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1. ORGANISATIE: PROJECT 8 

1.1 Inleiding 

Vanaf 2014 zijn er meer vluchtelingen naar Nederland gekomen dan de 
voorgaande jaren. Zodra deze vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben 
en dus statushouder zijn mogen ze werken in Nederland. Helaas heeft maar 
26% na het behalen van de inburgeringscursus een baan, de rest ontvangt 
een bijstandsuitkering. Van de 26% die wel werk hebben gevonden heeft 81% 
een deeltijdbaan en 89% een tijdelijk contract (CBS).  

Dat statushouders lastig werk vinden komt door een taalachterstand, mentale 
en fysieke gezondheidsproblemen, geen (erkende) opleiding of diploma, een 
kleiner sociaal netwerk en onbekendheid en vooroordelen bij werkgevers 
(Kennisplatform Integratie & Samenleving). Uit onderzoek van het WODC en 
SCP komt naar voren dat statushouders met een erkend en/of Nederlandse 
diploma veel vaker een baan hebben dan statushouders zonder diploma.  

Werkgevers zeggen ervoor open te staan om statushouders in dienst te 
nemen, maar nemen nog relatief weinig initiatief. De taal vormt de grootste 
barrière, maar ook gebrek aan kennis en informatie bij de werkgevers, de 
rechtsonzekerheid en de extra werklast vormen drempels. 

Dit betekent dat het voor niet- of laaggeschoolde statushouders extra 
uitdagend is om een duurzame baan te vinden.  

De competenties die nodig zijn op de werkvloer volgens werkgevers zijn: 
discipline, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, creatief en kritisch denken, 
persoonlijke ethiek, teamwerk en communicatie- en sociale vaardigheden. Dit 
zijn vaardigheden die voor werknemers zonder migratieachtergrond voor de 
hand liggend, maar statushouders komen vaak uit landen waar bijvoorbeeld 
kritisch denken niet wordt getolereerd, of waar op tijd komen niet belangrijk is, 
hier is dus extra begeleiding voor nodig.  

Project 8 is er voor werkgevers en statushouders die met elkaar een 
samenwerking willen starten, maar wat hulp kunnen gebruiken. Hulp bij het 
overbruggen van cultuurverschillen, fiscale regelingen, vakkennis, normen en 
waarden op de werkvloer, het maken van een groeiplan en extra begeleiding 
voor de statushouder en werkgever. Project 8 werkt niet alleen vanuit het 
perspectief van de werkgever maar houdt ook rekening met de achtergrond 
van de nieuwe medewerker.  
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1.2 Missie en Visie  

Missie:  
Project 8 zet zich actief in om nieuwkomers en werkgevers dichter bij elkaar 
te brengen, om duurzame arbeidsrelaties tot stand te laten komen en de 
solidariteit in de samenleving te vergroten.  

Visie:  
Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin ieder de kans krijgt 
zichzelf te zijn, te leren en te groeien. 

1.3 Bestuur en directeur  

Jorien van Treeck – voorzitter 
Mohamad Altala – penningmeester 
Martijn Grosmann – algemeen bestuurslid  

Michelle Koomen – directeur  

1.4 Beloningsbeleid 

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloningen. 

De functie van directeur is een betaalde functie. Vanwege het minimaliseren 
van financiële risico’s is de directeur niet in dienst van de stichting, maar 
wordt zij ingehuurd. Voor de functie van directeur is €60,- per uur 
afgesproken. De kosten van eventueel ander ingehuurd personeel variëren 
afhankelijk van leeftijd en werkervaring en zijn rond de €50,- per uur. Dit is 
inclusief werkgeverslasten, pensioenopbouw en alle noodzakelijke 
verzekeringen.  

