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“Werkgeluk 
vermenigvuldigt 
zich wanneer 
je het deelt”
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Voorwoord
Maatschappelijke betrokkenheid heeft vanaf de oprichting van Driessen 
altijd een rol gespeeld. In de beginjaren was dit veelal kleinschalig en lokaal 
 georiënteerd. Maar met de groei van Driessen Groep, is de maatschappelijke 
impact van ons bedrijf gegroeid. Het geeft ons meer mogelijkheden om iets voor 
anderen te kunnen betekenen. Om dit vanuit de Driessen Foundation vorm te 
geven, voelt voor mij als een voorrecht. En niet om er zelf beter van te worden, 
maar om anderen zich beter te laten voelen. 

Waar we de afgelopen jaren een brede focus hadden, hebben we er in 2017 
voor gekozen om ons te richten op de missie: werkgeluk mogelijk maken voor 
zoveel mogelijk mensen. Daarbij hebben we de focus specifiek gericht op men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want voor hen is het vaak lastig om 
passend betaald werk te vinden en werkgeluk te ervaren. 

Voor deze doelgroep maken we graag een verschil. We delen werkgeluk in 
de breedste zin van het woord. En gelukkig staan we hierin niet alleen. In ons 
land zijn verschillende goede doelen met dezelfde passie. En dat is mooi, want 
samen sta je sterker en kun je zorgen voor meer impact. Daarom hebben we in 
2017 een aantal organisaties op verschillende manieren ondersteund. 
Zowel financieel als op het gebied van coaching, begeleiding en het verzorgen 
van workshops. Door het delen van onze kennis en kunde hebben wij het afge-
lopen jaar, samen met de goede doelen die wij een warm hart toedragen, meer 
kunnen betekenen voor mensen die net dat beetje extra hulp nodig hebben. 
Ik kijk dan ook met trots terug op een bevlogen en succesvol jaar.

In de toekomst zullen we kansen blijven benutten én creëren voor mensen die 
kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Met één helder doel voor ogen: 
zoveel mogelijk werkgeluk mogelijk maken voor mensen waarvoor dat niet 
vanzelfsprekend is.

Daar worden wij dan weer (werk)gelukkig van!

Namens het bestuur van de Driessen Foundation,

Jan Driessen
Voorzitter

“Als je zelf meer mogelijkheden hebt 
dan is het een voorrecht om iets 
voor anderen te kunnen betekenen” 
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Bestuursverslag

Onze missie
Wij geloven erin dat ieder mens streeft naar een gelukkig bestaan. Goed werk 
speelt hierin een belangrijke rol en zorgt voor werkgeluk. Werk geeft je namelijk 
de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen én de (financiële) ruimte om een leuk 
leven te leiden. Maar het hebben van goed werk en het ervaren van werkgeluk 
is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt is het vaak lastig om een baan te vinden en te houden.
Voor deze groep mensen maken wij het verschil. Want juist deze mensen 
 v erdienen een werkplek waar ze met trots kunnen laten zien wie ze zijn. 

Wat we doen
De wereld verbeteren kunnen we niet. Wel kunnen we ons steentje bijdragen. 
Dat doen we onder andere door bestaande goede doelen te ondersteunen.
We helpen hen met financiële middelen en zetten onze expertise in op het 
gebied van mens en werk.

Wie we zijn
De Stichting Driessen Foundation, opgericht in april 2017, is een initiatief vanuit 
Driessen Groep en bestaat uit een betrokken onbezoldigd bestuur en een 
 bevlogen projectteam. Het bestuur, dat het beleid en de ontwikkeling mede 
 bepaalt, ondersteunt en adviseert de projectleden van de Foundation en komt 
vier keer per jaar bij elkaar. Tevens is de Foundation aangemerkt als ANBI.

