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Voorwoord
Stichting INOVA staat voor maatwerk en kwaliteit dit betekent een juiste mix van individuele
begeleiding en groepslessen, een modulair trainingsaanbod op verschillende niveaus, goed bereikbare
locaties, passende en flexibele begeleiding. Corona vroeg het hele jaar veel flexibiliteit van onze
inburgeraars, vrijwilligers en medewerkers.
In 2021 heeft INOVA de basis gelegd voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering en gaan we in
samenwerking met sociaal-maatschappelijk partners en gemeenten uitvoering geven aan de
maatschappelijke begeleiding voor statushouders uit de gemeenten: Bergen, Uitgeest, Castricum,
Heiloo, Alkmaar, Dijk & Waard en de IJmond gemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Inleiding
Stichting INOVA ondersteunt vluchtelingen, statushouders en migranten bij het leren van de
Nederlandse cultuur om zelfredzaam te kunnen meedoen in de samenleving. Het gaat om
nieuwkomers maar ook om mensen die al langere tijd in Nederland wonen. Het streven van INOVA is
dat iedereen volwaardig de kans krijgt mee te doen in de Nederlandse samenleving.
INOVA werkt nauw samen met Stichting edINOVA en onder andere sociaal-maatschappelijke
organisaties. Bij edINOVA werken gediplomeerde NT2-docenten die zijn opgeleid om Nederlandse les
te geven aan anderstaligen.
Doel, organisatie en bestuur
Stichting INOVA wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de Nederlandse samenleving. We
helpen asielstatushouders en migranten met als doel dat ze zo snel mogelijk zelfstandig hun weg
vinden in de Nederlandse samenleving en alles zelf kunnen doen en regelen. Dit doen we door het
aanbieden van maatwerkprogramma’s gericht op (financiële) zelfredzaamheid en activiteiten en
begeleiding naar sociale activeringsactiviteiten, vrijwilligers- of regulier werk.
De Stichting INOVA is een ideële stichting zonder winstoogmerk (RSIN 8041.138.801) en is erkend als
ANBI.
De inrichting van de organisatie – bestuur
De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting INOVA. De directeur-bestuurder legt
verantwoording af over het beleid en de voorgenomen besluiten aan de Raad van Toezicht (RvT). De
directeur heeft voor de uitvoering van het beleid de beschikking over een team van medewerkers en
vrijwilligers.
Aan het einde van boekjaar 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit de drie volgende leden: de heer
M.C. Reijntjes, voorzitter; mevrouw M.M.T. Nievelstein en de heer M.H. Westerwaal en zijn er twee
vacatures.
De heer Westerwaal is 8 november 2021 toegetreden tot de RvT.
De heer B.P.M. Veerman heeft zijn werkzaamheden voor de RvT in 2021 neergelegd.
De laatste vergadering die hij als lid heeft bijgewoond was op 26 juni 2021.
De functie van lid van Rvt is onbezoldigd.
Stichting INOVA zetelt in Beverwijk.
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Personeelsbeleid
INOVA stemt haar werkwijze en daarmee samenhangend personeelsbeleid en bezetting zoveel
mogelijk af op veranderende wetgeving en contractueel gemaakte afspraken over de inzet van INOVA.
Activiteiten die voorheen door vrijwilligers werden uitgevoerd zijn in kader van de continuiteit in
corona tijd in 2021 door professionals overgenomen.
INOVA haar personeelsbestand is divers. Diverse medewerkers en vrijwilligers spreken de taal uit het
land van herkomst van de klanten van INOVA en/of komen daar zelf vandaan.
Voor de salariëring van de directie en medewerkers hanteert INOVA de CAO Sociaal Werk.
In 2021 waren er 44 vrijwilligers actief en in de 1e helft 2021 (schooljaar 2020/ 2021) 2 stagiaires MBO
Sociale Dienstverlening en 3 stagiaires HBO Sociaal Werk. In de 2e helft 2021 (schooljaar 2021/2022)
waren er 2 stagiaires MBO Sociale Dienstverlening actief. Stagiaires krijgen geen stagevergoeding van
Stichting INOVA.
Vrijwilligers
Bij INOVA werken beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers op een effectieve manier samen. INOVA
heeft een vrijwilligersbeleid. De vrijwilligers worden aangestuurd door een vrijwilligersbegeleider. De
vrijwilligersbegeleider draagt zorg het bewaken van de kwaliteit en zorgt dat de werkzaamheden van
de vrijwilligers binnen het beleid van de stichting passen. Jaarlijks organiseert INOVA trainingen voor
vrijwilligers en stagiaires.
Leerwerkbedrijf voor MBO en HBO
INOVA is een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkent als
leerwerkbedrijf (100411611) voor studenten die de mbo-opleiding Sociaal Werk en Sociaal
Maatschappelijke dienstverlening of de hbo-opleiding Social Work volgen. INOVA biedt studenten een
veilige leeromgeving met deskundige begeleiding, passende werkzaamheden en professionele
stagebegeleiding.
