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Het doel van de Stichting Empower Yourself is om de participatie, integratie en welbevinden van 
kwetsbare groepen en personen in de samenleving, die zich in een achterstandsituatie bevinden, 
te verbeteren. De Stichting realiseert dit door scholing en trainingen gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. De Stichting heeft deze uitgangspunten vastgelegd in haar Sociale Impact document.  
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68332904; het RSIN is 
857397060. De Stichting is geregistreerd als ANBI. 

 

Samenstelling van het bestuur 
 
Het bestuur is qua samenstelling veranderd gedurende het verslagjaar.  
De heer Rijskamp heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van de Stichting. De heer Post is tot 
het bestuur toegetreden. 
De bestuurssamenstelling is thans als volgt: 
• De heer R.E. van Rede, voorzitter 
• mw. T. Van der Bij, secretaris 
• De heer W.J. van der Eijk, penningmeester 
• De heer R.M. Méndez, bestuurder 
• De heer E. Post, bestuurder 

 
 
In het verslagjaar waren het aantal vergaderingen van het bestuur, als gevolg van de Corona 
pandemie beperkt en veelal on-line. De introductie van de heer Post is in dit jaar wel fysiek 
gebeurd. Het bestuur vergaderde in alle gevallen in aanwezigheid van Mevrouw M.I.  González 
Saavedra, de directrice. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. 

 
Terugblik 
 

In het bestuursverslag van 2019 werd al aangegeven dat we zijn gestart met de omscholing tot  
jr. Python software tester en we hebben, zoals gepland, alle fases gevolgd. Een punt van aandacht 
is de mix van onze doelgroep.  
 
Het ICT-theoretische deel inclusief het certificeren was rond de kerst van 2019 afgerond. De 
buitenlandse deelnemers waren er wat betreft de Nederlandse taal sterk op vooruit gegaan.  
 
Het was een bijzondere tijd: oud-studenten van traject 1 hebben gastlessen aan onze deelnemers 
gegeven, we hebben bedrijfsbezoeken gedaan en eind 2019 hebben we stageplekken voor een 
aantal mensen kunnen regelen  
 
En toen kwam corona… 
 
Door de corona crisis zijn deze stages heel anders verlopen dan verwacht. Onze testers moesten 
abrupt thuis gaan werken. Helaas kregen ze geen of zeer beperkte begeleiding aangezien de 
bedrijven met andere zaken bezig waren. 
Een lichtpuntje is dat twee testers gelijk na afloop van het ICT-theoretische deel van de 



  

 

omscholing een baan hebben gevonden (begin december 2019). Nog drie testers hebben na de 
stage een baan bij een ander bedrijf gevonden in de corona tijd.  
 
Toen de Corona crisis half maart begon, zaten we precies in de periode van de opdrachten, zodat 
de cursisten in mei/juni naar een werkgever zouden kunnen gaan en/of vanuit SEY konden gaan 
werken. Door deze situatie met covid-19 zijn alle opdrachten verzet voor onbepaalde tijd of 
geannuleerd. Testers die stage liepen kregen geen of niet de juiste begeleiding meer, en er was 
geen ruimte voor nieuwe stageplekken. Intern bij SEY zijn de vrijwilligers vanuit thuis blijven 
werken maar de begeleidingskwaliteit bijv. bij Nederlandse taal is minder geworden.   
 
De stichting zag zich geconfronteerd met de situatie dat 9 junior software testers plotseling thuis 
zaten. De directrice heeft acuut een begeleidingsplan opgezet om zeker te stellen dat de testers 
zich niet in de steek gelaten voelden en om te voorkomen dat ze al het geleerde zouden kwijt 
raken (dagstructuur, Nederlandse taal, samenwerken en ICT-kennis). Bij deelnemers zijn 
huisbezoeken afgelegd om de deelnemers te ondersteunen. 
 
Sinds de corona uitbraak is SEY de juniors blijven begeleiden. Mensen die een uitkering hebben 
van de sociale dienst en of UWV hebben meer tijd gekregen, het traject is verlengd. Sindsdien zijn 
we bezig om de dagstructuur te houden, bieden we hun online-praktijkervaring aan (op afstand) 
om het taalniveau en hun technische kennis op peil te houden.  Dit kostte tijd en inspanning, door 
de corona maatregelingen was het bijna onmogelijk vrijwilligers te vinden die mee konden helpen 
op locatie en waren geen inkomsten om begeleiders te betalen. Toch hebben we een senior 
software tester bereid gevonden de junior testers te begeleiden. Hoewel dit goed heeft gewerkt in 
2020 hebben in de tweede lockdown 5 testers het on-line werken niet kunnen volhouden. 
 
