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Inhoud

Lumens was in 2015  
volop in beweging.  
Een beweging waarvoor 
de basis al in voorgaande 
jaren is gelegd en  
waarop we in 2015  
verder bouwden.

Waar we vandaan komen 
en hoe we de toekomst 
ingaan lees je in dit jaar-
verslag. Een jaarverslag 
dat zich laat lezen als een 
magazine: je kunt het van 
A tot Z lezen, of pikt er 
alleen die artikelen uit 
die er voor jou toe doen. 
Aan jou de keus!
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Wij zijn er voor iedereen 
die wil. Ook voor wie 
(nog) niet zelf kan. 

Lumens is een 
sociale onderneming 
die inspireert en 
kansen creëert. 
Kansen om talenten
te ontdekken en 
te ontwikkelen.

Onze focus ligt op Jeugd 
en Buurten. Wij inspireren 

jongeren en wijkbewoners, 
bieden inzicht en uitzicht, 

en stimuleren hen zo om 
kansen te grijpen. 

We werken vanuit 9 eigentijdse concepten: 
1 Dynamo Jeugdwerk 

2 Dynamo Jeugdwerk Events & Fans  
3 Dynamo Jeugdwerk Academy  

4 Dynamo Jeugdwerk op School 
5 Dynamo Jeugdwerk in de Wijk 

6 Inspiratie-Leer-Werkbedrijf 
7 Thuis in je Buurt 

8 Platform Actieve Bewoners 
9 Ondersteuning Maatschappelijk Vastgoed

Centraal binnen deze 
concepten staat onze 
unieke filosofie
Inspireren Leren Werken. Lumens inspireert, zodat 

je je passie ontdekt. 
Vanuit die passie ontwikkel 
je kennis en vaardigheden. 

Daarmee heb je een 
uitstekende opstap naar 
een zelfstandig bestaan 

(op de arbeidsmarkt, 
als zelfstandig ondernemer, 

als vrijwilliger). 

anno 2016
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NIEUWE KOERS, NIEUWE TAAL!

FACTSHEET LUMENS

“U heeft een probleem? 
Wij helpen u.”

“JIJ CREËERT KANSEN  
VOOR JEZELF OF ANDEREN.  
WIJ ZIJN ER MET INSPIRATIE  

EN ONDERSTEUNING.”

“Wij geven vorm en inhoud 
aan de participatiemaatschappij.”

“MAAK VAN JE BUURT EEN  
FIJNE BUURT. DOOR SAMEN MET 
ANDEREN ACTIVITEITEN OP TE  

ZETTEN OF VAN JE BUURTHUIS EEN 
BRUISENDE ONTMOETINGSPLEK  

TE MAKEN. LUMENS HEEFT  
TOOLS EN KENNIS DIE HIERBIJ  

GOED VAN PAS KOMEN.”

“Bewoners moeten de regie 
over hun eigen leven krijgen.”

“JIJ BENT AAN ZET!”

 
Gemeenten

Fondsen
Bedrijfsleven

Particulieren
Onderwijs 438

Medewerkers

1.017
Vrijwilligers

133
Stagiairs

331
FTE

29.053.158 euro

50.521

Ontmoetingen

Gemeenten

Klanten

22

692.751 Uitgevoerd voor: Mogelijk gemaakt 
voor:

Met een
omzet van:
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Iedere 
verandering 

is een 
kans 

2015 was het jaar waarin  
de basis werd gelegd 

voor een nieuw Lumens. 
Gefocust, ondernemend, 
inspirerend. Maar aan de 

stappen die afgelopen jaar 
zijn gezet, gaat uiteraard 

een heel proces vooraf. 

