
Kort verslag van de activiteiten in 2016: 

In 2016 is er veel veranderd bij Stichting 070Watt.

We hebben heel veel leuke, grappige en soms hele stoute jongens en meiden langs zien 
komen. Het overgrote deel verlaat ons als we het er samen over eens zijn dat ze uit 
kunnen vliegen naar een baan, vervolgonderwijs of een beschermde werkplek. De 
leerlingen waren tot halverwege het jaar allen afkomstig van Pleysierschool Transvaal en 
Praktijkschool De Einder. Vooral met deze laatste hebben we veel samengewerkt het 
afgelopen jaar. Een hele plezierige samenwerking omdat we er hetzelfde instaan en met 
eenzelfde vasthoudendheid zoeken naar de positieve punten van onze jongeren en die zo 
veel mogelijk willen laten groeien.

De eerste 5 maanden zijn we ook heel druk bezig geweest om te voldoen aan alle eisen 
die het H10 inkoopbureau aan ons stelt ten einde jongeren aan ons toe te vertrouwen die 
doorverwezen worden door Justitie en Jeugdzorg. Hiervoor hebben wij ons laten 
registreren bij de WTZI en hebben we een AGBcode gekregen. Ook was een Raad van 
Toezicht nodig en tevens een transparantieverklaring via de notaris. Nadat we aan alle 
eisen voldeden hebben we begin juni een overeenkomst mogen sluiten met het H10 
inkoopbureau.

Deze overeenkomst heeft geleid tot nieuwe jongeren die door Justitie en Jeugdzorg bij ons
geplaatst zijn. Nieuwe jongeren, betekent groei en dus hebben we diverse nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers aangetrokken. Bij een aantal van deze vrijwilligers is 
inmiddels gebleken dat we zo goed bij elkaar passen dat ze aankomend jaar per 1 februari
in dienst treden.

De grootste groei heeft dit jaar plaatsgevonden in het Horeca-traject, waar we van 2 naar 
3 vaste begeleiders zijn doorgegroeid. Daarnaast draaien er ook nog 2 extra vrijwilligers 
mee. We willen tenslotte niet afwijken van een begeleiding van 1 op 3, maximaal 4 
jongeren. Juist de aandacht die onze jongeren krijgen zorgt voor zelfvertrouwen en groei.
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In de zomer van 2016 hebben we nog wel een beroep moeten doen op Stichting 
Boschuysen, teneinde de financiële dip op te vangen die de zomervakantie met zich 
meebrengt. We zijn er echter van overtuigd dat dat met het binnenhalen van het H10 
inkoopcontract dit jaar voor het laatst is dat dit een probleem is. De jongeren die via deze 
weg binnenkomen blijven zomers gewoon doorlopen en zijn juist gebaat bij het feit dat wij 
gewoon open blijven.

Al met al hebben we een jaar doorgemaakt waar we heel positief op terugkijken. Een jaar 
waarin we een enorme professionaliseringsslag gemaakt hebben. En toch het persoonlijke
hebben weten vast te houden.

We kijken halsreikend uit naar 2017!
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