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INHOUDSOPGAVE

SAMEN HET GOEDE 
GOED DOEN!

Vol zelfvertrouwen, trots en ambitie bieden we dit 
jaarverslag 2019 aan. Het afgelopen jaar stond 
voor ONS label Breda in het teken van evalueren 
of we nog steeds het ‘goede’ doen en consolide-
ren wat we ‘goed’ doen. 
In onze dagelijkse praktijk van sociaal onder-
nemen en samenwerken met maatschappelijke 
partners is verdergaande professionalisering van belang. Om die samenwerking met veel medewer-
kers, deelnemers en externe partijen duurzaam te laten zijn, moet ONS label Breda continu alles 
goed organiseren, wet- en regelgeving bijhouden en de financiën op orde houden, vooral ook voor de 
langere termijn. Mede door de uitbreiding van bedrijfsonderdelen in de laatste jaren hebben we in 
2019 een en ander kritisch geëvalueerd. De algemene conclusie is dat groeien mooi is, maar dat het 
fundament daardoor nog steviger moet zijn om continuïteit en verbetering te waarborgen. Vandaar 
dat de kernvragen waren: ‘Doen we het goede?’ en ‘Doen we het goede goed (genoeg)?’

Veel plezier met het lezen van het jaarverslag.

Irene Nagtzaam
Monique van Winkel
Bestuur ONS label Breda

03 ONS INVESTEREN IN VERBETERING

04 RESULTATEN

05 MEVROUW  DE  WIT 

06 DE  STUDIO 

07 ONS  RESTAURANT  

08  HET  NAAIATELIER 

09 DE KLEINE VINK

10 HET KLUSTEAM 

12 INTERVIEW TINEKE KEMP   

13 DE CIJFERS

02 03

“ONS label Breda, en 
Het Klusteam in het bijzonder, 

is een belangrijk onderdeel 
van mijn leven geworden.”

  Frenk - Het Klusteam

Ondanks dat we een beperkt aantal (betaalde) 
medewerkers hebben, is er in 2019 geïnvesteerd 
in verbetering van onze bedrijfsvoering en werk-
processen. Dat eerste was onder meer nodig, 
doordat de diverse subsidiënten een andere 
urenverantwoording vragen en er een eigen be-
kostigingssysteem op nahouden. Al die financiële 
stromen moeten zorgvuldig worden gemanaged. 
Daarnaast wilden we bij een groeiend aantal 
deelnemers onze begeleiding op peil houden en 
er even geen nieuwe activiteiten of onderdelen 
bijnemen. We hebben zelfs een bedrijfsonderdeel 
(De kleine Vink) afgestoten.

Een belangrijk initiatief (gestart in 2018) is het 
aanbieden van een opleidingsprogramma dat goed 
past bij onze deelnemers. Dat betreft vooral Neder-
lands taalonderwijs en daarnaast vakonderwijs. 
Vorig jaar is er een samenwerking aangegaan met 
de kleinschalige Marlijn Academie, die werken 
met de methode ‘Werkend leren’. Daarbij kunnen 
er ook praktijkverklaringen op mbo-niveau wor-
den afgegeven. Juist die combinatie van taal- en 
vakgericht onderwijs op de werkvloer is voor onze 
deelnemers ideaal. Zo konden 9 deelnemers in 
2019 een praktijkverklaring ontvangen. Daarnaast 

hebben 3 deelnemers een diploma Sociale Hygiëne 
behaald en 10 deelnemers een HACCP-certificaat. 

