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1. Inleiding
TERUGBLIK OP HET JAAR 2021
2021 was weer een bijzonder jaar. De maanden januari tot en met mei 2021 kenmerkten zich door
lockdowns, een avondklok, anderhalve meter regels, beperkt aantal bezoekers, online werken en
medewerkers met kinderen thuis omdat de scholen dicht waren. Hierdoor moest iedereen zich opnieuw
aanpassen aan de steeds veranderende maatregelen. Jongeren, medewerkers, heel Prins Heerlijk moest
zich flexibel opstellen en steeds weer zoeken naar wat wél mogelijk was binnen alle beperkingen die
corona veroorzaakte. Zo waren in de woningen de gezamenlijke ruimtes dicht of beperkt open en konden
alle sociale clubs voor jongeren fysiek geen doorgang vinden. Sommige jongeren kwamen grotendeels
thuis te zitten omdat horecawerkgevers dicht moesten. Werkgevers in de kinderopvang lieten tijdelijk geen
stagiaires toe, jongeren in de zorg moesten hard werken en rekening houden met allerlei beschermende
maatregelen.
Gelukkig kon er ook nog veel wel en hebben we er voor gezorgd dat het begeleiden en opleiden voor
jongeren, soms op een aangepaste manier, zo goed en zo kwaad als het kon, doorgang vond. Ondanks
de tijdelijke sluiting van de leerbedrijven hebben we er voor gezorgd dat jongeren gewoon naar de
leerbedrijven konden komen en daartoe alternatief werk georganiseerd. We hebben een webwinkel
geopend. Jongeren die bij andere werkgevers uitvielen, boden we weer een tijdelijk plek om een zinvolle
daginvulling te blijven houden.
We hebben in 2021 enkele projecten afgerond en zijn ook nieuwe projecten gestart dankzij medewerking
van samenwerkingspartners, fondsen en subsidiegevers. Zo was de samenwerking met Het Laar in
het project ‘Hulpkracht in de ouderenzorg’  bijzonder succesvol. We hebben voor het onderwijs op een
prettige manier samengewerkt met de mbo-instellingen De Rooi Pannen, ROC Tilburg en het Summa
College. Gemeente Tilburg heeft ook dit jaar als centrumgemeente in de regio het ‘Speciaal mbo in bedrijf
Prins Heerlijk’ ondersteund. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de
regio werkten mee aan de voorlichting waardoor weer tal van jongeren konden starten met hun verdere
ontwikkeling.
Maar liefst 72 jongeren behaalden in 2021 hun mbo-diploma, waarvan 36 een startkwalificatie (mbo
2-diploma). Totaal 265 werkgevers bieden een praktijkplek waar jongeren aan de slag zijn.
Gedurende de sluiting van de horecabedrijven hebben we gebruik kunnen maken van de
compensatiemaatregelen NOW en TVL. Ook de zorgkantoren (Wlz) en gemeenten (Wmo, Jeugdwet
en Participatiewet) hebben ons als opdrachtgevers gestimuleerd en ondersteund om begeleiding
doorgang te laten vinden. Gedurende de periodes dat de horeca wél open was wisten de gasten onze
horecagelegenheden ook goed te vinden. Door dit alles hebben we 2021 financieel positief af kunnen
ronden.
In 2021 is er aandacht geweest voor het borgen van de kwaliteit van de begeleiding die door Prins Heerlijk
geboden wordt. Er is veel energie gestoken in de methodiekbeschrijving ‘Hoe Prins Heerlijk werkt’ en in de
inrichting van de Prins Heerlijk Academie.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat de jongeren en de begeleiding van Prins Heerlijk in 2021 er weer
met hart en ziel aan hebben gewerkt om de missie van Prins Heerlijk waar te maken.
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MISSIE PRINS HEERLIJK
‘Participatie en ontplooiing van jongeren met een
functiebeperking’ is en blijft de missie van Prins Heerlijk.
Hiertoe bieden we integrale ondersteuning aan jongeren
(16-27 jaar) met ernstige leerproblemen en/of een licht
verstandelijke beperking bij hun ontwikkeling gericht op
deelname op de arbeidsmarkt of in ontwikkelingsgerichte
arbeidsmatige dagbesteding. Integraal betekent dat
begeleiding wordt geboden op het gebied van leren,
werken, en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
en wonen. Waar nodig bieden we ook (kortdurende)
behandeling.
Uitgangspunt bij de ondersteuning is de eigen motivatie
en inzet van de jongere om zich te ontwikkelen en te werken in de sectoren waarin Prins Heerlijk actief
is. Hierbij richt Prins Heerlijk zich op het gebied van leren en werken vooralsnog op de sectoren Horeca,
Detailhandel en Zorg en Dienstverlening. We werken hiervoor samen met werkgevers in deze sectoren
en organiseren leeromgevingen en (waar nodig) leerwerkbedrijven om de jongeren in een realistische
omgeving te laten leren en werken.

2. Resultaten en projecten
in 2021
JONGEREN BIJ PRINS HEERLIJK
In 2021 is het aantal jongeren dat we begeleiden nagenoeg gelijk
gebleven als het jaar ervoor. Eind 2021 waren er totaal 327 jongeren in
begeleiding, eind 2020 waren dat er 335.
Er zijn in totaal 58 nieuwe jongeren ingestroomd (39 in de zorg en
dienstverlening, 18 in de horeca en detailhandel). We zien 2021 de
instroom van nieuwe jongeren in een traject horeca en detailhandel
sterk dalen. In de zorg en dienstverlening is het sterk groeiende.  

Aantal jongeren in begeleiding

waarvan:

327

horeca en detailhandel
zorg en dienstverlening

BEHAALDE RESULTATEN DOOR JONGEREN: DIPLOMA’S,
GETUIGSCHRIFTEN, CERTIFICATEN EN BANEN

woonbegeleiding

Totaal behaalden dit jaar 72 studenten een mbo-diploma, elf
studenten een getuigschrift horeca hulpkracht en zeven studenten
een Helpende plus certificaat. Van de 72 mbo-diploma’s betrof het 36
startkwalificaties (mbo niv. 2). Een bijzondere prestatie van de jongeren
die daarmee laten zien door inzet Speciaal mbo in bedrijf het behalen
van een diploma haalbaar is.

behandeltrajecten
en diagnostiek

ambulante begeleiding

in opleiding in horeca of
detailhandel
in opleiding in zorg en
dienstverlening

152
175
38
125
60
31
87
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Behaalde diploma’s, certificaten
en getuigschriften

90

Diploma’s
horeca en detailhandel

32

Diploma’s
zorg en dienstverlening

40

Certificaten helpende plus
Getuigschriften
horeca hulpkracht

7
11

In de horeca en detailhandel zijn 32 diploma’s uitgereikt aan jongeren.
Dertien horeca-assistenten en drie aankomend verkoopmedewerkers
(mbo-niveau 1), twee gastheer/gastvrouw, twee koks, elf medewerkers
fastservice en één verkoopmedewerker (mbo-niveau 2).
Daarnaast werd aan elf jongeren een getuigschrift uitgereikt voor
hulpkracht in de horeca.
In de zorg en dienstverlening hebben 40 studenten hun diploma
behaald en zeven hun Helpende plus certificaat. Daarmee is de
sector zorg en dienstverlening weer verschillende beroepskrachten
rijker: twintig assistenten dienstverlening en zorg (mbo-niveau 1),
veertien helpenden zorg en welzijn en zes medewerkers facilitaire
dienstverlening (mbo-niveau 2). Zeven deelnemers behaalden in 2021
het certificaat voor helpende plus (mbo-niveau 2+).