Als gevolg van deze aanpak zijn de deelnemers die wel bleven nu beter geschoold dat de eerdere 
groep en overstijgen zij de kwalificatie van junior tester.  
 
Wat betreft onze vrijwilligers, alhoewel ze minder op locatie zijn geweest, zijn ze dankzij dit project 
verbonden gebleven bij SEY en dit heeft een positieve rol gespeeld bij eventuele eenzaamheid. 
 
Wij moesten kosten besparen en daarom zijn we in november 2020 verhuisd en het positieve 
daaraan is dat de locatie van onze stichting nu centraal zit in Groningen, dus toegankelijker voor 
onze doelgroep en relaties.  
 

De leerpunten uit 2020 
 
De stichting heeft van geen enkele corona subsidie gebruik mogen maken. Mw. González en het 
bestuur van SEY zijn van plan om de huidige meerjarenplanning te gaan bijwerken waar het 
onderdeel ICT-projecten consciëntieus zal opgenomen worden. 
 
We weten niet hoelang de corona situatie zal duren, maar gezien het nieuwe normaal zullen we er 
wel rekening mee houden om zowel online als op locatie lessen te gaan geven, zodat onze 
doelgroep beter bewapend is, indien er alleen maar thuis moet worden gewerkt. 
 
Wat betreft stages, hierbij moeten we in de toekomst rekening houden, dat de bedrijven heel 
rustig/stil zijn rond de kersttijd en in de zomervakantie. We hebben stageplekken voor een aantal 
mensen kunnen regelen bij organisaties van de overheid, maar door alle bureaucratie starten de 
stages jaarlijks op 1 februari en de duur is van 24 weken. Achteraf gezien vinden we een stage 
van 24 weken bij de overheid te lang voor onze juniors. We zullen ons meer gaan richten op KvK 
bedrijven en sociale ondernemingen.  
 
Als we doorgaan met ICT-omscholingen willen we met kleinere groepen gaan werken, tussen 8 tot 
maximum 12 deelnemers. 
 
Toen (in november 2019), bij de bijstelling van de begroting en het nieuwe verdiend model, was 
het nog niet duidelijk dat de afdwingbaarheid van de betaling van de inspanningsfee onvoldoende 



  

 

was bij contracten die al eerder waren afgesloten. Als gevolg hiervan heeft geen enkel bedrijf de 
fee betaald. Wij hebben hiervan geleerd de contracten scherper te maken en we zullen dit vaker 
en beter met de deelnemers communiceren 
Door de coronapandemie is de financiële situatie van de Stichting verslechterd. Door de beperkte 
financiële middelen is het dit jaar niet mogelijk geweest mensen in dienst te nemen. In het vorig 
bestuursverslag is aangegeven dat een groot deel van de salarissen van de directrice niet is 
gefactureerd. Dit verslagjaar is dat opnieuw het geval. Dit betekent wederom dat de directrice veel 
van haar haar gewerkte uren pro bono heeft verricht. Hoewel de afspraak ook was dat er alleen 
bezoldiging zou plaatsvinden als de financiële situatie van de Stichting dit zou toelaten, is het 
duidelijk voor het bestuur dat dit op de langere termijn geen houdbare manier van werken is.  

 
 

Vooruitblik 
Voor het bestuur en de directrice is het van belang om dit jaar een aantal structurele 
veranderingen door te voeren zodat er een duidelijk model is die de kosten van de Stichting dekt. 
Dit om te voorkomen dat het bestuur zich teveel met de operationele uitvoering bezighoudt zoals 
het afgelopen jaar wel veelvuldig het geval was. Het bestuur zal daarbij kijken of de huidige 
rolverdeling in het bestuur gehandhaafd blijft of aangepast moet worden. 
 
Het vele goede werk dat het afgelopen jaar is verricht, is alleen maar mogelijk geweest door de 
inzet van vrijwilligers en vrienden van de Stichting die hun maatschappelijke betrokkenheid hebben 
getoond door elk op hun eigen wijze bij te dragen aan de sociale impact die SEY wil realiseren. 
Het bestuur dankt al deze mensen van harte voor hun inspanningen. 
 
 
 
  
 
 
Haren, 23 november 2022  
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
 
  
R.E. van Rede      E. Post 
Voorzitter      Bestuurslid  
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