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Verslag van het bestuur 
 
Met trots presenteren we ons jaarverslag 2021. Hiermee geven wij u een inkijkje in onze 
organisatie en zijn we in staat om ons doen en laten te verduidelijken en daarover rekening en 
verantwoording af te leggen. 
 
Waarom De Nieuwe Waarde? Waarom hebben wij deze naam gekozen?  
Omdat we geloven dat alles, maar vooral iedereen van waarde is! Onze medewerkers zijn van 
onschatbare waarde zonder hen zou de Waarde niet eens kunnen bestaan. De winkel is om 
te zorgen dat onze mensen een veilige en vertrouwde plek hebben om op terug te vallen, om 
een sociaal netwerk te kunnen creëren en om indien nodig, uit een sociaal, maatschappelijk 
isolement te komen. Bij de Waarde krijg je altijd een tweede kans en als het nodig is, nog een 
derde of vierde. Tenzij je aan 1 van de pijlers komt: respectloos gedrag vertonen naar collega’s 
of klanten, gebruik van drank of drug tijdens werktijd, diefstal, grensoverschrijdend gedrag of 
discriminatie.  

 
Het is niet altijd even makkelijk in deze snel veranderende 
maatschappij, waarin iedereen steeds meer op zichzelf 
wordt teruggeworpen. Bij De Nieuwe Waarde willen we 
onze mensen het gevoel (terug)geven dat ze ertoe doen, 
dat er mensen zijn die op ze rekenen en die graag met ze 
willen samenwerken.  

 
Alle spullen die aan ons worden gedoneerd hebben nog 
een waarde, want kunnen een volgend ‘thuis’ vinden. 

Daarnaast willen graag onze CO2 voetafdruk zo klein mogelijk maken en hergebruiken wat 
opnieuw gebruikt kan worden. Wat we echt niet meer kunnen hergebruiken voor verkoop gaat 
naar de kledingbank Utrecht, het oud papier, oud ijzer of Wecycle. 
 
De Waarde (voorloper van de Nieuwe Waarde) werd in januari 2012 opgericht vanuit twee 
doelstellingen:  

 
 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden,  

(ex-) drugsverslaafden, dak- en thuislozen, taakgestraften) een kans geven om 
werkervaring op te doen, te zorgen voor een zinvolle dagbesteding en aan een 
werkritme te wennen zodat men eventueel kan doorstromen naar regulier werk; 
 

 Apparaten, gebruiksartikelen, boeken en kleding een tweede leven bezorgen. Waar 
spullen niet meer bruikbaar zijn worden oud-papier, oud ijzer en elektrische apparaten 
ter recycling aangeboden. 

 
De Nieuwe Waarde ontvangt voor zijn activiteiten geen gemeentelijke subsidie. 
 

Activiteiten 
Binnen De Nieuwe Waarde houden onze medewerkers zich bezig met het uitvoeren van de 
volgende werkzaamheden: 

 Inname, schoonmaken en evt. repareren van goederen (kleingoed, speelgoed, kleding, 
meubels, boeken en muziek) 

 Verkoop in de winkel  

 Verkoop via internet 

 Ophalen en bezorgen van artikelen 
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 Reparatie van (elektrische) apparaten met een klein defect 

 Magazijnbeheer 

 Huisontruimingen 

 Administratieve werkzaamheden 
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Terugkijken en de toekomst 
 
2020 liep redelijk soepel over in 2021. Toch was het met de coronacrisis, nieuwe lockdowns 
en het behouden van strenge maatregelen voor bijna iedereen, maar zeker voor onze 
kwetsbare groep medewerkers, een lastig jaar.  
 
We hebben gemerkt hoe vatbaar (een deel van) onze groep is voor de vele complottheorieën 
die rondgaan. Het blijkt enorm lastig om daar op een normale manier het gesprek over te 
voeren. Een deel van de medewerkers heeft ook een tijdje niet, minder of op een andere locatie 
(bijvoorbeeld minder in de winkel, maar meer in het magazijn of op kantoor) gewerkt. Met 
gesprekken, kleine attenties, maar vooral veel aandacht hebben geprobeerd toch iedereen 
betrokken te houden. 
 
