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MEER ARBEIDSPLEKKEN 
VOOR MENSEN MET EEN AFSTAND 
TOT DE ARBEIDSMARKT.
MEER SLIMME FINANCIERING ERVAN.



INTRODUCTIE

M I S S I E  VA N  E V E R Y DAY  H E R O E S 

We willen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volledig onderdeel uitmaken 
van de werkende maatschappij en we zorgen dat iedereen daaraan bij kan dragen: de 
overheid, instanties, kandidaten zelf en het bedrijfsleven. Met Everyday Heroes worden 
belangen van alle stakeholders ingezet voor één gemeenschappelijk doel: een arbeids-
markt waarin iedereen meedoet!

Everyday Heroes helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. 

P R O B L E E M ?

Met de Participatiewet wil de overheid 
meer mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk krijgen. Ze 
beoogt een “inclusieve samenleving”. 
Instanties die deze doelgroep naar werk 
begeleiden, begeven zich in een complex 
(politiek) speelveld waarbij het maken 
van een match tussen vraag en aanbod 
vaak niet afdoende is, onder andere door 
tegengestelde (financiële) belangen. 

Hierdoor valt een grote groep tussen wal 
en schip. De oorzaak gaat schuil in het 
feit dat belanghebbenden te veel vanuit 
eigen belang naar de doelgroep kijken 
en dat wordt ook nog eens versterkt 
door tegenstrijdige (financiële) belangen. 
Everyday Heroes zet zich in om een brug 
te slaan tussen deze belangen en als 
smeermiddel tussen partijen om succes 
mogelijk te maken. 

WAT  D O E T  E V E R Y DAY 
H E R O E S ?

Everyday Heroes werkt met certificaten. 
Het ene bedrijf koopt een certificaat, 
het andere benut een certificaat. Gelden 
uit certificaten worden ingezet om de 
laatste (financiële) obstakels voor een 
duurzame werkplek weg te nemen zodat 
de kandidaat dat ene contract wél weet 
te bemachtigen. Bijvoorbeeld door 
begeleiding te bekostigen, reiskosten, 
een cursus of werkplekaanpassingen. We 
voorkomen dat mensen verdwaald raken 
in oerwouden van regels.

Het is innovatief, publiek-privaat, het 
is sociaal ondernemen en samen laten 
we zien dat het oplossen van ‘kleine 
problemen’ tot grootse resultaten leidt!

Everyday Heroes maakt de match tussen 
een certificaathouder en de plaatsing van 
een kandidaat. Alle successen worden 
zichtbaar gemaakt, waardoor er alleen 
maar winnaars zijn.
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“Diversiteit in een organisatie is waardevol. Een steentje 
bijdragen ook. Inzetten van arbeidsgehandicapten 
dus. Met Everyday Heroes kunnen we financiële 
obstakels wegnemen en elkaar helpen om duurzame 
plaatsingen van kandidaten te realiseren. Het Everyday 
Heroes brengt mogelijkheden bij elkaar waardoor de 
belemmeringen verdwijnen.”

— Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER

W I E  H E L P E N  W E  A A N  H E T  W E R K ?

We richten ons op kandidaten die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het 
wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Kandidaten zoals:

H E T  O N T S TA A N ?

Everyday Heroes is ontstaan vanuit 
het oersimpele principe van elkaar 
gewoon een beetje helpen. Omdat 
iedereen in Nederland een kans op een 
passende baan verdient, ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dit draagt bij aan een gezonde en vitale 
arbeidsmarkt en aan een samenleving 
waarin niemand wordt uitgesloten. 

Omdat een grote groep van 
honderdduizenden mensen door 
tegenstrijdige (financiële) belangen en 
een oerwoud aan regels tussen wal en 
schip raakt, zijn we gestart met Everyday 
Heroes.

Anne is een 
gemotiveerde 
enthousiaste man met 
een passie voor koken. 
Met hulp van de BNG 
Bank heeft een contract 
gekregen als kok bij De 
Nieuwe Poort.

Ravenna is een vrolijke 
en behulpzame dame. 
Met extra begeleiding 
en training kreeg ze 
een vast contract in de 
horeca. SAP maakte dit 
mogelijk. 

Joeri is handig; hij 
kon aan de slag als 
Technisch Medewerker. 
Gazelle nam de grote 
afstand naar zijn 
werkplek weg met een 
elektrische fiets.
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HOE GAAT HET MIS?

KLEINE PROBLEMEN IN EEN OERWOUD VAN REGELS

begeleiding
zit niet in budget

cursus volgen
is onbetaalbaar

werkplek aanpassen
wordt niet vergoed

reiskosten
niet vergoed

EVERYDAY HEROES HELPT
WAAR DE REGELS NIET VOLSTAAN



IEDEREEN KENT WEL EEN 
VOORBEELD.  EEN FAMILIELID, 
IEMAND UIT DE BUURT OF VAN 
DE SPORTVERENIGING.  IEMAND 

DIE JE OP WEG WILT HELPEN EN 
EEN VOLWAARDIGE ROL IN DE 

MAATSCHAPPIJ  GUNT.



STRATEGISCHE KADERS

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn geen vastomlijnde groep. De één vindt 
makkelijk zijn weg, de ander valt tussen wal en schip. Om ons niet te beperken, gelden de 
strategische kaders als het geweten en het kompas om de doelstelling van een arbeids-
markt waarin iedereen meedoet te bereiken. 

E V E R Y DAY  H E R O E S …

 ` …richt zich op echte banen, mét contract, voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 ` …betrekt werkgevers, instanties, de overheid en de kandidaat zelf bij de invulling 
van een arbeidsmarkt waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
meedoen.

 ` …creëert voldoende beweging bij stakeholders om continu de obstakels op weg 
naar werk te identificeren en weg te nemen.

 ` …brengt de discussie van getallen en wetgeving terug naar de essentie, namelijk de 
kandidaat, de werkgever en een zinvolle invulling van werk.

 ` …respecteert de verschillende belangen van betrokken stakeholders en vindt binnen 
deze belangen het gemeenschappelijk doel.

 ` …zorgt voor voldoende extra financieringsmogelijkheden, gegenereerd vanuit de 
verkoop van certificaten, om mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, op 
weg te helpen.

