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Stichting Inspiratie Inc



Voorwoord 
Inspiratie Inc zet zich onder ander in voor:  

“(…) een doelgroep die, ontheemd, hier in 
Nederland een plaats moet veroveren terwijl 
veel noodzakelijke faciliteiten en hulp daartoe 
ontoereikend zijn of ontbreken. Wat zowel 
inhoudelijk als organisatorisch is bereikt 
verdient alle lof en waardering. Niet alleen van 
de buitenwacht, maar ook van de leden van de 
Raad van Toezicht. Bij de leden overheerst de 
bewondering voor de compassie en het 
doorzettingsvermogen dat het werk van het 
bestuur van de stichting en de vele vrijwilligers 
tekent (...)”. 

Dingeman Lievense,  

(interim voorzitter Raad van Toezicht), 
november 2018 

1. Samenvatting 

Het netwerk van Inspiratie Inc., het grootste 
interculturele burgerinitiatief in Almere, bestaat 
uit kunstenaars, zorg professionals, 
vrijwilligers, partnerorganisaties en sponsoren. 
Zij organiseerden in 2018 vanuit BuurT-Thuis 
Karibu en andere locaties zoals tuinen, 
scholen en buurthuizen dagelijks een divers 
programma van activiteiten. Met een 
innovatieve aanpak werden resultaten behaald 
op het gebied van participatie, kunst en 
cultuur, zorg, educatie, integratie en 
belangenbehartiging. Met deze aanpak werd 
lokaal, landelijk en internationaal interesse 
gewekt bij beleidsmakers, ontwerpers en 
zorginstellingen. 

Het binnenhalen van de aanbestedingen 
Ambulante Jeugd met kortdurend verblijf en 
Transculturele JGGZ met ingang van januari 
2019 telde zeker als één van de belangrijkste 
mijlpalen in het professionaliseringstraject van 
Inspiratie Inc. 

Eind 2018 werd ook het nieuwe tweede BuurT-
Thuis Akwaaba uiteindelijk geplaatst aan de 
Estafettelaan 17 in Almere Tussen de Vaarten. 

In 2018 werd geïnvesteerd in verschillende 
projecten en plannen voor de inrichting van 
een derde BuurT-Thuis in Almere Oosterwold. 

Deelnemers werden op alle treden van de 
participatieladder begeleid en veerkracht en 
zelfredzaamheid werden versterkt. De 
activiteiten werden voor- en door deelnemers 
zelf georganiseerd met vakkundige 
begeleiding. Zij bestonden uit: dagbesteding, 
doelgerichte talentontwikkeling, toeleiding naar 
de arbeidsmarkt, ontwerp van- en inspraak in- 
de eigen leefomgeving, van elkaar leren en 
elkaar bijstaan. Inspiratie Inc bewaakte hierbij 
het evenwicht tussen het geven en het nemen 
en het basale respect voor ieders eigenheid en 
identiteit. 

Het programma bestond uit een breed aanbod 
dat voor iedereen toegankelijk was: “iedereen 
is welkom” werd vaak gezegd, ook als het om 
mensen ging die elders werden weggestuurd. 
Dit programma werd aangevuld met 
individuele zorg, begeleiding, toeleiding naar 
behandeltrajecten en ondersteuning. Hiervoor 
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werden zorg contracten afgesloten met 
Gemeente Almere en in onderaanbesteding 
met Vitree. De noodzaak van deze vorm van 
individuele begeleiding werd vooraf bepaald in 
Ronde Tafel bijeenkomsten en afgestemd met 
andere hulpverlenende organisaties.  

Voor de samenwerking en uitvoering van deze 
contracten was gemiddeld 3x zoveel tijd nodig 
dan waarvoor de contracten werden 
afgesloten. Dit werd gecompenseerd met 
vrijwillige uren van zeer gemotiveerde 
hulpverleners. 

Op bestuursniveau was 2018 geen makkelijk 
jaar: bestuurslid Cheyenne Lacroes stopte op 
9 november 2018. De door hem 
geïntroduceerde vervangster Elena Lommers 
werd als nieuw bestuurslid door de RVT niet 
formeel aangesteld. 

Het bestuur en de Raad van Toezicht werden 
het niet eens over de bestuursvorm van de 
stichting. Het bestuur wilde verder op de 
ingeslagen weg, terwijl de Raad van Toezicht 
het bestuursmodel juist wilde aanpassen om 
zelf bestuurder te worden.  

Dit resulteerde in een situatie waarin de Raad 
van Toezicht zich op 28 november 2018 
geheel heeft teruggetrokken en de stichting 
per 1 januari 2019 heeft achtergelaten zonder 
rechtmatig bestuur en zonder de mogelijkheid 
om nieuwe RVT leden te kunnen betrekken.  

Deze bestuurlijke crisis werd op 23 augustus 
2019 hersteld door het vonnis (zaaknummer 
C/16/486412/HL RK 19-59) van de rechter 
waarin oprichtster en voorzitter Amal Abbass 
Saal en Rutger Schuitemaker als nieuw en 
rechtmatig bestuur werden geïnstalleerd.  

Tegelijkertijd werd een aanpassing van de 
statuten goedgekeurd waarbij het bestuur een 
nieuwe RVT mocht benoemen. Per 1 
september 2019 fungeerde G. van Meurs en J. 
van Dalen als nieuwe leden van de RVT. 

Op 13 september 2019 keurde de nieuwe RVT 
alle acties en beslissingen het bestuur achteraf 
en met terugwerkende kracht goed. Dit was 
conform de bevoegdheid en in het gerechtelijk 
vonnis vastgelegd. Zodoende werd de periode 
van 2018 waarin er geen rechtmatig bestuur 
was weer hersteld.  

Ook werd de begroting 2019 met een 
aangepaste prognose alsnog achteraf 
vastgesteld. 

Gelukkig werden blijdschap en successen ook 
met elkaar gedeeld, wat bijdroeg aan 
saamhorigheid en doorzettingsvermogen.  

2. Over Inspiratie Inc 

Stichting Inspiratie Inc. (geregistreerd als 
ANBI) is een interculturele en interdisciplinaire 
groep therapeuten, kunstenaars en sociaal-
cultureel ondernemers die creatieve, 
kunstzinnige, en welzijnsprojecten organiseren 
en transculturele zorg; een netwerk dat zeven 
dagen per week een professioneel, breed 
toegankelijk en cultuur-sensitief aanbod 
realiseert in Almere. Het is een actieve, lokale 
organisatie, gespecialiseerd in de begeleiding 
van een cultureel diverse doelgroep, 
waaronder ook veel mensen met een 
migranten- en vluchtelingenachtergrond. 