Weer meer taakgestraften werden door Justitie (via Reclassering, Leger des Heils en Inforsa) 
aangeboden met de vraag of De Nieuwe Waarde voor een werkplek kan zorgen waar de 
werkstraf uitgevoerd kan worden. Dit vraagt veel inspanningen van de directie en de reguliere 
vrijwilligers v.w.b. inwerken, begeleiding en toezicht, maar sluit wel volledig aan bij de 
doelstellingen van de Waarde betreffende het geven van nieuwe kansen. Kansen om je straf 
op een goede manier tot een goed einde te brengen en daarmee ook terug te geven aan de 
maatschappij, maar voor veel werkgestraften is het ook een opstapje naar je zelf ook weer 
waardevol voelen en merken dat je ertoe doet en dat wat je geeft ook wordt gewaardeerd. 
Desalniettemin blijft er ook een groep werkgestraften die er met de pet naar gooit en het of 
niet eens is met de straf en/of vindt dat je daar geen moeite voor hoeft te doen. Deze groep 
trekt wel echt een zware wissel op ons vaste groep vaste vrijwilligers en medewerkers die wel 
hard werkt en wel alles eruit willen halen om een zinvolle dagbesteding te kunnen hebben. 
Hoe dan ook zal De Nieuwe Waarde zoveel mogelijk kandidaten opvangen, onder het motto: 
Iedereen verdient een tweede kans!     
 
We hebben een inleverpunt voor flessendoppen en oude mobiele telefoons en toners. De 
doppen gaan Stichting D-Dog (Doppen en Deksels Omzetten voor Geleidehonden) in Bunnik. 
Alleen dit jaar is er al 100 kilo aan doppen aangebracht door onze klanten en vrijwilligers! De 
toners en mobiele telefoons worden bij ons in de winkel ingezameld door Eeko t.b.v. Stichting 
Opkikker. 
 
Hopelijk brengt 2022 meer rust en stabiliteit, zowel voor de medewerkers als de 
bedrijfsvoering. 
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Organisatie 
 
De relevante gegevens van de stichting zijn: 
 
Adres:    De Nieuwe Waarde 

Veilingstraat 10 
3521 BH Utrecht 

 
Mail:    info@dewaarde.org 
Internet:    www.dewaarde.org 
Telefoonnummer:         06-36045364                                                                   
 
KVK nr.:   61601608 
RSIN:    854409603 
Rek.nr. Rabobank IBAN:  NL20 RABO 0195 268 261 
 
De stichting heeft de ANBI-status en is erkend als SBB-leerbedrijf (was ECABO). 
 
 
Goede doelen                                                                                             
Wij steunen een aantal vaste goede doelen. Dit zijn: 

 Hersenstichting (www.hersenstichting.nl) 

 Make a Wish Nederland (www.makeawishnederland.org)  

 Stichting D-dop (www.stichtingd-dog.nl) 

 Stichting Destino (www.Stichtingdestino.com) 

 Stichting Intentio (www.stichtingdestino.com) 

 Stichting Opkikker (www.opkikker.nl) 

 Unicef (www.unicef.nl) 
 

Bestuur 
Het bestuur van stichting De Nieuwe Waarde bestaat in 2021 uit de volgende onbezoldigde 
personen: 
 
Voorzitter  mevr. K.C. Punt 
Secretaris:   dhr. H.G. Hendrikse 
Penningmeester: dhr. N.G. van Arnhem 
 
De taken van het bestuur zijn: 

 Vaststellen procedures 

 Toetsen naleving procedures 

 Bewaken financiële voortgang 

 Netwerk aanspreken voor sponsors en spullen 

 Ondersteunen van de directie 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie 
 

Medewerkers 
De Nieuwe Waarde heeft sinds januari 3 medewerkers in loondienst. Daarnaast hebben we 
de keuze gemaakt om nog 2 vrijwilligers een contract aan te bieden!  
 
Onder leiding van de directeur werkt de stichting samen met vrijwilligers en taakgestraften, 
waarvan het merendeel in deeltijd de werkzaamheden verricht.  
 

mailto:info@dewaarde.org
http://www.hersenstichting.nl/
http://www.makeawishnederland.org/
http://www.stichtingd-dog.nl/
http://www.stichtingdestino.com/
http://www.stichtingdestino.com/
http://www.opkikker.nl/
https://www.unicef.nl/
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De werkzaamheden bestaan uit: 

 Verkoop 

 Kassabediening 

 Internet verkopen (boeken en spullen) 

 Transport 

 Magazijnwerk 

 Reparatie 

 Huisontruimingen 

 Inrichting winkel 

 Klein, technisch onderhoud winkel en kantoor 

 Administratieve werkzaamheden 
 
Personeelsbestand 2021  
Vrijwilligers:    28 
Vertrokken vrijwilligers:  10 
Taakstraffers:    108 
PP’ers (penitentiair programma):  3 
 
Doorstroming naar regulier betaald werk 
In 2021 zijn 3 vrijwilligers erin geslaagd om na hun werkzaamheden voor De Nieuwe Waarde 
elders in dienstbetrekking te worden aangenomen. 
 
Recycling 
Oud papier:    20160 kg   
Oud ijzer:    4029 kg  
 


