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Stichting M7collectief  

Jaarverslag van 2021 

 

 

 

 

 

 

Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de activiteiten van stichting M7collectief van 1 januari 2021 tot 1 januari 
2022. Het eerste volledige jaar van het bestaan van de stichting. In juni deden we verslag van de 
activiteiten over een periode van 9 maanden, van september 2020 tot en met mei 2021. Dit 
jaarverslag overlapt dus voor een deel met het voorgaande verslag.  
 
Het M7collectief heeft als doel statushouders met een vluchtelingenachtergrond in de regio 
Nijmegen te helpen bij het vinden van een passende opleiding en/of duurzaam werk. Daarnaast 
begeleiden we mensen in de eerste periode van werk of opleiding. We richten ons met name op 
statushouders die al langere tijd in Nederland zijn en bijna klaar zijn met hun inburgering of die al 
hebben afgerond. Velen van hen vallen onder de zogenaamde ondertussengroep. Dat zijn de mensen 
die onder de oude inburgeringswet van 2013 vallen. Statushouders die wij helpen komen op eigen 
initiatief en op vrijwillige basis. Er zijn geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. 
 
Werk zoeken in Nederland is vaak heel verschillend van de wijze waarop dat in de herkomstlanden 
gaat. Loopbaanontwikkeling en carrièreplanning zijn voor veel statushouders relatief onbekende 
begrippen. Het onderwijs in Nederland is vaak heel anders ingericht dan in de herkomstlanden, 
evenals de cultuur op de werkvloer. De werkwijze van het M7collectief is dan ook: goed luisteren en 
doorvragen naar wensen en verwachtingen van de statushouder en daarvoor de tijd nemen. Wij 
werken samen met de officiële instanties, nemen niet hun plaats in, maar overleggen wel in 
voorkomende gevallen 
 
 
In dit verslag laten we zien wat we gedaan hebben voor de cliënten: met wie hadden we contact, wat 
waren de hulpvragen, hoe zijn we te werk gegaan en wat waren de resultaten? 
De praktijkverhalen staan in de gekleurde kaders. 
 
Daarnaast doen we verslag van de overige activiteiten die we ondernamen om een stevige 
organisatie te worden, herkenbaar in de Nijmeegse samenleving en een prettige plek voor 
vrijwilligers. 



2 
 

Contacten met de doelgroep 

Wie waren de hulpvragers? 
 
Op 1 januari 2021 hadden we nog 17 personen in begeleiding. Gedurende het hele jaar hielden we 
met 51 personen een intakegesprek. Dat betekent dat we onze cijfers nu baseren op een totaal van 
68 personen.  We hielden de gesprekken bij ‘Gezellig’, het ontmoetingscentrum voor vluchtelingen in 
de Benedenstad. Door corona waren live-gesprekken niet altijd mogelijk. Veel van de gesprekken 
deden we online. Mensen kwamen bij ons met gerichte vragen over werk en opleiding. De grootste 
groep waren de Syriërs en daarna de Eritreeërs. Bijna twee van de drie was man. De grootste groep 
mensen zat zonder werk. Een deel was nog niet klaar met de inburgering. Enkele mensen hadden wel 
werk maar wilden iets anders. En enkele mensen waren al bezig met een opleiding, maar hadden 
daar vragen over. Hieronder geven we een overzicht van de cliënten. 
 
In cijfers. 
 
Geslacht 

Man 42 
Vrouw 26 

 
Leeftijd 

Boven 50 jaar 9 
Tussen 41 en 50 jaar 13 
Tussen 31 en 40 jaar 27 
Tussen 21 en 30 jaar 17 
Onder 21 jaar 2 

 
 