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen: 
  In functie per:
Jan Driessen voorzitter 6 april 2017
Michaël Munnich penningmeester 6 april 2017
Josine Verschuren - Driessen secretaris 6 april 2017
Jeu Claes bestuurslid 6 april 2017
Antoinette Knoet - Michels bestuurslid 1 september 2017

Het projectteam bestaat uit de volgende personen:
Paulien Thissen voorzitter 
Karin van de Kerkhof lid projectteam 
Petra Verhappen-Blok lid projectteam 
Jeroen Driessen lid projectteam 
Linda Bruystens lid projectteam 
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Werving en beheer van gelden
Het overgrote deel van de financiële steun van de Driessen Foundation komt 
van de Driessen Groep Holding. DGH B.V. doneert 5% van de nettowinst van 
het voorgaand boekjaar aan de Driessen Foundation. Omdat de stichting in de 
loop van 2017 is opgericht, bedraagt de donatie voor 2017 de helft van 5% 
van de nettowinst over 2016. 

Ter continuering van de Driessen Foundation heeft het bestuur besloten om het 
overschotbedrag van 2017 mee te nemen in de reservering voor 2018. Deze 
reservering is bedoeld om grote financiële schommelingen te voorkomen.

Delen van werkgeluk
Hoe meer werkgeluk we vanuit de Driessen Foundation kunnen delen hoe 
beter. Daarom hebben we in 2017 contact gezocht met verschillende goede 
doelen met dezelfde passie: werkgeluk mogelijk maken voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Want samen sta je sterker en kunnen we nog meer 
 betekenen voor mensen die net dat beetje extra hulp kunnen gebruiken.
Hieronder volgt een overzicht van de goede doelen die wij een warm hart toe-
dragen en op verschillende manieren ondersteunen. 

Stichting IT Vitae Learning
Stichting ITvitae Learning werft, coacht en leidt talenten met autisme op tot 
ICT-specialist. Door middel van opleiding, coaching en bemiddeling bereiken 
de ITvitae-kandidaten hun uiteindelijke doel: met vertrouwen én een gewilde 
opleiding aan de slag als ICT-professional.

De Driessen Foundation ondersteunt ITvitae Learning op financieel gebied. 
Van het gedoneerde bedrag zijn in 2017 een aantal laptops aangeschaft. 
Deze worden in bruikleen gegeven aan ITvitae kandidaten die hier zelf de mid-
delen niet voor hebben.

We Are Ctalents
We Are Ctalents helpt jonge professionals, met een zintuigelijke uitdaging, door 
competenties en vaardigheden te vergroten. Zij bieden een platform aan en een 
gratis educatieprogramma met het doel; arbeidsparticipatie bevorderen.

Vanuit de Driessen Foundation vinden wij dat iedereen met een visuele of 
 auditieve beperking die gemotiveerd is om te werken,  een kans verdient op een 
betaalde baan. Daarom leveren wij een financiële bijdrage voor de aanschaf 
van hulpmiddelen die studenten nodig hebben bij het vinden van een stageplek 
of bij het afstuderen binnen een organisatie. Het gaat hierbij om hulp middelen 
die niet vergoed worden door andere instanties zoals het UWV of zorg-
verzekeraars. Daarnaast steunen wij We Are Ctalents door alle vergaderruimtes 
van de Driessen Groep kosteloos beschikbaar te stellen voor workshops en 
inspiratiesessies die vanuit We Are Ctalents worden georganiseerd. 
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“Onze ICT-talenten 
hebben een andere 

en bijzondere manier 
van denken. 

Dat inspireert ons 
elke dag weer.”

Frans de Bie en Peter van Hofweegen, oprichters ITvitae
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Emma at Work
Emma at Work begeleidt jongeren met een lichamelijke beperking of chronische 
ziekte naar werk. Zij zoeken samen met de kandidaat naar een passende baan 
en daarnaast wordt vanuit het Experience Lab begeleiding aangeboden in de 
vorm van individuele coaching, training en diverse workshops. 

Emma at Work is hard op weg om haar netwerk onder jongeren en bedrijven uit 
te breiden. Daarom zijn wij aangesloten bij de Club van 1000. Daarnaast stel-
len wij kosteloos alle vergaderruimtes ter beschikking bij de tien  verschillende 
locaties van Driessen en nemen wij deel aan een mentorprogramma.

UAF 
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die 
aansluit bij hun talent. Zij adviseren, bemiddelen en geven financiële hulp die er 
voor zorgt dat kostbaar talent niet verloren gaat.

Vanuit de Driessen Foundation doneren wij een bedrag waarmee we één 
 vluchteling een jaar lang helpen bij studie en werk.

