Bestuursverslag 2021
Algemene informatie
Voor u ligt het bestuursverslag behorend bij de jaarrekening 2021 van de Stichting Innovatiefonds
PROVSO.WORKS (hierna te noemen: het Innovatiefonds). Het was een bijzonder jaar – en weer een
coronajaar. Al met al niet het makkelijkste jaar om een nieuw fonds van de grond te krijgen en
betrokkenen te bereiken. Toch is het gelukt

!

We blikken terug op 2021 en kijken vooruit naar 2022.

De doelstelling
Het Innovatiefonds is opgericht op 8 oktober 2020 heeft ten doel het vanuit de gezamenlijke ambitie
van de scholen voor Praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) gevestigd in
arbeidsmarktregio Rijnmond (doen) bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de
samenleving met uitstroomperspectief arbeid worden opgeleid voor en geplaatst op een passende,
bestendige duurzame werkplek, zoals is opgenomen in het Convenant (Samen)Werken Loont de dato
zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Het bestuur & Raad van Toezicht
Het bestuur van het Innovatiefonds PROVSO.WORKS heeft in 2021 bestaan uit:
•

Mevrouw H. M. van der Kolk - voorzitter;

•

De heer J. van Dijk - penningmeester;

•

Mevrouw O.H. Kammeron – lid;

•

De heer P.R. Slier – lid.

De raad van toezicht van het Innovatiefonds bestaat uit:
•
•

Mevrouw E. Smit – voorzitter;
De heer S. Hauptmeijer – lid.

Organisatie
Vanuit Cairos BV is Annette van Waning is vanaf 2019 de kwartiermaker geweest en heeft in 2020
het Innovatiefonds daadwerkelijk opgericht. Vanaf 2021 vervult zij de rol van fonds- en
programmadirecteur. Vanuit deze rol heeft zij contact met de besturen van de betrokken PRO en
VSO scholen, de stuurgroep, projectbetrokkenen en met het bestuur en de raad van toezicht van het
Innovatiefonds. Daarnaast onderhoudt zij contacten met diverse stakeholders zoals de gemeente
Rotterdam, werkgevers in de regio alsmede gremia zoals De Normaalste Zaak, VNONCW, AWVN en
daartoe relevante overheden.
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De activiteiten van de fonds- en programmadirecteur worden onderscheiden in activiteiten ten
behoeve van de projecten en activiteiten ten behoeve van de gehele organisatie. De interne
uitvoeringsorganisatie is verder opgebouwd, relaties met de scholen en haar besturen zijn
geïntensiveerd en de -administratieve- processen en procedures rondom de project aanvragen zijn
verfijnd.
In september 2021 is het beleidsplan besproken met het bestuur en de Raad van Toezicht. In juni
2022 zal dit beleidsplan geëvalueerd worden en indien gewenst en nodig aangepast.