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE

ONS label Breda houdt van mensen. Wij herkennen 
in iedereen een talent en geloven dat elk mens kan 
groeien. We bieden perspectief met werkervaring, 
leer-werkplekken en betaald werk. ONS label 
Breda vormt het solide fundament voor coöperatief 
vakmanschap, in een frisse en inspirerende omge-
ving. Deze missie borgen we door impactmetingen 
te doen bij onze deelnemers. We meten wat de 
toegevoegde waarde van ons deelnemersprogram-
ma is, welke directe effecten ons deelnemerspro-
gramma heeft op deelnemers en hoe dit bijdraagt 
aan hogere effecten, zoals lef, zelfvertrouwen en 
een positief toekomstperspectief. 
In 2019 hebben we de eerste resultaten ontvangen. 
De komende jaren gaan we natuurlijk door met 
meten, zodat we kunnen vergelijken en verbeteren.

“ONS label Breda zijn voor mij 
ook mijn sociale contacten. 

Anders zou ik thuiszitten en dat 
is ook helemaal niks.”

Jenny - Conciërge

“Wat zo mooi is, dat je ziet dat 
aandacht mensen laat opbloeien. 
En dat investeren in mensen de 

deur naar een toekomst met 
perspectief echt open zet!”

Frans - Raad van Toezicht

ONS INVESTEREN IN VERBETERING
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RESULTATEN 2019
In 2019 gingen 150 mensen aan de slag bij ONS label Breda. 110 mensen namen deel aan een leer-werk  

traject en 23 deelnemers activeerden bij ONS label door cursussen en trainingen te volgen.

Ook zijn er 17 stagiaires werkzaam geweest in de diverse bedrijfsonderdelen.    

 Uitstroom 2019

 Verhouding deelnemers 2019 per bedrijfsonderdeel

 Verhouding aantal deelnemers per categorie stimuleringsmodel

Uitstroom naar vervolgtraject/opleiding

Uitstroom naar betaald werk

ONS label algemeen

ONS restaurant

Het Naaiatelier

De Kleine Vink

De Studio

Het Klusteam

Mevrouw de Wit had in 2019 alleen betaalde krachten, geen deelnemers.

Aspirant

Brons

Zilver

Goud

Diamant

Stageovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

8Strategische sessie gehouden met 
verschillende stakeholders Ú

O N S  L A B E L  -  A LG E M E E N  -  R E S U LTAT E N

3 fondsen, Anton Jurgens Fonds, Stichting Doen & 
Rabobank Foundation, voor meerdere jaren aan ons 
verbonden

Deelnemers kwamen o.a. via Gemeente Breda  (62),  SMO Breda  (9), 
GGz Breburg (18), Crataegus (1), Thebe (1), Zintrizorg (1) en de reclassering (3).

13
uitgestroomd naar 

betaald werk 9 DEELNEMERS gestart met een praktijkopleiding - MBO 1 & 2

DEELNEMERS
(PARTTIME)

6

13

WIJ ZIJN ER TROTS OP DAT WE 
BETROKKEN MOGEN ZIJN BIJ 
ONS LABEL BREDA!

	 	 	 																										

Sinds 2017 is het Anton Jurgens Fonds stakeholder van ONS label Breda. 
En dat heeft een goede reden. Dit fonds bestaat al sinds 1925 en heeft 
als doelstelling om de materiële en immateriële noden te verhelpen van 
mensen in een kwetsbare situatie. Met deze betrokkenheid versterken ze 
momenteel circa 35 sociale ondernemingen.
“Voor ons is het belangrijk dat mensen er vooral zelf weer bovenop komen via arbeidsparticipatie. 
Dan worden je talenten aangesproken en kun je je zelfontplooiing en zelfvertrouwen ontwikkelen. 
Die focus sluit perfect aan bij de werkwijze van ONS label Breda”, vertelt Portfoliomanager Tineke 
Kemp.