Ondanks de gevolgen van coronamaatregelen voor werkgevers in horeca, detailhandel en in de zorg en
dienstverlening hebben we in 2021 30 jongeren kunnen begeleiden naar een (leer)arbeidsovereenkomst.
Eind 2021 zijn onder begeleiding van Prins Heerlijk 98 jongeren met een (leer)arbeidsovereenkomst
aan het werk bij een reguliere werkgever, met inzet instrumenten uit de Participatiewet of Wajong en
jobcoaching van Prins Heerlijk.

PRINS HEERLIJK LEERBEDRIJVEN HORECA EN DETAILHANDEL
Prins Heerlijk heeft een breed scala aan interne werkplekken in de eigen leerbedrijven waar jongeren
zich in een veilige omgeving kunnen bekwamen in het vak. Deze werkbedrijven bieden een brede
variatie aan praktijkplekken. Hierdoor is voor vrijwel elke jongere een werkplek te creëren die past bij
de mogelijkheden en begeleidingsbehoefte van de jongere. Waar het intern niet passend is, zoeken
we extern een plek bij een van de samenwerkende werkgevers. Hierdoor kunnen in de horeca en
detailhandel jongeren van verschillende ontwikkelingsniveaus en -mogelijkheden aan de slag.
Prins Heerlijk kende in 2021 de volgende leerbedrijven voor horeca en detailhandel:
•
Lunchcafé Prins Heerlijk Eten & Drinken (vanaf 2008).
•
Prins Heerlijk winkel in Het Laar (vanaf 2014).
•
Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten (vanaf 2014).
•
Prins Heerlijk De Duynsberg (vanaf 1 mei 2018).
•
Prins Heerlijk De Uitdaging (vanaf 2019).
•
Prins Heerlijk The Rise (vanaf september 2020).
•
Webwinkel Prins Heerlijk (vanaf 1-3-2021).
Door de coronamaatregelen was 2021 weer een bijzonder jaar voor de leerbedrijven horeca en
detailhandel. In de eerste maanden was er sprake van een (avond)lockdown en mochten de
horecabedrijven geen gasten ontvangen. Ook eindigde het jaar 2021 in december met een horecasluiting.
Gelukkig konden in beide periodes de locaties wel open blijven voor jongeren. Van de leermeesters,
begeleiders en jongeren van de locaties vroeg dit weer de nodige flexibiliteit, inzet en creativiteit om
dagelijks, alternatieve zinvolle en leerzame werkzaamheden te organiseren. En daar is hard aan gewerkt.
Ook reguliere horecawerkgevers, waar veel jongeren van Prins Heerlijk werken, had te kampen met een
sluiting, waardoor jongeren (dreigden) hun baan te verliezen of veel meer thuis zouden komen zitten. Daar
hebben we actie op ondernomen. Voor 40 jongeren voor wie op de externe werkplek in de horeca of in de
zorg er (tijdelijk) geen mogelijkheden waren, is er op de interne Prins Heerlijk locaties een plek gecreëerd
om aan de slag te blijven of zijn begeleid.
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Project ‘Arbeidsperspectief in Coronatijden’
(horeca, detailhandel én zorg & dienstverlening)
Een aantal jongeren verloor door de gevolgen van de coronacrisis zijn of haar baan. Om deze
jongeren weer terug te begeleiden naar werk hebben we het project ‘Arbeidsperspectief
in coronatijden’ opgezet met ondersteuning van Instituut GAK. Doel van het project is
kwetsbare jongeren in deze crisistijd te ondersteunen bij het vinden en behouden van een
baan tijdens de coronacrisis en de periode hierna. Dit kan zijn in de sector waarin ze opgeleid
zijn of juist een andere kansrijke sector. Hierdoor worden ze (financieel) zelfstandiger,
maar gaat ook het welzijn van deze jongeren omhoog. De jongeren behouden gedurende
het project hun structuur en ritme. Ze blijven actief, zijn aan het leren en werken aan het
vergroten van hun zelfvertrouwen. Hierdoor voorkomen we dat jongeren hun vaardigheden
verliezen, negatieve gedachten ontwikkelen, in een depressie raken, zelfvertrouwen verliezen.
Eind 2021 hebben van de 40 jongeren die onder het project vallen, 24 jongeren weer een
arbeidsovereenkomst of een leerarbeidsovereenkomst gekregen. Door hun inzet zijn hun
stages door werkgevers weer omgezet in (leer)arbeidscontracten. Werkgevers laten met
deze contracten zien dat ze willen investeren in onze doelgroep. Ze zien de toegevoegde
waarde van deze groep jongeren. De jongeren laten met hun inzet zien betrokken en loyale
medewerkers te zijn. Ze hebben extra ondersteuning nodig, maar daarvoor krijgt een
werkgever een gemotiveerde medewerker terug.
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Project ‘Prins Heerlijk in het personeelsrestaurant van De Efteling’
Prins Heerlijk is in 2021 met De Efteling intensiever samen gaan werken in het project ‘Prins Heerlijk
in het personeelsrestaurant De Efteling’. Hier wordt een structurele en professionele opleidingsplek
gecreëerd voor jongeren die via Prins Heerlijk een opleiding volgen in de horeca. Vanuit het
personeelsrestaurant kunnen de jongeren doorstromen naar een betaalde (leer)werkplek, of naar
een passende dagbestedingsplek elders in het park. Leermeesters van De Efteling namen deel aan
de leermeestertraining die Prins Heerlijk verzorgde rondom het begeleiden en opleiden van jongeren
met ernstige leerproblemen. Na een uitgestelde start zijn in september 2021 de eerste jongeren van
Prins Heerlijk in het kader van hun opleiding met hun praktijkstage in het personeelsrestaurant van
De Efteling begonnen.  

PRINS HEERLIJK IN DE ZORG EN DIENSTVERLENING
Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen begin 2021, zijn veel jongeren in de zorg en
dienstverlening aan het werk gebleven. Ook hebben trajectbegeleiders/ jobcoaches dit keer, in
de meeste gevallen, de jongeren wél mogen bezoeken op hun werk- en stageplekken. Jongeren
die werkzaam zijn in de kinderopvang hebben wel last gehad van de maatregelen. Om het aantal
begeleiders op groepen te beperken zette de kinderopvangbranche vrijwel alle stages ‘on hold’.
We zagen dat de jobcoaches ook weer nieuwe werkgevers vonden waar jongeren, liefst dicht bij hun
woonplek in Brabant, het vak mogen leren in de praktijk. Met name in de kinderopvang zien we meer
plekken beschikbaar komen.
Door de nieuwe afstudeerrichting in de zorg op mbo-niveau 2, facilitaire dienstverlening, zijn de eerste
jongeren gediplomeerd aan de slag kunnen gaan in de meer dienstverlenende functies (huismeester,
conciërge) in de zorg, wat sommige jongeren beter past dan het vak van helpende.
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Sinds januari 2021 beschikt Prins Heerlijk ook over een ‘interne’ locatie in de zorg- en dienstverlening in
zorgcentrum Het Laar, waar ook een van de leslocaties Prins Heerlijk in de zorg gehuisvest is. Hiermee
is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. In samenwerking met Het Laar is het project
‘Hulpkrachten in de ouderenzorg’ ontwikkeld, dat startte in januari 2021.

