontwikkeltraject.
Op deze wijze is er persoonlijk contact met vaste gezichten en ontstaat er vertrouwen in elkaar. De 
hulpvraag/ begeleidingsvraag is makkelijker te stellen en signalen worden sneller gezien en 
opgepakt. 
Met deze persoonlijke en kleinschalige aanpak van TriUnity is maatwerk mogelijk en zijn we met elkaar 
in staat om in een vroeg stadium of preventief problemen met elkaar aan te pakken en op te lossen. 

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 in 
traditionele aanpak het geval is. 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).
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.



Impact missie  
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Met een brede vertegenwoordiging van stakeholders 
hebben we bepaald welke impact we als TriUnity maken 
voor onze jongeren en hun sociale omgeving, overheden, 
werkgevers en het onderwijsveld.

Gezamenlijk is vorm gegeven aan het hiernaast 
weergegeven impactmodel. Dit vormt onze Theory of 
change (TOC).
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.

Betrokken stakeholders zijn:
•Onze jongeren en hun sociale 
omgeving
•Het Werkbedrijf regio Nijmegen
•Gemeente Nijmegen 
(vertegenwoordiging vanuit 
onderwijs, zorg en werk)
•Zorgorganisatie Driestroom 
en Plurijn
•Anton Jurgens Fonds
•Onderwijs organisaties Kristallis en 
ROC Nijmegen

Activiteiten 
TriUnity

Jongeren en hun sociale omgeving

Onderwijsveld

Overheden

W
er

kg
ev

er
s

Outputs

Effecten

Impact

Daling
loonkosten subsidies

Daling
uitkeringskosten

Daling 
participatiekosten

Daling zorgkosten

Loyale medewerker

Hogere productiviteit 
medewerker

Hogere 
loonwaarde

Hogere 
zelfredzaamheid

Hogere 
participatiegraad

Hogere 
zelfstandigheid

Meer eigenwaarde 
en zelfvertrouwen

Hoger inkomen

Diploma’s en 
certificaten

Werkervaring 
portfolio

Ondersteuning bij 
werkgeverschap

Second opinionToekomstplan 

Hogere 
slagingspercentageMinder thuiszitters

Preventie uitval Alternatieve route

Georganiseerde 
activiteiten

Ondersteuning 
stage

Intake
Participatie coaching dagelijkse 

activiteiten en sociale bezigheden

Ondersteuning bij 
vakinhoudelijke ontwikkeling

Jobcoaching bij werkgevers

Coaching arbeidsvaardigheden 
dmv werkprojecten van werkgevers

Jongeren zijn 
meer Work-fit

Maatschappelijke 
deelname 18-

Dagritme

Zingeving

Hogere 
Self efficacy

Verrruimen
leefwereld

Leerstijl bekendBelastbaarheid 
vergroten

Betere privé 
werk balans

Loonvormende 
arbeid

Meer kwaliteit van 
leven

Regionaal dekkend 
aanbod

Netwerk werkgevers 



Team 
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Janneke Basten

Begeleider 
& Coach Raad van bestuur: 

- Huub Hopman 
- Eva Walraven
- Egbert Piek 

Alie van ‘t Slot

Begeleider

Ester Selten

Coach

Mireille Hopman

Directeur 
en coach

Kijk op https://triunity.nl/over-ons/ voor meer informatie over het team

Kijk op https://triunity.nl/raad-van-
bestuur/ voor meer informatie over 
het bestuur

https://triunity.nl/over-ons/
https://triunity.nl/raad-van-bestuur/
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Belanghebbenden en spelers in het veld rondom onze jongeren waar we mee samen werken

Zorgaanbieders:
• Driestroom, o.a. Begeleid wonen 

& dagbesteding
• Karakter; oa. Diagnose & 

kennispartner
• Dr. Leo Kannerhuis, behandeling 

& doorverwijzer
• Wijkteams ; doorverwijzing
• Kennis Autisme en ADHD; 

doorverwijzing
• Capito Wonen; doorverwijzing
• JeugdFACT: doorverwijzing
• RIBW; doorverwijzing

Onderwijsveld:
• HAN; stage begeleiding
• Rijn Ijssel college; gezamenlijke 

begeleiding
• LOI; lesmateriaal en ondersteuning 

autisme vriendelijk onderwijs

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, Druten, Arnhem, 
Westervoort, Ede, Cuijk, 
Heumen