Projecten
INOVA investeert vanuit eigen middelen in de ondersteuning van inburgeraars en in het ontwikkelen/
uitvoeren van projecten en initiatieven in samenwerking met het sociaal maatschappelijk veld ter
verbetering van de zelfredzaamheid van kwetsbare nieuwkomers.
Terugblik 2021
Maatschappelijke begeleiding tijdens Covid
Het jaar 2021 zijn we gestart en geëindigd met een lockdownperiode. Om die reden hebben er van
begin januari 2021 t/m 19 maart 2021 geen groepsactiviteiten plaatsgevonden en heeft de begeleiding
individueel en/of online heeft plaatsgevonden. Ook aan het eind van het jaar zijn we op 20 december
overgestapt op individuele begeleiding. De werkzaamheden in kader van huisvestingen en het regelen
van voorzieningen hebben ondanks de soms lastige omstandigheden op reguliere wijze
plaatsgevonden.
Toelichting werkzaamheden voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk Carrousel integrale
inburgering
Sinds 2019 geeft INOVA in samenwerking met lokale sociaal maatschappelijke partners en Stichting
edlNOVA uitvoering aan een integraal inburgeringsprogramma voor statushouders uit de gemeenten
Beverwijk en Heemskerk. Het programma sluit volledig aan op de uitvoeringscomponenten zoals
vermeld in de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 ingaat. De begeleiding bij huisvesting,
trajectbegeleiding, taalboost en participatie loopt in het programma parallel aan de
inburgerings(taal)component. Het doel van het traject is dat klanten zoveel en zo snel mogelijk
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zelfstandig hun weg kunnen vinden in de nieuwe woongemeente en in de Nederlandse maatschappij,
als vrijwilliger aan de slag gaan of een betaalde baan vinden waarmee ze economisch zelfredzaam
worden. In 2021 heeft INOVA veel aandacht besteedt aan het geven van voorlichting over de pandemie
en het in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het corona virus te
voorkomen.
In 2021 zijn er 44 nieuwe kandidaten aangemeld vanuit de gemeente Heemskerk voor de carrousel
integrale inburgering en 39 kandidaten vanuit de gemeente Beverwijk.
Gemeente Velsen
In de gemeente Velsen geeft INOVA uitvoering aan een MEEDOEN-sociaal activeringstraject en een
Werkfit programma. In Werkfit programma maken statushouders kennis met de gezondheidzorg in
Nederland en leren ze hoe, waarvoor en wanneer ze hier gebruik van kunnen maken.
Participatieverklaringstraject (PVT)
De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat
gezinsvormers en statushouders als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de
participatieverklaring moeten doorlopen bij de woongemeente. Via dit traject laten gemeenten
nieuwkomers kennis maken met hun rechten en plichten in- en de fundamentele waarden van de
Nederlandse samenleving. De uitvoering van het PVT-traject voor nieuwkomers die zich vestigen in de
gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Dijk & Waard, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en
Velsen is uitbesteed aan INOVA. De workshops die INOVA voor het verkrijgen van de
participatieverklaring biedt, bestaan uit twee dagdelen en worden voorafgegaan door een intake.
Tijdens de tweede (laatste) bijeenkomst ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring.
In 2021 heeft INOVA 282 aanmeldingen voor een PVT-traject ontvangen en hebben er 211
gezinsvormers hun PVT-certificaat in ontvangst genomen.
Open Leer Centrum (OLC) bibliotheek Alkmaar centrum en op locatie
Het Open Leercentrum is sinds 2015 een samenwerkingsproject van Bibliotheek Kennemerwaard, de
samenwerkende bibliotheken van Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard en INOVA. De
bibliotheek stelt ruimte en lesmaterieel ter beschikking voor een Open Leercentrum (OLC). INOVA
zorgt voor vrijwilligers en edINOVA voor hun vakinhoudelijke ondersteuning. Het OLC biedt gratis hulp
bij het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast heeft INOVA een OLC op de eigen locatie te Alkmaar
waar
(taal)vrijwilligers cursisten van EdINOVA ondersteunen bij het verhogen van hun
spreekvaardigheid in het Nederlands, het verkrijgen oefenen van de praktische en direct toepasbare
taalvaardigheid en het maken van huiswerk.
Toelichting op de financiële verantwoording
Het jaar 2021 is afgesloten met een overschot van € 53.906. Begroot was een tekort van € 66.100.
De liquiditeit (2,2 Quick ratio) en solvabiliteitspositie (27,5 % EV/TV) van INOVA zijn solide.
De kortlopende schulden kunnen uit de beschikbare liquide middelen en de kortlopende vorderingen
worden voldaan.
Stichting INOVA heeft geen beleggingen.
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