Project ‘Hulpkrachten in de ouderenzorg in Het Laar’
Na een periode van voorbereiding zijn op 18 januari 2021 de eerste hulpkrachten in de
ouderenzorg gestart in Het Laar in Tilburg. De ‘hulpkracht in de ouderenzorg’ is een
ontwikkelprogramma voor jongeren die in de ouderenzorg willen werken maar voor wie een
baan of een mbo-opleiding (nog) niet haalbaar is. Het ontwikkelprogramma is gemaakt in
samenwerking tussen Prins Heerlijk en Het Laar.
Een team van aanvankelijk tien, maar eind 2021 al zeventien jongeren voert binnen Het Laar,
onder dagelijkse begeleiding van werkbegeleiders van Prins Heerlijk, taken uit om de bewoners
van Het Laar een mooie dag te bezorgen, en de reguliere medewerkers in de zorg te ontlasten
en te ondersteunen. Dagelijks starten de hulpkrachten samen de dag op. De werkbegeleider
van Prins Heerlijk legt uit welke taken er die dag gedaan kunnen worden. Samen worden deze
taken verdeeld en gaan de hulpkrachten aan de slag. Voorbeelden van taken zijn sportactiviteiten
organiseren, kranten bezorgen bij bewoners, menulijsten bezorgen, individuele activiteiten met
bewoners uitvoeren (krant lezen, praatje maken), de schilderclub ondersteunen, trapleuningen
reinigen, samen muziek maken, een spelletje doen, naar muziek te luisteren, samen met een
oudere een rondje te lopen, samen een kopje koffie drinken of gewoon een gesprek te voeren.
De hulpkrachten leren stap voor stap allerlei taken die horen bij de ouderenzorg. Ze leren
bijvoorbeeld een bed opmaken, met een rolstoel rijden of een broodmaaltijd klaarmaken. Ook
leren ze omgaan met de bewoners. De hulpkrachten bezorgen de bewoners een mooie dag met
veel persoonlijke aandacht. Eind 2021 constateren we samen met het Laar dat het project een
buitengewoon succes is. Het project wordt vervolgd en geëvalueerd in 2022. De aanwezigheid
van de hulpkrachten die allerlei hand- en spandiensten verrichten wordt al in 2021 als onmisbaar
gezien door Het Laar en haar bewoners.
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Door het succes van project ‘Hulpkrachten in de ouderenzorg’ en de activiteiten binnen de horeca en
de detailhandel in De Duynsberg ontstond het idee voor een combinatie: een plek waar jongeren van
Prins Heerlijk kunnen leren en werken in de zorg, detailhandel, horeca en dienstverlening. De uitwerking
van het idee in een projectplan is een samenwerking tussen Prins Heerlijk en ouderenzorgorganisatie De
Wever, TBV Wonen en ContourdeTwern.

Project ‘KwilT: Hulpkrachten in de horeca, zorg en dienstverlening’
In de wijk Fatima leven relatief veel ouderen. Zij willen graag zelfstandig wonen en leven, met als
het nodig is ondersteuning op maat. Het doel van project KwilT is om van de omgeving van het
nieuwe Quilt-plein een buurt maken, waar ‘samenredzaamheid’ de norm is. Waar iedereen een
bijdrage aan levert, op zijn eigen niveau en naar wat ieders mogelijkheden zijn. Het project is
een initiatief van diverse partners in de regio Tilburg. De Wever, TBV wonen, gemeente Tilburg,
ContourdeTwern, gezondheidscentrum Koningshaven, Van Helvoirt Groenprojecten en Prins
Heerlijk - hebben hiertoe, samen met bewoners, de handen ineen geslagen. In 2021 is gestart
met het onderzoeken wat (oudere) bewoners willen én wat zij zelf kunnen bijdragen. Op basis
daarvan worden initiatieven georganiseerd van en voor de buurt. Wederkerigheid is daarin een
sleutelwoord. Locatie De Wever - Satijnhof en Prins Heerlijk gaan in 2022 ook samenwerken in de
exploitatie van de horeca. Het eetcafé De Patroon van zorgcentrum Satijnhof wordt omgevormd
tot een bedrijvig zorgbuurthuis, horeca- en activiteitencentrum, van en voor de buurt. Prins Heerlijk
biedt jongeren de mogelijkheid om te leren en te werken in de horeca in eetcafé De Patroon.
Daarnaast ondersteunen jongeren van Prins Heerlijk in de (ouderen)zorg, onder begeleiding, bij het
organiseren van activiteiten voor en met bewoners. In 2021 is het projectplan opgesteld, is gestart
met subsidieaanvragen en is de projectorganisatie opgezet.

ONDERWIJS EN ONTWIKKELING
Binnen Prins Heerlijk kunnen jongeren via ‘Speciaal mbo in bedrijf’ een opleiding volgen in de Horeca,
Detailhandel of in de Zorg en dienstverlening.
De zorgopleidingen Assistent Dienstverlening en Zorg (Entree-opleiding mbo), Helpende Zorg en Welzijn
en Medewerker Facilitaire Dienstverlening (mbo-niveau 2) en Helpende plus zijn uitgevoerd in Eindhoven,
en in Tilburg in samenwerking met het Summa college en het ROC Tilburg.
De opleidingen in Horeca en Detailhandel worden in samenwerking met De Rooi Pannen in Tilburg
uitgevoerd. Het gaat om Horeca-assistent en Assistent verkoopmedewerker (Entree-opleiding mbo),
Fastservice medewerker, Kok, Gastheer/gastvrouw en Verkoopmedewerker (mbo niveau 2).
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In 2021 heeft het onderwijs ook weer deels online plaats moeten vinden om te kunnen voldoen
aan de coronamaatregelen van de overheid. Met samenwerkingspartners De Rooi Pannen en ROC
Tilburg hebben we goede afspraken kunnen maken. De samenwerking met het Summa college wordt
afgebouwd.
Prins Heerlijk kent vijf locaties waar de opleidingen volgens het model ‘Speciaal mbo in bedrijf’
uitgevoerd worden:
•
Leslocatie Generaal Winkelmanstraat 175 (in Het Laar):
opleidingen in de zorg en dienstverlening.
•
Leslocatie Firmamentlaan 1 Eindhoven (in Ouderensociëteit Andromeda):
opleidingen in de zorg en dienstverlening.
•
Leslocatie Mariastraat 34 (boven lunchcafé Prins Heerlijk Eten en Drinken):
opleidingen in horeca en detailhandel.
•
Leslocatie Indigolaan 100 (in De Duynsberg): opleidingen in horeca en detailhandel.
•
Leslocatie Dorpstraat 40 Ulvenhout (boven lunchroom De Uitdaging):
opleidingen in horeca en detailhandel.
Verder worden op de locatie Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten, Prins Heerlijk De Duynsberg
en Prins Heerlijk in de The Rise individuele onderwijsactiviteiten uitgevoerd in het kader van
ontwikkelingsgerichte dagbesteding.
Op locatie The Rise wordt voor jongeren die vaardigheden op peil willen houden in de horeca en
detailhandel de ‘+training’ gegeven. Deelnemers krijgen begeleiding bij het onderhouden en ontwikkelen
van bestaande vakvaardigheden, maar ook in ontwikkeling en behoud van zelfredzaamheid, taal en
rekenen, en bijvoorbeeld burgerschapsvaardigheden.