• Werkbedrijf Nijmegen en 
Arnhem

Werkgevers, ondersteuning en 
stageplaatsen
• VGZ
• Rabobank
• Een hotel –conferentieoord in Ede
• Een landelijke Telecom organisatie
• 2 Ministeries
• Een organisatie in de mode 

industrie
• Salesforce
• Een apotheek
• Stichting De perspektiefboerderij

Jongeren en hun sociale omgeving

Onderwijsveld

Overheden

W
er

kg
ev

er
s
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Bedrijfsmodel 
TriUnity richt zich op het ontwikkelen en begeleiden van jongeren. Deze diensten worden 
aangeboden onder de noemer arbeidsmatige dagbesteding, individuele/ specialistische 
begeleiding, ambulante begeleiding en (job)coaching. Deze diensten bieden we aan als 
onderaannemer van Stichting Driestroom. Deze zorgorganisatie is door regionale gemeentes (en 
het werkbedrijf) gecontracteerd tot en met 2021 voor WMO en jeugdzorg. Daarnaast werken we 
samen met RIBW en Jados in onderaannemerschap via Stichting Driestroom.

De jongeren betalen zelf hun studiekosten. Dit stimuleert het gevoel van waarde en 
verantwoordelijkheid. Voor de jongeren die de studiekosten niet zelf kunnen dragen is het 
mogelijk om de kosten vergoed te krijgen vanuit een fonds. Indien dit speelt zet TriUnity zich in 
om deze te werven. Voorbeeld hiervan is de samenwerking met Stichting Buitenkans. 

In opeenvolgende fasen van TriUnity neemt het aantal betalende klanten toe indien er sprake is 
van doorstroom naar werk. Ook de werkgever is 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 inzicht in zichzelf verhogen en 
gerichter hulp vragen. Het resultaat is dat 
jongeren zich ontwikkelen tot een zelfstandig 
werknemer.
- De bij de jongere passende balans in het leven 
(ontwikkelen, werken en vrije tijd) in kaart wordt 
gebracht zodat er een langdurige uitstroom naar 
loonvormende arbeid gerealiseerd kan worden. 
Hierin past ook bijv. het zoeken naar de juiste 
woonomgeving, sportactiviteiten of opbouw van 
sociale contacten.
- De begeleiding van TriUnity zich eveneens richt  
op sociale- en arbeid- en werknemers-
vaardigheden met als doelstelling uitstroom naar 
betaalde arbeid.
- Werkgevers en opdrachtgevers worden 
begeleid door de coach van TriUnity. Dit betekent 
dat buddies en managers kunnen rekenen op 
aanwezigheid en ondersteuning van de TriUnity 
coach. De inzet van deze coach zorgt ervoor dat 
het uitstroomtraject succesvol is voor alle partijen 
en eventuele obstakels op tijd worden getackeld 
en besproken.
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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:
- 1. Intake met de AMN-talentscan, een loopbaan oriëntatie en selectie en plan voor 

ontwikkeling. Deze duurt gemiddeld 3 maanden;
- 2. De inhoudelijke ontwikkeling. Met materiaal van LOI volgt het inhoudelijke onderwijs 

op afstand. Deze fase duurt gemiddeld 1,5 tot 3 jaar.
- 3. Werkervaringsportfolio. Tegelijkertijd beginnen de jongeren aan het uitvoeren van 

projecten voor externe opdrachtgevers. Hiermee 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.

Deze activiteiten worden niet strikt gescheiden doorlopen. Zo kan iemand al met projecten 
starten, terwijl certificering nog behaald moet worden.

Processen

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteitsprocessen van zorg voldoende te borgen is TriUnity een intensieve 
samenwerking aangegaan met Stichting Driestroom. Door deze samenwerking kunnen we 
als TriUnity gebruik maken van generieke diensten van Stichting Driestroom. Zo wordenwe
meegenomen in de certificeringen zoals die gelden in onze branche. Hierdoor zijn het 
kwaliteitshandboek, de procesbeschrijving en protocollen geïmplementeerd en hebben we 
het ISO 9001:2015 certificaat ontvangen.
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Organisatiestructuur  

Stichting TriUnity heeft 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.