CONTINUÏTEIT
Een relevant uitgangspunt voor het Anton Jurgens Fonds is ‘continuïteit’. Een sociale onderneming 
wordt versterkt om uiteindelijk zelf voldoende inkomsten te genereren uit de markt en op eigen benen 
verder te kunnen. 
“Wij ondersteunen niet alleen financieel, maar ook met expertise die we uit ons omvangrijke netwerk 
halen. Wat goed werkt bij een organisatie delen we met andere organisaties, zodat ze allemaal van 
elkaar kunnen leren. Veel sociale ondernemers zijn dikwijls bezig met het ‘dagelijkse werk’. Doordat 
wij met veel verschillende organisaties te maken hebben, kunnen we goed een analyse maken van de 
veerkracht en de continuïteit van een organisatie. Ook helpen we bij bedrijfsmatige processen als het 
meten van resultaten, verbetertrajecten, financieel beheer en dergelijke. We kijken af en toe mee in de 
keuken en schakelen eventueel expertise van elders in.”

TROTS
“Bij de kennismaking bij ONS label Breda zagen we meteen intrinsiek gemotiveerde sociale 
ondernemers, die vanuit talenten denken. In 2019 hebben we overlegd over de voortgang. Zij wilden na 
een groeiperiode meer aandacht besteden aan consolideren. Een sterk(er) fundament leggen om juist de 
continuïteit te kunnen waarborgen. Wij konden ONS label Breda daarbij ondersteunen met een externe 
impact adviseur. Verder was in 2019 belangrijk dat ze naast hun eigen deelnemers, ook de stakeholders 
goed in beeld houden. De governance-structuur en de Raad van Toezicht zijn al goed op orde, zien we. 
Wat wij erg waarderen aan ONS label Breda is dat ze deelnemers een realiseerbaar traject naar betaald 
werk aanbieden, zodat ze uit de bijstand kunnen komen. Mensen krijgen de tijd om stappen te zetten 
en zich te ontplooien, met werkervaringstrajecten en met taalonderwijs op de werkvloer. Vooral die 
sociale ontwikkeling bevorderen doen ze echt goed. Ook zijn ze structureel bezig met het verwerven van 
inkomsten. En als je ziet hoe ze samenwerken met externe partijen zoals de gemeente en de GGZ, dan 
worden wij daar als stichting heel blij van. De Gemeente Breda mag een organisatie als ONS label Breda 
koesteren en er, net als wij, trots op zijn dat ze erbij betrokken zijn!”
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	Tineke	Kemp,	
Anton	Jurgens	Fonds	
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“Door mijn werk in De Studio 
is mijn zelfvertrouwen 

gegroeid. Hierdoor zet ik nu 
ook mijn 1e stappen als 

gastvrouw in ONS restaurant. 
Ik ben héél blij met 
ONS label Breda!” 

De
Studio

  ONS label Bre
da

restaurant

  ONS label Bre
da

Ons

D E  S T U D I O
Bij dit bedrijfsonderdeel komen deelnemers vaak 
via arbeidsmatige dagbesteding. Ze kunnen hier 
weer geleidelijk starten met werken. De werk-
meester heeft expertise om dit proces te bege-
leiden. In de Studio doen we veel voorbereidende 
werkzaamheden voor het Naaiatelier. Denk aan het 
knippen en wassen van stoffen en dergelijke. 
Daarnaast worden er eenvoudige producten ge-
maakt voor andere klanten. 

In 2019 hebben we ons cursusaanbod uitgebreid, 
bijvoorbeeld de HIT-training in samenwerking met 
SMO Breda, het uitbreiden van de naailessen, sol-
licitatietraining, helpen bij formulieren invullen en 
Nederlandse taalonderricht. 
Dat willen we in 2020 voortzetten en waar mogelijk 
uitbreiden. 

O N S  R E S TA U R A N T
Een ingrijpende verandering eind 2018 betrof het 
niet langer kunnen gebruiken van de grote zaal. 
Daar haalden we relatief veel inkomsten uit bij al-
lerlei activiteiten. Deze ruimte is nu in gebruik door 
een huisartsenpraktijk. Medio 2019 kregen we de 
kans om het bedrijfsrestaurant van De Teruggave 
(voormalig belastingkantoor) te mogen gebruiken. 
Hier bieden we lunches en catering aan.  