Stichting Lezen & Schrijven 
Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en 
verminderen. Met als resultaat: een grotere kans op (werk)geluk, gezondheid 
en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen. 

De Driessen Foundation stelt naast een financiële bijdrage ook kosteloos de ver-
gaderruimtes van Driessen Groep beschikbaar voor vergaderingen en bijeen-
komsten die door Stichting Lezen & Schrijven worden georganiseerd. 

Dress for Success
Dress for Success vergroot de kans op werk door zelfvertrouwen te geven aan 
werkzoekenden met een minimuminkomen. Dit doen zij door, geheel kosteloos, 
werkzoekenden te voorzien van representatieve kleding en praktische onder-
steuning. Zo kunnen kandidaten goed voorbereid en verzorgd voor de dag 
komen op hun sollicitatiegesprek. 

De Driessen Foundation levert een financiële bijdrage aan Dress for Success 
Eindhoven. Dit bedrag wordt aangewend voor de aanschaf van ontbrekende 
kledingitems. Eind 2017 organiseerden wij een kledinginzamelingsactie bij 
Driessen. Deze was zeer succesvol en leverde veel bruikbare kleding voor Dress 
for Success op.
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“Onze jongeren willen 
gewoon werken. 

Ze kunnen net als 
ieder ander meedoen 
in de maatschappij”

Marlies van Hilten - directeur Emma at Work
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Werken met Eric en Cindy
Bij werkgevers bestaat vaak nog het beeld dat mensen met een lichamelijke 
beperking niet of niet goed genoeg functioneren. Stichting Werken met Eric en 
Cindy bewijst graag het tegendeel. Zij brengt jongeren met een lichamelijke 
 beperking in contact met positief ingestelde, meedenkende werkgevers die 
deze jongeren een kans bieden op een baan of stageplek.

Om deze werkgevers te bezoeken maakt de stichting gebruik van een 
 aangepaste bus. Deze bus is letterlijk de motor van de stichting en essentieel 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij dragen dit mooie initiatief een 
warm hart toe en steunen hen met een financiële bijdrage die ingezet wordt 
voor onderhoud van de bus.

De Harde Leerschool
Kansarme jongeren die van het rechte pad afwijken krijgen vaak te maken met 
gedragsproblemen en werkloosheid. Daarnaast komen ze eerder in aanraking 
met criminaliteit en hebben ze moeite met autoriteit. Om deze problemen te 
tackelen én om deze jongeren een kans in de maatschappij te geven biedt De 
Harde Leerschool een uitgebalanceerd traject aan. Dit gebeurt aan de hand 
van een fysiek en mentaal intensief programma van acht weken waarin rugby 
de hoofdrol speelt. 

De Driessen Foundation levert een financiële bijdrage dat wordt besteed 
aan de verdere professionalisering van het nazorgtraject. Denk hierbij 
aan de  toenemende inzet van coaches en de organisatie van periodieke 
 terugkomdagen.

Tinks
Tinks is een kookwinkel, atelier en galerie in één. Het biedt een leer/werk-
omgeving voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. 
De makers van Tinks creëren producten zoals schilderijen en kaarsen, die in de 
winkel worden verkocht. 

In 2017 hebben we vanuit de Driessen Foundation de makers van Tinks 
 gevraagd om 500 speciale kaarsen te maken. Deze zijn toegevoegd aan de 
eindejaarsgeschenken voor medewerkers van Driessen. Door met het hele Tinks-
team vol passie aan deze opdracht te werken hebben we bijgedragen aan het 
vergroten van werkgeluk.

Stichting Sinds 1965
Als je je baan verliest is dat heel vervelend. Ben je dan ook nog eens 50-plus, 
dan heb je een grote kans om langdurig, of zelfs blijvend, werkloos te zijn. 
Het gevolg is dat daardoor waardevol talent onbenut blijft. Dat kan en moet 
anders vindt Stichting Sinds 1965. Daarom zet deze stichting haar expertise 
en netwerk in, om ervoor te zorgen dat iedereen kan doen waar hij of zij goed 
in is. Middels een programma, gericht op ondernemen, biedt de stichting een 
duurzaam toekomstperspectief. Gedurende een jaar werken de deelnemers 
aan het ontwikkelen van ontbrekende vaardigheden. Daarnaast stellen ze een 
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gedegen, gestructureerd en gevalideerd ondernemingsplan op. Het doel na 
afronding van het programma is om, alleen of als gezamenlijk initiatief, aan de 
slag te kunnen als zelfstandig ondernemer en daarmee economisch zelfstandig 
te zijn en niet meer afhankelijk van een uitkering. De Driessen Foundation levert 
een financiële bijdrage dat wordt besteed aan de verdere professionalisering
van het geboden programma.
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‘Momenteel zit zo’n 
70% van de blinde
en dove mensen 
werkloos thuis;
dat moet anders 