In onze omgeving doen zich voortdurend 
nieuwe trends en ontwikkelingen voor. Bijvoor-
beeld de verschuiving van verzorgingsstaat 
naar een samenleving waaraan mensen actief, 
vanuit eigen verantwoordelijkheid, deelnemen. 
De digitali sering die maakt dat mensen zelf 
informatie kunnen verwerven en delen, waar-
door ze minder afhankelijk zijn van anderen. 
Het bedrijfsleven dat MVO tot wezenlijk, kans-
rijk onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. 
Economische en demografische ontwikkelingen 
die ons uitdagen meer te doen met minder 
middelen. Deze veranderingen inspireren ons. 
We omarmen ze en smeden ze om tot nieuwe 
kansen en mogelijkheden.  

Een nieuwe rol 
Als maatschappelijke middenvelder beweegt onze  
organisatie zich tussen bewoners, overheid & zorg,  
en het bedrijfsleven. Bij ieder van hen zien we nieuwe 
behoeften, wat onze rol en positie verandert. De  
overheid stuurt steeds nadrukkelijker op eigen inzet, 
door en voor bewoners. Het bedrijfsleven voelt  
in toenemende mate de verantwoordelijkheid om  
‘menselijk’ te ondernemen, anderen kansen te bieden 
en daarmee ook voor zichzelf nieuwe kansen te creëren. 
Aan ons de uitdaging om dat bij elkaar te brengen.

Heroriëntatie 
In de afgelopen vier jaar heeft Lumens zich opnieuw 
georiënteerd op haar strategie en focus. We inves-
teerden vanaf 2012 in drie succesfactoren. 

1  DE KLANT STAAT CENTRAAL  
Eigen verantwoordelijkheid, taal van de klant, klant  
eigenaar van persoonlijk dossier. 

2  ALLE RUIMTE VOOR ONZE MEDEWERKERS  
Zelfstandige teams, persoonlijk ontwikkelingsbudget.

3  BETEKENISVOLLE SAMENWERKINGSVERBANDEN  
Tussen bewoners, gemeenten, bedrijfsleven, onder-
wijs, maatschappelijke instellingen, sport- en cultuur-
organisaties.

Minder mensen, even krachtig 
We bouwden mee aan een nieuw sociaal domein.  
De omvang van onze organisatie werd teruggebracht 
van 470 fte in 2010 naar 211 fte in 2016, zonder  
ingrijpende reorganisaties. Het overgrote deel van 
deze medewerkers ging over naar collega-organisa-
ties en hun expertise bleef volledig behouden voor 
bewoners. De inzet en het enthousiasme van onze 
medewerkers die zoveel collega’s naar elders zagen 
vertrekken, bleven volledig overeind. Want ook in 
deze ontwikkeling ziet Lumens kansen. Kansen die 
we zullen grijpen. 
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“VERANDERINGEN 
INSPIREREN 

ONS EN 
BRENGEN 

ONS NIEUWE 
KANSEN” 
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Onze drijfveren voor verandering

Samen met bewoners nog beter kansen creëren  
en benutten, daar gaan we voor! Daarom hebben  
we de afgelopen jaren zorgvuldig geanalyseerd.  
Wat hebben we hieruit geleerd?    

Samen wordt alleen maar 
belangrijker 
Alleen ga je misschien sneller, maar 
samen kom je verder. Het is tegen-
woordig bijna onmogelijk om in je  
eentje resultaten te behalen. Daar heb  
je anderen bij nodig. Daarom dienen we 
op alle fronten samenwerkingsverbanden  
te creëren, met name met onze klanten. 
Niet in een keten, maar in een netwerk 
van partnerships. Samen realiseren we 
maatschappelijke meerwaarde en daar 
gaat het om!  

Het gaat om impact realiseren 
Werd in het verleden onze inzet gefinan-
cierd, nu willen we worden afgerekend  
op concrete output. Op aantoonbaar, 
meetbaar resultaat. Dat vraagt om  
inzet van specialisten, boven die van 
‘alleskunners’. 