De Prins Heerlijk +training
In de +training werken jongeren aan wat zij willen
leren en daarnaast wordt er thematisch gewerkt.
In 2021 werd onder andere het thema ‘burgerschap’
behandeld. Er is gestart met het onderwerp ‘politiek’
omdat de tweede kamer verkiezingen actueel waren.
Samen met jongeren is gekeken hoe je tot een eigen keuze kan komen, wat je met deze keuze
mag en kan doen en hoe het politieke systeem er in Nederland uit ziet. Voor een heel aantal was
het de eerste keer dat ze gingen of mochten stemmen, ze waren dus goed voorbereid. Twaalf van
de veertien jongeren in de groep zijn ook daadwerkelijk hun stem gaan uitbrengen.
Het tweede onderwerp was ‘de samenleving’ en wat je aandeel hierin kan zijn. In samenwerking
met ContourdeTwern via het project Next Up hebben we jongeren laten ervaren hoe het is iets
te organiseren voor een ander. De jongeren hebben gewerkt aan het samen overeenkomen en
uitwerken van een plan van aanpak, plannen en organiseren, het benaderen van leveranciers, het
maken van een begroting en het zelf schrijven van artikelen voor een eigen PLUS krant. Op deze
manier hebben de jongeren op een leuke manier gewerkt aan de Nederlandse taal en aan hun
rekenvaardigheden. Daarnaast zijn ze bezig geweest met samenwerken als groep en met een
externe partij, waarmee aan sociale vaardigheden is gewerkt. Andere thema’s die aan de orde
komen in de +training zijn bijvoorbeeld relaties, gezondheid, vrije tijd.
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PRINS HEERLIJK: WONEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Bij de aanpak van Prins Heerlijk staat de samenhang tussen de vier leefgebieden ‘leren’, ‘werken’, ‘wonen’
en ‘persoonlijke ontwikkeling’ centraal. Voor een groot aantal jongeren binnen Prins Heerlijk geldt dat zij
naast een ontwikkeling op het gebied van leren en werken, ook op andere gebieden ondersteuning vragen.
Prins Heerlijk biedt begeleiding en behandeling bij allerlei aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Dit
kunnen ondersteuningsvragen zijn van jongeren en ouders in de thuissituatie, maar ook op het gebied
van omgaan met beperkingen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid op sociaal terrein of op het terrein van
praktische zaken als administratie en financiën.
Naast de individueel gerichte begeleiding, is er ook weer meer aandacht gegeven aan groepsactiviteiten
voor jongeren. Voor veel jongeren is het lastig vriendschappen te maken en te onderhouden. Daarom
organiseerden en begeleidden de ambulant begeleiders tal van ‘sociale activiteiten’: fotografie workshops,
een fietsclub, de activiteitenclub, de groep Samen Bewegen, praatgroep relaties-intensiteit-seksualiteit,
maatjesproject Samen naar de Efteling.
De coronamaatregelen hebben begin 2021 op de woningen een grote rol gespeeld. Jongeren konden
weinig bezoek ontvangen, er was sprake van isolatie en quarantaines van enkele jongeren die corona
hadden en de activiteiten van en voor de jongeren waren beperkt. Ook zorgde corona voor ziekteverzuim
in de woonteams wat met veel inzet en creativiteit van medewerkers uit de organisatie is opgelost.
Het grootste deel van het jaar woonden 29 jongeren met begeleiding in een woning van Prins Heerlijk.
Per 1 december is er appartementencomplex Quilt bijgekomen in Tilburg. Omdat er vanuit de jongeren
veel vraag is naar begeleid wonen en er beperkte doorstroming is vanuit de bestaande woningen, hebben
we begin 2021 geïnvesteerd in uitbreidingsmogelijkheden. In samenwerking met TBV Wonen heeft dit
geresulteerd in negen nieuwe appartementen voor Prins Heerlijk jongeren in wooncomplex Quilt met
daarnaast een gemeenschappelijke huiskamer.

Wonen in appartementencomplex Quilt
Per 1 december 2021 hebben negen jongeren de sleutel gekregen van een prachtig appartement
in nieuwbouwcomplex Quilt in Tilburg. Binnen het appartementencomplex wordt vorm gegeven
aan het project ’Een goede buur’, waarbij samenredzaamheid met bewoners onderling wordt
gestimuleerd en gecreëerd. Daartoe is op elke verdieping een ‘gangmaker’ actief. Doel is om in
2022 invulling te geven aan het samenwonen en samenleven in het wooncomplex Quilt: hoe kunnen
we van betekenis zijn voor elkaar, op welke manieren komen we samen, in welke gevallen kunnen
we op elkaar terugvallen en welke praktische ondersteuning is gewenst en haalbaar? De jongeren
van Prins Heerlijk gaan samen met de andere bewoners actief een rol spelen in activiteiten die de
samenredzaamheid bevorderen en de eenzaamheid voor beide groepen tegengaan.
Het team gedragsdeskundigen heeft in 2021 veel diagnostiekonderzoek gedaan, behandeltrajecten
uitgevoerd en begeleidingsadviezen gegeven om de leerwerktrajecten van de jongeren te ondersteunen.
Het team gedragsdeskundigen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling en ontwikkeling van
de Prins Heerlijk Academie. In 2021 is veel aandacht besteed aan de scholing van ambulant begeleiders
in de behandelmethodiek ACT en hoe deze methodiek toepasbaar te maken voor de LVB-doelgroep. Ook
aan traumasensitief werken is in 2021 veel aandacht besteed.
Het vastleggen van de methodiek ‘Hoe werkt Prins Heerlijk’ heeft in 2021 veel tijd in beslag genomen van
de gedragsdeskundigen. In 2022 wordt deze afgerond en zijn de zeven pijlers van de methodiek geborgd.
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3. Organisatie, personeel
en kwaliteit
ORGANISATIEONTWIKKELING
De bestaande manier van samenwerken binnen de organisatie bleek prima te werken bij het organiseren
van de begeleiding, behandeling, opleiding en het horeca-aanbod, ook in coronatijden in 2021. Er wordt
goed samengewerkt, mensen weten elkaar te vinden en steunen elkaar. Juist in coronatijd waarbij we
veel  aanspraak hebben gedaan op creativiteit en flexibiliteit van medewerkers.
Binnen Prins Heerlijk zijn de volgende teams werkzaam:
•
Team Zorg en Dienstverlening (trajectbegeleiding en onderwijs)
•
Team Horeca en Detailhandel
•
Team Onderwijs Horeca en Detailhandel
•
Team Trajectbegeleiding Horeca en Detailhandel
•
Team Ambulante (woon)begeleiding
•
Team Gedragsdeskundigen
•
Team Instroom en Arrangementen
•
Team Ondersteuning
•
Kernteam
•
Directieteam
Binnen de teams is de teamleider verantwoordelijk voor de personele zorg, de totstandkoming en
uitvoering van het teamplan en de taakverdeling binnen het team. Bij deze manier van werken blijft het
hele team verantwoordelijk voor het bereiken van de resultaten die in het teamplan benoemd zijn.
Het kernteam, bestaande uit de teamleiders en directie, draagt bij aan de beleidsbepaling van Prins
Heerlijk. In 2021 is in het bijzonder aandacht besteed aan het thema ‘werken vanuit de bedoeling’ en aan
de kernwaarden van Prins Heerlijk.

