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VOORWOORD

Het zesde volle kalenderjaar sinds de oprichting van Stichting Juttersgeluk in 2015
stond voor een groot deel nog in het teken van de coronamaatregelen. Onze
activiteiten hebben we kunnen uitvoeren door het aantal vrijwillige medewerkers dat
tegelijkertijd in het atelier kan zijn beperkt te houden en los te koppelen van de
activiteiten die buiten plaatsvinden. Gelukkig bleven hierdoor veel vrijwillige
medewerkers aan de slag bij Juttersgeluk. Geplande activiteiten voor bedrijven en
andere organisaties zijn zeer beperkt gebleven.
Het circulaire zeeppakketje hebben we op verschillende plekken succesvol kunnen
verkopen, waaronder de Formule 1 versie bij vakantiepark Qurios. De relatie met
stakeholders (gemeenten en collega-organisaties) is verstevigd. Juttersgeluk heeft
haar vaste plek op de sociale kaart in de regio Kennemerland behouden en haar
positie verstevigd met de uitbreiding van een extra werkplaats in Zandvoort. Tot slot
zijn we eind van het jaar in gesprek gekomen met Cirrus Foundation met de intentie
om in 2022 te komen tot afspraken voor een meerjarige financiering.
1.

VERSLAG 2021

Ondanks de beperkende maatregelen die corona met zich meebracht, heeft
Juttersgeluk ook in 2021 op verschillende niveaus gewerkt aan een beter welzijn voor
mens en milieu door middel van strandonderhoud en creatie van unieke circulaire
producten.
Dit jaar hebben we de focus gelegd op hoe we de activiteiten zoveel mogelijk konden
voortzetten en uitbreiden, ondanks de coronamaatregelen. Daarnaast hebben we in
Zandvoort Noord op initiatief van de gemeente samen met EcoSol en De Verbeelding
onze intrek genomen in de Circulaire Hotspot bij Spaarnelanden. Hiermee is de
eerste stap gezet naar verdere uitbreiding in Zandvoort.
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1.1 ACTIVITEITEN 2021

Het primaire proces van Juttersgeluk is in 2022 door blijven gaan. Hierbij zijn de
coronamaatregelen in acht genomen. Dit proces bestaat uit: strandexpedities,
grondstof verzamelen, productontwikkeling, productie in sociale upcycle atelier,
marketing en verkoop. Daarnaast hebben we vooral gewerkt aan:
Aanbod Waardevol Werk toegankelijk houden –
uitvoering geven aan subsidieafspraken gemeenten Bloemendaal, Haarlem en
Zandvoort
We hebben onze activiteiten voortgezet waarvoor we vanuit de verschillende
gemeenten worden gesubsidieerd. We hebben actief contacten onderhouden met
de accountmanagers van de verschillende gemeenten om hen op de hoogte te
houden en op onze activiteiten positieve feedback gekregen.
Het aanbestedingsproces ‘Gewoon in de wijk‘ van Gemeente Haarlem hebben we
gevolgd. Hierbij hebben we contact gezocht met zowel de consortia die door de
preselectie zijn gekomen, als met collega organisaties in dezelfde positie als
Juttersgeluk die niet zijn aangesloten bij een consortium. In 2022 vindt de definitieve
gunning plaats en wordt duidelijk hoe we aansluiting kunnen zoeken bij de nieuwe
werkwijze.
In Zandvoort neemt Juttersgeluk deel aan de thematafel Gezond Leven waarbij er
contact is met verschillende organisaties in het sociale domein. De subsidierelatie
met gemeente Zandvoort loopt tot eind 2023. In 2022 wordt in Zandvoort aan een
vergelijkbaar aanbestedingsproces als in de Gemeente Haarlem vormgegeven, onder
de naam: ‘Gewoon in Zandvoort‘. Ook hier zijn we in overleg en anticiperen we op de
veranderde verhoudingen tussen partijen mede onder invloed van de
aanbestedingen in Haarlem en Zandvoort.
Aan het einde van het jaar hebben we ook nieuwe subsidieafspraken met de
gemeente Bloemendaal kunnen maken voor het jaar 2022. In deze gemeente
behoudt Juttersgeluk de status algemene voorziening voor algemene doelgroepen.
Dit betekent dat inwoners zonder indicatie en/of eigen bijdrage aan onze activiteiten
kunnen meedoen.
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ISO-certificering
We zijn succesvol geaudit voor de ISO 9001 certificering. Het betrof een herkeuring,
voor de tweede keer onder contract van het bureau dat we hiervoor in de hand
hebben genomen: het Keurmerkinstituut.
Effectiviteit aanbod Juttersgeluk
Het door ons ontwikkelde evaluatie en monitoringsysteem werkt goed. Met de
vragenlijst, mede gebaseerd op de positieve gezondheid, monitoren we het welzijn
op verschillende leefgebieden van de vrijwillige medewerkers én de tevredenheid
over onze dienstverlening. Dit geeft bovendien inzichten ten behoeve van onze
signaalfunctie voor bredere zorg en ondersteuning.
Ook de gemeente heeft een monitoringssysteem geïntroduceerd waarbij de kwaliteit
van de dienstverlening wordt gemeten. De vragen die we vanuit de gemeente
hebben gekregen, kwamen overeen met onze vragen en passen we geïntegreerd toe.
Hiermee voldoen we aan de eisen van de subsidieverstrekkende gemeenten voor
monitoring en verantwoording.
Plastic recyclen
In de werkplaatsen in Overveen en Zandvoort hebben we de
productiemogelijkheden met de platenpers verder ontwikkeld. Het circulaire
zeeppakketje is een succes. Met dit jaar onder meer een mooie opdracht voor Qurios
vakantiepark Zandvoort.
Expeditie Juttersgeluk
Zo nu en dan komt vanuit sommige gemeenten de vraag om een pop-up Expeditie te
faciliteren. Voor Google datacenter Eemshaven hebben we dit op afstand gedaan.
Media
We zijn trots op de naamsbekendheid van Juttersgeluk en de media die ons
benaderen. Met diverse berichten worden we regelmatig vermeld in de lokale
printmedia zoals Haarlems Dagblad, Zandvoorts Dagblad en Haarlems Weekblad.
Begin van het jaar hebben hebben we via het programma „Weet ik veel“ van SBS6
een mooi prijzenbedrag ontvangen. Daarnaast is in de zomereditie van het
opinieblad VrijNederland met het thema „Praktisch Idealisme“ een artikel van 12
pagina’s over Juttersgeluk gepubliceerd.