Inspiratie Inc. weet wellicht als geen andere 
organisatie in Flevoland mensen die van 
elkaar verschillen in grote mate te betrekken 
en soms zelfs levenslang te verbinden. Niet 
slechts als een idealistisch streven, maar als 
een dagelijkse praktijk.  

Het is een aantrekkelijk, internationaal, 
ondernemend en dynamisch netwerk dat van 
grote waarde is voor de stad Almere omdat het 
de succesverhalen, kracht en schoonheid van 
diversiteit goed laat zien en tegelijkertijd 
probleemoplossend te werk gaat wanneer dat 
nodig is. 

Verschillende organisaties verwezen mensen 
door naar activiteiten van Inspiratie Inc.: dit 
betreft  Kwintes, Reclassering, Amethist, 
Interculturele Psychiatrie, Meregaard, 
Vrijwilligerscentrale (VMCA), Wijkteams, CKV, 
Leger des Heils, verschillende culturele en 
religieuze gemeenschappen, lokale 
festivalorganisaties, milieu-educatieve centra, 
en scholen. 

De gebruikte methodiek en aanpak is 
ontwikkeld in samenwerking met mensen uit 
de hele wereld, geënt op praktijkervaringen 
van mensen, zelforganisaties, kunst-
organisaties, buurtinitiatieven, organisaties en 
bedrijven. De creatieve aanpak bevordert 
samenhang en sociale cohesie en voorkomt 
stigma. Inspiratie Inc. werkt in de eerste lijn 
met individuele TalentOntwikkelingsPlannen 
(TOP’s), waardoor mensen concreet 
gekoppeld worden aan projectgroepen en 
dagbestedingsmogelijk-heden, waar hun 
behoeftes serieus worden genomen. 

In samenwerking met partners biedt Inspiratie 
Inc. toeleiding, behandeling, herstel-
ondersteuning, activering, ontwikkeling en 

Stichting Inspiratie Inc. jaarverslag 2018 Pagina  van 2 14



nazorg voor deelnemers uit elke cultuur en van 
elke leeftijd. Inspiratie Inc. ontwikkelt 
zelfregulatie en intrinsieke motivatie van  
deelnemers, stimuleert onafhankelijkheid en 
zelfvertrouwen en werkt toe naar succes en 
voldoening. 

Veel deelnemers aan de activiteiten hebben 
schokkende gebeurtenissen meegemaakt, 
sommige verkeren in onzekerheid over hun 
verblijf in Nederland, sommige kunnen niet 
lezen en schrijven, velen spreken geen of 
weinig de Nederlandse taal. Deze specifieke 
omstandigheden vragen om specialistische 
kennis en ervaringsdeskundigheid, waaronder 
non-verbale methodieken. Inspiratie Inc. werkt 
met mensen uit deze doelgroep zelf en 
ontwikkelt bijbehorende interventies 
gezamenlijk. 

2.1. Missie Visie en doelstelling 
Het doel van Inspiratie Inc. is om duurzame 
inclusieve gemeenschappen te bouwen door 
nieuwe concepten en vaardigheden te 
ontwikkelen voor gemeenschapsvorming en 
het overbruggen van taal, cultuur, leeftijd- en 
geloofsbarrières. Deze doelstelling komt voort 
uit een drang naar rechtvaardigheid en basaal 
levensgeluk voor iedereen en de wens dat 
ieder mens zichzelf in vrijheid kan ontplooien. 
Deze drang komt voort uit een samenleving 
waarin de uitvoering van basale rechten onder 
druk staan, of deze nu in de grondwet van 
Nederland staan of in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 

Een groot aantal van deze mensen zijn 
werkeloos, worden gediscrimineerd en zien 
weinig mogelijkheden om zich ten dienste van 
de samenleving in te zetten. Talenten blijven 
onbenut en frustraties nemen toe over een 
gebrek aan zingeving en voldoening. 
Desondanks wordt in de grondwet en de 
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Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens beschreven dat: 

Artikel 1, grondwet: 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden 
in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan. 

Artikel 23, Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens: 

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze 
van beroep, op rechtmatige en gunstige 
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen 
werkloosheid. 

Artikel 27, Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens:  

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te 
nemen aan het culturele leven van de 
gemeenschap, om te genieten van kunst en 
om deel te hebben aan wetenschappelijke 
vooruitgang en de vruchten daarvan. 

De activiteiten van Stichting Inspiratie Inc. 
hebben als doel om tegemoet te komen aan 
deze rechten en zijn voor sommigen een 
opstapje naar een leven waarin zij actief 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 

2.2. Methodiek  
“Eigenlijk gaat het om ‘Wellness’ in plaats van 
‘Illness’. Op dit uitgangspunt zijn alle 
methodieken ontwikkeld. Verder wordt geput 
uit het werk van o.a. Dora Kalff, Marie Rose 
Moro, Kitlyn Tjin A Djie en Malidoma P 
Some.” (citaat: Amal Abbass-Saal) 

De transculturele en multi generationele 
methodiek is gericht op integratie, 
gelijkwaardigheid en van elkaar leren. Het 
inspireren met positieve acties en het werken 
aan bewustwording van onbewuste 
vooroordelen. Deze aanpak vereist om 
faciliterend en ‘inclusief’ te werken in plaats 
van leidend, met respect voor ieders 
individuele en creatieve reis. Het is een 
integrale en holistische aanpak waarmee 
naast het individu het liefst ook het gezin, 
familie, vrienden en kennissen worden 
betrokken.  

De methodiek maakt gebruik van 
gemeenschappelijke, non-verbale en 
zintuiglijke talen zoals muziek, drama, 
ambachten en kunst. Daarnaast is de kracht 

van menselijke- en biodiversiteit een bron van 
inspiratie en kracht. 