1.5 Partners 

John Koomen Tuinen  
Branchevereniging VHG - Voor ondernemers in het groen 
GroenStart 
Stichting Ykeallo 
Stichting Lemat 
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1.6 Gegevens  
 
Organisatiegegevens 
Handelsnaam: Project 8 
Adres: Lampongstraat 22, 1094AV 
ANBI-status: in voorbereiding 
KvK: 862436084 

Contactgegevens 
Contactpersoon Michelle Koomen, directeur 
E-mailadres  michelle@project8.work 
Telefoon  0646012459   
Website  www.project8.work 
LinkedIn  project8.work 
Instagram  project8.work 

1.7 Theory of Change  

Vind onze Theory of Change hier. 

 
2. Onze aanpak 

Veel ambachtsbedrijven in Nederland hebben tekort aan personeel, terwijl er 
veel nieuwkomers staan te springen om aan het werk te gaan. Werkgevers 
vinden het lastig, maar vaak ook spannend om in contact te komen met deze 
doelgroep. Je krijgt namelijk te maken met een andere taal en cultuur. Hoe ga 
je daarmee om? Hoe laat je zoiets slagen? Project 8 begeleidt de werkgever 
met dit gehele proces met als doel zoveel mogelijk nieuwkomers aan een 
baan te helpen.  

Project 8 werkt niet alleen vanuit het perspectief van de werkgever maar 
houdt juist rekening met de achtergrond van de statushouder. Er zijn 
verschillende achtergronden en problemen waarmee statushouders kampen. 
Zoals een gebrek aan kennis van de nieuwe taal en cultuur, psychische 
problemen en geen waardering voor de behaalde diploma’s in het land van 
herkomst.  

We richten ons vooral op de begeleiding tijdens het in dienst nemen van 
statushouders en de volledige nazorg.  De volgende dingen verstaan wij 
onder begeleiding:  
 
- uitdagingen in de privésfeer, die werk belemmeren, oplossen zoals woon-
werk verkeer, schulden of kinderopvang. 
- financiële kennis geven zoals omgaan met geld maar ook het begrijpen van 
de belastingdienst. 
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- Normen en waarden op de werkvloer (op maat) 
- hulp bij goede arbeidsrelatie door middel van dialoog, workshops en één op 
één gesprekken. 
- de interculturele communicatie 

2.1 Onze ambities  

We willen in 2021-2022 minimaal 25 nieuwkomers helpen aan een nieuwe 
baan, waar zij zichzelf mogen zijn, plezier hebben en op hun eigen tempo 
mogen leren. Ook willen wij minimaal 30 werkgevers kennis laten maken met 
de doelgroep en zo de solidariteit en bewustwording vergroten. 

2.2 Hoe doen we dat? 

We bieden drie diensten voor werkgevers aan: 

Dienst 1. het volledig ontzorgen van de werkgever in drie fases 

● De startfase  - samen met de statushouder wordt er een werkplan 
opgesteld. Welke talenten en vaardigheden heeft de statushouder al? Wat 
vindt hij/zij leuk of wilt hij graag leren? Wat moet hij nog leren en hoe 
lossen we belemmeringen op? Samen met de werkgever wordt er 
gekeken naar wat er in het bedrijf nodig is, hoe de komende maanden het 
traject eruit ziet en waar er financiële voordelen te winnen zijn.  

● Aan de slag - de statushouder gaat onbetaald aan de slag bij het bedrijf 
met behoud van uitkering. Er is intensief contact met werkgever en 
statushouder. Tijdens het traject vinden er op maat workshops plaats die 
zich richten op het verbeteren van de professionele en sociale 
vaardigheden. Dit wordt op maat gemaakt aan de hand van de 
benodigdheden bij werkgever en statushouder.  

●  Een betaalde baan - indien beide partijen akkoord gaan, gaat de 
statushouder betaald in dienst. Tijdens deze periode wordt er nazorg 
verleend. Om de ontwikkeling van de statushouder te volgen en waar 
nodig te stimuleren, bieden we begeleiding op en rondom de werkvloer.   