 ` …maakt arbeidsparticipatie zichtbaar en concreet door niet de groep, maar het 
individu te belichten. Ieder testimonial vertelt een verhaal van iemand die aan het 
werk gegaan is!

 ` …stelt niet de verplichtingen vanuit de Participatiewet en de banenafspraak, maar 
de kansen centraal.

 ` …zorgt voor betrokkenheid en herkenning vanuit de maatschappij en motiveert 
partijen om iets te doen voor arbeidsparticipatie. 

 `  …creëert werkgelegenheidsprojecten binnen de regio en draagt bij aan sociale 
cohesie.
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HOE KOMEN WIJ AAN GELDEN? 

Arbeidsparticipatie komt voort uit 
intrinsieke motivatie van mens en 
organisatie om een ander mee te laten 
tellen. 

Om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt de helpende hand te 
kunnen bieden bij het vinden van zinvol 
werk, zijn inkomsten nodig. We kennen 
verschillende inkomstenstromen.

Bedrijven, organisaties, instellingen 
en fondsen hebben de middelen, de 
netwerken, creativiteit en de intelligentie 
om een rol te spelen bij een vernieuwende 
vorm van arbeidsparticipatie. Zij dragen 
bij door:

 ` Afname van certificaten van 
maximaal 
€ 3.500 euro per certificaat

 ` Donaties, subsidies en giften

 ` Goederen beschikbaar te stellen om 
een ander verder te helpen, denk 
bijvoorbeeld aan een elektrische 
fiets

Ook dragen zij bij aan Speciale 
Projecten (thematische 
werkgelegenheidsprojecten) waarin 
we certificaten bundelen om gericht 
kandidaten te plaatsen binnen een 
project. We starten projecten bij onder 
andere ziekenhuizen, in de sport, 
compostverwerking, wasstraten en in de 
hospitality industrie. Een mooi voorbeeld 
is een project met De Betrokken Spartaan 
van Sparta, waar jaarlijks twintig 
jongeren met een betaalde baan worden 
klaargestoomd voor een professionele 
carrière.  

Gedreven door eigen ervaringen dragen 
ook particulieren bij aan zinvol werk 
voor iedereen. Door middel van donaties, 
verstrekken van leningen, aanschaf 
van certificaten van maximaal € 3.500 
per certificaat en met eigen ludieke 
fundraisingacties. Een mooi voorbeeld 
hiervan is van Jim van der Wardt/
TheCrazySmile die met de opbrengst van 
unieke lederen sleutelhangers honderden 
mensen motiveert bij te dragen.

Belangrijk om te vermelden en dat kan 
niet vaak genoeg: wij zijn superblij 
met iedereen die enthousiast meedoet 
en voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt hun kans op werk 
vergroot!
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CERTIFICATEN BESTEDEN?

Alle gegenereerde gelden worden ingezet om de kans op werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Ook verkregen goederen worden ingezet, zoals 
bijvoorbeeld een elektrische fiets.

S T E L  J E  VO O R :

Je bent kandidaat, wilt aan het werk en loopt bij het vinden van een baan tegen barrières 
aan: reiskosten, een vervoersprobleem, aanpassing van de werkplek, extra opleiding, 
begeleiding op de werkvloer of trainingsmaterialen. Vaak relatief kleine barrières, die de 
weg naar een baan versperren. 

Wanneer reguliere voorzieningen niet toereikend zijn, kun je een beroep doen op 
Everyday Heroes. Het primaire doel van Everyday Heroes is het wegnemen van 
obstakels, zodat je wel die baan kan krijgen, mét contract. 

H O E  G A AT  H E T  I N  Z I J N  W E R K ?

Everyday Heroes krijgt aanvragen binnen van partijen die dichtbij de kandidaat staan of 
van de kandidaat zelf. We staan dagelijks in contact met stakeholders uit de praktijk en 
zijn goed vindbaar en bereikbaar via verschillende (online en offline) kanalen. We weten 
wat er speelt, waar men in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt en spelen hier op in.

Iedere aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de spelregels van Everyday Heroes, 
waarbij we vasthouden aan korte lijnen en snel antwoord. 

Everyday Heroes doet geen andere uitkeringen dan het invullen van aanvragen 
waarbij obstakels die een kandidaat in de weg staan om een baan te vinden, worden 
weggenomen. 
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“Everyday Heroes brengt de discussie weer terug naar 
de kandidaat. Niet alleen naar de jaarlijkse getallen, maar 
naar een manier om op zinvolle en ook nuchtere mani-
er met maatschappelijke verantwoordelijkheden om te 
gaan. Het organiseren van de participatiebanen is één, 
zorgen dat ze goed en duurzaam ingevuld worden is 
minstens net zo belangrijk.”

— Agnes Jongerius, Europarlementariër en lid RvA Ev-
eryday Heroes

WAT  Z I J N  D E  S P E L R E G E L S ?

Kandidaten komen in aanmerking voor extra ondersteuning, wanneer zij tot de 
doelgroep van de Participatiewet behoren en hij/zij duurzaam aan de slag gaat. Dat wil 
zegen: een arbeidscontract van minimaal een half jaar met een minimum van 16 uur per 
week.

Everyday Heroes keert in de regel in twee termijnen uit, tenzij afwijken hiervan 
noodzakelijk is om een baan mogelijk te maken. De eerste uitkering vindt plaats op de 
startdatum van het contract, de tweede termijn enkele maanden na indiensttreding. 

S U C C E S S E N  W O R D E N  G E D E E L D

Ieder certificaat wordt ingezet om één of meer kandidaten aan het werk te helpen. 
Van ieder succes wordt verslag gedaan middels een testimonial. Hierin wordt beknopt 
beschreven wie aan het werk is gegaan, welk obstakel hiervoor is weggenomen en 
door wie het mogelijk is gemaakt. Zo krijgt een donatie altijd een gezicht en wordt een 
plaatsing heel concreet. Alle testimonials worden gedeeld. Wat is de toekomstvisie? 

Everyday Heroes verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. 
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ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

W E R V E N  VA N  D O N AT E U R S 

Everyday Heroes zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te helpen met behulp van aanvullende budgetten. Hiervoor zijn donateurs nodig: 
deze partijen schaffen certificaten aan, helpen hiermee iemand concreet aan het werk, 
krijgen bericht en worden meegenomen in commerciële uitingen. 