Landen van herkomst 

Syrië 30 
Eritrea 13 
Irak 4 

Master architectuur wordt bouwkundige 
 
Een cliënt van 40 jaar met een master in architectuur wil graag weer op zijn niveau aan het werk. 
Na een vruchteloze rondgang langs architectenbureaus, wil hij een HBO opleiding bouwkunde 
volgen, zodat zijn kennis meer afgestemd is op de Nederlandse markt. Samen met een M7 
medewerker overlegt hij met de opleiding. Hij kan starten met de deeltijdopleiding per 1 februari, 
maar hij mag al meelopen vanaf 1 november, om aan het Nederlandse onderwijs te wennen en 
kennis te maken met andere studenten. M7 vraagt het Werkbedrijf of hij met behoud van 
uitkering mag gaan studeren. Cliënt is supergemotiveerd en dat geeft de doorslag. We benaderen 
het UAF (fonds voor studentenvluchtelingen) voor een ‘leven lang leren’ krediet zodat hij de 
studie kan bekostigen. Ook dat lukt, zij het niet zonder slag of stoot. Op de valreep is er nog een 
telefoontje van M7 nodig om te zorgen dat hij toegang krijgt tot zijn studentenaccount. Voor een 
deeltijdstudie moet je ook werk hebben. Dankzij de contact met het Werkbedrijf vinden we een 
stageplek bij de Klokgroep, met mogelijk indienstreden per 1 februari. M7 zet ook 
huiswerkbegeleiding in, om hem de volgende maanden te helpen met het begrijpen van zijn 
studieopdrachten. Wordt vervolgd. 
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Iran 4 
Afghanistan 3 
Egypte 3 
Somalië 3 
Jemen 3 
Overig: Congo, Polen, Soedan, Turkije, Venezuela 5 

 
Situatie op het moment van de intake 

Werkend 4 
Zonder werk of opleiding 38 
Studerend 9 
Bezig met inburgering 17 

 
Opleidingsniveau:  

Laag 13 
Midden 31 
Hoog 24 

Laag is analfabeet, basisschool, vmbo en mbo niveau 1 
Midden heeft minimaal een startkwalificatie en dat is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger  
Hoog staat voor HBO en WO 

 
Niveau Nederlandse taal: behaald niveau bij inburgering of inschatting van begeleider  

Minimaal, A1, A2 15 
Redelijk, B1 33 
Goed, B2, C1 20 

Minimaal:  wanneer gesprekken moeizaam verlopen zonder tolk  
Redelijk: als we elkaar begrijpen 
Goed: als de cliënt zich goed kan uitdrukken in het Nederlands en ook nuances begrijpt 

 
Inkomen 

Uit werk 5 
Inkomen van partner 7 
Bijstandsuitkering 48 
Studiefinanciering 7 

 
Woonsituatie 

Alleen 27 
Gezin (met partner en kinderen) 26 
Alleen met (jonge) kinderen 3 
Met partner  3 
Met andere huisgenoot 6 
Thuiswonend  3 

 
 
Belemmeringen voor full-time werk of onderwijs 

Andere taken, zorg voor kinderen of mantelzorg taken 8 
Gezondheidsproblemen 3 
Financiële problemen 4 
Geen of niet bekend 53 

 
 
Met welke vragen kwamen ze? 
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Er kwamen 15 mensen bij M7collectief met een vraag over een opleiding, de meesten van hen waren 
jongeren. Ongeveer een derde van de cliënten was op zoek naar een deeltijdopleiding. Zij wilden 
werken en leren combineren en wilden weten wat ze konden doen met de opleiding en ervaringen 
die ze al hadden. Een ander deel wilde een startkwalificatie halen en een beroepsopleiding volgen. 
Ze informeerden naar de mogelijkheden. Maar ook kwamen vragen als: Hoe pak ik het aan? Hoe 
moet ik kiezen? Welke eisen worden er gesteld? Welke route moet ik volgen om op een opleiding te 
komen? Kan ik een verkorte opleiding volgen? Wat zijn de financiële consequenties? Kunnen jullie 
mij helpen met mijn huiswerkopdrachten? 
 
 

 
Iets minder dan de helft van de mensen had vragen met betrekking tot werk. Ze wilden hulp bij het 
vinden van betaald werk. Ze informeerden naar de mogelijkheden. Waar is vraag naar? Wat zijn mijn 
mogelijkheden met mijn ervaring en opleiding? Hoe pak ik dat aan? Hoe begin ik mijn eigen bedrijf? 
Waar vind ik een bijbaan? En als werk (nog) niet lukt, waar vind ik dan vrijwilligerswerk? Veel mensen 
wilden ook wel met een werkervaringsplaats beginnen, omdat zij daarin een mogelijkheid zagen om 
aan de slag te komen. 
 
In cijfers. 
 
Doelen van de cliënt liggen op het vlak van: 

Werk 31 
Opleiding  15 
Werk en opleiding 22 

 
 
Hoe zag de begeleiding eruit? 
 