Dienst 2. helpen bij de onboarding voor vluchtelingen (op maat) 

Door nieuwe medewerkers op goede wijze te laten landen in een organisatie 
zullen ze sneller productief zijn en zich betrokken voelen bij het team. Het is 
dus belangrijk om een goede onboarding te ontwikkelen dat verder gaat dan 
een eenvoudige introductie tot de werkplek. Onboarding refereert naar het 
mechaniek waardoor nieuwe werknemers de nodige kennis, vaardigheden en 
gedrag verwerven om ingewijden te worden binnen het bedrijf. 
  
In principe geldt een goede onboarding voor iedere nieuwe werknemer binnen 
het bedrijf. Bij het aannemen van een vluchteling zullen er met meer dingen 
rekening gehouden moeten worden dan anders. Dit zal geïntegreerd moeten 
worden in het onboardingsplan. 
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Project 8 helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van de juiste onboarding voor 
het deelnemende bedrijf en nieuwe werknemer(s). We hebben een methodiek 
ontwikkeld met de 5 C’s (Compliance, Clarification, Culture, Connection en 
Check back) als leidraad.  

Dienst 3. het geven van informatieve workshops  

Project 8 heeft drie informatieve workshops ontwikkeld met betrekking tot het 
aannemen van een statushouder. De workshops worden op maat gemaakt, 
naar behoefte en wens van de werkgever. De workshops behandelen de 
thema’s Social Return, Interculturele Communicatie en de Werkwijzer 
Vluchtelingen. 

2.3 Wat is daar voor nodig? 

Samenwerkingen 
Samenwerkingen met ondernemers binnen de ambachtseconomie, maar ook 
met andere stichtingen, overheidsinstanties en individuen. Enerzijds om 
kennis en ervaringen te delen om de statushouders zo goed mogelijk te 
kunnen ondersteunen, anderzijds om werkgelegenheid voor de doelgroep te 
creëren en toekomstige werkgevers te vinden. 

Professionalisering 
Wij streven ernaar een serieuze partner te worden voor werkgevers om mee 
samen te werken, alleen op deze manier kunnen wij statushouders op de 
juiste manier helpen aan een goede baan. De juiste skills en kennis in huis 
halen is dus nodig. Voor deze professionalisering is het nodig snel projecten 
te starten, maar ook de juiste fondsen aan te schrijven om voldoende 
financiële middelen te verkrijgen. 

Methodiek ontwikkelen voor de juiste onboarding 
Door nieuwe medewerkers op goede wijze te laten landen in een organisatie 
zullen ze sneller productief zijn en zich betrokken voelen bij het team. Het is 
dus belangrijk om een goede onboarding te ontwikkelen dat verder gaat dan 
een eenvoudige introductie tot de werkplek. Deze ontwikkeling gaan wij doen 
met ervaren partijen zoals Stichting Lemat en Stichting Ykeallo.  

Samenwerking met GroenStart 
GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort NHN. 
Hun trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in 
de agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet 
dat op maatwerkniveau en werkt met verschillende doelgroepen o.a. 
vluchtelingen. Project 8 en GroenStart hebben de handen ineen geslagen om 
dit traject op zoveel mogelijk plekken voor geïnteresseerde statushouders te 
faciliteren.  

 7



3. ANBI randvoorwaarden 
De ANBI-status is in aanvraag. De verwachting is dat deze uiterlijk juni 2020 
binnen is (met terugwerkende kracht naar maart 2020). Noodzakelijke 
randvoorwaarden voor de ANBI-status zijn hieronder weergegeven. 

3.1 90% eis 
Conform de ANBI-eisen moet minstens 90% van de activiteiten voldoen aan 
de eis dat deze nagenoeg geheel een algemeen belang dienen. Zoals 
beschreven in dit beleidsplan dienen alle activiteiten van Project 8 het 
algemeen belang.  