Ondanks dat sommige mensen met meerdere 
hulpvragen komen is iedereen ‘deelnemer’ 
i.p.v. ‘cliënt’ of ‘patiënt’. Zo wordt de 
gelijkwaardigheid en de eigen kracht van ieder 
mens benadrukt.  Ook de verwachting van 
wederkerigheid speelt hierbij een rol: 
deelnemers dragen zelf bij aan het geheel, 
sommige door grote en andere door kleine 
bijdragen, maar iedereen binnen zijn/haar 
eigen mogelijkheden. Mede door deelname in 
het groeiprogramma van het Kansfonds wordt 
veel geïnvesteerd in deelnemers en 
vrijwilligers d.m.v. talentontwikkeling, training, 
ontwikkeling van sociaal ondernemerschap. 

“De eerste keer in jullie BuurT-Thuis Karibu 
was heel speciaal. Meestal wordt je niet in het 
zonnetje gezet op je eerste dag, dat dat bij 
jullie wel gebeurde maakt jullie 
bijzonder…" (citaat: Jeroen van Beuningen, 
18-12-2018). 

Over een periode van ruim 4 jaar kwam 
Jeroen zo af en toe langs en wij hebben hem 
goed leren kennen. In februari 2019 hebben 
wij helaas veel te vroeg afscheid van hem 
moeten nemen omdat hij niet langer wilde 
leven. Jeroen had meer hulp nodig dan hij  
heeft gekregen.  

3. Programma’s en Projecten 

Het programma van Inspiratie Inc. kende in 
2018 vier onderdelen: 

1. Activiteiten in BuurT-Thuis Karibu. 

2. Activiteiten ter voorbereiding van BuurT-
Thuis Akwaaba. 

3. Activiteiten m.b.t. de ontwikkeling van een 
nieuw BuurT-Thuis in Almere Oosterwold. 

4. Activiteiten m.b.t. BuurT-Tuinen. 

De structuur waarmee in deze programma’s 
werd gewerkt was vergelijkbaar, doordat de 
activiteiten werden uitgevoerd door 
projectgroepen. Voorbeelden van deze 
projectgroepen waren: 

Catering 
Bouwen 
Paden aanleggen  
Aanleg vaan plantenbakken 
Permacultuur 
Ouder-Kind 
Jongeren 
Vrouwen 
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Muziek 
Beeldende Kunst  
Textielkunst 
Fotografie en film 
Receptie 
Administratie 
ICT 
Financiën  
Taal coaching 
Zorg  

Deze activiteiten werden door deelnemers en 
activiteitenbegeleiders georganiseerd; veelal 
op vrijwillige basis, met professionele 
begeleiding, coaching en ondersteuning. Waar 
mogelijk werd een combinatie gemaakt met 
één van de volgende individuele trajecten: 

Toeleiding naar de Arbeidsmarkt 
Transculturele Zorg incl. 
Dagbesteding, Individuele begeleiding en 
huishoudelijke steun 
Beschut Werk 
Maatschappelijke steun en 
belangenbehartiging 
Gezinscoaching en behandelingen, 
waaronder Intensieve Pedagogische 
Thuisondersteuning 
Kunst, Natuur en Cultuur onderwijs en vrije 
tijdsbesteding 

De BuurT-Thuizen (ontmoetingsplekken) zijn 
essentieel in de aanpak van Inspiratie Inc. 
Deelnemers hebben vaak geen vaste 
ontmoetingsplekken en ook geen thuisplek 
waar zij mensen (willen) ontvangen. Een plek 
zoals een BuurT-Thuis is voor velen een 
belangrijke plek voor het ontmoeten van 
nieuwe mensen, het uitvoeren van activiteiten 
en krijgen van ondersteuning. Vanuit de 
BuurT-Thuizen werden deelnemers ook 
betrokken bij culturele activiteiten die 
georganiseerd werden in het kader van de 
uitvoering van de rol als combinatiefunctionaris 
cultuur.  

3.1. Activiteiten in BuurT-Thuis Karibu 
In het gebied naast de nieuwe woningen van 
Alliantie in het Odeonpark werd in 2017 het 
nieuwe gebouw van BuurT-Thuis Karibu 
geplaatst. Dit nieuwe eigen onderkomen werd 
mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, 
Stichting Doen, Alliantie, Gemeente Almere, 
Triodos Foundation en het Kansfonds. Het 
gebouw en de containers erachter zorgen voor 
een beschutte achtertuin. Zowel de containers 
als de buitenkeuken zijn in natuurlijk hout 
uitgevoerd en afgewerkt. Nadat de Gemeente 
aanvullende eisen stelde aan de vergunning 
werd het gebruik van de buitenkeuken 
gestaakt en werd een aanpassing van de 
vergunning voorbereid. In 2019 zal deze 
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vergunning voor de buitenkeuken worden 
verkregen. 

De bouw van het BuurT-Thuis, de aanleg van 
paden en planten en de bouw van de 
buitenkeuken werd gedaan door vrijwilligers en 
deelnemers. Deze activiteiten zorgden voor 
een gevoel van eigenaarschap voor de nieuwe 
ruimte. BuurT-Thuis Karibu heeft mede 
hierdoor de functie van huiskamer voor de 
Odeon buurt en het bredere netwerk van 
Inspiratie Inc. 

Veel van de activiteiten van de projectgroepen 
vonden in 2018 plaats in BuurT-Thuis Karibu 
aangezien de andere locaties nog niet klaar 
waren voor gebruik. De fysieke ruimte was 
hierdoor zeer beperkt. Hoogtepunten in de 
programmering van BuurT-Thuis Karibu 2018 
waren: 

Een bezoek van Burgemeester Frank 
Weerwind, van een medewerker van het 
ministerie van SZW en de Coöperatieve 
Samenleving. Heerlijk eten en goede 
inhoudelijke gesprekken. 
Een BBQ voor en met nieuwe bewoners 
van Odeonpark 
Een traditionele Iftaar Maaltijd i.s.m de 
Paragon zaal Almere (ca. 200 bezoekers). 
Burendag i.s.m. “Filmwijk in Beweging”. 
Leemworkshops: het bouwen van een 
traditionele leemoven o.l.v. Christo 
Markham. 
Filmavond i.s.m. het wekelijkse Kletscafé. 
Het maken van een ronde buitenbank die 
sindsdien veel wordt gebruikt door de 
buren. Met dank aan Wijdoenmee. 
Catering met het team van de Bostuintafel 
voor Will2Sustain. 
Een Zomerfeest i.s.m. het Wolkentheater. 
Maandelijks tuinonderhoud door 
vrijwilligers. 
Kinderworkshops i.s.m. IBO Nederland 
studenten. 
Een creatieve bijdrage aan het ouder-kind 
festival in Stedenwijk. 
Wekelijkse gratis theorielessen veilig 
verkeer voor ca. 20 mensen per les. 
Hosting de nationale Dag van Het Rode 
Kruis. 
NL doet: 2 dagen met 20 medewerkers van 
de Duitse firma Merck, vrijwilligers, buren 
en fractie medewerkers van de PVDA en 
WSTAF. 
Bezoek van Kirsten van der Heul van de 
Tweede Kamer. 
Bewonersvergaderingen i.s.m. Gemeente 
Almere & Alliantie. 