 
Daardoor is de omzet zelfs iets hoger dan in 2018. 
Maar een extra locatie betekent ook extra inzet van 
begeleiding. Het is onze ambitie om hier flink op in 
te zetten. Ook qua bezetting van deelnemers. 
In 2020 versterken we het opleidingsaanbod in ONS 
restaurant met extra trainingen en praktijkopleidin-
gen.

Maryon - De Studio

3 deelnemers gestart met een 
MBO-praktijkopleiding voor kokÚ

2 WERKMEESTERS

13 stagiaires
145 DAGEN LUNCH 
geserveerd in de locatie De Teruggave

hebben de cursus Sociale Hygiëne gevolgd

1 deelnemer heeft 

de cursus Sociale 

Hygiëne gevolgdÚ

27
FEESTEN
GEORGA-
NISEERD 2.310

BUURTDINERS

48X
CATERING

shoppers & bijpassende 
etuis van eerlijke Afri-
kaanse batik stoffen

Ú

1.200 METER
slingers in regenboog kleuren

235 WASSEN
GEDRAAID VOOR ONS RESTAURANT

EEN PAAR 

 
KINDER-

LEGGINGS 
GEKNIPT EN 

GESTIKT

100
250

60X
NAAILES120 NEDERLANDSE LESSEN
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Het
Naaiatelier

  ONS label Bre
da

Mevrouw
      de Wit

ONS label Br
ed
a

D E  K L E I N E  V I N K
Eind vorig jaar hebben we besloten om deze kleine 
conceptstore aan de Boschstraat te sluiten. Het 
bestieren van de winkel en het regelen van inkoop 
en administratie e.d. vergde veel tijd en inspanning. 
Daartegenover stond dat er op deze locatie slechts 
voor weinig deelnemers plaats was om te werken. 
Dat betekende dat we er niet full time een werk- 

 
meester op konden zetten. Financieel konden we 
net de huurkosten genereren. Om de energie van 
ONS label Breda effectiever te kunnen besteden 
aan de andere bedrijfsonderdelen (afdelingen) en 
deelnemers, hebben we ervoor gekozen om dit 
bedrijfsonderdeel te sluiten.

  ONS label Bre
da

ONDERDEEL VAN AMBACHTELIJKE 
ROUTE VAN BREDA PROMOTIONS

Ú80 tassen verkocht die 
wijzelf hebben gemaakt 
in Het Naaiatelier

10
1 DEELNEMER DOORGESTROOMD NAAR 
BETAALD WERK

WEKEN OPEN
GEWEEST 48

DUURZAME MERKEN

H E T  K L U S T E A M
Vorig jaar is het Klusteam aan de slag gegaan, in 
samenwerking met de Stichting Maatschappelijke 
Opvang (SMO) Breda. Deelnemers verrichten 
allerhande klusjes in en om huis zoals, klein 
onderhoud, verven, reparaties en tuinonderhoud.
Aanvankelijk gebeurde dit vooral voor SMO zelf, 
maar in de loop van 2019 is het werkgebied 
uitgebreid. Zo werden er voor de verschillende 
woningcorporaties uit Breda eenvoudige 
werkzaamheden uitgevoerd. SMO faciliteert in 
ruimte en busvervoer.

De ongeveer 20 deelnemers van het Klusteam 
zijn (zoals in alle bedrijfsonderdelen) een mix van 
mensen, onder wie cliënten van SMO. 

In 2019 hebben we een behoorlijke omzetstijging 
gezien. Die willen we in 2020 graag doorzetten.
Verder is ons cursus- en opleidingaanbod 
belangrijk. Om deelnemers van het Klusteam klaar 
te stomen voor betaald werk, bijvoorbeeld in de  

 
bouw, moeten ze een veiligheidsopleiding (VCA) 
volgen en goed Nederlands spreken.
In 2020 willen we ook  inzetten op een vakopleiding 
tot hovenier, schilder of laminaatlegger. Daartoe 
moeten we ons opleidingsprogramma uitbouwen.