Financiële informatie
Het eigen vermogen van de stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS bedraagt eind 2021 €
2.233.494. In 2021 zijn de eerste vijf subsidies aan projecten toegekend voor een bedrag van €
230.000. Deze subsidies worden in tranches uitbetaald in relatie tot de voortgang van de projecten.
In 2021 is € 140.000,- uitbetaald. Dit betekent dat € 90.000,- in 2022 uitbetaald zal worden. De
ambitie was om meer subsidies toe te kennen, dit is niet gelukt omdat het aantal aanvragen niet
toereikend was.
In 2021 zijn geen afdrachten van de scholen ontvangen. Wel is een subsidie van € 3.890,- ontvangen
van ‘Nederland Onderneemt Maatschappelijk’ voor de organisatie van het InnovatieLAB.
Het bestemmingsfonds is de zogenoemde ‘pot’ van het Innovatiefonds waaruit fondsaanvragen en
overhead gefinancierd kunnen worden. In 2021 bedragen de kosten € 414.738,-. De kosten zijn
opgebouwd uit kosten voor de fondsorganisatie, verstrekte subsidies aan de projecten, financien &
administratieve ondersteuning en IT ondersteuning.
Aan ondersteunende, IT en communicatie activiteiten is € 25.797,- besteed in 2021. Hiervoor zijn
onder andere twee animaties gemaakt en diverse praatplaten voor de projecten tot stand gekomen.
Deze zijn geplaatst op de website. Daarnaast is promotiemateriaal gemaakt zoals banners, mokken
en pennen.
De samenwerking met Van Dijk Subsidieadvies is in 2021 goed en prettig verlopen. Het proces van
goedkeuring van de facturen is verbetert en regelmatig heeft overleg en afstemming plaatsgevonden
over toegekende subsidies en uitbetaling daarvan in relatie tot de voortgang van projecten.
In 2021 is de samenwerking met de accountant geïntensiveerd zodat zij meer feeling en inzicht
hebben verkregen in het Innovatiefonds.
Het Innovatiefonds heeft met terugwerkende kracht de ANBI status verkregen vanaf 1 januari 2021.
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Activiteiten
Projecten
Het jaar 2021 waarover dit verslag gaat – heeft in het teken gestaan van echt uit de startblokken
komen na een lange aanloopperiode. In het jaar 2021 zijn vijf projecten goedgekeurd met een
gezamenlijke subsidiebedrag van € 230.000. De uitbetaling van de subsidies heeft deels
plaatsgevonden in 2021 en zal deels ook in 2022 plaatsvinden aangezien projecten over het
schooljaar heen uitgevoerd worden.
De projecten zijn door de aanvragers van diverse scholen online ingediend en gepresenteerd aan de
innovatiecommissie. Zij hebben de projecten in twee rondes beoordeeld en van advies voorzien
alvorens deze voor te leggen aan het bestuur ter besluitvorming.
De onderstaande projecten zijn goedgekeurd in 2021 en van start gegaan.
Project
FrisFacilitair Academie
Job Academie 2.0
Pizzaiolo
Bouwtalent & Co
Vorkheftruck doorstroom
Totaal toegezegd jaar 2021

Bijdrage Innovatiefonds
€ 50.000
€ 50.000
€ 30.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 230.000

Bij aanvang van de projecten zijn de zogenoemde startgesprekken gevoerd en is de planning voor de
vervolggesprekken gemaakt. Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt dat aan het bestuur en
RvT wordt toegestuurd ter informatie.
In 2021 zijn de voorbereidingen gestart om zogenoemde overkoepelende projecten aan te vragen.
Dit wil zeggen VOOR alle scholen en DOOR alle scholen. De fonds- en programmadirecteur heeft
hierbij een faciliterende rol gespeeld en de betrokkenen vanuit de scholen hebben inhoudelijke
kennis en expertise gedeeld. In januari 2022 worden twee overkoepelende projecten beoordeeld
door de innovatiecommissie en het bestuur.
InnovatieLAB & InnovatieTALK & Informatiebijeenkomst
Het Innovatiefonds heeft in 2021 twee keer een bijeenkomst georganiseerd voor alle scholen en
geïnteresseerden. Dit als start van een nieuwe call zijnde de aanvraagperiode. Beide keren is deze
sessie gefaciliteerd vanuit een studio in Rotterdam met live gasten en sprekers en was voor iedereen
online via TEAMS te volgen.
Op 21 januari is het eerst InnovatieLAB gehouden. Na een algemene introductie, een reflectie door
de voorzitter van de innovatiecommissie zijn vier online workshops gehouden over uiteenlopende
onderwerpen. Tenslotte is een update gegeven van projecten in de pijplijn.
Op 27 mei is een algemene informatiebijeenkomst online gehouden voor geïnteresseerden in het
Innovatiefonds. De animaties over het Innovatiefonds en de projectaanvraag zijn gelanceerd en een
drietal projecten hebben zich gepresenteerd.
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Aansluitend zijn in drie sessies deelonderwerpen behandeld zoals: werkgevers & onderwijs – hoe
wordt samenwerken een succes, project aanvraag in de praktijk – hoe realiseer ik een succesvolle
aanvraag en vraag maar raak – alles wat je nog meer wil weten.
Op 14 september is het InnovatieLAB gehouden met als programma de update van het
Innovatiefonds en een bijdrage van Erna Hooghiemstra – lector Sociale Innovatie & Samenwerken
aan de Hogeschool Rotterdam. Ook hebben twee projecten het podium gekregen en zijn
geïnterviewd over hun project en de stand van zaken.