Bezoek van de PVDA. 
Wold life experience: 6 dagen met 
vrijwilligers uit 10 verschillende landen 
i.s.m. IBO Nederland. 

“Today we had flowers workshop with the 
refugee ladies. It was a great moment for 
connection with others, while doing some 
beautiful arrangements.“ (citaat vrijwilliger 
Arianny)  

Nieuwjaars festiviteiten i.s.m. Stichting Kim 
en alle vrijwilligers 
The Art of knowing yourself: een 2-daagse 
personal development workshop in het 
Spaans georganiseerd door studio 101. 

“Was fijn om weer langs te komen en leuke 
reacties van buurtgenoten over deze 
buurthuiskamer voor iedereen.”  
(citaat: Jeroen Deben ) 

3.2. Activiteiten ter voorbereiding van 
BuurT-Thuis Akwaaba 
Het had heel wat voeten in de aarde om het 
BuurT-Thuis Akwaaba geplaatst te krijgen in 
Almere Tussen de Vaarten. De vertraging was 
dagelijks voelbaar omdat geplande activiteiten 
tijdelijk elders uitgevoerd moesten worden; 
o.a. in gehuurde faciliteiten van Almere 90, de 
Softball vereniging dichtbij het asielzoekers-
centrum Almere. Hier vonden o.a. wekelijkse 
creatieve kinderactiviteiten plaats. 

Tijdens een bijzonders mooie dag met 15 
studenten vonden op het schoolplein van de 
Aventurijn creatieve activiteiten plaats met als 
thema “het kameel”. Dit was geïnspireerd op 
het nieuwe jaar van de Arabische Kalender en 
de reis per kameel van Mekka naar Medina. 
De kinderen hebben interessante feiten over 
kamelen geleerd, kamelen collages gemaakt, 
cirkelspelletjes en o.l.v. Italiaanse graffiti 
kunstenaar Savino met spuitbussen gewerkt. 

De activiteiten ter voorbereiding van het 
nieuwe BuurT-Thuis bestonden uit het tot 
stand brengen (en in stand houden) van 
relaties met ruim 30 families die in aanmerking 
komen voor een plekje in dit toekomstige Kind- 
en Familiecentrum. Dit laatste werd o.a. 
gedaan door contactmomenten te organiseren 
via de wekelijkse kinderactiviteiten. Het 
contact met deze families werd gecontinueerd, 
inclusief families uit het asielzoekerscentrum 
Almere. Met dank aan Stichting 
Kinderpostzegels. 
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Met deze groep hebben we ook uitstapjes 
gedaan: Zo gingen we op uitnodiging van de 
Nationale Opera in Amsterdam op bezoek 
naar het Hondenhaartje met 80 Almeerse 
kinderen, ouders en vrijwilligers. 
"Wij vonden het ook heel leuk om jullie 
kinderen en ouders bij ons te gast te hebben – 
jullie waren een geweldig publiek! Namens het 
hele Hondenhartje team, hartelijke groeten!”  
Barbara Gautschi, Nationale Opera 
Met dank aan de uitnodiging van Stichting de 
Vrolijkheid gingen 5 kinderen en hun ouders 
ook naar Leeuwarden voor het Festival 
Onderweg. Hier deden zij mee aan workshops 
en genoten zij van diverse muziek optredens.  

3.3. Activiteiten in Almere Oosterwold 
Ter voorbereiding van het gebruik van nieuwe 
BuurT-Thuis In Almere Oosterwold werden 
activiteiten georganiseerd om mensen te 
betrekken en contacten te leggen met 
toekomstige buren. Begin 2019 bleek dat dit 

BuurT-Thuis niet in gebruik genomen zou 
kunnen worden door Inspiratie Inc. 
Desalniettemin stonden de activiteiten los van 
die ambitie en waren zij op zichzelf waardevol 
voor alle deelnemers.  

Het programma bestond uit: 

Diwali & Sint Maarten, met dank aan 
Saskia & Sonny Yaniek voor een 
waanzinnige vuurshow voor de hele buurt. 
Een boomplantdag waarbij naast het 
harde werk ook aandacht was voor het 
delen van passies, dromen en talent. 
Samenwerking met Science Shop 
Wageningen Universiteit. 
Opening Diamondiaal. Wethouder Tjeerd 
Herrema en Investeerder S. van Uffelen, 
feliciteerden families en overhandigen de 
eerste contracten van Wooncoöperatie 
Diamondiaal. Inspiratie Inc verzorgde 
muziek, live optredens en de catering. 
Vogelnest, Willow sculpting en het bouwen 
van een levende wilgenhut met 
buurtbewoners van Oosterwold. 
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Plant workshops voor natuurlijke vijvers. 
Creative workshops tijdens de vakanties 
voor jong en oud. 
Het offerfeest Tobaski met ca. 200 gasten 
Deelname aan “Oosterwold Ontkiemt” met 
de lekkerste falafels …. 

“I wrote this song ( https://www.facebook.com/
watch/?v=1901382683487173) whilst 
volunteering as a work-awayer for an 
organisation called Inspiratie 
Inc www.inspiratie-inc.nl. The charity was all 
about helping with the complex and diverse 
issues, caused by international migration, by 
solving problems in a creative way in order to 
increase the possibilities for everyone.” 
(Citaat vrijwilliger Jack Allen) 
Vrijwilligers van Inspiratie Inc hielpen mee met 
diverse activiteiten voor Wooncoöperatie 
Diamondiaal en het Coöperatieve Woonfonds 
Meerwonen. Dit ging in goed vertrouwen totdat 
Meerwonen eind 2018 uiteindelijk geen 
toestemming gaf aan Inspiratie Inc om het 
BuurT-Thuis in Oosterwold te huren ondanks 
eerder gemaakte afspraken. 