Bij alle mensen begonnen we met een intake, waarbij goed werd uitgevraagd wat de hulpvraag was 
en wat men van M7 verwachtte. We bespraken uitgebreid de achtergrond, opleiding, ervaring, 
kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt. Ook eventuele belemmeringen in verband met andere 
taken en fysieke mogelijkheden werden besproken. We vroegen na hoever het stond met de 
inburgering en wat ze op dit moment nog deden aan het op peil houden van het Nederlands. Als er  

Ervaring opdoen in de keuken als vrijwillig leidinggevende 
 
Mevrouw wilde een eigen cateringbedrijf opstarten, maar wist niet hoe ze dat aan kon pakken. De 
medewerker van M7 heeft met haar de te nemen stappen doorgenomen en haar gewezen op de 
consequenties. De woningcorporatie zal bijvoorbeeld niet akkoord gaan als ze haar eigen woning 
als bedrijfsruimte gebruikt. Ze heeft, bij wijze van proef een maaltijd verzorgd voor 15 personen 
en toen geconcludeerd dat een eigen cateringbedrijf voor haar in haar huidige situatie niet is 
weggelegd. Wel is cliënte begonnen als vrijwilliger in een wijkcentrum. Ze leidt de 
keukenactiviteiten, maaltijden maken voor buurtgenoten, is verantwoordelijk voor de inkoop en 
voor het aansturen van overige vrijwilligers.  

Met extra begeleiding naar onderwijsassistent 
 
Mevrouw gaf in land van herkomst 15 jaar les aan jonge kinderen. Ze wilde onderwijsassistent 
worden maar werd niet toegelaten op het ROC in Nijmegen, vanwege haar taalniveau. Ze is 
daarna op advies van M7 aangemeld op het Rijn-IJssel college in Arnhem. Daar werd ze wel 
toegelaten. Inmiddels is ze met haar tweede jaar bezig. Met hulp van de M7 medewerker vond ze 
een stageplek in Nijmegen waar ze erg enthousiast over is. Een huiswerkbegeleider van M7 
spreekt elke week met haar de schoolopdrachten door en besteedt veel aandacht aan de 
Nederlandse manier van werken en omgang. Het is een pittige opleiding die een hoog niveau van 
taalbeheersing vraagt. Ook in het Engels; ze krijgt daarom hierbij nog extra begeleiding van een 
vrijwilliger die Engels studeert. Ze is nu bezig met haar laatste jaar. Het vraagt veel van cliënte. 
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diploma’s waren gingen we na of er ook een diplomawaardering was aangevraagd. We vroegen naar 
het cv en als dat niet aanwezig was maakten we er een samen met de cliënt. Vervolgens gingen we 
opnieuw terug naar de wensen en de vraag van de cliënt. Wat had de persoon zelf al ondernomen en 
waar was hij/zij tegen aangelopen. Wat zou hij/zij het liefste willen? We vroegen eerst naar de 
gedroomde toekomst en dan pas verkenden we de mogelijkheden.  
 
 
Voor mensen die op zoek waren naar werk. 
 
Met goedvinden van de hulpvrager informeerden we bij het Werkbedrijf naar hun inzet voor de 
cliënt. We willen immers geen zaken dubbel doen. We gingen op zoek naar bedrijven en organisatie 
met passende werkzaamheden en legden contact. We gaven de cliënt adressen en tips om zelf op 
zoek te gaan. We arrangeerden ook gesprekken met professionals uit het werkveld om te zorgen dat 
mensen een reëel beeld kregen van het werk en hun mogelijkheden. Als we vluchtelingen kenden die 
in hetzelfde branche werkzaam zijn, zochten we daar ook contact mee.  
We hielpen met het schrijven van een motivatiebrief en gingen, als de cliënt dat wilde, ook mee naar 
een gesprek. Sommige werkgevers wilden mensen een kans geven en zagen wel mogelijkheden als ze 
eerst enige tijd konden proefdraaien. De mogelijkheden van werken met behoud van uitkering 
werden dan onderzocht. 

 
 
Voor mensen die op zoek waren naar een opleiding. 
 
Vaak begon het traject met gesprekken over de keuze die mensen maakten. Ze waren niet altijd op 
de hoogte van de opleidingsmogelijkheden. We gingen met ze op pad: naar coördinatoren en 
decanen van ROC’s, de HAN en de RU, het Leerwerkloket, studenten met ervaring, open dagen etc. 
Opleidingen boden toetsen aan om de instroommogelijkheden te bepalen. We hielpen mee met de 
aanmelding en gingen desgewenst mee naar een gesprek. 
Ook keken we naar de financiële consequenties en hielpen we mee met het aanvragen van 
studiefinanciering. Of we zochten de mogelijkheden uit van studeren met behoud van uitkering en 
we legden contact met het UAF voor financiële ondersteuning.  
 