PERSONEEL
De personeelsformatie is in 2021 iets gegroeid.  
In juli 2021 zijn we gewisseld van arbodienst. In 2021
zijn iets meer ziekmeldingen gedaan dan in 2020 (77 in
tegenstelling tot 68). Het verzuimpercentage is wat lager,
namelijk 2% in plaats van 3,15%. Vergeleken met de
verzuimcijfers in de sector zorg en sector onderwijs is dit
zeer laag.

Jaar
Duur
Ziekteverzuim %
			

Ziekteverzuim %
excl. zwangerschap

2021

Personele bezetting

fte

98

82

waarvan voor;
Stichting Buitengewoon leren
en werken - Prins Heerlijk
Prins Heerlijk werkbedrijven

Ziekmeld
frequentie

67

54

31

28

Gemiddeld
verzuimduur (dagen)

Aantal
ziekmeldingen

< 8 dagen

0,53 %

0,49%			

3,34

57

8-42 dagen

1,23 %

0,84%

13,9

16

> 42 dagen

3,66 %

0,93%			

156,5

4

1,04
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MEDEZEGGENSCHAP
Prins Heerlijk kent een ondernemingsraad waarin in 2021 zitting hadden:
•
Jeffrey Sidorow (voorzitter)
•
Twanny Raap (secretaris vanaf 1 oktober 2021)
•
Judith Bolkestein (secretaris tot oktober 2021)
•
Antoinette Bolwerk, herkozen per 1 november 2021
•
Meggie Broeren, herkozen per 1 november 2021
•
Karlijn van Poppel, per 1 april 2021
•
Jeroen Zon, per 1 november 2021
Eenmaal per vier weken is er een OR overleg en eenmaal per zes weken is er een overlegvergadering
met de directie. Een groot deel van de aandacht is in 2021 uitgegaan naar de verkiezingen van de OR,
de evaluatie van de arbeidsvoorwaardenregeling en het personeelsbeleid van Prins Heerlijk. De OR heeft
daarnaast veel geïnvesteerd in trainingen en scholing, waardoor de belangen van het personeel met meer
achtergrondkennis behartigd kunnen worden.

KLACHTEN
De onafhankelijke klachtencommissie van Prins Heerlijk bestaat uit Paul Langenberg (werkzaam bij
Reinier van Arkel), Anja Hulshoff (voorheen directeur VSO/SO school De Bodde) en voorzitter Petra
Veenman (arbeidsdeskundige). In november 2021 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden.
In 2021 zijn geen klachten ontvangen.

DURF TE VRAGEN EN OUDERRAAD
De methodiek van ‘Durf te vragen’ is in 2021 voortgezet als vorm van cliëntenparticipatie op eigen
niveau. Er zijn zes (digitale) bijeenkomsten ‘Durf te vragen’ geweest; bij de woning Denim, bij de woning
‘Luchthavenlaan’, bij twee leslocaties horeca en detailhandel, bij de leslocatie zorg & dienstverlening
in Het Laar. Bij een Durf te vragen bijeenkomst gaat een van de directieleden met een groep jongeren
in gesprek over wat goed gaat binnen Prins Heerlijk, en vooral over wat beter kan en moet en welke
ideeën jongeren hierover hebben. Deze bijeenkomsten vinden steeds op een andere locatie van Prins
Heerlijk plaats. Op die manier krijgen alle jongeren de kans om hun opmerkingen en vragen bij de directie
kwijt te kunnen. Inmiddels is deze werkwijze ook in het onderwijs ingebed, waardoor jongeren meer
gestructureerd leren om hun mening op een goede manier te formuleren, en kritische vragen kunnen
formuleren. Deze vorm van (mede)zeggenschap organiseren, die past bij de doelgroep, blijven we verder
ontwikkelen. De uitkomsten van ‘Durf te vragen’ worden altijd besproken in het directieoverleg, en waar
van toepassing, worden afspraken met teamleiders of medewerkers gemaakt om te reageren op de
gemaakte opmerkingen en eventueel maatregelen te nemen.
Naast de Durf te vragen bijeenkomsten met jongere zelf, is in december 2021 de nieuwe ouderraad
Prins Heerlijk benoemd die in 2022 van start gaat, bestaande uit drie leden: Lex van Velzen, Veronique
Zoontjens en Minou Hoeberichts.

KWALITEITSZORG
Binnen de organisatie hebben we duidelijke afspraken rondom werkwijzen, omgang met jongeren
en afstemming tussen medewerkers. We werken met goed opgeleide medewerkers die kwaliteit,
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vraaggerichtheid en het belang van de jongeren hoog in het vaandel hebben staan. Daarom wordt er
veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Hieronder wordt het project Prins Heerlijk Academie
uitgelicht.
Daarnaast stellen opdrachtgevers zoals Zorgkantoren (Wlz), UWV, gemeenten (Wmo, Jeugd wet,
Participatiewet) met wie er contracten zijn eisen aan de beheersing van processen binnen de organisatie.
Het kwaliteitssysteem is hierin ondersteunend. Sinds 2016 heeft Prins Heerlijk het NEN-EN ISO 9001:
(2008) certificaat. In 2021 zijn de voorbereidingen gedaan om in 2022 de overstap te maken naar het
keurmerk HKZ Zorg en Welzijn.