Sociaal ondernemerschap 
is een must 
Om alert in te kunnen spelen op  
veranderende behoeften en wensen  
van bewoners, overheid en bedrijfsleven, 
en daadwerkelijk impact te realiseren,  
is een nieuw type organisatie nodig.  
Niet aanbod- maar vraaggestuurd.  
We willen ondernemend zijn, proactief op 
bestaande en nieuwe opdrachtgevers af 
stappen, acquisitie plegen en ons in alles 
focussen op meetbaar en dus verreken-
baar rendement. Dat veronderstelt een 
elastische organisatie die meeademt met 
veranderende situaties en nieuwe vragen.  

De bewoner is ons kompas 
De vraag, de behoefte van de bewoner 
dient richtinggevend te zijn.  
Diens ambities, mogelijkheden en  
beperkingen. Het is de bewoner die  
ons doen en laten bepaalt.  
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Onze keuzes 

Uit deze lessen hebben we onze conclusies getrokken.  
We maken drie heldere keuzes om krachtig en met een 
herkenbare identiteit de toekomst in te gaan.

We werken vanuit 9 eigentijdse 
concepten 
Als we willen dat we op concrete 
resultaten worden afgerekend, vraagt 
dat ook om werken vanuit concrete, 
resultaat gerichte concepten. 
Overzichtelijk en herkenbaar. 

We gaan terug naar waar het 
ooit begon
We creëren kansen voor mensen om 
vooruit te komen in het leven en  
helpen hen die kansen te benutten. 

We focussen op Jeugd en Buurten
Als we echt kansen willen creëren, 
moeten we dat heel gericht doen.  
We zullen met scherp schieten en 
zetten daarom al onze kennis en  
kunde in voor Jeugd en Buurten. 
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Een jaar van afbouwen 
en opbouwen 

Afbouwen van het aantal 
medewerkers 
Na eerdere inkrimpingen van ons 
personeelsbestand namen we in 2015 
nog eens afscheid van zo’n 100  
medewerkers. Hoewel, van afscheid 
is eigenlijk geen sprake. Onze collega’s 
vonden voor het merendeel een  
nieuwe plek bij WIJeindhoven en bij 
Veilig Thuis. Daarmee hebben we een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan de kracht en de ontwikkeling  
van het sociaal domein in Eindhoven. 
Vanuit een positieve, ondernemende 
houding, want versterking van onze 
collega-organisaties zien wij als een 
kans om gezamenlijk nog meer impact 
te realiseren voor onze klanten. 

Lumens in topconditie 
Bij het afbouwen zijn de belangen van 
zowel onze medewerkers als onze  
organisatie zorgvuldig bewaakt. Met 
succes. De financiële weerbaarheid 
van onze organisatie is op niveau en 
er heeft geen grootse reorganisatie 
plaatsgevonden. De veerkracht om het 
primaire proces op en af te bouwen is 
groter dan ooit en ook de indirecte 
ondersteuning ademt maximaal met 
de behoefte van de organisatie mee. 

“ EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN DE 
KRACHT EN DE ONTWIKKELING VAN 
HET SOCIAAL DOMEIN IN EINDHOVEN”

Inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen  
en gevoed door de lessen van de afgelopen  
jaren, is Lumens de verandering aangegaan.  

Dit maakte 2015 een jaar van afbouwen  
en opbouwen. 
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Bouwen aan de kracht van 
onze medewerkers 
Ondertussen werd er vooral ook  
gebouwd. We bouwden verder aan 
de kracht van onze medewerkers. 
Vasthoudend aan het geloof in hun 
inzetbaarheid en in de zelfstandigheid 
van onze teams, gaven we onze men-
sen alle ruimte om hun competenties 
te ontwikkelen. Vanuit eigen verant-
woordelijkheid, op eigen initiatief. 

Bouwen aan onze strategie 
Tegelijk realiseerden we een solide basis 
voor het nieuwe Lumens. We bouwden 
aan een nieuwe strategie, in meerdere 
fases: eerst het tekenen van de juiste 
stip aan de horizon, vervolgens de 
analyse en het voorbereiden van de 
weg daar naartoe. 