Voor mensen die op zoek waren naar werk en opleiding 
 
Veel mensen met werkervaring en een afgeronde opleiding in hun thuisland zochten werk in hun 
eigen vakgebied. Zij wilden zichzelf bijscholen zodat ze ook op de Nederlandse arbeidsmarkt met hun 
vakkennis terecht kunnen. Dit waren vaak hoger opgeleiden. Voor hen gingen we op zoek naar 
ervaringsdeskundigen en onderzochten we de mogelijkheden van bijscholing.  

Taalles en ervaring bij een ideële stichting 
 
Een man van 39 jaar kreeg een ontheffing van zijn inburgering. Als analfabeet lukte het hem niet 
om  de examens te halen. Hij zocht betaald werk, maar was ook bereid om vrijwilligerswerk te 
doen: als hij maar iets om handen had. Zijn Nederlands was niet best, een bevriende landgenoot 
tolkte voor hem bij de gesprekken met M7. Hij is heel handig en bereid om de handen uit de 
mouwen te steken. De M7 medewerker onderzocht de mogelijkheden voor ongeschoold werk, bij 
afvalbedrijf DAR, in het groen, als verhuizer en als schoonmaker. Maar voor iemand zonder kennis 
van de Nederlandse taal bleek dat toch heel moeilijk. Een zoektocht naar vrijwilligerswerk leverde 
een plek op bij een stichting die gereedschap inzamelt en repareert voor Derde Wereldlanden. Ze 
zijn blij met hem en bieden hem bovendien taallessen aan.  
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Daarnaast kwamen er mensen die zich wilden scholen in een voor hen nog onbekend vakgebied. Zij 
wilden geen dagopleiding volgen, maar wel een combinatie van werk en scholing. Voor hen was het 
zaak om een leerwerkplek te vinden want pas dan konden zij zich aanmelden bij een opleiding. Dit 
was niet altijd gemakkelijk. Hier ondervonden we hoe moeilijk het was om voor laagopgeleide 
mensen een leerwerkplek te vinden. Het aanbod van deze plekken was er voornamelijk voor mensen 
die een opleiding volgden op MBO niveau 3 of hoger. Dit gold voor de zorg, voor het werken met 
kinderen en voor de techniek.  

 
 
De andere vragen 
 
Mensen die een opleiding zijn begonnen boden we ook huiswerkbegeleiding aan. We hebben 
vrijwilligers gevonden die mensen voor langere tijd daarin ondersteunen. Het gaat vaak om het 
begrijpen van de opdrachten en het schrijven van werkstukken. Maar ook de Nederlandse 
onderwijscultuur, de verwachtingen over en weer, de houding tegenover docenten roepen bij de 
studenten veel vragen op. Daarnaast wil men extra ondersteuning bij de Nederlandse taal, rekenen 
en Engels.   
We kregen ook vragen om hulp bij het vinden van een stageplaats. We wezen mensen op de 
mogelijkheden en namen contact op met hun opleiding. Ook kregen we enkele vragen om een 
bijbaan te vinden. Hier hielpen we met name jongeren mee op weg. Dit waren meestal kortdurende 
trajecten van een of twee gesprekken. Er kwamen regelmatig vragen om mee te zoeken naar 
vrijwilligerswerk, om de taal te kunnen oefenen of het werkveld te leren kennen.   
 
Financiële regelingen 
 
Voor veel mensen waren de financiën een belangrijk item. Dat ging bijvoorbeeld over de armoedeval. 
Als ze een baan accepteerden, raakten ze dan toeslagen kwijt? Dat zochten we samen uit of we 
verwezen naar de formulierenbrigade.  
Voor mensen die een studie wilden beginnen was het uiteraard ook van belang om te weten of dit 
financieel haalbaar was. We hielpen met het aanvragen van studiefinanciering en zochten uit of ze 
een studie konden volgen met behoud van hun uitkering. We gingen in gesprek met het Werkbedrijf 
om te kijken of zij wilden bijdragen in de kosten van een opleiding. Ook het Leerwerkloket bracht 
uitkomst als het ging om subsidies voor extra scholing. 
 