Project ‘Prins Heerlijk Academie’
In 2021 is de Prins Heerlijk Academie opgericht om de interne deskundigheidsbevordering
te professionaliseren. Dankzij de SLIM-subsidie hebben we extra tijd kunnen investeren
in de ontwikkeling van de Prins Heerlijk Academie en een trainingsprogramma. De
Prins Heerlijk Academie is de paraplu waaronder alle activiteiten op het gebied van
deskundigheidsbevordering vallen waarmee medewerkers zich binnen Prins Heerlijk
verder kunnen ontplooien, verdiepen en ontwikkelen. Er is in 2021 geïnvesteerd in een
trainingsprogramma op maat op de basisonderwerpen waarmee alle begeleiders bij Prins
Heerlijk te maken hebben, bijvoorbeeld LVB, AD(H)D, autisme, aansluiten bij jongeren (niet
overvragen, niet ondervragen), samenwerken met ouders/ verzorgers, doelgericht werken en
rapporteren, en methodiek Prins Heerlijk. Daarnaast zijn er verdiepingsthema’s die voor een
meer specifieke groep medewerkers bedoeld zijn.
De ontworpen trainingen hebben een vaste opbouw. Het eerste onderdeel t.b.v. de
voorbereiding is ‘de module’. Elke module bestaat uit een podcast gemaakt door medewerkers,
filmpjes waarin jongeren van Prins Heerlijk geïnterviewd zijn over het desbetreffende
onderwerp en schriftelijke informatie. Het tweede onderdeel is ‘de bijeenkomst’. Hierin gaan
de medewerkers actief met elkaar aan de slag om kennis toe te passen en vaardigheden eigen
te maken, met focus op trainen en interactie. Een trainer begeleidt deze bijeenkomsten. Het
laatste onderdeel is de ‘transfer’ gericht op het toepassen van geleerde kennis en vaardigheden
in de dagelijkse praktijk. Elk jaar groeit het trainingsaanbod van Prins Heerlijk Academie weer
met nieuwe thema’s.
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4. Samenwerking
In 2021 heeft Prins Heerlijk op verschillende manieren aandacht gehad voor de relaties met
belanghebbenden.
Naast de intensieve contacten met ouders/verzorgers/begeleiders van jongeren is er succesvol
samengewerkt met toeleverende vso-scholen, praktijkscholen, vmbo- en mbo-scholen uit de gehele
provincie. De afstemming over verwijzingen van jongeren naar Prins Heerlijk verloopt naar ieders wens.
Door corona hebben uiteraard de normale fysieke voorlichtingsactiviteiten op scholen geen doorgang
kunnen vinden op sommige momenten van het jaar, maar verwijzers van scholen hebben inmiddels een
goed beeld voor welke jongeren Prins Heerlijk een passende vervolgplek kan zijn.
De samenwerking met werkgevers is van essentieel belang voor de trajecten van jongeren bij Prins
Heerlijk. Voor bijna 80% van de jongeren die Prins Heerlijk begeleidt, organiseren de jobcoaches van
Prins Heerlijk een praktijkplek bij een werkgever. De jobcoaches ondersteunen werkgevers bij allerlei
regelzaken en bij het begeleiden en opleiden van jongeren.  
Op het gebied van werk, re-integratie en jobcoaching werkten we op een prettige manier samen
met verschillende gemeentelijke Participatiewet afdelingen, met het UWV en samenwerkingsvormen
daaromheen, zoals de jongerenloketten, SW-bedrijven of werkgeversdienstverleningsorganisatie in de
regio’s waar jongeren vandaan komen.
Voor het organiseren van het Speciaal mbo in bedrijf bij Prins Heerlijk hebben we in 2021
samenwerkingsovereenkomsten met scholengemeenschap De Rooi Pannen en met ROC Tilburg voor
de opleidingen in de zorg en dienstverlening. Met het Summa College in Eindhoven is de samenwerking
per 1-9-2021 afgebouwd. Ook met de gemeenten in de regio Hart van Brabant is nauwe samenwerking
geweest waar het gaat om onderwijs aan kwetsbare groepen in de regio. De gemeenten in de regio Hart
van Brabant hebben deze vorm van opleiding en begeleiding in 2021 op allerlei manieren ondersteund, in
de vorm van een projectsubsidie, door het vanuit de centrumgemeenten Tilburg ambtelijk en bestuurlijk
te agenderen bij betrokken partners (ROC Tilburg, De Rooi Pannen en gemeenten), door een landelijke
lobby in te zetten. Daarmee is Prins Heerlijk actief ondersteund in het (door)ontwikkelen van het Speciaal
mbo in bedrijf en de zoektocht naar structurele financiering daarvoor.
In 2021 werkten we veelvuldig samen met andere zorginstellingen die Wmo-, Jeugdwet- en Wlzbegeleiding bieden. Met een aantal instellingen hebben we wederzijdse raamovereenkomsten voor
onderaanneming, waardoor de jongeren de best passende begeleiding krijgen. Vaak gaat het om
jongeren die bij een andere instelling woonbegeleiding krijgen, maar bij Prins Heerlijk de passende vorm
van ontwikkelingsgerichte dagbesteding, behandeling of een leerwerktraject aangeboden krijgen. Zo
organiseren we in gezamenlijkheid een passend maatwerktraject.  
Dat geldt uiteraard ook voor de gemeentelijke samenwerkingspartners rondom Wmo, Jeugdwet en voor
de  zorgkantoren (Wlz) met wie we in 2021 samen een manier hebben gevonden om de zorg, ook in
tijden van Corona, zo goed als mogelijk te blijven leveren zodat jongeren de begeleiding ontvingen die
nodig was.
Diverse fondsen en organisaties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van projecten.
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Project ‘Ontwikkeling financiële zelfredzaamheid’
In 2021 is het meerjarige project Ontwikkeling van financiële zelfredzaamheid, voor LVB’ers
tussen de 18 en 27 jaar, gestart. Het project is ondersteund door de Rabobank Foundation
en het Anton Jurgens Fonds en in 2021 zijn al  enkele resultaten bereikt. Voor de doelgroep
is een ondersteuningsfonds ingericht, zodat jongeren die vastlopen, ondersteund kunnen
worden. We krijgen tevens inzicht in welke situaties er fricties ontstaan, in het leven van
jongeren. De begeleiders van Prins Heerlijk zijn zich nu al meer bewust geworden van hun
rol en taak in de begeleiding van de LVB jongeren in het kader van het ontwikkelen van de
financiële zelfredzaamheid. Dit is ontstaan door het thema intern te agenderen, door de start
van het project en door de gehouden interviews. Vervolg in 2022 en verder is het ontwikkelen
van de methodiek voor begeleiding, zodat de kennis en ervaring wordt gebundeld en
geborgd. Dit zal in samenwerking met deskundige diensten in meerdere jaren worden
ontwikkeld. Het thema is aangekaart als innovatie bij Hbo-instellingen en bij de commissie
vernieuwing curriculum Social studies vanuit het werkveld.

Samenredzaamheid is het sleutelwoord voor het nieuwe project KwilT in Tilburg. “Ik wil ut”, is een
Tilburgse uitdrukking voor iets heel graag willen! In 2021 is een projectplan ontwikkeld voor KwilT, in
nauwe samenwerking tussen TBV Wonen, de Wever, Gemeente Tilburg en Prins Heerlijk. Daarnaast
wordt samengewerkt met de bewoners uit de wijk, ContourdeTwern, Koningshaven, de basisschool en
Van Helvoirt Groenprojecten. Het Oranje Fonds en het VSB fonds ondersteunen het project met een
financiële bijdrage, die ten goede komt aan de ontwikkeling van het project, zoals de methodiek, en de
herinrichting van De Patroon en de inrichting van de tuin, zodat bewoners hier samen vorm aan kunnen
geven. In 2022 zal het project van start gaan.
In 2021 is het project Hulpkrachten in de ouderenzorg van start gegaan, dankzij de goede samenwerking
met Het Laar en het Anton Jurgens Fonds. Hiermee kunnen we jongeren een zinvolle leer- en werkplek
aanbieden binnen Het Laar, waar ze begeleid door de werkbegeleiders van de hulpkrachten, zich stap
voor stap kunnen ontwikkelen. De ouderen krijgen extra persoonlijke aandacht. Hierdoor kunnen zij een
fijne dag beleven en jongeren weer iets nieuws leren. Jongeren oriënteren zich hierdoor op het leren en
werken in de zorg en dienstverlening.
De coronamaatregelen van het Rivm hebben ook in het jaar 2021 geleid tot enkele bijzondere activiteiten
voor belanghebbenden. Omdat de horecalocaties deels gesloten waren voor gasten moest alternatief
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zinvol werk georganiseerd worden voor jongeren op de locaties. Met als motto ‘Wij bakken door” hebben
we dit met vele samenwerkingspartners gerealiseerd: Stichting Jopiefonds, Stichting Bergmansfonds,
Vincentius Vereniging, Vivant, Zorgsaam voor de Jeugd, Sint in Tilburg, Kansfonds, De Zonnebloem,
Lionsclub de Zuidelijke Baronie, Stg. Vrijwillige hulpdienst Ulvenhout-Bavel, Jumbo Ulvenhout, De
Krachtcentrale, ContourdeTwern, De Wever, Het Laar, Gemeente Tilburg, Achmea, GGN, SG De Rooi
Pannen, ROC Tilburg, Stichting OMO, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en vele anderen.
Samen zorgden we ervoor dat jongeren, ondanks het feit dat we geen gasten op locatie hadden, niet
thuis hoefden te zitten, maar juist druk aan het werk waren.