Overleg
Vanuit het Innovatiefonds is in 2021 intensief contact geweest met de volgende gremia.
De stuurgroep, deze bestaat uit acht gemandateerde personen en zij zijn afgevaardigden vanuit de
schoolbesturen. De stuurgroep heeft elkaar in het coronajaar veelal via TEAMS gesproken. Van elk
overleg is een verslag gemaakt. De stuurgroep is in 2021 acht keer bij elkaar gekomen. Naast het
overleg in de stuurgroep heeft de fonds- en programmadirecteur regelmatig contact met leden van
de stuurgroep om af te stemmen en voor te bespreken.
Het bestuur is in 2021 zes keer bij elkaar gekomen, vooral via TEAMS hebben zij elkaar gesproken.
Van elk overleg is een verslag gemaakt.
De Raad van Toezicht is in 2021 drie keer bij elkaar gekomen waarvan twee keer samen met het
bestuur.
De innovatiecommissie beoordeelt de projecten. Nadat de eerste sessies in 2021 zonder toelichting
heeft plaatsgevonden van de aanvragers is besloten dat dit een essentieel punt is. Dit betekent dat
een aanpassing heeft plaatsgevonden en vanaf de 2e call de aanvragers pitchen bij de
innovatiecommissie en in gesprek gaan over de aanvraag. De project aanvragers voor wie dit in
eerste instantie niet beschikbaar was hebben later in het proces alsnog de kans gekregen hun project
toe te lichten.
In 2021 is gebleken dat het ondersteunen en faciliteren van de project aanvragers belangrijk is om
tot een goede aanvraag te komen. Dit betekende dat de fonds- en programmadirecteur veelvuldig en
internsief contact heeft gehad met de aanvragers. Veelal als vraagbaak en meedenker.
Het Innovatiefonds heeft op het congres van PRO, VSO en VMBO een presentatie gegeven over het
fonds, de totstandkoming, de doelen en de resultaten. Dit ter inspiratie van PRO en VSO scholen in
Nederland.
Ambitie is om in 2022 vanuit de netwerkgedachte meer in contact te komen met werkgevers.

Communicatie
Voor het Innovatiefonds is het belangrijk dat de betrokken scholen met hun medewerkers en
besturen weten dat het fonds er is. Immers, zij kunnen met elkaar en met een werkgever project
aanvragen indienen. De volgende producten / materialen zijn gebruikt en geproduceerd om het
innovatiefonds communicatief neer te zetten.
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•

•

•

•

Animatie – het Innovatiefonds heeft twee animaties laten maken. Eén over het fonds als geheel
en één over het aanvraagproces. Beiden zijn geplaatst op de website en worden gebruikt bij
presentaties.
Praatplaten – van de projecten zijn zogenoemde praatplaten gemaakt. In één oogopslag is
duidelijk waar het project over gaat. Ook zijn praatplaten gemaakt over het Innovatiefonds in het
algemeen en over samenwerken en sociale innovatie. Deze zijn geplaatst op social media
kanalen, de website en zijn aan de projecten beschikbaar gesteld.
Blogs – Om de projecten ‘in the picture’ te zetten zijn van een aantal projecten verhalen gemaakt
in de vorm van een blog. Hiervoor zijn de projectbetrokkenen geïnterviewd. Deze blogs zijn
geplaatst op sociale media en de website.
Overig materiaal – ter promotie van het Innovatiefonds bij de scholen, werkgevers en andere
gremia zijn mokken, pennen en banners gemaakt.