3.4. Activiteiten m.b.t. BuurT-Tuinen 
Het tuinieren gebeurde dagelijks als het weer 
het toeliet. Dit gebeurde op 4 locaties in 
Almere: Almere Oosterwold, Almere Stad, 
Almere Haven en Almere Tussen de Vaarten. 

Elke tuin had een eigen ontwerp voor de 
indeling van de tuin. Door de permacultuur 
principes zagen de tuinen er weelderig uit en 
hebben wij van de eerste oogst van 
blauwessen en munt enorm genoten. Er werd 
geïnvesteerd in eetbare fruitbomen en struiken 
verbonden door kronkelige paadjes. 

Madhat, Adnan, Mohammed en Jamila 
ontvingen een ‘Groene Speld’ van Gemeente 
Almere voor hun inzet in de tuin en in de 
keuken. Andere vrijwilligers hadden in 
voorgaande jaren ook al een Groene Speld 
gekregen nadat zij hadden meegeholpen om 
de tuin mooier en kleurrijker te maken en 
verbinding te leggen tussen mensen die elkaar 
nog niet zo goed kenden. 

Op zaterdag 26 mei hebben we samen met 
een groep studenten uit Utrecht een Speel en 
Natuurdag georganiseerd in de BuurT-Tuin in 
Tussen de Vaarten.  

Het onderhoud van de BuurT-Tuin in Almere 
Haven werd in samenwerking met een actieve 
buurtbewoner uitgevoerd. 

Maandelijkse tuin- groen- en creatieve 
activiteiten op een Greenfair droegen bij aan 
plezier en inspiratie, net als de workshop food 
art en bloemen maken op het Floriade festival 
waarbij ca. 450 mensen actief deelnamen aan 
de workshops. Ook de deelname aan het 
oogstfeest met verse falafel en zelfgebakken 
zoete lekkernijen droeg bij aan de tuin-
activiteiten van Inspiratie Inc. 

In de BuurT-Tuin in Almere Centrum werd het 
hele jaar gezorgd voor de kippen en het 
onderhoud van de tuin. Zelfs in de stromende 
regen waren soms groepen van 40 vrijwilligers 
aan het werk en werd er samengewerkt met 
VMCA en Stichting Present.  
“ We werden zeer enthousiast ontvangen op 
de burendag. goede uitleg. Super 
initiatief.” (citaat: uitlaatservice Banjer) 

Delegaties en gasten werden ontvangen in 
BuurT-Thuis Karibu en rondgeleid in één of 
meerdere tuinen.  

Bezoekers waren o.a.  
Wethouder Jerzy Soetekouw, 
Een delegatie uit Kumasi (Ghana), 
Een afvaardiging van provincie Stockholm 
(Zweden) en  
Fotografen van National Geografics.  

De hele zomer werd intensief meegewerkt aan 
de tuinen door 25 vrijwilligers van IBO 
Nederland en het hele jaar door diverse 
vrijwilligers via Workaway. Zij kwamen uit 
verschillende landen zoals Oostenrijk, Italië, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland, Colombia, 
Brazilië, en Rusland. 
Bestuursvoorzitter Amal Abbass Saal droeg 
ook als gast spreker bij aan Natures Narrative 
in het Pakhuis Zwijger in Amsterdam  
https://dezwijger.nl/programma/natures-
narrative. 

3.5. Individuele begeleiding en zorgaanbod  
Almere is een groeiende stad met cultureel en 
religieus een zeer diverse samenstelling van 
de bevolking. Deze maatschappelijke 
ontwikkeling vraagt om aandacht, omdat 
mensen van elkaar verschillen; innovatie in de 
zorg is nodig om aansluiting te houden bij de 
behoeften van alle inwoners van Almere.  

In 2016 sloot Inspiratie Inc. een raamover-
eenkomst met Gemeente Almere voor 
dagbesteding arrangementen, die in 
september 2018 veranderde in 
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ondersteuningsarrangementen in de 
categorieën licht, middel en zwaar inclusief 
Individuele begeleiding, dagbesteding, beschut 
werk en huishoudelijke hulp. 

Samen maakten wij in 2018 ook een mooie 
introductie film van Inspiratie Inc i.s.m. Laurien 
Zwaan: https://youtu.be/hVLenp6G2EY 

Hiernaast bood Inspiratie Inc. transculturele 
begeleiding en behandeltrajecten met 
kinderen, jeugd en gezinnen; sinds september 
2017 o.a. in onderaanneming van Vitree.  

Naast deze zorgproducten in het 
overgangsgebied van informele naar formele 
zorg, met een extra focus op identiteit en 
culturele behoeften, bleef Inspiratie Inc. zich 
inzetten voor bereikbare laagdrempelige 
opvang in een informele omgeving, individuele 
begeleiding en bemoeizorg, participatie en 
toeleiding tot de arbeidsmarkt. 

“Loved our visit. Thank you for the warmth and 
the most fun and educational afternoon. Keep 
up the good work.”  

(citaat: Tijana Tešija, na een bezoek van een 
groep psychotherapists uit Kosovo aan BuurT-
Tuis Karibu op aanraden van Centrum 45 die 
graag verwijst naar onze aanpak.) 

Eerste- en tweedelijns aanbod 

Inspiratie Inc is een eerstelijnsvoorziening, die 
mensen met psychosociale, materiële en/of 
relationele problematiek helpt om 
zelfredzaamheid te vergroten in de vorm van 
o.a. maatschappelijke opvang en Algemeen 
Maatschappelijk Werk (AMW).  

Wanneer tweedelijns zorg nodig blijkt, wordt dit 
eveneens aangeboden of doorverwezen naar 
onze samenwerkingspartners zoals: GCA 
medewerkers (verpleegkundigen en 
consulenten GGZ), I-psy en Familysupporters. 

“Me And Huda still love you. Every thing with 
us is going good, and we wish to be with you 
to do anything with you. Thank you for every 
moment we spent with you, you are the first 
peace for us in Nederland, and the first help 

and you are still the Big Heart for 
everyone.” (citaat: Arfan Al Hazam) 

Door de complexiteit van de hulpvragen werd 
veel vrijwillige extra tijd geïnvesteerd. Dit 
resulteerde in een subsidieaanvraag van een 
pilot bij de Gemeente op dit gebied. De 
gemeente heeft deze pilot helaas afgewezen.  

Doordat deelnemers Inspiratie Inc zelfstandig 
weten te vinden en hier ook naar toe worden 
doorverwezen door de Gemeente Almere is de 
keuze om niet te betalen voor de benodigde 
ondersteuning van deze speciale doelgroepen 
met complexe problematiek opmerkelijk. 