Op naar de volgende stap 
Lumens heeft laten zien dat zij afbou-
wen en opbouwen weet te combineren. 
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust 
dat we er nog niet zijn. Vanuit de 
overtuiging dat we onze kennis en 
kunde nog beter kunnen inzetten,  
is het nu de uitdaging om echt de  
volgende stap te zetten. De stap van 
brede welzijnsorganisatie die voor een 
belangrijk deel draait op subsidie, 
naar een krachtige sociale onder- 
neming die beloond wordt voor 
concreet resultaat. 

“ EEN SOLIDE BASIS VOOR  
HET NIEUWE LUMENS”
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Wat? 

• Lumens is een inspirator.  
•  Wij inspireren je om je talenten  

te ontdekken en te ontwikkelen.
•  Daarmee creëer en benut je 

kansen. 

Voor wie? 

•  Onze focus ligt op Jeugd en  
Buurten. 

•  We zijn er voor iedereen die wil, 
ook voor wie (nog) niet kan.

Dit is 
Lumens 
Licht uit, spot aan. Zo luidde de 
naam van het project waarmee 
we begin 2015 startten met  
de bouw van een nieuwe  
organisatie. Aan het einde van 
het jaar konden we Lumens  
inderdaad in de schijnwerpers 
zetten en traden we met onze 
nieuwe boodschap naar buiten. 

Lumens Groep gaat 
verder als Lumens.  

We zijn getransformeerd van 
breed georiënteerde welzijns- 
organisatie naar dé specialist 
voor Jeugd en Buurten.  
Naar een sociale onderneming, 
die zich met onderscheidende, 
eigentijdse concepten richt  
op het creëren en 
benutten van kansen. 
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In opdracht van? 

•  We werken in opdracht van en 
samen met bewoners, gemeenten, 
bedrijfsleven en onderwijs.

Hoe? 

•  Lumens weet je te inspireren,  
zodat je je passie omzet in kennis  
en vaardigheden. De opstap naar 
een zelfstandig bestaan.

•  We opereren als sociale onderneming 
die zich met 9 concepten richt op 
concreet, meetbaar resultaat.
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We zijn er voor de jeugd 
We focussen ons op jeugd, omdat 
daar grootse uitdagingen en kansen 
liggen. Maar ook omdat daar onze 
eigen inspiratie vandaan komt. De 
passie waarmee jongeren aan de 
slag gaan om hun talenten te ont-
dekken en te ontwikkelen, werkt  
bijzonder aanstekelijk. De manier 
waarop zij kansen voor zichzelf en 
voor anderen creëren, inspireert en 
motiveert ons. En het inspireert en 
motiveert bewoners in buurten waar 
de jeugd actief is. Een wisselwerking 
die iedereen vooruit helpt. 

We zijn er voor buurten 
We focussen op buurten, omdat die 
de voedingsbodem zijn van steden en 
dorpen. Leefbaarheid, contact, ont-
moeting, persoonlijke ontwikkeling, 
zingeving… het vindt allemaal plaats 
op buurtniveau. Daar liggen de kansen 
voor mensen om deel uit te maken 
van een gemeenschap. Daarom willen 
we mensen stimuleren om te ont-
dekken waar hun passie ligt en wat ze 
energie geeft. Om daar vervolgens 
zelf actief mee aan de slag te gaan. 
Voor zichzelf en voor de buurt. 

De medewerkers en vrijwilligers van Lumens zijn 
specialisten die inspireren en kansen creëren voor 
Jeugd en Buurten. Dat is onze doelgroep, 
daar gaan we voor. 

Focus op 
Jeugd en 
Buurten 

“DE PASSIE 
VAN JONGEREN
INSPIREERT 
ONS”

“ONTMOETING, 
PERSOONLIJKE 

ONTWIKKELING… 
HET VINDT 
ALLEMAAL 
PLAATS OP 

BUURTNIVEAU”
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Inspireren Leren Werken
Lumens inspireert tot het ontdekken en ontwikkelen van talent. 
Wij creëren kansen. Kansen om talenten te ontdekken, verder  
te ontwikkelen én te benutten. Dat is niet voor iedereen  
vanzelfsprekend. Daarom zijn we er met inzicht en uitzicht,  
om mensen te stimuleren kansen te grijpen.