Zowel werkgevers, instanties, fondsen als particulieren kunnen optreden als donateur.

H E T  TO E K E N N E N  VA N  A A N V R AG E N

Instanties, kandidaten en werkgevers kunnen een aanvraag doen voor extra 
ondersteuning. Voor de beoordeling van deze extra (financiële) ondersteuning zijn 
spelregels (bijlage 1) opgesteld, aan de hand waarvan een aanvraag wordt toegekend 
of afgewezen. Indien een kandidaat het niet eens is met een afwijzing bestaat de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bestuur. 

Bij toekenning wordt het succesverhaal middels een testimonial gedeeld. Tevens worden 
afspraken gemaakt over de uitkering van de extra ondersteuning. 

S U B S I D I E S  E N  G O E D E  D O E L E N 

Voor de verdere uitrol en uitbouw van de organisatie doet Everyday Heroes een beroep 
op goede doelen, (particuliere) fondsen of de overheid ten behoeve van aanvullende 
donaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een deskundig partner als adviseur.  

M A R K E T I N G C O M M U N I C AT I E

Cruciaal in de verdere groei: bekendheid en ruchtbaarheid voor het maatschappelijke 
vraagstuk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hun kansen op deze 
arbeidsmarkt. 

Met behulp van landelijke en regionale bekendheidscampagnes wordt gewerkt aan 
de naamsbekendheid van Everyday Heroes. De campagne is gericht op de diverse 
doelgroepen die relevant zijn voor Everyday Heroes: donateurs, aanvragende partijen en 
andere stakeholders.
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E V E N E M E N T E N

Naast het creëren van herkenning en bekendheid, is het zaak de beweging die is ingezet 
bij elkaar te brengen, te verbinden. Congressen, Fandagen en andere evenementen 
hebben als doel werelden te verbinden, sprekende initiatieven en ontwikkelingen een 
podium te geven en de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vergroten! 

E E N  O N D E R S C H E I D E N D  C O N C E P T  M E T  B I J B E -
H O R E N D E  I N F R A S T R U C T U U R

Het speelveld rondom inclusie op de arbeidsmarkt is continu in beweging. Everyday 
Heroes mag hier niet in achterblijven. Het concept en de bijbehorende (digitale) infra-
structuur moeten blijvend voorop lopen en verdienen dan ook continue aandacht. De 
coördinatie van verkochte certificaten verloopt via een online registratiesysteem (het zg. 
PCregister), de werkprocessen staan beschreven in de workflow en voor de doorontwik-
keling van het concept wordt bovendien nauw samengewerkt met de Raad van Advies

B I N D E N  E N  B O E I E N :  PA R T N E R S ,  FA N C L U B  E N  A M -
B A S S A D E U R S

Om de bredere verspreiding van Everyday Heroes vorm te geven wordt een landschap 
van partners, ambassadeurs en fans opgebouwd en onderhouden. 

Ambassadeurs:

Prominente persoonlijkheden op gebied van arbeidsmarkt, economie, media, sport 
en zorg, etc., worden ingezet als ambassadeur. Potentiele ambassadeurs worden op 
persoonlijke titel benaderd en gevraagd voor het ambassadeursnetwerk.

Structurele partners:

Dit betreffen organisaties die een vaste en erkende plaats innemen binnen het sociale 
domein. 

13  /  Everyday Heroes, mei 2018



Fans:

Relaties die op persoonlijke titel willen 
bijdragen aan het maatschappelijk belang 
van participatie. Een fan treedt vrijwillig 
op als vertegenwoordiger van Everyday 
Heroes. Samen vormen zij de Everyday 
Heroes Fanclub.

Partners, Ambassadeurs en Fans van 
Everyday Heroes zijn allen vrijwilligers 
van de Stichting Participatie Certificaat 
en worden dus niet betaald voor hun 
diensten.
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“Het lijkt alsof er bij de uitvoering van de Participatiewet alleen de top 
uit de doelgroep kans maakt op zinvol en duurzaam werk. Moeilijker te 
plaatsen mensen vallen buiten de boot. Everyday Heroes helpt de kansen 
voor juist die doelgroep te vergroten.” 

— Mirjam Sterk

“Het is een positieve impuls in een landelijk project dat belangrijk is voor 
de ontwikkeling van eenieders talent. Het Power Certificaat geeft alle 
goedwillende partijen op de arbeidsmarkt lucht en ruimte om op een 
zinvolle manier in elkaars kansen te investeren.”

— Alexander Rinnooy Kan

“We moeten meer doen dan de banenafspraak. Dat zijn de cijfertjes, maar 
ondertussen gaat het wel om mensen met ambities, kwaliteiten en de 
wens zich te ontwikkelen. Op welk niveau je ook presteert, je moet de 
mogelijkheid hebben om je talent te ontwikkelen. Everyday Heroes maakt 
die stap.”

— Arko van Brakel

15  /  Everyday Heroes, mei 2018



16  /  Everyday Heroes, mei 2018



WAT IS DE TOEKOMSTVISIE? 

Everyday Heroes verbindt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.

Globalisering en digitalisering zullen de komende jaren verschuiving van werk 
veroorzaken. Tegenstellingen tussen arm en rijk, whizzkid en digibeet, individualisering en 
sociale cohesie en tussen  kansarm en kansrijk zullen groter worden. 

Everyday Heroes brengt een inspirerende boodschap en een vernieuwende visie op de 
arbeidsmarkt. De komende jaren willen we met Everyday Heroes voor iedereen die extra 
steun nodig heeft om mee te doen in de werkende maatschappij de helpende hand zijn. 
Het model is ingericht om snel te kunnen opschalen.

Wat staat voor de komende jaren op het programma?
In het restant van 2017 zal Everyday Heroes breder onder de aandacht worden 
gebracht bij bedrijven, gemeenten, fondsen, kandidaten en instanties. Ook 
wordt het ambassadeursnetwerk verder uitgebreid. Met het oog op de start 
van werkgelegenheidsprojecten zal een regionaal event worden georganiseerd. 
Fondsenwerving is key of het nu gaat om de verkoop van certificaten of een bijdrage aan 
de verdere uitrol van het concept.