6 deelnemers 
doorgestroomd 
naar betaald werk

Ú

40

150m2 

35

L A M I N A AT 
G E L E G D

TUINEN
ONDERHOUDEN

210
LITER VERF

9
16

HET 
KLUSTEAM 

IS GEGROEID 
VAN

 

 N A A R 

3 W O N I N G E N  O N T R U I M D  &  O P G E K N A P T / O P G E L E V E R D

SANSEVERIA’S GELEVERD 
AAN ÉÉN KLANT

Het
Klusteam

  ONS label Bre
da
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4 pakken voor prins carnaval, 
2 prinssessenjassen, 
12 kindercapes & 25 fanfarejassen

25 C O L B E R T S

32LAPTOP-HOEZEN 
VAN GERECYCLED Ú

640
TASSEN

600 shirts voor 2 
verschillende merken

BOODSCHAPPENTASSEN VOOR KERSTGESCHENK1.700

7 DEELNEMERS VOLGDEN DE NEDERLANDSE 
LES (NT2)

3
stagiaires

4 4 8
E T U I S

H E T  N A A I AT E L I E R
Afgelopen jaar is de omzet verdubbeld t.o.v. 2018. 
Er werken nu 10 tot 15 deelnemers. Naast 3 fte 
voor kleermakers, zijn er geregeld stagiaires en 
mensen die een leerplek zoeken. ONS label Breda 
houdt goed bij wat de trends zijn op het gebied van 
kleding en tassen. Duurzaamheid speelt daarbij 
een belangrijke rol. Zo worden er in ons eigen land 
tassen gemaakt van allerlei gebruikte materialen.  
Denk aan werkkleding, uniformen en reclameba-
nieren. Ze krijgen een tweede leven als tas, lap-
top-sleeve, tassen, etui of een ander accessoire. 
 

De producten worden gemaakt in opdracht van
bijvoorbeeld tassenbedrijf LABÉ, dat gevestigd is 
in Het Klooster Breda. Daarnaast is de kledingpro-
ductie toegenomen. We leveren onder meer aan 
designers, die vooral geïnteresseerd zijn in unieke 
handgemaakte producten. Veel voorbereidende 
werkzaamheden voor Het Naaiatelier vinden plaats 
in De Studio. In 2020 zetten we de MBO-opleidin-
gen voor kleermaker voort en versterken we de 
Nederlandse les op de werkvloer.

Het
Naaiatelier

  ONS label Bre
da

431 hoezen voor 
hondenmanden

10 Voor Nederlandse 
designers een deel van 
de collectie gemaakt6

DEELNEMERS GESTART MET EEN MBO-
PRAKTIJKOPLEIDING VOOR KLEERMAKER
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F I N A N C I Ë L E  PA R A G R A A F
Voor verdere toelichting op de financiën, zie onze jaarrekening.

 

 

D A N K  A A N  O N Z E  PA R T N E R S
Onze partners zijn onmisbaar. Zij ondersteunen ons financieel of geven op diverse manieren ruimte aan het 
sociaal ondernemerschap. Vandaar onze THANK YOU voor:
SMO Breda, GGz Breburg, Gemeente Breda, Gemeente Raamsdonkveer, Gemeente Oosterhout, Crataegus, 
ZintriZorg, Woondroom en Thebe voor de samenwerking en het vertrouwen in ons deelnemersprogramma. 
De Marlijn Academie voor de samenwerking in de methodiek Werkend Leren. Het Anton Jurgens Fonds, 
Rabobank Foundation voor jullie meerjarige ondersteuning en financiering om ONS te verbeteren. 
Woningcorperatie Alwel voor de ruimte in het buurthuis en de langdurige samenwerking. En alle anderen 
waarmee we ook afgelopen jaar weer prettig samengewerkt hebben. 