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.

Formeel & juridisch 

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

In 2019 is vorm gegeven aan de invulling van 
meer onafhankelijke governance door de 
toetreding van Eva Walraven tot het bestuur.
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Eigen ontwikkeling

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
- Uitstroom naar betaalde arbeid (evt. met ondersteuning)

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

Sturing & monitoring 

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

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. Zo worden onze jongeren geholpen 
om zo veel mogelijk eigen regie te 
voeren.
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Stakeholderdialoog

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 met 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? 

Impactverantwoording
In 2020 geven we verder vorm aan onze impact meting. Het pad daarnaartoe 
bestaat uit de volgende stappen:
1. Een baselinemeting is uitgevoerd bij de huidige jongeren.
2. In onze processen is het meten en bijsturen vormgegeven. 
3. Samen met stakeholders en de jongeren zijn de verschillende vormen van 

impact vastgesteld. 
4. De eerste impactrapportage is opgesteld in april 2020.
5. Periodiek wordt de impact opnieuw gemeten. Hierbij worden een aantal 

focuspunten toegevoegd. 
6. Periodiek wordt een impacttafel georganiseerd waarin de impact wordt 

besproken en aangescherpt naar nieuwe inzichten.

Verantwoording Enkele citaten van opdrachtgevers van 
werkervaringsopdrachten.

Uitsnede uit Impactrapportage april 2020. 

“Wij hebben in de eerste periode heel veel 
gecontroleerd of het wel goed ging en of we iets bij 
moesten sturen. Ook of de handleiding wel duidelijk 
genoeg was. Daar zat dus best wel veel begeleiding in 
maar, je merkt bij de jongeren dat als ze eenmaal 
weten hoe het moet dat ze dan gaan als een speer. Dat 
werkt heel mooi.”

“Ik zou het zo weer doen. Wel met de wetenschap van 
hé, nu weet je hoeveel tijd je eraan kwijt bent, hoe je 
zo’n handleiding moet opstellen etc.”

“Het is echt niet voor iedere opdracht geschikt, maar 
als je wel iets repeterends hebt wat gewoon veel tijd 
kost en wat zij heel goed kunnen. Als we zien waar 
dat juist discipline en scherpte vraagt. Want dat is 
juist waar hun sterkte en goede kant ligt.”

https://triunity.nl/wp-content/uploads/2020/10/Impact-meting-Stichting-TriUnity-vdef.pdf
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Verantwoording Enkele Citaten van stakeholders
Impact realisatie

“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

“Sinds ik bij TriUnity ben merk ik dat ik 
wel weer positiever en gelukkiger ben 
dan wanneer ik voor een lange periode 
thuis zit. Dit komt omdat ik hier gewoon 
lekker aan de slag kan. Daarnaast vind 
ik hier ook aanspraak”. 

Jongere bij TriUnity, 
Uitsnede impactrapportage April 2020 

Activiteiten 
TriUnity

Jongeren en hun sociale omgeving

Onderwijsveld

Overheden

W
er

kg
ev

er
s

Outputs Effecten Impact

20 (deel)certificaten behaald voor opleidingen

17 opleidingen gestart

5 jongeren vanuit geïsoleerde thuissituatie

7 intakes voor werkervaringsplekken of stages

27 jongeren zijn gestart

20 Intakes afgerond; Jongeren kennen hun talent en hebben een plan voor de toekomst

1 jongere geslaagd voor toelatingsexamen HBO

20

17

27 x

x
x

x

x

x

1

20

5

7

75

x

75 dagen stage bij werkgevers 

4 jongeren aan onbetaalde arbeid

2 jongeren aan betaalde arbeid

4

x

x

2

1 jongere onder begeleiding terug naar regulier MBO

19 tredes gestegen op de participatieladderx19

2,6 gemiddelde stijging geluksgevoel (van 4,6 naar 7,2 gemiddeld, n=10)x2,6

x

1 x
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Financiële verantwoording
Verantwoording

De opstart van stichting TriUnity in 2018 en 
2019 is mede mogelijk gemaakt door de 
IGNITE Award van Anton Jurgens Fonds. 