In 2018 is de beweging in gang gezet die arbeidsparticipatie hip en happening maakt. 
Hiervoor wordt  een marketingcampagne ingezet, wordt de digitale omgeving verfijnd, 
de organisatie verder uitgebouwd en zullen diverse evenementen worden georganiseerd 
en een aantal werkgelegenheidsprojecten afgerond.

Opschalen
Niveau
arbeidsvermogen

Kleine aanpassingen
op de werkplek
Exra jobcoaching
Training en opleiding

Toeleiding naar
creëren van loonwaarde
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doelgroepen

>80%
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<20%
arbeidsvermogen
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EVERYDAY HEROES BRENGT EEN 
INSPIRERENDE BOODSCHAP EN 

EEN VERNIEUWENDE VISIE OP DE 
ARBEIDSMARKT.
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Aad Stoop, 
Bergh Stoop en Sanders, 

voorzitter

Dries Knaapen, 
AFA Dispensing, 
penningmeester

Bianca Rootsaert, 
Grow Consultancy, 

secretaris

AANSTURING EN TOEZICHT

Met de belangrijke en impactvolle doelstelling van Everyday Heroes is het essentieel dat 
de spelregels op verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Bij al onze activiteiten worden gelden zo direct en optimaal mogelijk benut ten behoeve 
van de doelstelling. De Stichting stelt zich ten doel om tenminste 90% van alle verkregen 
gelden te besteden aan het algemeen nut.

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat 
uit drie leden. Samen dragen zij 
verantwoordelijkheid voor het (laten) 
uitvoeren van de werkzaamheden die 
passen bij de doelstelling, voor het 
beheer en de besteding van gelden op 
verantwoorde wijze. Werkzaamheden 
worden verwerkt conform de Statuten 
van de Stichting (bijlage 2). Het bestuur 
vergadert tenminste zes keer per jaar en 
legt besluiten, wijzigingen in beleid en te 
ondernemen acties vast in notulen.

“We creëren een situatie van 
gelijkwaardigheid tussen mensen met en 
zonder een beperking. We creëren ook 
iets duurzaams.” – Aad Stoop

Beloning
De bestuursleden verrichten onbezoldigd 
hun werkzaamheden. De werkzaamheden 
zijn conform de  statuten van de Stichting 
en het bestuursreglement (bijlage 3). 
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“Het is natuurlijk onzin dat elk bedrijf precies 5% aan 
banen voor mensen met verminderd arbeidsvermogen 
zou hebben. Het gaat niet om aantallen, het gaat om het 
plaatsen van kandidaten, daar waar ze écht passen. We 
verdienen allemaal een plek, dus laten we elkaar daarbij 
helpen. Dat kan. Met het Power Certificaat hebben we 
nu de middelen om dat te doen.” 

— Marcel Bechger, Senior Director HR EMEA Fluor 

R A A D  VA N  A DV I E S

Het bestuur betrekt gevraagd en ongevraagd advies van haar Raad van Advies in haar 
overwegingen en besluitvorming. Zij komt minimaal twee keer per jaar bijeen onder de 
bezielende leiding van Mirjam van Praag. We voelen ons zeer door hen gesteund!

 ` Mirjam van Praag, Hoogleraar en Kroonlid SER
 ` Agnes Jongerius, Europarlementariër en lid RvA Werken&Jij
 ` Frank Wolterink, Voorzitter RvB Humanitas DMH
 ` Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang Philadelphia
 ` Paul Willems, Voorzitter RvB Amerpoort
 ` Marcel Bechger, Senior Director HR EMEA Fluor en facilitator project
 ` Els Swaab, Jurist en Bestuurder/Toezichthouder
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B E H E E R  VA N  G E L D E N

Alle verkregen gelden worden zo optimaal mogelijk ingezet voor de doelstelling, het 
algemeen nut dienende. Hierbij sluiten we aan bij de geformuleerde doelstellingen in het 
CBF keurmerk.

Het bestuur stuurt en evalueert de reserve in het licht van de ANBI verplichtingen. 

Voor de beoordeling van cijfers laten we ons door een externe accountant begeleiden. 
Deze stelt rapportages op die voldoen aan de gangbare eisen die worden gesteld aan 
fondsenwervende organisaties. 

Wij hechten aan optimale transparantie en publiceren jaarlijks ons algemeen en integraal 
financieel jaarverslag via de website van de Stichting.  

U I T VO E R I N G

De werkzaamheden zoals communicatie, administratie, organisatie en advies worden 
in eerste instantie uitbesteed. Voor de uitbesteding wordt een dienstenovereenkomst 
tussen de Stichting en derden opgesteld gebaseerd op marktconforme tarieven. Voor de 
rechten van het concept zal een redelijke licentievergoeding worden afgesproken. 

Wij streven ernaar om op korte termijn eigen personeel in dienst te nemen. In dat 
geval zal de beloning in lijn zijn met de salarisschalen CAO Welzijn of zal de CAO van 
toepassing worden verklaard.  

R E G I S T R AT I E  VA N  C E R T I F I C AT E N

De registratie van certificaten wordt centraal geregeld via een registratiesysteem. Ieder 
certificaat krijgt een uniek nummer. 

Een certificaat wordt na betaling geactiveerd, waarna de gelden beschikbaar komen. 
Bij het benutten van een certificaat worden de te besteden gelden gerelateerd aan het 
daarvoor vrijgemaakte certificaat en voorzien van het unieke certificaatnummer. Het 
registratiesysteem geeft de bestedingen per certificaat weer.

Op certificaten wordt BTW geheven. Dit geldt niet voor particulieren, hierbij wordt een 
certificaat omgezet in een lening.
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V E R S L AG L E G G I N G ?

We zijn het aan al onze kandidaten, certificaathouders, fans en donateurs verplicht om 
helder te zijn over het uitkeringsbeleid. Dit doen we vooraf met een duidelijke set van 
spelregels en achteraf via een publiekelijk toegankelijk jaarverslag vergezeld van een 
accountantsverklaring.

We communiceren het beleidsplan, statuten, jaarrekening, begroting, inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel, regels rondom toekenning gelden, klachten en het 
bestuursreglement via de website.

D I T  K A N  N I E T  VA A K  G E N O E G  W O R D E N  G E Z E G D !

Velen helpen ons op te komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om 
hun kans op werk te vergroten! 