kunnen.
Sandra Ballij, social entrepeneur Ctalents, CtheCity en Ctaste
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Ons streven voor 2018
Ook in 2018 zetten wij ons in om werkgeluk mogelijk te maken voor mensen 
voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De goede doelen die wij het afgelopen 
jaar hebben ondersteunt kunnen ook in 2018 op ons rekenen. Daarnaast blijft 
onze deur openstaan voor andere goede doelen die onze passie delen.
Hieronder staan de acties benoemd die wij in 2018 zullen oppakken bij de 
 goede doelen die wij reeds steunen. 

IT Vitae Learning
In juni start het Leertraject naar Werk met het ICT-opleidingsprogramma Soft-
ware Developer. Tijdens dit traject volgen studenten een gedegen programma, 
met een looptijd van 12 maanden, waarmee zij zich specialiseren en kwalifice-
ren met als einddoel: een passende en duurzame baan als ICT-specialist. 
De Driessen Foundation volgt de studenten van deze klas op de voet en steunt 
dit specifieke opleidingsprogramma met een financiële bijdrage. Dit bedrag 
wordt deels aangewend voor de aanschaf van additioneel studiemateriaal,
de inzet van docenten en locatiehuur. Het andere deel gebruikt stichting ITvitae 
Learning voor het ondersteunende coachingstraject gedurende het opleidings-
programma.
 
Daarnaast leveren we vanuit de Driessen Groep praktijkcases aan die in het 
programma worden verwerkt. Tevens bieden we, na succesvolle afronding van 
de opleiding, werkervaringsplaatsen aan binnen Driessen Groep zodat de 
studenten hun skills in de praktijk kunnen laten zien. 

We are Ctalents
De Driessen Foundation zal in 2018 wederom een financiële bijdrage leveren 
en vergaderruimtes beschikbaar stellen. Daarnaast gaan we met de oprichters 
in gesprek om te kijken op welke manier we de samenwerking op een concrete 
manier verder kunnen uitbouwen zodat we zoveel mogelijk werkgeluk kunnen 
creëren voor mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.

Emma at Work
Wij blijven in 2018 lid van de Club van 1000. Samen met andere werkgevers 
kunnen we op deze manier jongeren begeleiden naar een werkplek die bij ze 
past. Daarnaast nemen we, net als in het afgelopen jaar, deel aan het mentor-
programma en blijft het aanbod bestaan om kosteloos gebruik te maken van 
onze vergaderruimtes. Tevens kijken wij, samen met het team van Emma at 
Work, naar de mogelijkheden om de ondersteuning te  intensiveren met als doel: 
impact vergroten en nog meer jongeren met een chronische fysieke aandoening 
ondersteunen naar een zelfstandige toekomst . 

UAF
Ook in 2018 zullen wij een bedrag doneren waarmee we vluchtelingen kunnen 
helpen bij hun studie en werk. Het voornemen is dat we in plaats van één, twee 
vluchtelingen gaan helpen.
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Stichting Lezen & Schrijven
Net als afgelopen jaar wordt Stichting Lezen & Schrijven ook dit jaar in de 
gelegenheid gesteld om kosteloos gebruik te maken van alle vergaderruimtes 
van Driessen Groep. Daarnaast vinden er op korte termijn gesprekken plaats 
waarbij wordt gekeken naar de concrete invulling van de financiële ondersteu-
ning vanuit de Driessen Foundation.

Dress for Success
De financiële bijdrage vanuit de Foundation zal in 2018 doorlopen. 
Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om informatieboekjes te 
 ontwikkelen voor bezoekers aan Dress for Success Eindhoven met daarin 
 kleding- en sollicitatietips.