Stichting TriUnity heeft als doelstelling om 
op jaarbasis een positieve EBITDA te 
realiseren van 20.000,-. In 2020 verwachten 
wij deze doelstelling te behalen. Aangezien 
de stichting een groot deel van de 
activiteiten ook op afstand heeft kunnen 
vormgegeven is het ontwikkelaanbod van 
de stichting niet materieel veranderd sinds 
de start van de Corona crisis. Dit geldt ook 
voor de actuele vraag naar, en vergoeding 
van, deze activiteiten. 

In het najaar van 2020 is de personele 
bezetting uitgebreid om nog meer ruimte 
voor en focus op de werving en 
begeleiding van werkgevers te gaan 
richten. Dit leidt tot hogere 
personeelskosten waarbij de revenuen van 
deze extra inzet pas eind 2021 worden 
verwacht. Het begrote exploitatietekort in 
2021 kan de stichting uit eigen reserves 
bekostigen.

Deze link verwijst naar het financieel jaarverslag 2019, zoals gepubliceerd op de website van TriUnity

Som der bedrijfsopbrengsten 70.356€      177.956€    223.220€    240.748€    
Opbrengsten 25.358€      122.279€    211.674€    240.748€    

25.358€      122.279€    196.577€    213.608€    
-€           15.098€      27.140€      

Overige bedrijfsopbrengsten 44.998€      55.677€      11.545€      -€           
44.998€      55.677€      11.545€      -€           

Kostprijs van de omzet -€           (10.495)€    (10.000)€    
Bruto Marge 70.356€      177.956€    212.724€    230.748€    

Som der bedrijfskosten 69.575€      126.925€    185.470€    238.672€    
Lonen en salarissen (1.786)€      (40.541)€    (54.815)€    (75.558)€    
Sociale lasten (283)€         (6.827)€      (31.943)€    (52.891)€    
Pensioen lasten (193)€         (3.316)€      (12.773)€    (18.890)€    
Overige personeelskosten (41.838)€    (40.023)€    (40.046)€    (40.223)€    
Huisvestingingskosten (15.129)€    (18.837)€    (19.387)€    (23.300)€    
Verkoopkosten (3.544)€      (6.938)€      (11.585)€    (11.080)€    
Algemene kosten (6.802)€      (10.443)€    (14.922)€    (16.730)€    
EBITDA 781€           51.031€      27.254€      (7.924)€      
EBIT (bedrijfsresultaat) 781€           51.031€      27.254€      (7.924)€      
Financiele baten en lasten (781)€         (1.172)€      (730)€         (696)€         
EBT (winst voor belasting) -€           49.859€      26.524€      (8.620)€      
Nettowinst -€           49.859€      26.524€      (8.620)€      

Prognose 
2021

  Omzet Driestroom
  Omzet overig

  Subsidies & bijdragen

2018 2019 Prognose 
2020

https://triunity.nl/wp-content/uploads/2020/10/Jaarrekening-Stichting-Triunity-2019.pdf


Mireille Hopman
Initiatiefnemer en directeur
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Afsluitende vraag

Wij bieden jongeren vanaf 16 jaar met autisme, een dagbestedingsindicatie en een 
gemiddeld tot hoog IQ een ontwikkeltraject, en begeleiden hen naar betaald werk. 
Uniek daarin is onze levensbrede aanpak, over de domeinen ontwikkelen, werken en 
vrije tijd heen. We bieden een zinvolle dagbesteding met oog voor individuele 
interesses en talenten, met als doel om uit te stromen naar loonvormende arbeid.

De uitstroom van een TriUnity jongere naar betaald werk wordt ondersteund door de 
coach. Deze TriUnity coach, ondersteunt zowel de werkgever, de jongere als de 
directe collega's. Dit zodat het uitstroomtraject succesvol is voor alle partijen. Door de 
inzet van de coach is het mogelijk om eventuele obstakels op tijd te tackelen en te 
bespreken.

Het is gebleken dat de inzet van TriUnity binnen een team leidt tot nieuwe inzichten en 
mogelijkheden en daarmee verrijking van de organisatie.

Sta jij als werkgever open voor een mooi traject, met een excellente werknemer van 
TriUnity, en coaching door onze TriUnity coach die samen met jou dit traject tot een 
succes weet te maken?
Dan kom ik graag in contact!

Tot snel!