5. Governance
Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk is de moedermaatschappij van alle
rechtspersonen binnen Prins Heerlijk. Binnen de stichting is een aantal besloten vennootschappen
werkzaam. Deze werkmaatschappijen zijn opgericht om de risico’s van de exploitaties van de horeca
en detailhandel niet te laten uitstralen naar de stichting. Binnen de stichting worden de opbrengsten
en kosten van de begeleidingsactiviteiten (onderwijs, re-integratie, jobcoaching en Wlz-, Jeugdwet- en
Wmo-begeleiding) verantwoord, binnen de werkmaatschappijen de opbrengsten en kosten van de
horeca- en detailhandelsactiviteiten.
Binnen Prins Heerlijk Tilburg (PHT) Eten en Drinken zijn de exploitatie van het lunchcafé Prins Heerlijk
Eten en Drinken, Prins Heerlijk Factorium Podiumkunsten en Prins Heerlijk De Duynsberg ondergebracht.
Binnen PHT Kaas en Delicatessen zijn de exploitatie van respectievelijk de webwinkel Prins Heerlijk en
Prins Heerlijk Winkel in Het Laar ondergebracht, binnen PHT De Uitdaging de exploitatie van lunchroom
De Uitdaging in Ulvenhout. In PHT Bedrijfscatering BV is de exploitatie van The Rise ondergebracht.
Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk is 100% eigenaar van de aandelen van deze
vennootschappen.
De organisatie van de rechtspersonen van
Stichting Buitengewoon leren en werken Prins Heerlijk ziet er als volgt uit:
De stichting kent een raad-van-toezicht model,
waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de
beleidsontwikkeling en -uitvoering, en de raad van
toezicht voor het toezicht op het bestuur.
Het bestuur van Stichting Buitengewoon leren en
werken - Prins Heerlijk bestaat uit mw. drs. E.J. Buijze
en dhr. drs. G.L.W. van Schijndel. Dhr. drs. G.L.W. van
Schijndel is tevens directeur van PHT Holding BV.

Raad van Toezicht
Directie / bestuur
Stichting Buitengewoon leren en werken Prins Heerlijk

PHT Holding BV

PHT Eten & Drinken

PHT Kaas & Delicatessen

PHT De Uitdaging

PHT Bedrijfscatering BV
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De bezoldiging van de bestuurders bleef ook in 2021 ruim onder het individueel WNT-maximum
(€ 116.000 bij een fulltime aanstelling):

Mw. E.J. Buijze (0,75 fte)

Beloning

€ 64.503

Dhr. G.L.W. van Schijndel (0.84 fte)

Beloning
(incl. bijtelling bedrijfsauto)

€ 85.827

Mevr. drs. Ella Buijze heeft in 2021 de volgende nevenfuncties
•
Voorzitter bestuur Stichting Samen Doen
•
Voorzitter raad van toezicht Stichting Sarban de Toekomst
•
Lid netwerk HERA, vrouwennetwerk Tilburg
•
Lid werkgroep evenement Stg. Parki (Parkinson) Tilburg
•
Lid Elftal tegen Armoede Tilburg
•
Lid adviesraad Bergmansfonds
•
Lid netwerk Jeugd
Dhr. drs. Gief van Schijndel heeft in 2021 de volgende nevenfuncties
•
Lid bestuur Stichting Crematorium Tilburg (tot 1 mei 2021)
•
Voorzitter raad van advies The Refugee team Eindhoven
•
Lid raad van commissarissen Woningstichting De Kernen (vanaf 9 oktober 2021)