3.5.1. Toeleiding naar de Arbeidsmarkt

Het trainen en ondersteunen van vrijwilligers is 
een opstapje voor mensen die daarna weer 
betaald aan de slag willen gaan. Betaalde 
opdrachten werden bij Inspiratie Inc en bij 
andere organisaties gerealiseerd.   

Voor de toeleiding naar de Arbeidsmarkt 
werkte Inspiratie Inc samen met: 
Klantmanagers Gemeente Almere, Stichting 
Peuterspeelzalen, Hogeschool Windesheim, 
IFAA Accountants, VMCA, Avanti en anderen. 

3.5.2. Transculturele Zorg

Voor de Transculturele zorg werkte Inspiratie 
Inc samen met: Familysupporters, GGD, 
Bureau Gelijkwaardige Behandeling, Vitree, 
GCA, Wijkteams, Zorggroep Almere en 
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Zorgcentrum, Polderburen, Tomin Groep, 
Amethyst, Reclassering, Rode Kruis, 
Kindertherapeutikum Zeist, Soroptimisten, 
Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, 
Interculturele-Psychiatry, Fula-, Hindu-, Sikh-, 
Liberiaanse-, Somalische-, Eritrean-, 
Marokkaanse-,Surinaamse- en andere 
communities uit Almere en omstreken.  

3.5.3. Dagbesteding

Inspiratie Inc. organiseert arbeidsmatige en 
niet arbeidsmatige dagbesteding in een 
professionele, veilige en sociale omgeving en 
biedt zo maatschappelijke opvang met 
preventieve, stabiliserende en normaliserende 
ondersteuning. Door vroege signalering en het 
voorkomen van crisis en dure specialistische 
interventies is dit vanuit een maatschappelijk 
perspectief kostenbesparend.  

Arbeidsmatige dagbesteding: 

In de projectgroepen van maximaal 8 mensen 
per begeleider worden allerlei vormen van 
arbeidsmatige dagbesteding ontwikkeld, 
passend bij de vaardigheden van individuele 
deelnemers.  

Het gaat hier om activiteiten met een 
arbeidsmatig karakter, zoals: gastvrouw/
gastheerschap; administratieve taken, 
schoonmaakwerkzaamheden, tuinieren, 
koken, houtbewerking, fietsen, repareren, 
ouder en kind groepen. 

Niet arbeidsmatige Dagbesteding: 

Een zingevend dagprogramma met een 
psycho educatief karakter ter vervanging van 
(aangepast) werk, bijvoorbeeld werken met 
klei, tekenen, naaien, etc. Het is een 
programmatisch/methodisch aanbod, gericht 
op het structureren van de dag, met praktische 
ondersteuning en het oefenen van 
vaardigheden om de collectieve 
zelfredzaamheid te bevorderen. 

3.5.4. Beschut Werk

Inspiratie Inc biedt mensen die uitsluitend in 
een beschutte omgeving kunnen werken de 
mogelijkheid om dit naar eigen vermogen te 
doen. Hiermee wordt een voorziening 
aangeboden die gericht is op werk met 
begeleiding en werkplek aanpassing.  

3.5.5. Maatschappelijke steun en 
belangenbehartiging

Inspiratie Inc. biedt persoonlijke ondersteuning 
met praktische en sociale hulp. Een 
persoonlijk begeleider of coach helpt 
deelnemers met verschillende methodieken en 
interventies om zelfstandig te (blijven) leven en 
deel te nemen aan de maatschappij. Deze 
ondersteuning is geschikt voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Deze vorm van 
ondersteuning bestaat uit een Individuele 
Vraaggerichte benadering (IVB) en SRH 
(Systematisch Rehabilitatie gericht Handelen). 
Daarnaast wordt OGGZ (Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg) aangeboden; 
dit is een actieve vorm van hulpverlening als er 
sprake is van ernstige problemen op 
psychosociaal gebied die niet bereikt worden 
met het reguliere zorgaanbod.  

De OGGZ is onder te verdelen in twee soorten 
zorg, te weten individuele en collectieve 
bemoeizorg. Deze persoonlijke ondersteuning 
kan bestaan uit: 

Hulp bij de administratie, post en financiën 
Hulp bij boodschappen doen 
Hulp bij vinden van woonruimte 
Hulp om naar huisarts, ziekenhuizen en 
andere professionals te gaan 
Hulp om huishoudelijke apparaten (te 
leren) bedienen; 
Woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om 
het huishouden te doen); 
Hulp bij de opvoeding; 
Hulp om de dag in te delen en dingen te 
ondernemen; 
Contact zoeken met mensen in de 
omgeving; 
Hulp om te communiceren met anderen; 
Hulp om gedragsproblemen te 
verminderen. 
Hulp bij persoonlijke verzorging vanwege 
een niet-medische oorzaak, bijvoorbeeld 
als er sprake is van een psychiatrische 
aandoening, een verstandelijke of een 
zintuiglijke beperking. 

Inspiratie Inc. werkte samen met diverse 
Wijkteams in Almere en specialisten van IPSY, 
GGD, Leger de Heils, Kwintes, huisartsen en 
het Rode Kruis. Daarnaast werd met Van der 
Woud, Reinders en Fisher advocaten en 
anderen samengewerkt bij het ondersteunen 
van deelnemers in het behartigen van 
belangen. Zodoende versterkten wij mede de 
rechtspositie van bijzonder kwetsbare 
Almeerders. 
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3.5.6. Gezinscoaching en behandelingen

Inspiratie Inc. draagt bij aan de zorg voor 
kinderen en jongeren met en zonder een 
indicatie met als doel hun geestelijke 
gezondheid te verbeteren. Zodoende wordt 
gewerkt aan: 

het versterken van het opvoedkundig 
klimaat in deelnemende gezinnen,  
het adviseren professionals met zorgen 
over een kind,  
het adviseren en ondersteunen van 
kinderen en jongeren met vragen over 
maatschappelijke participatie en 
zelfredzaamheid. 

Inspiratie Inc werkt bij voorkeur met het hele 
gezin.In 2018 werden ongeveer 45 gezinnen 
voorzien van gezinscoaching. 

