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Doelstelling van de ANBI: 

- het bevorderen van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de 
oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting. 

- de Stichting beoogt het algemeen nut 

- de Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verstrekken van schenkingen binnen de doelstelling. De 
schenkingen zijn met name gericht op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Met de in 2015 aangenomen participatiewet wil de overheid realiseren dat zoveel mogelijk mensen werken. Voor veel 
arbeidsgehandicapten is de afstand tot de arbeidsmarkt nog heel groot. Dit komt met name door het ontbreken van 
werkervaring hetgeen er in veel gevallen toe leidt dat bedrijven de arbeidsgehandicapten niet in dienst nemen. Echter 
ook voor de arbeidsgehandicapten is er vaak geen financiële stimulans om te gaan werken. Elke extra verdiende euro 
wordt meestal direct in mindering gebracht op het inkomen. 

De Stichting wil arbeidsgehandicapten stimuleren om toe te treden tot de arbeidsmarkt door het beschikbaar stellen 
van cadeaus bij het bereiken van vooraf gestelde mijlpalen. Daarnaast kan de Stichting kosten voor studie en/of 
ontwikkeling van de arbeidsgehandicapten vergoeden om hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 

De Stichting werkt hiervoor samen met bedrijven die tot doel hebben mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te laten meedoen en meewerken om zich persoonlijk te ontwikkelen in een commerciële omgeving. De 
bedrijven bepalen samen met de arbeidsgehandicapten de mijlpalen en/of benodigde studies. 

De functie van de bestuurders: 

T.J. Duijker (Voorzitter) 

G.A.G. Stolwijk (Penningmeester) 

J. Kooistra 

Het beloningsbeleid: 

Aan de bestuursleden worden geen vergoedingen voor hun werkzaamheden verstrekt. De bestuurders ontvangen 
slechts vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

De Stichting heeft afgelopen jaren geen activiteiten uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2020 gaat in samenwerking met 
Geniet Arnhem B.V. worden gestart met het bepalen van mijlpalen en noodzakelijke studies voor de bij Geniet 
Arnhem B.V. werkzame arbeidsgehandicapten. Stichting Enspiratie gaat de kosten hiervoor bijdragen. 

 