De raad van toezicht bestaat in 2021 uit de volgende leden:
Mw. drs. Hilde Meijs (voorzitter)
Aangetreden: 1-11-2020. Einde zittingstermijn 1: 31-10-2024
Nevenfuncties: Innovator in zorg, digitalisering en onderwijs, bestuurder LaNSCO, lid raad van
toezicht Thebe, lid raad van toezicht Altius ABA.
Mw. drs. Fabienne Prevoo, RA
Aangetreden: 1-9-2021. Einde zittingstermijn 1: 31-08-2025
Nevenfuncties: Leadership & Executive Coach, voormalig Hoofd Interne Controle bij Philips, lid van
de auditcommissie en raad van toezicht bij het Nibud, voorzitter van de medezeggenschapsraad bij
Kindcentrum De Ontdekking.
Mw. Corrie de Jong-Visser
Aangetreden: 1-1-2019. Einde zittingstermijn 1: 31-12-2022
Nevenfuncties: Werkzaam geweest als zelfstandig adviseur, interim-manager en coach in de
Sociale Zekerheid en de Zorg.
Dhr. Alexander Knijff
Aangetreden: 25-11-2013. Einde zittingstermijn 2: 25-11-2021
Nevenfuncties: Groepscontroller Christiaansgroup BV.
Dhr. Ronald van den Boom
Aangetreden: 6-2-2018. Einde zittingstermijn 2: 5-2-2026
Nevenfuncties: Partner/ senior adviseur Arena Consulting Group B.V.
Dhr. drs. Udo Possel
Aangetreden: 1-9-2021. Einde zittingstermijn 1: 31-08-2025
Nevenfuncties: Directeur/eigenaar Strategus BV Interim, Training & Consultancy, lid raad van
toezicht SMO Breda e.o/ Veilig Thuis West Brabant/ Safegroup.
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De raad van toezicht heeft in 2021 zes maal vergaderd. De raad van toezicht kent een auditcommissie,
die twee keer per jaar bijeenkomt en een remuneratiecommissie. Met beide bestuurders heeft een
remuneratiegesprek plaats gevonden. De raad van toezicht heeft in 2021 tweemaal gesproken met een
vertegenwoordiging van de ondernemingsraad.
In 2021 is een aantal thema’s in de raad van toezicht vergadering met de bestuurders behandeld, naast
de reguliere agendapunten van de raad van toezicht:
•
Vanwege aangepaste externe regelgeving heeft een statutenwijziging plaats gevonden en zijn
reglementen geactualiseerd zoals het ‘reglement raad van toezicht en reglement raad van
bestuur. Ook is een conflictregeling vastgesteld.
•
Opstellen en vaststellen van visie op toezicht.
•
Organisatieontwikkeling.
•
Wijziging inkoopprocedure Wmo en Jeugdwet regio Hart van Brabant en mogelijke gevolgen
voor de organisatie.
•
Risico’s zijn in kaart gebracht en besproken.
•
Zelfevaluatie raad van toezicht met als thema governance.
•
In de themabijeenkomst op 23 juni 2021 is het thema personeelsbeleid van Prins Heerlijk
besproken en de inmiddels geëvalueerde arbeidsvoorwaardenregeling
•
Selectieprocedure van twee leden raad van toezicht en afscheid van een lid vanwege het
verstrijken van de zittingstermijn.
Het jaar 2021 heeft opnieuw in het teken gestaan van de coronamaatregelen en beperkingen. Alle
betrokkenen, jongeren, medewerkers en partners van Prins Heerlijk, hebben hier vanzelfsprekend veel
overlast van ondervonden.
De al jaren bestaande focus op maatwerk en betekenisvolle activiteiten voor jongeren heeft zijn
vruchten afgeworpen. De raad van toezicht is opnieuw onder de indruk van de flexibiliteit en creativiteit
waarop ondanks alle met corona gerelateerde omstandigheden toch veel jongeren aan het werk
konden blijven en zich konden blijven richten op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit was mede mogelijk
door de inzet van samenwerkingspartners van Prins Heerlijk, maar ook met ondersteuning van vele
bedrijven, instellingen en fondsen. De samenwerking met regionale partners is ook dit jaar verstevigd,
wat mede blijkt uit de hoge mate waarin partners meedenken en mogelijkheden bieden aan jongeren
van Prins Heerlijk.
Helaas moesten enkele werkbezoeken voor de leden van de raad van toezicht en contacten met
jongeren uitgesteld worden vanwege dezelfde coronamaatregelen.
De raad van toezicht spreekt graag haar complimenten uit voor de jongeren, medewerkers en
bestuurders van Prins Heerlijk, die opnieuw onder deze voortdurende bijzondere omstandigheden een
prestatie van formaat hebben kunnen realiseren. De dank naar partners is groot voor het steeds weer
meedenken en het bieden van mogelijkheden om de jongeren van Prins Heerlijk een plek te bieden,
waar ze tot hun recht kunnen komen.
In 2020 is de medewerkers gevraagd vanwege alle financiële onzekerheden af te zien van een
salarisverhoging voor 2021. De medewerkers hebben daarmee ingestemd. Uit solidariteit heeft de raad
van toezicht toen besloten gedurende twee jaar 25% van haar bezoldiging in te leveren. Die termijn van
twee jaar is eind 2021 beëindigd.
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6. Financiële exploitatie
In financieel opzicht was 2021 een opnieuw bijzonder jaar. Door de sluiting en beperking van de
bezetting van de horeca was de omzet op de verschillende locaties lager dan begroot. Per vestiging
waren er wel verschillen, maar gemiddeld over alle vestigingen was de omzet ca. 20% lager dan in een
normaal jaar. Dit werd echter grotendeels gecompenseerd door de NOW- en TVL-uitkeringen van het
Rijk.
De omzet in de begeleiding was in 2021 iets hoger dan begroot, doordat de begeleiding ondanks
de coronamaatregelen door kon gaan, soms in andere vorm.  We sluiten het jaar af met een positief
resultaat van € 273.408.
Het resultaat van de PHT Holding BV, waarin de exploitaties van de restaurants en winkels
ondergebracht zijn bedraagt in 2021 € 36.249. Dit resultaat is geconsolideerd in de jaarrekening van de
stichting.
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve en aan de bestemmingsfondsen
Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) en Fonds Speciaal mbo in Bedrijf.
(Bestemmings)reserves Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk
Het eigen vermogen van Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk bedraagt eind 2021
€ 2.876.711. Hiervan is een bedrag van € 129.780 als bestemmingsreserve geoormerkt en
€ 1.115.350 als bestemmingsfonds. Het verschil tussen bestemmingsreserve en bestemmingsfonds
is dat bij een bestemmingsfonds er een externe partij is die (mede)bepalend is voor de inzet van
deze middelen. Bij Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk gaat het hier over de
Reserve Aanvaardbare Kosten, waarbij de NZA voorwaarden stelt aan het inzetten van deze middelen,
en het bestemmingsfonds ‘Fonds Speciaal MBO in Bedrijf’ waarbij de donoren voorwaarden
hebben gesteld aan de besteding van deze middelen. In onderstaande tabel is de toelichting op de
bestemmingsreserves en -fondsen opgenomen.

Bestemmingsreserves per 31-12-2021			
Bestemmingsreserve nieuwe projecten

€

95.948

					
Bestemmingsreserve leerlingenfonds
€
33.832
				
Totaal bestemmingsreserves

€

Toelichting

Gereserveerd voor nieuwe projecten

Gereserveerd voor bijdrage in
voorzieningen voor leerlingen die te
weinig eigen inkomen hebben

129.780			

Fonds op naam 			
‘Fonds Speciaal MBO in Bedrijf’
€
571.882
					

Gereserveerd voor jongeren die
begeleiding nodig hebben, maar geen
financiering vanuit een van de
opdrachtgevers.

Bestemmingsfonds Reserve 			
Aanvaardbare Kosten
€
543.468

Geoormerkte reserve vanuit WLZ

Totaal bestemmingsfondsen

€ 1.115.350

De continuïteitsreserve bedraagt eind 2021 € 1.631.581. Uitgangspunt voor de continuïteitsreserve
is minimaal 25% van de begeleidingsopbrengsten. Met de huidige stand van de reserve komt dit
percentage op ca. 31% van de begeleidingsopbrengsten. Daarmee is de continuïteitsreserve op peil.
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Bijlage 1
Geconsolideerde balans 2021 Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk
Bijlage 1: Geconsolideerde balans 2021 Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

31-dec-21

31-dec-20

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1.003.151
229.203
1.232.354

817.470
192.689
1.010.159

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

0
1.382.611
1.105.716
2.488.327

87.758
644.393
1.375.871
2.108.022

3.720.681

3.118.181

31-dec-21

31-dec-20

0
129.780
1.115.350
1.631.581
2.876.711

0
138.037
898.143
1.567.123
2.603.303

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

0

113.490
730.480
843.970

0
514.878
514.878

3.720.681

3.118.181

ACTIVA

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

7
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Bijlage 2
Geconsolideerde resultatenrekening 2021 Stichting Buitengewoon leren en werken Prins Heerlijk
Bijlage 2: Geconsolideerde resultatenrekening 2021 Stichting Buitengewoon leren en werken - Prins Heerlijk

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)
Overige bedrijfsopbrengsten

2021
€

2020
€

3.378.396
319.196
1.345.604

2.975.993
395.007
1.531.737

Som der bedrijfsopbrengsten

5.043.196

4.902.737

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

3.232.578
107.218
0
1.545.904
4.885.700

3.112.420
111.462
0
1.635.760
4.859.642

157.496
36.249
193.745

43.095
3.483
46.578

79.663
0
79.663

100.000
0
100.000

273.408

146.578

2021
€

2020
€

64.806
0
64.458
-8.257
-119.603
272.004
273.408

14.465
0
47.416
-15.303
-145.598
245.598
146.578

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve nieuwe projecten
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve leerlingenfonds
Onttrekking fonds op naam 'Fonds Speciaal MBO in Bedrijf’
Toevoeging Fonds op naam ‘Fonds Speciaal MBO in Bedrijf’
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