G E W E L D I G !  V E E L  DA N K  A A N :

Fluor, Instituut Gak, al die mensen die certificaten kopen, meehelpen aan interessante 
congressen en events, muziek componeren, films maken, tijd en kennis beschikbaar 
stellen, fundraisingacties opzetten, helpen bij de opzet van de organisatie, onze 
fans, partners, ambassadeurs, cao onderhandelaren en al die anderen die dit tot zo’n 
overweldigend succes maken.

Dit beleidsplan is vastgesteld op 10 juli 2017 door het bestuur van de Stichting 
Participatie Certificaat,

Aad Stoop, voorzitter 
Dries Knaapen, penningmeester 
Bianca Rootsaert, secretaris
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SPELREGELS
EVERYDAY HEROES 
Een Power Certificaat levert een 
bijdrage om een met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De 
waarde van een certificaat wordt  ingezet 
om de laatste (financiële) obstakels voor 
een duurzame werkplek weg te nemen 
zodat de kandidaat dat ene contract 
wél weet te bemachtigen. Een Power 
Certificaat is een bijdrage aan een 
concrete plaatsing. De besteding van 
het bedrag is aanwijsbaar, het resultaat 
zichtbaar. 

Een relatief kleine investering voor 
een fantastische kans in de werkende 
samenleving!

O B S TA K E L S  W E G N E M E N

Certificaten kunnen onder andere worden 
ingezet voor: 

 ` Het ontzorgen van werkgevers; 
bijvoorbeeld door het gehele 
werving- en selectietraject 
over te nemen,  begeleiding bij 
functiecreatie of jobcarving 

 ` Het maken van aanpassingen op de 
werkplek

 ` De begeleiding van de kandidaat 
om deze nog meer arbeidsfit te 
maken; bijvoorbeeld met een extra 
opleiding of training

 ` Het aanschaffen van materialen

 ` Reiskosten 

Kortom, obstakels die met gelden van 
Everyday Heroes worden weggenomen 
om dat ene contract wél te bemachtigen. 

B I J D R AG E 

Een Power Certificaat is een eenmalige 
betaling van 3500 euro, exclusief BTW. 
Certificaathouders kunnen zoveel 
certificaten aanschaffen als ze willen. 
Particulieren zijn geen BTW verschuldigd, 
aangezien er geen dienst tegenover de 
aankoop staat (de bijdrage is ingegeven 
door vrijgevigheid). De investering kan 
fiscaal vriendelijk ingezet worden.

WA A R O M  PA R T I C I PAT I E 
C E R T I F I C A AT ?

De overheid zet zich in om kandidaten 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk te krijgen. Er zijn bestaande 
regelingen waar werkgevers en 
organisaties gebruik van kunnen maken. 
Echter, deze beschikbare gelden zijn niet 
voor iedereen toereikend. En soms duurt 
het lang voordat een beslissing genomen 
kan worden. Everyday Heroes werkt 
aanvullend en richt zich op financiering 
van begeleiding, aanpassingen 
en ondersteuning die niet door 
reguliere gelden worden gefinancierd. 
Laagdrempelig en snel.

AC C E P TAT I E  VA N 
‘ S N I J V E R L I E S ’ 

Iedereen kent de tachtig/twintig regel. 
In geval van wet en regelgeving wordt 
echter vaak tachtig procent ingericht 
om twintig procent zure randjes te 
voorkomen, bedoeld als veiligheid en 
zekerheid. In ons concept accepteren we 
gezond snijverlies. Mensen, ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
kunnen nu eenmaal wel eens (figuurlijk) 
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over de kop slaan. Hier houden we 
rekening mee. We laten ons niet leiden 
door de zure randjes en richten ons vol 
overgave op de tachtig procent die wel 
goed gaat. Om het nog beter te doen. 
Zodat ‘goed’ ‘geweldig’ wordt en ‘fijn 
geregeld’ ‘subliem gedaan’. Als we de 
missers nemen en de successen vieren, 
dan stijgen we boven de middelmaat uit. 
Als mens, als werknemers, werkgevers en 
als maatschappij. 

T R A N S PA R A N T I E  E N 
P R I VA C Y

Elk Power Certificaat heeft een uniek 
nummer. Dit nummer is zichtbaar 
verbonden aan een geplaatste kandidaat. 
Voor de koper van het certificaat is 
het dus volkomen transparant: naam, 
validatie én controle. 

Op Participatiecertificaat.nl delen we de 
successen. Kandidaten met een baan 
worden zichtbaar verbonden aan een 
certificaat en de certificaathouder.

Bekijk een testimonial online.

De jobcoach/begeleider stelt samen 
met de kandidaat een korte testimonial 
op over wat het certificaat bijgedragen 
heeft. Ter bescherming wordt de 
kandidaat alleen bij voornaam genoemd. 
De certificaathouder ontvangt dit 
testimonial. Zo is goed zichtbaar wat er 
met de investering concreet gebeurt. 

Voorwaarde is dat het gaat om tenminste 
een halfjaar contract. Everyday Heroes 
controleert dit.

U I TG I F T E  VA N 
PA R T I C I PAT I E 
C E R T I F I C AT E N

Uitgifte van certificaten wordt gedaan 
door Everyday Heroes. Ook door 
Everyday Heroes aangewezen en 
bevoegde instellingen en gemeenten 
kunnen certificaten uitgeven. Hierop zijn 
dezelfde spelregels van toepassing.  Zij 
ontvangen daarvoor een inlog voor de 
online aanmaakmodule. De door derden 
uitgegeven certificaten worden als 
zodanig herkenbaar gemaakt. 

Bekijk het voorbeeldcertificaat online.

B E S C H I K B A R E  G E L D E N 

Na aanvraag door de instantie, werkgever 
of kandidaat en goedkeuring door 
Everyday Heroes wordt de bijdrage 
uitgekeerd ten behoeve van begeleiding, 
ondersteuning of aanpassingen rondom 
de plaatsing van een kandidaat. 

Everyday Heroes kent bijdragen toe 
op basis van de spelregels. We nemen 
daarbij de vrijheid om een aanvraag al 
dan niet goed te keuren. Bovendien zijn 
onze beslissingen zg. finale beslissingen; 
je kunt daar dus niet tegen in beroep 
gaan, zoals dat bij een overheids- of 
uitkeringsinstantie wel kan (Everyday 
Heroes is geen overheidsinstantie). 
Bovendien houden we bij Everyday 
Heroes van doen. We besteden het liefst 
al onze tijd aan het helpen van mensen 
aan werk. 