We werken volgens een unieke filosofie, diep verankerd in het DNA  
van onze organisatie en centraal in onze concepten: Inspireren Leren 
Werken. Lumens weet je te inspireren, zodat je je passie ontdekt.  
Die inspiratie en passie zet je om in kennis en vaardigheden. Daarmee 
beschik je over een uitstekende opstap naar een zelfstandig bestaan  
op de arbeidsmarkt, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger. 

Inspireren

Je raakt geïnspireerd door 
een persoon, een training, 
een groep mensen, een 
activiteit of evenement.  
Vol enthousiasme ga je  
ook zelf deelnemen.  
Zo zet je de stap van degene 
die inspiratie krijgt, naar 
degene die zelf inspireert. 

Leren

Door aan de slag te gaan, 
doe je werkervaring op. Je 
neemt verantwoordelijkheid 
voor je eigen ontwikkeling, 
wordt actief en bouwt aan  
je competenties. Een opstap 
naar een betaalde baan, 
zelfstandig ondernemerschap 
of zinvol vrijwilligerswerk.

Werken

Binnen de leerwerkomgeving 
kun je bouwen aan je  
competenties en een  
aantrekkelijk cv. Je ontwikkelt  
je professioneel en daarmee 
is de kans op betaald werk  
of betekenisvolle inzet als 
actieve bewoner aanzienlijk 
vergroot.
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Aan het werk met Dynamo Jeugdwerk 
Wil je graag je eigen geld verdienen 
door de stap te maken naar een 
betaalde baan of misschien wel een 
eigen onderneming? Maar dan wel  
met iets waarvan jouw hart sneller 
gaat kloppen, waarin je jouw passie  
en talent kwijt kunt? Bij Dynamo 
Jeugdwerk kom je vooruit. 

Laat je inspireren in onze platforms op 
het gebied van sport, cultuur, techno-
logie, gezondheid of muziek. Of neem 
deel aan een van onze workshops. Zo 
creëer je jouw kans en keuzerichting 
voor de volgende stap. Misschien wil  
je wel binnen Dynamo zelf aan de slag. 
Ligt jouw interesse op een ander 
gebied, dan gaan we samen op zoek 
naar de werkgever die bij je past. Of je 
gaat je voorbereiden op het zelfstandig 
ondernemerschap.

Dynamo Jeugdwerk Events & Fans 
Dynamo is een hotspot voor geweldige 
events. Concerten, E-moves en 
Metalfest … je kent ze vast wel.  
Coole festivals en activiteiten die je  
als bezoeker niet wilt missen. Die je 
ontdekt, beleeft, ondergaat, samen 
met anderen. Je kunt bij Dynamo als 
bezoeker terecht, maar je kunt ook 
meedoen. Zelf events organiseren, in 
de stad of in je eigen buurt of dorp. 
Een festival van Dynamo, compleet 
met verkoop van merchandising zoals 
t-shirts en caps voor de echte fans. 
Dingen die je zelf mee hebt ontworpen 
en gemaakt. Hoe gaaf is dat?!

Dynamo Jeugdwerk Academy
Ben je nog op zoek naar wat je nu  
echt leuk vindt? Welkom op Dynamo 
Jeugdwerk Academy. Eerst maar eens 
ontdekken waar jouw passie ligt.  
We beginnen met inspiratiesessies op 
het gebied van sport, hiphop, dans, 
graffiti, technologie… 

Als je met anderen in gesprek gaat 
over je inspiratie, ambitie en passie,  
ga je beter zien waar je talent ligt.  
Wat je kunt en wilt. Daarom vorm  
je een groep met andere jongeren. 
Samen steek je de handen uit de 

mouwen in workshops die je sterker 
maken. Je werkt aan je personal 
branding, volgt gerichte scholing, 
bouwt aan je communicatie, leert 
beter onderhandelen, confronteren en 
samenwerken. En ondertussen krijg je 
alle individuele begeleiding die je 
nodig hebt. Doelgericht, want daar 
kom je verder mee.