3.5.7. Kunst-, Natuur- en Cultuur-
onderwijs en vrije tijdsbesteding 
Voor kunst-, natuur- en cultuuronderwijs en 
vrije tijdsbesteding werkte Inspiratie Inc samen 
met: Yemaya, Living Systems, Jebel music, 
Utrecht Festival of Cultures, Al-Iman School, 
Aventurijn School, Amsterdam 
Conservatorium,  PKN De drieklank, 
Wandelgroep VaipreDie, Sport-One 4 All. Fc 
City Almere, Huis van de Vrede, Refugee start 
force,  Groene Broedplaats, Platvorm Filmwijk, 
Stad en Natuur, Stichting Kim, Kwintes, 
VMCA, VWMN.    

In 2018 werkten kinderen en volwassenen 
samen aan een water collage o.l.v. 

textielkunstenares Monique Faase. Eenzelfde 
project was de collage “Tree of life” waar met 
dank aan Wijdoenmee en textielkunstenares 
Madeleine Hannah ook een prachtig 
textielkunstwerk werd gemaakt ter aankleding 
van het BuurT-Thuis. 

Diverse culturele evenementen zijn al eerder 
benoemd. Verder organiseerde we: 

Fotografie workshops met jongeren i.s.m 
101 Studio: https://spark.adobe.com/page/
hGOJdjgd4Xmdv/ 
Een musicale optreden tijdens het afscheid 
oud wethouder Froukje op de Kemphaan 
Rapworkshop - met dank aan Halley, 
Christian & Lutshen https://youtu.be/
bnsmmaBUirc 
De band DamasDam kwam op de national 
Syrian TV: on the international news Al-
Jazirah. Gefeliciteerd Madhat, Wissam en 
anderen! 
Deelname aan de vrijwilligersbeurs van 
Almere Doet en VMCA.  
Een feestelijke muzikale opening voor 
Resto van Harte Almere 
Een Nationaal integratie diner i.s.m. Resto 
van Harte en Kwintes waar 200 gasten op 
af kwamen, inclusief Syrische live muziek 
op straat,  
Kunstenaars Nasr Azarmeer and Tom Saal 
en Soraya Ibrahimi stelden hun werk ten 
toon in de openbare bibliotheek (sculptuur 
en fotografie) 
Tara band optreden in Schouwburg: We 
Make the difference 

3.5.8. Het werk met ongedocumenteerden 
Iedereen is welkom, dus ook kinderen en 
gezinnen in de groep ‘ongedocumenteerden’, 
ca 2% van de doelgroepen met die wij 
werken. Hiervoor werden uitsluitend vrij te 
besteden gelden ingezet en donaties die 
hiervoor waren bestemd. 

In 2018 maakte wij o.a. de uitzetting mee van 
een Armeens gezin dat al jaren in het netwerk 
van Inspiratie Inc mee deed. Dit was verdrietig 
voor iedereen die de getalenteerde fruit-snij-
kunstenaar kende over de afgelopen 10 jaar 
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en zeker voor de kinderen die in Nederland 
waren geboren.  

Wij hielpen veel mensen om hun papierwerk 
op orde te krijgen, waardoor in 36 gevallen de 
ongedocumenteerde status omgezet kon 
worden naar legaal verblijf. 
In samenwerking met diverse advocaten en 
Defense for Children verzorgen wij voor een 
effectieve toeleiding naar juridische hulp en 
medische noodhulp. De naleving van kinder- 
en mensenrechten waren hierbij het 
uitgangspunt. 
Inspiratie Inc werkte samen met Bij Bosshardt, 
Leger des Heils en private donateurs die o.a. 
wekelijkse voedseldonaties verzorgden.  
Daarnaast hebben buurtbewoners in Almere 
Oosterwold zich ook ingespannen voor de 
tijdelijke opvang van 4 gezinnen. In de media 
werd o.a. het volgende geschreven over deze 
hulp: 

Omroep Flevoland rapporteert: Inspiratie 
Inc wil menswaardige oplossing 
Volkrant: Hoe een vluchtelingenkamp de 
Gemeente van een probleem verlost 
Trouw: 

Vrijwilligers van Inspiratie Inc hebben zich 
dagelijks ingespannen om kinderen naar 
school te brengen, voedselhulp te bieden en 
mee te helpen bij het oplossen van dagelijkse 
problemen.  
Het hosten van een 'breed stedelijk overleg’ 
met Inspiratie Inc, Rode Kruis, Gemeente 
Almere, Leger Des Heils, Vluchtelingenwerk 
Nederland, Iraanse Kerk, WSTAF en anderen 
droeg uiteindelijk bij aan een verbetering van 
de afstemming.  

4. De organisatie 
4.1. Organisatie Structuur 
De organisatie bestaat uit een Raad van 
Toezicht, een uitvoerend dagelijks bestuur, 
projectcoördinatoren/regieondersteuners en 
een netwerk van actieve deelnemers, cultureel 
en maatschappelijke ondernemers die zich 
inzetten voor inclusie, integratie en culturele 
diversiteit. 

Het team bestaat uit vrijwilligers en freelancers 
die vanuit hun eigen praktijk samenwerken en 
hun professionele expertise inzetten in een 
behoeftegericht aanbod; zowel één-op-één als 
in groepsprocessen.  

4.2. Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestond in 2018 uit: 

Amal Abbass-Saal, mede-oprichter en 
voorzitter van het dagelijks bestuur, 
ervaren therapeut en conceptontwikkelaar 
op het gebied van sociale innovaties, 
community art en creatieve therapie. Haar 
taken bestaan o.a. uit: netwerken, 
strategie, individuele intervisie, 
leidinggeven aan divers samengestelde 
teams, inclusie en talentontwikkeling voor 
kinderen, jongeren en hun families. 
Sandra Manintveld, medeoprichter, 
secretaris, project-leider, ervaren manager 
en workshop begeleidster op het gebied 
van interculturele catering en community-
art projecten. Haar taken bestaan o.a. uit 
coördinatie projectgroepen, WMO en 
dagbesteding. 
Cheyenne La Croes, Bestuurslid sinds 
01-01-2017. Zijn taken bestaan o.a. uit: 
externe communicatie en netwerken, 
aantrekken van nieuwe personeelsleden 
en help met aanbestedingsprocessen. 