Everyday Heroes keert in twee termijnen 
uit; bij aanvang en een aantal maanden 
na indiensttreding. In overleg kan hiervan 

24  /  Everyday Heroes, mei 2018

http://www.participatiecertificaat.nl/testimonials/
http://www.participatiecertificaat.nl/certificaat/fluor/15001


worden afgeweken. Ter controle dienen 
uitkeringen te worden onderbouwd en 
aangetoond door de aanvrager. 

Door Everyday Heroes verstrekte 
middelen mogen binnen de termijn van 
het contract niet worden doorverkocht 
of op een manier worden ingezet die ten 
koste gaat van de duurzame plaatsing.

Afspraken over de inzet en de hoogte van 
het aanvullende budget uit certificaten 
wordt in overleg met de aanvrager 
vastgelegd. Daar Everyday Heroes 
een bijdrage levert in de begeleiding, 
ondersteuning en aanpassingen rondom 
de plaatsing van een kandidaat bij een 
werkgever kan Everyday Heroes niet 
aansprakelijk worden gehouden voor 
(in) directe schade die eventueel kan 
voortkomen uit de plaatsing. Gelden 
mogen niet oneigenlijk worden ingezet. 
Bij constatering kan Everyday Heroes 
gelden terugvorderen.

VO O R  W I E ?

Kandidaten die aanmerking komen voor 
ondersteuning via Everyday Heroes:

 ` Kandidaten die onder de 
Participatiewet vallen en geen 
wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen 

 ` Kandidaten met een Wsw-Indicatie 

 ` Wajongers met arbeidsvermogen 

 ` Kandidaten met een Wiw of ID-baan 
(oude Melkert-banen) 

VO O R WA A R D E : 
D U U R Z A M E  P L A AT S I N G !

Een kandidaat is duurzaam geplaatst:

1. wanneer er sprake is van een 
arbeidscontract van minimaal een 
half jaar, waarbij gestreefd wordt naar 
contracten van minimaal 16 uur per 
week, 

2. waarbij de eventuele begeleiding 
van of cursus voor de kandidaat, 
aanpassingen op de werkplek 
en ondersteuning van personeel 
aantoonbaar geregeld is. Everyday 
Heroes kan vragen om dit aan te tonen.

B E S T E D I N G  G E L D E N 

Everyday Heroes besteedt minimaal 
90% van de geworven bedragen aan 
haar doelstelling. Kosten voor onder 
andere overhead en uitvoering worden zo 
efficiënt mogelijk ingezet. 

Wanneer gelden uit een certificaat binnen 
het boekjaar niet worden gespendeerd, 
gaan ze automatisch over naar het 
volgende jaar.

Een certificaat kan worden ingezet 
voor meerdere kandidaten en, indien 
nodig, kunnen meerdere certificaten 
worden ingezet bij één plaatsing. Dat is 
afhankelijk van de gevraagde bijdrage per 
aanvrager.
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B E H E E R  G E L D E N

Inkomende en uitgaande gelden worden 
beheerd door de Stichting. Zij zien 
ook toe op de spelregels. De Stichting 
rapporteert jaarlijks over haar financiële 
huishouding via een door een accountant 
samengesteld Financieel Jaaroverzicht. 
Samenstelling bestuur, huishoudelijk 
reglement, besteding gelden, 
beleidsplan en statuten kunnen worden 
teruggevonden op de website.

K L A C H T E N

Indien een aanvrager van mening is 
dat zijn verzoek om een bijdrage ten 
onrechte wordt afgewezen op grond 
van de beschreven doelstellingen van de 
Stichting dan kan een klacht ingediend 
worden bij het bestuur van de Stichting 
Participatie Certificaat t.a.v. de voorzitter, 
Krommepad 5f, 1251 HP Laren.
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BEGROTING

2017
Verkopen Participatie Certificaten

€ 350.000
Subsidies, giften en legaten

€ 300.000
Af: Besteed aan doelstelling

€ 560.000
Exploitatieresultaat

€ 90.000

Kosten

Kosten fondsenwerving
€ 72.500

Beheer- en administratiekosten
€ 8.500

€ 81.000

Bedrijfsresultaat
€ 9.000

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
€ -

Rentelasten en soortgelijke kosten
€ 200

Financiële baten en lasten
 € 200-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen  € 8.800
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STATUTEN STICHTING
PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

N A A M  E N  Z E T E L 
A R T I K E L  1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Laren (Noord-Holland).

D O E L 
A R T I K E L  2

1. De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:

a. om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren, zodat zij on-
derdeel kunnen uitmaken van een werkende maatschappij;

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de rui-
mste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting dient - met inachtneming van de fiscale voorschriften voor algemeen 
nut beogende instellingen – het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten zonder 
winstoogmerk te verwezenlijken, onder meer door bedrijven, overheden, personen 
en rechtspersonen te bewegen tot het doen van materiële en financiële bijdragen ter 
realisatie van het doel van de stichting alsmede door het doneren van bijdragen ten 
behoeve van de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

3. De middelen van de stichting zullen onder meer kunnen bestaan uit schenkingen, leg-
aten, erfstellingen en andere inkomsten.

4. De inkomsten uit commerciële activiteiten moeten binnen een redelijke termijn ten 
goede komen aan de algemeen nuttige doelstelling van de stichting.
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B E S T U U R :  S A M E N S T E L L I N G ,  W I J Z E  VA N  B E N O E M E N 
A R T I K E L  3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal 
van ten minste drie bestuurders, die niet over het vermogen van de stichting dienen 
te kunnen beschikken als ware het hun eigen vermogen.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. 
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 
Niet tot bestuurder benoembaar zijn personen die in dienst zijn van de stichting of 
werkzaam zijn ten behoeve van de stichting. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning-
meester; de functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon 
worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk maar ten hoogste één 
maal herbenoembaar. 
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van af-
treden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegd-
heden.

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

6. Zij hebben wel recht op een niet bovenmatig presentiegeld en op vergoeding van de 
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

B E S T U U R :  TA A K  E N  B E VO E G D H E D E N  
A R T I K E L  4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt 
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waa-
rbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aan-
vaard.