Werken met Eric en Cindy
Ook in 2018 zullen we ervoor zorgen dat door middel van een financiële bij-
drage het onderhoud van de aangepaste bus bekostigd kan worden. 

De Harde Leerschool
De Harde Leerschool mag dit jaar op onze financiële ondersteuning rekenen 
dat door hen wordt besteed aan de verdere professionalisering van het nazorg-
traject.

Kookkunst Tinks
We zullen Kookkunst Tinks ook in 2018 betrekken bij verschillende opdrachten 
zodat we werkgeluk mogelijk kunnen maken voor de makers van Tinks.

Stichting Sinds 1965
Stichting Sinds 1965 mag dit jaar op onze financiële ondersteuning rekenen. 
Zij besteden dit bedrag aan de verdere professionalisering van het programma.
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(na toevoeging exploitatiesaldo)

31-12-2017 06-04-2017

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activia 1 79.688 -

Liquide middelen

Rabobank 4.731 -

84.419 -

31-12-2017 06-04-2017

€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 2

Algemene reserve 84.419 -

84.419 -

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017
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Staat van baten en lasten over 2017 

06-04-2017 31-12-2017

€ €

Baten

Sponsorbijdragen 3 121.069

121.069

Lasten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 4 20.804

Overige lasten 5 15.835

36.639

Som der lasten

Saldo van baten en lasten 84.430

Rentelasten en soortgelijke kosten 6 -11

Saldo van baten en lasten 84.419

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging aan algemene reserve 84.419

Jaarrekening

t/m



17

Grondslagen van waardering
en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Driessen Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Schootense 
Dreef 15, 5708 HZ te Helmond en is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 68503962. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving 640: Organisaties zonder winst streven.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de  verkrijgings of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
 specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
 verkrijgingsprijs.

Algemeen

Vergelijkende cijfers
Aangezien de stichting in 2017 is opgericht zijn er geen vergelijkende cijfers 
opgenomen in het rapport.

Oprichting stichting 
Blijkens de akte d.d. 6 april 2017, verleden voor notaris mr. S.H.W. van de 
Ven-Slegers werd de stichting per genoemde datum opgericht.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Driessen Foudation, statutair gevestigd te 
 Schootense Dreef 15 te Helmond bestaan voornamelijk uit: Het ontwikkelen, 
ondersteunen en faciliteren van initiatieven, stichtingen en/of 
(maatschappelijke) organisaties in het domein van mens en werk, ter 
 verbetering van de positie van werkenden en werkzoekenden met een afstand 
tot de (reguliere) arbeidsmarkt. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 
van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering 
is  uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente inkomsten 
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ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vorde-
ring.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een loop-
tijd korter dan twaalf maanden. Rekening courantschulden bij banken zijn 
 opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schul-
den. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten van de 
geleverde prestaties en de lasten over het jaar. De baten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

Vlottende activa

1 Vorderingen

31-12-2017 06-04-2017

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bijdrage Driessen Groep 78.162

Overige overlopende activa 1.526 -

79.688

2 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen 
 weergegeven:

Algemene 
reserve

€

Stand per 6 april 2017 -

Resultaat boekjaar 84.419

Stand per 31 december 2017 84.419

Jaarrekening
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2017

€

3 Sponsorbijdragen

Bijdrage Driessen Groep 106.682

Bijdrage verhuur vergaderruimten 11.981

Overige bijdragen 2.406

121.069

2017

€

5 Overige lasten

Overige personeelskosten 13.520

Kantoorkosten 1.767

Algemene kosten 548

15.835

2017

€

4 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Andere externe kosten 20.804

2017

€

Andere externe kosten

Ondersteuning goede doelen 16.550

Ondersteuning overig 4.254

20.804

2017

€

Overige personeelskosten

Diensten door derden 13.520

Jaarrekening
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2017

€

Kantoorkosten

Drukwerk 334

Fotografie 883

Overige kantoorkosten 550

1.767

2017

€

Algemene kosten

Notariskosten kosten 548

2017

€

6 Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 11

2017

€

Betaalde bankrente

Rente en bankkosten 11

Ondertekening

Datum:   31 mei 2018

Naam:   Jan Driessen
Functie:   Voorzitter bestuur Stichting Driessen Foundation



Help ons mee
op weg naar werkgeluk

Pay it

forward