4.3. Raad van Toezicht 
Tot 28 november bestond de RVT uit de 
volgende leden: 

Dingeman Lievense (van 01-01-2017 tot 
28 november 2018),voormalig directeur 
Sociaal Domein Gemeente Almere 
Ronald Wilcke (van 01-02-2017 tot 28 
november 2018); Vicevoorzitter Raad van 
Bestuur bij ROC van Amsterdam en 
Flevoland 
Ramon Smit (van 01-01-2015 tot 9 
november 2018; bestuursadviseur bij de 
Vervoerregio Amsterdam 
Chandra Verstappen (van 06-03-2018 tot 
28 november 2018), Strategisch adviseur/
projectleider Pharos 
Saniye Çalkin (van 01-01-2015 tot 28 
november 2018), Directrice Platform Zijn. 

De Raad van Toezicht nam voor 28 november  
formeel afscheid van oud-lid Henry Breeveld, 
directeur bedrijfsvoering I-psy Midden & Noord 
Nederland BV. 

4.4. Raad van Advies 
Verschillende adviseurs waren individueel 
betrokken, en incidenteel per thema. Deze 
mensen hebben met hun steun en adviezen 
veel betekend voor Inspiratie Inc. 
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4.5. Toezicht en inspraak 
Bezoekers van de BuurT-Thuizen en BuurT-
Tuinen zijn veelal als deelnemer of als 
vrijwilliger betrokken. Beide hebben inspraak 
tijdens de dagelijkse uitvoering van de 
activiteiten. Verder kent Inspiratie Inc de 
volgende toezicht en inspraak structuur: 

Raad van Toezicht: 4 x per jaar; 
Uitvoerend dagelijks Bestuur: 1x per 
maand; 
Raad van Advies: individueel betrokken, en 
incidenteel per thema; 
Deelnemers (cliënten)raad: 4x per jaar; 
Functioneringsgesprekken: 1x per jaar 
voor medewerkers; 
Coördinatorenoverleg, 1x per week; 
Klankbord overleg: elke twee weken; 
Supervisie/Intervisie/casemanagement: 
elke maand. 

5. Beleidsterreinen 
Het werk van Inspiratie Inc. sluit aan bij de 
Kadernota Welzijn en voorziet in het slimmer 
en effectiever organiseren van diensten, 
dichtbij in de wijk en buurt. Het sluit ook aan bij 
de Participatiewetgeving, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ) verankerd in de Wet Collectieve 
Preventie Volksgezondheid (WCPV), 
Jeugdwet inclusief kinderbeschermings-
maatregelen en jeugdreclassering en het 
Convenant GGZ voor asielzoekers, waarbij 
Inspiratie Inc. een gespecialiseerde aanbieder 
is. 

Inspiratie Inc. vult vrij toegankelijke en 
individuele voorzieningen aan, die vaak 
betrekking hebben op de eerste en tweede lijn 
interventies met doorverwijzingen naar 
gespecialiseerde zorg. Hierbij wordt extra 
aandacht geschonken aan:  

het inschakelen, herstellen en versterken 
van het probleemoplossend vermogen van 
kinderen en jongeren, hun ouders en 
sociale omgeving; 
het bevorderen van de opvoed 
capaciteiten van de ouders en de sociale 
omgeving; 

preventie en vroegsignalering; 
het tijdig bieden van de juiste hulp op 
maat; 

6. Risicomanagement 
Inspiratie Inc volgt de Code cultuur en de 
Code zorg. Deze structuur biedt handvatten 
voor het ondervangen van bedrijfsrisico’s. Voor 
het minimaliseren van financiële risico’s 
werken we met budgetten waarvoor 
projectleiders verantwoordelijk zijn. Bij 
betalingen door de stichting is sprake van 
functiescheiding. 

Inspiratie Inc is een projectorganisatie. Dit 
brengt het risico met zich mee dat de 
activiteiten eindig zijn. Dit ondervangen we 
door: 

1. te investeren in inkomsten die direct 
samenhangen met geleverde diensten. 
Voorbeelden hiervan zijn de 
raamovereenkomst met de Gemeente, de 
onderaanbesteding met Vitree en catering. 

2. Deel te nemen in het groeiprogramma van 
het Kansfonds en bij andere fondsen 
meerjarige subsidies aan te vragen. 

7. Communicatie 
De kracht van Inspiratie Inc. is dat het een 
totaalconcept is met vele gezichten. Dit is niet 
eenvoudig in de communicatie omdat juist die 
veelheid een simpele en eenduidige 
boodschap in de weg staat. Dit wordt versterkt 
door de aanwezige meertaligheid en de focus 
op inclusie. Inspiratie Inc communiceert met 
foto’s en verslagen via social media en neemt 
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deel aan verschillende overlegstructuren met 
samenwerkingspartners. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van persberichten, 
presentaties en overlegmomenten met 
beleidsmakers. 

De Facebook pagina had ruim 3000 volgers en 
werd gebruikt als: 

PR-instrument 
Dagelijks communicatie met deelnemers 
Communicatie met relaties 
Klankbord en feedback. 

In 2018 werd door Marina de Wit, Pagedesign, 
een verbetering doorgevoerd mbt de website 
van Stichting Inspiratie Inc.  

8. Kwantitatieve resultaten 2018  

9. Financieel 
De activiteiten van Inspiratie Inc werden mede 
mogelijk gemaakt door: Kansfonds, Gemeente 
Almere, Oranjefonds, Stichting 
Kinderpostzegels, VSBfonds, Haella Stichting, 
Stichting Kim en individuele donateurs.  

Bezoldiging bestuur.  
Leden van het dagelijks bestuur kregen 
gedeeltelijk betaald voor hun coördinerende-, 
leidinggevende-, en andere uitvoerende taken. 

Het bezoldigingsbeleid is vastgelegd in het 
huishoudelijke reglement van 2018.  

In totaal werd een bedrag van € 12.664,47 
uitbetaald aan de bestuursleden van Inspiratie 
Inc.   

Bezoldiging Raad van Toezicht.  
Deelname aan de Raad van Toezicht is 
onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen wel 
gedeclareerd worden. In 2018 zijn voor de 
Raad van Toezicht geen onkosten 
gedeclareerd. 

Inspiratie Inc werd gesteund door: 

Gem. aantal activiteiten per week 61

Aantal dagen open per week 7

Gem. aantal deelnemers per dag 40

Aantal eenmalige activiteiten 2018 20

Gemiddeld aantal deelnemers per 
eenmalige activiteit

70

Trainingen / intervisie 12

Aantal weken per jaar 52

Aantal activiteiten 3204

Aantal deelnemers/bezoekers 16260
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