Jaarverslag 2021
Mei 2022

pagina

4 van 7

Samenwerking
Het concept Juttersgeluk spreekt ook andere organisaties aan. De succesvolle
samenwerking met Zorgbalans wordt na dit jaar ook weer voortgezet in 2022. In
Zandvoort willen we de samenwerking met andere partijen in het sociaal domein
verder opzoeken, zoals met EcoSol Effect en De Verbeelding. We spelen ook in op
mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties (o.a. Plastic Circle, het
Programma Schone Stranden en het Groene Strand) op het gebied van de plastic
soup, schonere stranden en leefomgeving.
2.

TOEKOMST - 2022

Op het moment dat dit verslag wordt gepubliceerd, is het gelukt om andere
financieringsbronnen aan ons te binden waarmee we een groeiscenario van
Juttersgeluk kunnen gaan realiseren. De positie van onze stichting wordt daarmee
verstevigd. We zijn een betrouwbare partner in het sociale domein waar we
waardevol werkgelegenheid creëren voor mensen in een kwetsbare situatie.
Tegelijkertijd kunnen we op het gebied van bewustwording van plastic vervuiling en
circulair ondernemen nog meer impact maken.
De financiering vanuit gemeenten blijft belangrijk. Ook daar zal onze aandacht naar
uit blijven gaan.
2.1 ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT GEMEENTEN

In Haarlem blijft Juttersgeluk de (digitale) bijeenkomsten bijwonen die betrekking
hebben op de hervorming van de sociale basis. Juttersgeluk heeft het
aanbestedingsproces wat in 2022 zijn beslag krijgt, in 2021 gevolgd en regelmatig is
met de betrokken stakeholders contact gezocht. Inmiddels is op dit moment van
publiceren van het jaarverslag de voorlopige gunning naar de Haarlemse coalitie
VanHier gegaan en zijn we in afwachting van gesprekken om nadere afspraken te
maken.
In Zandvoort zal Juttersgeluk zich blijven richten op uitbreiding van activiteiten, in
samenwerking met EcoSol en De Verbeelding. Ook blijven we als organisatie
deelnemen aan de thematafel Gezonde Leefstijl. We zijn betrokken bij het
haalbaarheidsonderzoek voor de verdere ontwikkeling van een Circulaire Hotspot op
het terrein van Spaarnelanden in Zandvoort Noord. Daarnaast biedt de financiering
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vanuit Cirrus Foundation perspectief op het orienteren op een zichtlocatie in
Zandvoort, waar al onze activiteiten kunnen samenkomen.
Tot slot zal Juttersgeluk met de gemeente Bloemendaal haar relatie onderhouden
met de beleidsadviseurs sociaal domein en volgens beschikking alle activiteiten
blijven rapporteren.