Huiswerkbegeleiding en taalcoaches 
 
Zes vrijwilligers waren intensief bezig met huiswerkbegeleiding en taal. Daarnaast zetten nog een 
aantal mensen zich incidenteel in op dit terrein. De Nederlandse manier van lesgeven verschilt 
enorm van die van de meeste herkomstlanden. Het is individueler, vraagt een pro-actieve houding, 
vraagt om samenwerking, je eigen doelen stellen en zo meer. Voor veel studenten is niet alleen de 
taal een handicap, maar ook de cultuurverschillen spelen een grote rol. De huiswerkbegeleiding 

Praktijkopleiding bij bouwbedrijf 
 
Meneer is een jongeman van 27 jaar. Hij heeft een opleiding elektricien gevolgd, maar moest 
daarmee stoppen omdat hij geen stageplaats had en vooral omdat hij zijn VCA 
(veiligheidscertificaat) niet gehaald had. Hij wilde nu werk, liefst als elektriciën, en dan alsnog zijn 
VCA gaan halen. Samen met de M7 medewerker is hij naar het leerwerkloket geweest en heeft hij 
mogelijkheden onderzocht. Dit resulteerde in een mooie werkervaringsplaats bij de Klokgroep in 
Nijmegen. Bij hen krijgt hij ook een praktijkopleiding. Hij kan nu ervaring opdoen in zijn vakgebied 
om per september 2022 desgewenst zijn ROC-opleiding (BOL) weer op te pakken. 
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draaide vooral om het samen doorpraten van de schoolopdrachten. Veel uitleg geven over de 
bedoeling achter die opdrachten. Deze individuele aanpak hielp de studenten enorm en gaf hen 
bovenal zelfvertrouwen. Met deze hulp konden zij hun examens halen en overgaan naar een volgend 
leerjaar. Een van de studentes kon haar opleiding zelfs versneld gaan afmaken. Er werden studenten 
begeleid van het MBO en het HBO. Ook vroegen meerdere cliënten om ondersteuning bij hun Engels. 
Ook hier konden we gehoor aan geven met een vrijwilliger die Engels studeert.  
Sommige cliënten haakten af zodra ze betaald werk hadden gevonden. Degenen die wel gemotiveerd 
waren hadden veel steun aan deze individuele begeleiding.   
 
Het Nederlands 
 
Voor het grootste deel van de mensen gold dat ze wegen zochten om hun Nederlands te verbeteren. 
Sommige mensen konden met hun inburgeringsgeld hun taalniveau nog verbeteren. Andere mensen 
wezen we de weg naar ROC of STEP (gesubsidieerde taalcursussen) om hun Nederlands te 
verbeteren en zo mogelijk ook examen te gaan doen op een hoger niveau. Voor een aantal mensen 
vonden we een taalcoach die intensieve begeleiding gaf. Anderen wezen we op de mogelijkheden 
van een taalmaatje via de vrijwilligersorganisatie Samenspraak-het Gilde. En natuurlijk kon iedereen 
terecht op de bibliotheek voor gespreksgroepjes. 
 

 
 
Onderliggende problemen 
 
In de loop van de rit kwamen ook onderliggende problemen naar voren. Schulden, psychische 
klachten, trauma’s en fysieke gezondheidsproblemen. Voor deze problemen verwezen we door naar 
andere instanties. Bij een enkeling hebben we het traject opgeschort omdat de onderliggende 
problemen nog een te grote rol speelden. 
 
 
In cijfers 
 
Activiteiten en middelen: 

Uitzoeken en contacten leggen met werkgevers, Werkbedrijf  39 
Uitzoeken en contacten leggen met opleidingen, 
Leerwerkloket  

33 

Ondersteuning bij praktische activiteiten, zoals helpen met 
motivatiebrieven, inschrijvingen, meegaan met gesprekken 

44  

Uitzoeken en aanvragen van financiële regelingen 19   
Organiseren van huiswerkbegeleiding, mentorgesprekken 10 
Organiseren van jobcoaching of vaktaal 0 

Werken aan beter Nederlands voor een baan in de ouderzorg 
 
Mevrouw is 32 jaar. Ze zocht werk om een inkomen te krijgen en wilde iets gaan doen met 
ouderen. In Eritrea had ze voor haar ouders gezorgd, verdere ervaring heeft ze niet. Ze heeft geen 
opleiding en weet weinig van de ouderenzorg. De M7 medewerker zocht met haar naar 
schoonmaakwerk bij een zorginstelling. Op die manier zou ze betaald krijgen en zich een beeld 
kunnen vormen van de zorg voor ouderen. Uiteindelijk kwam het tot een gesprek bij een 
zorginstelling, maar daar vond men cliënte’ s  taalbeheersing en ervaring te gering om met de 
bewoners om te gaan en te kunnen communiceren. Ze heeft nu besloten om thuis te blijven tot 
haar jongste kind naar de opvang kan. We spreken af dat ze het komende half jaar stevig trekt aan 
het verbeteren van haar Nederlands en wijzen haar op de mogelijkheden.  
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Organiseren van extra Nederlands 14 

 
 

De resultaten 

Bij sommige cliënten was de begeleiding heel intensief en was er wekelijks contact. Bij anderen 
waren het enkele korte contacten: informeren volstond dan en verder deed de cliënt het meeste zelf.  
De tijdsinvestering per cliënt was dus zeer uiteenlopend.   
 