3.2 Geen winstoogmerk 
Project 8 heeft geen winstoogmerk. In de ANBI- voorwaarden van de 
Belastingdienst wordt gesteld dat: 

Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar activiteiten die het 
algemeen belang dienen. Een ANBI moet wél winst maken uit commerciële 

fondsenwervende activiteiten. Voorwaarde is dat de winst ten goede komt aan 
de hoofdactiviteiten van uw ANBI. 

Project 8 maakt winst uit het verkopen van haar diensten, fondsen en 
subsidies. Deze winst komt volledig ten goede aan de doelstelling van de 
stichting.  

3.3 Integriteitseisen 
Er mag geen twijfel bestaan over de integriteit van de betrokken personen bij 
de stichting, zoals een bestuurder, leidinggevende of gezichtsbepalende 
personen van de stichting. Voor Project 8 zijn dit concreet de bestuursleden, 
de directeur en werknemers en andere gezichtsbepalende betrokkenen.  

3.4 Zeggenschap over het vermogen 
Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen 
van de stichting alsof het zijn eigen vermogen is. Geen van de bestuurders en 
beleidsbepalers heeft een meerderheid in de zeggenschap over het 
vermogen. Ook heeft geen van de bestuursleden een doorslaggevende stem 
of veto. Elk van de bestuursleden hebben evenveel stemrecht.  

3.5 Beperkt eigen vermogen 
Project 8 houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor activiteiten. Bij de 
goedkeuring van de jaarrekening wordt de actuele balans gecheckt op dit 
bestedingscriterium door de penningmeester.  

3.6 Beloning beleidsbepalers  
Het bestuur van Project 8 ontvangt geen beloning zoals vastgelegd in de 
statuten. Wel ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten en 
vacatiegeld dat niet hoger is dan de vergoeding opgenomen in het Besluit 
vergoedingen adviescolleges en commissie.  
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3.7 Publicatie gegevens ANBI op het internet 
De vereiste gegevens van Project 8 zijn gepubliceerd op www.project8.work 

Naam van de instelling 
• Het RSIN 
• Contactgegevens van de stichting 
• Beschrijving van doelstelling van Project 8 
• De hoofdlijnen van het beleidsplan 
• De namen en functie van de bestuurders 
• Het beloningsbeleid 
• Het actueel verslag van de activiteiten 
• De financiële verantwoording. 

3.8 Wijze van verwerving inkomsten 
Project 8 verwerft haar inkomsten door middel van het verkopen van haar 
diensten aan werkgevers en gemeenten. Daarnaast verwerft Project 8 haar 
inkomsten door middel van fondsenwerving ten bate van de doelstelling 
conform haar statuten.  

3.9 Beheer en besteding van het vermogen 
Het dagelijks beheer van het vermogen ligt onder de verantwoordelijkheid van 
de directeur van Project 8. Zij draagt verantwoording af aan het bestuur 
hierover, in het bijzonder de penningmeester. Bij uitgaven hoger dan €1.500,- 
moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het bestuur.  

De besteding van het vermogen van Project 8 mag slechts gedaan worden 
ten dienste van de doelen van de stichting. Het bestuur ziet daarop toe en legt 
hierover verantwoording af in het jaarverslag. 

3.10 Verhouding tussen beheerkosten en bestedingen 
De beheerkosten van de ANBI moeten in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen. Beheerkosten zijn kosten voor het beheer van de stichting, zoals 
de kosten die verband houden met het voeren van administratief beheer 
(bijvoorbeeld kosten voor een boekhouder).  

3.11 Opheffing 
Bij opheffing van de stichting zal eventueel positief saldo, conform haar 
statuten, worden gedoneerd aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.  

3.12 Administratieve verplichting 
Vanuit het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor het toezicht op 
het voeren van de administratie. De dagelijkse verantwoording light hiervoor 
bij de directeur. Jaarlijks wordt dit verantwoord in het jaarverslag. Indien 
gewenst is de actuele administratie opvraagbaar bij de directeur.  

 9

http://www.project8.work


4. Statuten stichting 

De statuten van Stichting Project 8 vind je hier! 
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