3. ORGANISATIE - STICHTING JUTTERSGELUK

Stichting Juttersgeluk (ANBI) is een sociale onderneming waar op innovatieve wijze
unieke producten van op het strand gejutte grondstoffen worden gemaakt. Met
diverse activiteiten zoals de verkoop van producten en het organiseren van
evenementen, verbinden wij diverse groepen in de samenleving en vragen wij
aandacht voor zowel de plastic soep als het belang van een inclusieve samenleving.
Missie
Juttersgeluk is een waardevolle leer- en werkplaats waar we samen de kansen die de
zee en het strand ons bieden, ontdekken en benutten. Dit uit zich niet alleen in de
verrassende producten die we van het gevonden materiaal maken, maar ook in de
talenten die we (her)ontdekken. Onze eigenwaarde en voldoening groeien waardoor
we met meer vertrouwen kijken naar onze persoonlijke mogelijkheden voor de
toekomst.
Visie
Juttersgeluk streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en
meedoet. Samen zorgen voor een schonere zee, minder afval en hergebruik van
waardevolle grondstoffen. Dat is wat ons drijft.
Organisatie
Juttersgeluk geeft invulling aan de missie en visie door een uniek en gevarieerd
dagprogramma te bieden en activiteiten te ontwikkelen waarmee vrijwillige
medewerkers werken aan de volgende persoonlijke doelstellingen:
1. (Arbeids)ritme opbouwen
2. Versterken van eigenwaarde en zelfredzaamheid
3. Maatschappelijke participatie en samenwerken
4. Ontplooien van eigen talenten
5. Bewegen en gezonder leven
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6. Verkleinen van gevoel van eenzaamheid
Omdat de werkzaamheden bij en van Juttersgeluk zo verschillend zijn, streven we
naar een zo groot mogelijke diversiteit van mensen. Wij geloven dat de diversiteit van
de groep ten dienste staat van de versterking van ieders individuele kracht.
Doelgroepen
Bij Juttersgeluk is iedereen welkom. Respect voor elkaar en de natuur is wat ons
verbindt. Wij werken niet diagnosegericht en plaatsen mensen niet in een 'hokje',
maar werken samen aan een gemeenschappelijk doel waaraan eenieder op zijn
eigen wijze kan bijdragen. De meeste mensen die bij ons komen, hebben een
(tijdelijke) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan voortkomen uit een
arbeidsbeperking, burnout, (licht verstandelijke) beperking, een GGZ- achtergrond,
verslavingsproblematiek, geheugenproblemen of een andere reden waardoor
iemand het contact met het reguliere werk heeft verloren. Ook stagiaires uit het
speciaal voortgezet onderwijs met uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding,
vinden bij ons een leerwerkplek. Sinds 2017 zijn we een erkend leerwerkbedrijf. Het
is onze doelstelling om mensen, indien mogelijk, terug te laten keren in of toe te
leiden naar het reguliere arbeidscircuit. Juttersgeluk voldoet op een unieke manier
aan een behoefte.
ANBI
Stichting Juttersgeluk is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren belastingvrij kunnen
schenken. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen
of schenkingen uitsluitend besteed worden om de doelstellingen na te streven die in
de statuten zijn opgenomen.
Algemene gegevens
naam:

Stichting Juttersgeluk

fiscaalnummer: RSIN8550.13.850
adres:

Tetterodeweg 27a, 2051 EG Overveen

telefoon:

06 577 34 209

e-mailadres:

info@juttersgeluk.nl
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Dagelijkse leiding
Suzanne Klaassen is initiatiefneemster en in de functie van directeur
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Stichting Juttersgeluk.
3.1 HET BESTUUR

Het bestuur houdt toezicht op de organisatie en bestaat uit vier personen:
Martijn Arnoldus, voorzitter
Pieta Booy, secretaris
Frank Dijkstra, penningmeester
Ido de Vries, bestuurslid
Bestuurders ontvangen geen financiële (of andere vorm van) vergoeding voor hun
werkzaamheden.
3.2 WERKNEMERS

De stichting had in 2021 drie werknemers in dienst. De directeur (0,75 fte),
locatiecoördinator Overveen (0,7 fte) en werkbegeleider Zandvoort (0,45 fte). Zij
worden beloond volgens de maatstaven van de CAO Sociaal Werk. Daarnaast krijgt
een aantal mensen een vrijwilligersvergoeding en doet een aantal freelancers
ondersteunende werkzaamheden op gebied van backoffice, communicatie en
coördinatie van evenementen.
Juttersgeluk maakt geen onderscheid tussen vrijwilligers en deelnemers die met de
activiteiten meedoen. Iedereen is vrijwillige medewerker, draagt naar eigen
vermogen een steentje bij en maakt zich nuttig en waardevol voor de stichting en de
maatschappij. Wekelijks komen ca. 40 mensen op vrijwillige basis meewerken,
zonder dat zij loon krijgen uitbetaald. De vrijwillige medewerkers waarderen we op
diverse manieren voor hun inzet bij Juttersgeluk. Dit staat beschreven in het
vrijwilligersbeleid.
4. FINANCIËLE VERANTWOORDING

Het financieel overzicht over 2021 is als apart document op te vragen via
info@juttersgeluk.nl.
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