In 2021 hadden we in totaal 68 mensen in begeleiding. Van deze trajecten zijn er 37 afgesloten. In de 
eerste tabel staan de resultaten van deze afgesloten trajecten. Aan ongeveer de helft gaven we 
informatie over de mogelijkheden en dat was voldoende. Bij tien mensen was de begeleiding 
intensiever en leidden onze interventies tot werk of opleiding. Bij zes mensen is het traject voortijdig 
gestopt, omdat ze niet in onze doelgroep vielen (verhuisd, geen statushouder) of omdat ze niets 
meer van zich lieten horen. 
 
We zijn met drie mensen voortijdig gestopt omdat onderliggende problematiek een zodanig grote 
speelde dat onze inspanningen vergeefs waren. We verwezen hen door naar gespecialiseerde 
hulpverlening. Daarnaast haakten zeven mensen zelf af, meestal om voor ons onbekende redenen. 
Ze reageerden niet meer op onze pogingen tot contact.  
 
In de tweede tabel staan de nog lopende trajecten. Deze mensen zijn nog aan het begin van hun 
zoektocht naar werk of opleiding, of ze hebben de eerste stappen al gezet, waarbij wij ze nog 
begeleiden. 
 
De resultaten van de 37 trajecten die zijn afgesloten: 

Werk / werkervaringsplaats gevonden 6 
Opleiding / leerwerkplek geregeld 4 
Vrijwilligerswerk 0 
Informatie over (eigen) mogelijkheden 19 
Doorverwezen  3 
Voortijdig gestopt 7 

 
De voorlopige resultaten van de 31 lopende trajecten: 

Traject richting werk of begonnen met werk  12 
Traject richting opleiding of bezig met opleiding  18 
Begonnen met vrijwilligerswerk 1 

 
Vertrouwen in de toekomst 
 
Het M7collectief richt zich vooral op de kwaliteit. We proberen naast de cliënten te staan en hen te 
ondersteunen in hun zoektocht naar een goede plek. We willen mensen zelfvertrouwen meegeven 
en spreken hen aan op hun capaciteiten. We zien dat al onze cliënten gemotiveerd zijn om hun weg 
te vinden in de Nederlandse samenleving. Het doel is om een fijne werkplek te vinden en een 
passende opleiding, maar we beschouwen het ook als een succes als mensen zicht hebben gekregen 
op hun mogelijkheden of weer vertrouwen hebben gekregen in een betere toekomst.  
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Samenwerking en publiciteit 

In ons jaarplan 2021 spraken we de verwachting uit dat we 120 mensen zouden begeleiden. Er waren 
redelijk wat intake gesprekken in het eerste half jaar van 2021. Maar tijdens de vakantieperiode 
zakte het aantal aanmeldingen behoorlijk terug. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 51 aanmeldingen 
voor het hele jaar. Daarvan kwam de helft via organisaties zoals Bindkracht 10 (maatschappelijk 
werk), Vluchtelingenwerk (ook uit de regio), ontmoetingscentrum Huis van Compassie, ROC en 
Nederlands de Baas (inburgeringsschool). Twee personen lazen het in een weekblad en op facebook. 
De andere helft wist van M7collectief door vrienden, familie of via onze vrijwilligers.  
Natuurlijk speelden de coronamaatregelen een rol bij het achterblijven van de aanmeldingen. Maar 
we kunnen zelf ook nog meer aan publiciteit doen. Actiever op zoek gaan naar onze doelgroep. 
Presentaties geven bij organisaties en publiciteit zoeken in de media. Actief blijven op de sociale 
media. Maar ook partners waar we mee samenwerken het vertrouwen geven dat we met onze 
aanpak iets bereiken en hen stimuleren om mensen op het M7collectief te wijzen. 
 