Wat hebben we bereikt & Vooruit kijken
Het jaar 2021 – een coronajaar - heeft in het teken gestaan van ‘uit de startblokken’ komen, elkaar
leren kennen en gaan samenwerken. Terugkijkend is veel bereikt, zijn vijf projecten van start gegaan,
hebben betrokkenen van de PRO en VSO scholen elkaar gevonden en zijn daadwerkelijk gaan
samenwerken.
Projecten in 2022
In 2022 heeft het Innovatiefonds de ambitie om 10 nieuwe projecten te financieren die door scholen
worden ingediend. Dit kunnen projecten zijn door twee scholen en een werkgever maar ook
overkoepelende projecten die ten goede komen aan ALLE scholen.
Daarnaast wil het Innovatiefonds ook een rol spelen in het mogelijk maken van nieuwe technologie
binnen het PRO en VSO onderwijs door dit in de projecten te stimuleren. In 2022 is daarnaast de blik
gericht op het verduurzamen, het opschalen en bestendigen van de lopende projecten.
De onderstaande projecten zitten in de pijplijn voor het jaar 2022:
•
•
•
•
•
•

Digitale Beeldbank – reeds akkoord & gestart in 2022
Lunch Bunch – nieuwe aanvraag in call 4 – behandeling maart – mei 2022
Active Floor – nieuwe aanvraag in call 4 – behandeling maart – mei 2022
Job Academie 2.0 – fase 2 – aanvraag loopt – behandeling maart – mei 2022
Vorkheftruck – fase 2 – aanvraag loopt – behandeling maart – mei 2022
Fris Facilitair Academie – fase 2 – aanvraag loopt – behandeling maart – mei 2022
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RealistenRaad
Inclusie vindt het Innovatiefonds belangrijk en daarmee samenhangend de wens vanaf de oprichting
om jongeren te betrekken bij het Innovatiefonds. Immers, wij willen MET de jongeren praten en niet
OVER de jongeren. Hiervoor zal een voorstel worden gemaakt om dit verder vorm en inhoud te
geven in het jaar 2022. We noemen dit de RealistenRaad.
Werkgevers & Netwerken
Om het Innovatiefonds meer bekendheid te geven zullen de contacten met werkgevers en
netwerken waarin zij zich bevinden worden geïntensiveerd. En is het de ambitie om een
Innovatiefonds Festival te organiseren.
Capaciteit
Het zal in 2022 een uitdaging zijn de ambities te realiseren in relatie tot de beschikbare tijd en
capaciteit. Dit betekent dat op bepaalde vlakken externe capaciteit nodig zal zijn.
Begroting 2022
Het Innovatiefonds heeft een begroting gemaakt voor het jaar 2022. In 2022 zullen geen financiële
middelen instromen vanuit de betrokken scholen in het Innovatiefonds.
Onderstaand de uitgaven op hoofdlijnen die zijn opgenomen in de begroting:
•

•
•
•

Voor vaste en jaarlijks terugkerende kosten is € 197.140 begroot. Hieronder vallen posten zoals
fonds- en programmamanagement, administratieve ondersteuning, communicatie, IT,
accountantskosten en bank- en verzekeringskosten;
Voor het ondersteunen van projecten is € 80.000 begroot. Onderdeel hiervan is het opzetten en
realiseren van de genoemde RealistenRaad;
Doel om meer subsidies toe te kennen aan projecten, hiervoor is € 515.000 begroot;
Voor vervolgaanvragen van reeds lopende projecten is € 210.000 begroot;

Samenvattend was 2021 een bijzonder jaar. Het Innovatiefonds is binnen de scholen – zelfs in het
coronajaar – zichtbaarder geworden en project aanvragers weten de weg maar het Innovatiefonds te
vinden.

Rotterdam; 25 mei 2022

Mevrouw H.M. van der Kolk, voorzitter
De heer J. van Dijk, penningmeester
Mevrouw O.H. Kammeron, lid
De heer P.R. Slier, lid