B E S T U U R :  V E R G A D E R I N G E N 
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A R T I K E L  5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij 
de oproeping is bepaald. Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van 
het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de 
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een bestuurder daartoe de 
oproeping doet.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag 
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een 
oproepingsbrief.

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; indien deze afwezig is voorzien 
de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering; tot dat moment wordt de 
vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

7. De secretaris notuleert de vergadering; bij afwezigheid van de secretaris wordt de 
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. 
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als 
voorzitter en notulist hebben gefungeerd. 
De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestu-
urders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

B E S T U U R :  B E S L U I T VO R M I N G 
A R T I K E L  6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van 
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten verte-
genwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de verga-
dering voldoende volmacht is afgegeven.  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde 
optreden.  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aan-
wezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te 
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.  
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordig-
de bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste verga-
dering op de agenda waren geplaatst.  
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Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit 
kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestu-
urders.

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits 
met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor 
het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen; 
van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat 
na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuurs-
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de 
stemming een schriftelijke stemming verlangen. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

B E S T U U R :  D E F U N G E R E N 
A R T I K E L  7 

1. Een bestuurder defungeert:

a. door zijn overlijden of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ont-
binding of indien zij ophoudt te bestaan;

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
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V E R T E G E N W O O R D I G I N G 
A R T I K E L  8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk hande-
lende bestuurders.

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep 
worden gedaan.

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders alsook aan derden, 
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

B O E K J A A R  E N  J A A R S T U K K E N 
A R T I K E L  9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te be-
waren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen 
en vast te stellen. 
De balans en de staat van baten en lasten zullen, indien het bestuur daartoe besluit, 
worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, ac-
countant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 
2:393 van het Burgerlijk Wetboek; deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek 
verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklar-
ing omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrag-
er worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige be-
waartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

6. Het bestuur bepaalt welk percentage van de te ontvangen gelden beschikbaar 
gesteld kan worden aan overhead, uitvoering van de werkzaamheden en enige andere 
uitgaven dan het doel waarvoor de gelden van derden aan de stichting ter beschik-
king zijn gesteld en houdt daarbij een marktconform maximum aan.
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R E G L E M E N T 
A R T I K E L  1 0

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin de onderwerpen worden 
geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in ar-
tikel 11 lid 1 van toepassing.

S TAT U T E N W I J Z I G I N G 
A R T I K E L  1 1

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 
Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in 
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder 
dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere 
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te verlijden.

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzig-
de statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

O N T B I N D I N G  E N  V E R E F F E N I N G 
A R T I K E L  1 2

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van 
overeenkomstige toepassing.

3. Een overschot na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beo-
gende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling 
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgeli-
jke doelstelling heeft, zulks door de vereffenaars te bepalen.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot 
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de 
door de vereffenaars aangewezen persoon.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burger-
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lijk Wetboek van toepassing

R A A D  VA N  A DV I E S 
A R T I K E L  1 3 

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen of opheffen van een Raad van Advies. De 
Raad van Advies adviseert het bestuur desgevraagd. Het bestuur benoemt en ont-
slaat de leden van de Raad van Advies. Leden van de Raad van Advies bekleden een 
representatieve functie. Zij dragen de doelstelling van de stichting naar buiten toe uit. 

S LOT B E PA L I N G E N 
A R T I K E L  1 4

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestu-
ur.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communi-
catiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

==========================================================
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BESTUURSREGLEMENT
STICHTING PARTICIPATIE
CERTIFICAAT 
Vastgesteld door het bestuur op 29 juni 2017. 

H O O F D S T U K  I .  A LG E M E E N 
A R T I K E L  1 .  B E G R I P P E N  E N  T E R M I N O LO G I E 

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 10 van de statuten van 
Stichting Participatie Certificaat. 

H O O F D S T U K  I I .  S A M E N S T E L L I N G 
A R T I K E L  2 .  S A M E N S T E L L I N G 

1. Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestel-
de profielschets, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van 
de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt het bestu-
ur rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskun-
digheid van de leden van het bestuur. Op basis van dat profiel stelt het bestuur pro-
fielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en gaat periodiek, doch in 
ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze 
zonodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van het bestuur dienen te voldoen, 
is opgenomen in bijlage 1.

2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbe-
langen kunnen functioneren als goede bestuurders.

3. Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur ook buiten zijn 
eigen netwerk. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, pas-
send bij de doelstellingen van de stichting.

5. Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. 

6. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid 
van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrok-
kene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de 
vraag of vernieuwing wenselijk is.

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie  jaar, met de mogelijkheid 
om 1 keer te worden herbenoemd. De maximale zittingsperiode is derhalve zes jaar. 

8. Leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvol-
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doende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van 
belangen of anderszins.

9. De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het 
adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de 
leden van het bestuur

10. Een lid van het bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het bestuur. Een 
(neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrij-
dig belang met de stichting kan opleveren.

11. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren. 
De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd. 

H O O F D S T U K  I I I .  B E VO E G D H E D E N , 
V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N  E N  TA K E N  
A R T I K E L  3 .  B E VO E G D H E D E N  E N 
V E R A N T W O O R D E L I J K H E D E N 

1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de stat-
uten van de stichting aan hem worden opgedragen. 

2. Het bestuur stelt de volgende plannen vast en herziet deze zo nodig: 

a. een jaarlijks werk/beleidsplan met de daarbij behorende begroting; 

b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; 

c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het nemen van besluiten ten 
aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. de strategie, waaronder begrepen het zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie 
van de statutaire doelstellingen; 

b. de financiering van de strategie, inclusief de plannen voor fondsenwerving; 

c. de naleving van alle relevante wet- en regelgeving; 

d. de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie d.m.v. 
een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; 

e. het jaarplan en de daarbij behorende begroting; 

f. het jaarverslag en de jaarrekening; 

g. het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden; 

h. rechtshandelingen, zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en 
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de aan- of verkoop van registergoederen; 

i. wijziging van de statuten; 

j. de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers indien van 
toepassing en van het vrijwilligersbeleid, indien van toepassing;

k. de benoeming van de externe accountant. 

A R T I K E L  4 .  TA K E N 

1. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in 
dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de 
strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. 

2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting 
en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving. 

3. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. De bestu-
ursleden die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoor-
delijk voor de beheersing en monitoring van de betreffende bestuurstaken.

4. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een directie te benoemen voor het dagelijkse 
beleid.

H O O F D S T U K  I V.  V E R G A D E R I N G E N  E N  W E R K W I J Z E  
A R T I K E L  5 .  V E R G A D E R I N G E N  E N  W E R K W I J Z E 

1. Het bestuur vergadert conform de statutaire voorschriften. Derden kunnen slechts op 
uitnodiging van het bestuur of de voorzitter geheel of gedeeltelijk een vergadering 
van het bestuur bijwonen. 

2. Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema: eerste zes maanden om de 
twee weken en vervolgens iedere maand; als onderdeel van de vergadering wordt de 
nieuwe datum vastgesteld. Bij frequente afwezigheid worden de betrokken bestu-
ursleden daarop aangesproken. Eén of meer medewerkers of door het bestuur in-
geschakelde derden kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur. Het 
bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van derden.

A R T I K E L  6 .  B E S L U I T VO R M I N G  B I N N E N  H E T 
B E S T U U R 

1. De leden van het bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit 
worden genomen.

37  /  Everyday Heroes, mei 2018



2. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

3. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de stichting of dit 
reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van het bestuur 
genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken 
is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend. Het bestuur kan slechts 
besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestu-
ur aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Besluiten van het bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het 
bestuur.

5. Het bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het 
bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is. 

6. Besluiten van het bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetr-
effende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen 
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming 
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van het bestu-
ur. Een verklaring van een lid van het bestuur dat zich terzake van een schriftelijk te 
nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen 
deze wijze van besluitvorming verzet.

7. Het bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.3 (laatste zin), 6.4, 6.5 
en 6.6 indien de voorzitter van het bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringen-
de karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het bestuur 
in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van het 
bestuur en indien aangewezen de secretaris van het bestuur stellen een verslag op 
van aldus genomen besluiten, dat aan de stukken voor de volgende vergadering van 
het bestuur wordt toegevoegd. 

8. Van een door het bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een 
verklaring van de voorzitter van het bestuur of de secretaris van het bestuur. 

H O O F D S T U K  V.  T R A N S PA R A N T I E  E N 
V E R A N T W O O R D I N G  
A R T I K E L  7.  T R A N S PA R A N T I E  E N 
V E R A N T W O O R D I N G 

1. De bestuursleden voorzien het bestuur - gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no sur-
prises)- van alle informatie over de hun toebedeelde taken en verantwoordelijkheden 
die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. Inhoudelijk beleid en de 
concretisering daarvan maken deel uit van die informatie. 

2. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de stichting. Tenminste 
éénmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene be-
leid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening 
en de binnen de stichting gehanteerde systemen van administratieve organisatie en 
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interne controle.

3. Het bestuur bespreekt de wenselijkheid om de instelling en zichzelf tegen aansprake-
lijkheid te verzekeren.

4. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met eventuele  medewerkers en vrijwil-
ligers.

5. Het bestuur overlegt tenminste éénmaal per jaar met de externe accountant. Er wordt 
in ieder geval gesproken over de jaarrekening en over de kwaliteit van de administrati-
eve organisatie. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van 
de externe accountant aan het bestuur.

6. Het bestuur draagt er zorg voor dat eventueel werknemers zonder gevaar voor hun 
rechtspositie melding kunnen doen van (vermeende) onregelmatigheden van al-
gemene, operationele en financiële aard. 

7. In het jaarverslag van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets 
voor het bestuur en de relevante – voormalige- (neven)functies van de bestuursleden. 
Voor zover leden van het bestuur op voordracht of met goedkeuring van derden zijn 
benoemd, wordt daarvan ook melding gemaakt. 

8. In het jaarverslag wordt door het bestuur gerapporteerd in hoeverre de stichting vol-
doet aan de geldende algemeen geaccepteerde normen voor goed bestuur (o.m. SBF 
code). Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteerd toegelicht. 

9. De Stichting beoogt geen winst.

10. De Stichting houdt niet meer reserve aan dan nodig voor de uitvoering van de 
werkzaamheden (maximaal 10% algemene reserve). 

B I J L A G E  1 
P R O F I E L S C H E T S  B E S T U U R

Stichting Participatie Certificaat is een jonge en ondernemende organisatie die mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt verbindt aan werk. Everyday Heroes is in 2016 
ontstaan op initiatief van Sabine de Jong.  Het bestuur van stichting Participatie 
Certificaat is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën 
en het beleid. Het bestuur heeft een belangrijke rol bij de controle op inkomende en 
uitgaande gelden.

De dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd door derden en wordt gecontroleerd door 
het bestuur. Op termijn zullen eigen medewerkers worden aangesteld. Het bestuur stelt 
het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan en stuurt waar 
nodig bij.

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 ` maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie 
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en motivatie van Everyday Heroes in zijn/haar hart sluiten.

 ` vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg 
Stichting Participatie Certificaat verder te brengen in Nederland.

 ` hebben ervaring / affiniteit met bestuurswerk.

 ` hebben een netwerk waarbinnen Everyday Heroes kan worden uitgedragen.

 ` hebben affiniteit met arbeidsparticipatie. 

De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij 
inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand. Derden vervullen de uitvoering van 
de werkzaamheden. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring 
partner” voor de uitvoerende partij.

De leden van het bestuur hebben de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te 
besteden in het belang van de stichting.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: 
financieel-economisch, governance, organisatie en dienstverlening, communicatie en 
inhoudelijke kennis.

Voorzitter

Naast de algemene competenties wordt van de voorzitter verwacht dat zij/hij:

 ` een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid is

 ` sterk inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen

 ` in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden

 ` beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden

 ` in staat is de stichting aansprekend uit te dragen 

Secretaris

Naast de algemene competenties wordt van de secretaris verwacht dat zij/hij:

 ` zorgvuldig verslag kan leggen van vergaderingen 

Penningmeester

Naast de algemene competenties wordt van de penningmeester verwacht dat zij/hij:

 ` sterk inzicht heeft in financiële processen

 ` jaarlijks de jaarrekening en begroting opstelt
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Stichting Participatie Certificaat 
Correspondentieadres  
Krommepad 5f 
1251 HP, Laren

+31(0)85 105 00 00 
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