We overlegden in 2021 geregeld met het Werkbedrijf. Hier konden we met onze vragen terecht over 
verschillende casussen en kregen we informatie over bestaande regelingen, waar ook onze cliënten 
gebruik van kunnen maken.  We spraken met Bindkracht 10 over onze samenwerking rondom 
statushouders en hoe we elkaar kunnen versterken. We voerden overleg met het Leerwerkloket en 
met het ROC over onze aanpak, over leer-werktrajecten en praktijkleren.  
We probeerden direct contact te leggen met zelforganisaties van migranten, maar dat heeft nog 
weinig resultaat gehad. Verder hebben we met de inburgeringsschool “Nederlands de Baas” overleg 
gehad over samenwerking, met de vrijwilligerscentrale “Gelderse Handen” en uiteraard met 
Vluchtelingenwerk Nijmegen. Ook met de gemeente Nijmegen hadden we contact, onder meer over 
het project participatiecoaches en de aandacht voor de ‘ondertussengroep’.  
 
Daarnaast bezochten we o.a. de werkconferentie over de nieuwe inburgeringswet van RUNOMI, het 
interfacultair netwerk van de Radboud Universiteit voor integratie en migratie. We maakten verder 
kennis  met maatschappelijke organisaties die met Nederlands als tweede taal bezig zijn, zoals 
“Samenspraak/het Gilde” en de bibliotheek en met clubs die helpen met het opzetten van een eigen 
bedrijf.  Op cliëntniveau hebben we veelvuldig contact met opleidingen zoals ROC, HAN en RU. 
Hetzelfde geldt voor contacten met werkgevers.  
 

De vrijwilligers 

We zijn met zes mensen het M7collectief gestart en inmiddels zijn we al met 17 vrijwilligers, hiervan 
zijn er 11 teamlid (begeleider) en 4 huiswerk- en taalbegeleiders. 
Het afgelopen jaar zijn er vanwege corona geen spreekuren meer gehouden. Alle contacten met 
cliënten gaan op afspraak. Elke week is er een casusoverleg. Eenmaal in de maand houden we een 
themaoverleg.  
 

De organisatie 

Op 29 december 2020 is stichting M7collectief officieel opgericht en zijn de statuten bij de notaris 

vastgelegd. Kamer van Koophandel registratienummer is 81394586. RSIN (Rechtspersonen en 

Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 862070302. De stichting heeft de ANBI status. 

Het bestuur bestaat uit: 
Olga Loeber, voorzitter 
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Roos Vermeer, secretaris 
Peter van Eerde, penningmeester 
Paul Noort, algemeen lid 
Baukje Bos, algemeen lid 
 
Bestuursleden zijn onbezoldigd. 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers. Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Medewerkers en 
bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding van 20 euro per maand. Van de 
initiatiefnemers hebben drie personen zitting in het bestuur. Zij zijn ook lid van het team. M7 wil een 
‘platte organisatie’ zijn, met korte lijnen tussen bestuur en team.  
 
Het bestuur hield zich dit jaar succesvol bezig met het benaderen van fondsen. We ontvingen 
donaties van het Oranje Fonds, het Haëllafonds, de Rotary Club Nijmegen en de Cellenbroederen. 
Verder was het bestuur bezig met het verkennen van het veld. Zowel intern: ‘wat doen we wel en 
wat niet?’ als extern: ‘wat is onze positie tussen alle andere dienstverlenende organisaties voor 
statushouders?’ Daarnaast ging veel tijd zitten in het leggen van contacten met andere organisaties 
en met de gemeente.  
 

Tot slot 

Het M7collectief begint te aarden in Nijmegen en de regio. Statushouders weten ons te vinden. We 
krijgen veel positieve reacties van cliënten. Uiteraard als het lukt om hen bij hun droombaan te 
krijgen of bij een opleiding die ze graag willen gaan doen. Maar ook als het gaat om de tijd die we 
uittrekken om naar hun verhaal te luisteren en de tijd die we nemen om mee te gaan. Twee quotes 
van cliënten in dit verband: “Ja, ik heb graag dat jullie meegaan naar een Open Dag, dan word ik 
tenminste serieus genomen” en “Ik ben zo blij dat jullie ook echt doen wat je belooft, nu kom ik pas 
echt verder”.  
 

Financiën 

Toelichting financieel jaarverslag over het verlengde boekjaar 1 september 2020 – 31 december 2021 
 
Het betreft een verlengd boekjaar omdat de activiteiten van Stichting M7-collectief in september 
2020 aanvingen en de formele start later was. Eind december 2020 werd de oprichtingsakte notarieel 
verleden daarom konden de financiële activiteiten pas in 2021 via een bankrekening worden 
geregeld. Een aantal kosten waren in 2020 door vrijwilligers voorgeschoten en konden in 2021 
worden verrekend. 
 