A M B I T I E S  2 0 2 0
Die lijn van taal- en vakonderwijs aanbieden willen we in 2020 graag voortzetten. We overwegen om een 
combinatie hiervan met de zorg te starten. Afgelopen jaar hadden we gemiddeld 100 deelnemers. In het 
algemeen is ons streven dat we zoveel mogelijk deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt een plek en 
begeleiding kunnen bieden. Uiteraard vraagt dit om meer middelen en mogelijkheden, dan waarover we nu 
beschikken. Het zoeken naar externe financiering blijft daarom onverminderd doorgaan.

Het allerbelangrijkste doel voor ONS label Breda is dat we zo goed mogelijk blijven bevorderen dat onze 
deelnemers als het mogelijk is een echte kans op de arbeidsmarkt krijgen. Door bij onze bedrijfsonderdelen 
werkervaring op te doen, gecoacht te worden in persoonlijke ontwikkeling, en hun (Nederlandse) taalgebruik 
te verbeteren worden ze beter toegerust op weg naar een betaalde baan. 

G O O D  G O V E R N A N C E 
In dit jaarverslag wil ONS label Breda open en transparant zijn naar haar omgeving. Het bestuur bestaat uit 
2 bestuursleden die zich elk voor 1fte inzetten voor ONS label Breda. Hiervoor ontvangen zij over 2019 een 
bruto jaarvergoeding van €30.000. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. Ze vertegenwoordigen een ruime 

deskundigheid en ervaring op bestuurlijk terrein. Voor hun inzet ontvangen zij geen vergoeding.

DE CIJFERS

Winst & verliesrekening ONS label Breda 2019    In euro’s

Totaal Netto-omzet

Totaal Kosten

Totaal Buitengewone baten

Resultaat

  619.244

  757.103

  122.693

-  15.166

Mevrouw
      de Wit

ONS label Br
ed
a

M E V R O U W  D E  W I T
Binnen ONS label Breda vormt Mevrouw de Wit een
uitzondering. Dit is immers ons enige bedrijfsonder-
deel waar alle medewerkers betaald werk verrich-
ten en voor wie dus niet ons hoofddoel geldt om ze 
naar de arbeidsmarkt toe te leiden. 
In het begin lag het accent op particuliere klanten. 
Maar juist omdat onze deelnemers ‘wit’ werken 
(vandaar de naam), blijkt er een grote concurrentie 
met schoonmakers die in de particuliere sector 
veelal zwart werken. Onze tarieven lagen daardoor 
wat hoger. Toch zijn veel klanten in 2019 bij ons 
gebleven. 

Om levensvatbaar te blijven hebben we medio vorig 
jaar besloten om het particulier aanbod van de 
website te halen en ons meer te richten op  
zakelijke opdrachtgevers. Inmiddels hebben we  
veel zakelijke klanten waar onze 13 medewerkers  

 

actief zijn. Denk aan de Vliet, de Parade, Electron, 
Via Breda, Kinderboerderij Wolfslaar of Veilig thuis. 
Dat biedt voor Mevrouw de Wit een stabiele basis 
voor de toekomst. 
Onze ambitie voor 2020 is om te groeien in deze 
zakelijke markt. We willen graag nog meer deel-
nemers op verschillende plekken kunnen inzetten. 
Vaak komen ze bij ons terecht via mond-tot-mond 
reclame, via Indeed of onze eigen website.

10.000
WC’S
schoongemaakt

BIJ 35 BEDRIJVEN EN 27 PARTICULIEREN

12

3.162 Ú huizen en bedrijven
schoongemaakt

MENSEN
IN DIENST

7 DAGEN PER WEEK AAN HET WERK

10.000M2 Ú Vloeren gedweild
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ONS label Breda
www.onslabelbreda.nl

Het Naaiatelier
www.hetnaaiatelier.nl

Mevrouw de Wit
www.mevrouwdewit.nu

ONS Restaurant 
en De Studio
info@onsingeeren-zuid.nl

Colofon
Vormgeving Vormvreters
Tekst   Walter van de Calseyde
Fotografie  Tessa Gielen

ONS