Winst&Verlies 
Baten: 
Begroot waren 11.500 euro aan inkomsten, waarvan 1.000 euro uit giften. De Stichting M7-collectief 
heeft in werkelijkheid 12.510 euro aan baten verworven, waarvan 1.010 euro uit giften. 
Subsidies kwamen binnen van: 
Haella-fonds  1.500 euro 
Oranjefonds  6.000 euro 
Cellenbroeders  3.000 euro 
Rotaryclub Nijmegen 1.000 euro 
 
Lasten: 
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Begroot waren 9.880 euro aan uitgaven. In werkelijkheid werd 9.859 euro uitgegeven. 
Eenmalige kosten: 
Voor de opstart van M7 was 1.250 euro begroot. Door de hogere notariskosten en de aanschaf van 
een computer waren de werkelijke kosten 2.667 euro. 
Exploitatiekosten: 
Begroot was 8.630 euro aan exploitatiekosten. Doordat aan scholingsactiviteiten geen geld werd 
uitgegeven, vielen  de werkelijke exploitatiekosten lager uit: 6.182 euro. 
Dotatie Steunleenfonds: 
In de begroting was dit fonds nog niet opgericht. Wel werd rekening gehouden dat het positieve 
saldo hiervoor kon worden aangewend. In 2021 is het Steunleenfonds opgericht en gefinancierd uit 
de binnengekomen giften ad 1.010 euro. Er werd in 2021 nog geen beroep op het Steunleenfonds 
gedaan. 
 
Saldo: 
Het positieve saldo ad 2.651 euro uit de jaarrekening is toegevoegd aan het Eigen Vermogen en zal 
worden ingezet voor activiteiten van M7 in 2022. 
 
Balans 
Activa 
Liquide middelen 
Op de bankrekening van M7 staat per 31/12/21 een bedrag van 5.625 euro 
Debiteuren 
Van het Oranjefonds is nog 1.200 euro tegoed, zijnde 20% van het subsidiebedrag. 
Passiva 
Lopende passiva 
Van het Haellafonds is in 2021 een subsidiebedrag van 2.500 euro ontvangen dat bestemd is voor 
2022. 
Over 2021 is nog 660 euro aan vrijwilligersonkostenvergoeding te betalen 
Eigen Vermogen 
Per 31 december 2021 bedraagt het saldo in het Steunleenfonds 1.010 euro. 
Het restant Eigen Vermogen bedraagt 2.651 euro. 
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Jaarrekening M7 sept2020-31december 2021 

 

Kosten  Jaar 
rek 

begr  Baten  Jaar 
rek 

begr 

Eenmalig voor oprichting     Fondsen    

Notariskosten  1.553 700  Haëlla fonds  1.500 1.500 

Inschrijving KvK  50 50  Oranjefonds  6.000 6.000 

Aanschaf telefoon  170 300  Overige fondsen   3.000 

Aanschaf computer  694   Cellenbroeders  3.000  
Opstarten website  200 200  Rotary  1.000  

Subtotaal a 2.667 1.250  Subtotaal a 11.500 11.500 

         

         

Kosten  Jaar 
rek 

begr  Baten  Jaar 
rek 

begr 

Exploitatiekosten     Donaties/acties b 1.010 1.000 

Bankrekening  85 150      

Uittreksel KvK  - 50      

Promotiemateriaal  213 600      

Aanschaf materiaal  99 150      

Huisvesting/serviceposten  825 850      

Softwarelicenties/abonn  561 300      

Telefoonabonnement  191 120      

Verzekering bestuur  143 200      

Vrijwilligersvergoeding  3.740 3.960      

Scholing vrijwilligers   2.000      

Diversen  326 250      

 b 6.182 8.630      

Dotatie steunleenfonds c 1.010       

Totaal (a+b+c)  9.859 9.880  Totaal (a+b)  12.510 11.500 

         

Saldo  2.651 1.620      

Balans t/m 31-12-2021  
  

    

Code Omschrijving Activa Passiva 

0170 Vooruit ontvangen bedragen  2.500,00 

0180 nog te betalen bedragen  663,42 

1010 Bank 5.624,71  
1300 Debiteuren 1.200,00  
1350 steunleenfonds  1.010,00 

 Saldo  2.651,29 

    6.824,71 6.824,71 
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Jaarverslag en jaarrekening vastgesteld door het bestuur op 17 maart 2022 