Na een aantal maanden bij Dynamo 
Jeugdwerk Academy heb je niet alleen 
een berg ervaring en skills opgedaan, 
je kunt zelfs afsluiten met een diploma. 
Kijk, zo kom je aan de bak!  

Dynamo Jeugdwerk in de Wijk 
Dynamo Jeugdwerk in de Wijk inspireert jeugd vanuit hun passie. Of het nu gaat 
om sport, cultuur, technologie, muziek of gezondheid. Samen met gelijkgestemden 
vorm je een groep en inspireer je elkaar tot het ondernemen van dingen die echt 
leuk, boeiend en zinvol zijn. Zo ontstaat een energieke smeltkroes van creativiteit, 
activiteit en verbinding. 

Samen die vette website leren bouwen, met je maten een hiphop-groep vormen, 
een echt festival met honderden bezoekers organiseren, lekker in de weer op het 
voetbalveld of nieuwe smaken ontdekken door je eigen gerechten te leren maken. 
Zo ontdek je je talent en passie, ontwikkel je jezelf en werk je aan je toekomst.  
Dé basis voor (vervolg)opleiding, een cursus, zelfstandig ondernemerschap of 
een betaalde baan!

Onze concepten

Lumens ontwikkelde zich van brede welzijns- 
organisatie met meer dan 75 diensten tot een  
slagvaardige sociale onderneming met 9 eigentijdse 
concepten. Concepten waarmee we jeugd en buurt-
bewoners letterlijk aanspreken. We zijn er voor jou! 
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Dynamo Jeugdwerk op School 
Je schooltijd hoort een leuke tijd te zijn. 
En dat is het ook, als je met je passie en 
talent kunt werken. En dat is nu precies 
waar Dynamo Jeugdwerk op school 
zich op richt. Gewoon om je schooltijd 
extra leuk te maken, maar ook als je het 
op school niet ziet zitten. Als je met 
tegenzin naar school gaat, liever spijbelt 
en misschien wel overweegt om er 
helemaal mee te kappen.

In dat geval kijken we eerst eens 
waardoor dat komt. Pesten of groeps-
druk bijvoorbeeld. Misschien heb je 
geldproblemen, maak je veel ruzie of 

speelt er thuis een scheiding. Samen 
bekijken we wat je kunt doen om hier 
beter mee om te gaan. We helpen je  
om je sociale vaardigheden te vergroten. 
Misschien moet je wel leren beter voor 
jezelf op te komen of om je op een 
andere manier af te reageren. 

Samen onderzoeken we waar jouw 
passie en talent liggen en we combineren 
die twee tot jouw eigen persoonlijke 
inspiratiebron. En natuurlijk helpen we je 
ook om daar iets mee te doen. Want zo 
krijg je vertrouwen in jezelf, in je leer-
kracht en in je klasgenoten. Dan wordt 
het vanzelf een stuk leuker op school!

Platform Actieve Bewoners 
Wil je iets voor een ander betekenen of ben je juist op 
zoek naar iemand die voor jou iets wil betekenen?  
Dan moet je bij het Platform Actieve Bewoners zijn.  
Hier kom je met elkaar in contact, ontdek je waar je 
interesse en talent liggen en hoe je hier werk van maakt. 
Met projecten die een ander echt helpen en waar jij 
voldoening uit haalt. Want dat is dé voedingsbodem  
voor succesvol en leuk vrijwilligerswerk. 

Ter ondersteuning biedt het platform je een reeks praktische 
tools. Online met Eindhoven Doet en WeHelpen, maar ook in 
je stad of buurt met het Vrijwilligerspunt. Daar vind je kennis 
en ervaring waarmee je jouw inzet nog meer van waarde 
kunt laten zijn. En ook organisaties die op een goede manier 
met bewoners aan de slag willen, vinden antwoorden en 
oplossingen bij het Platform Actieve Bewoners.

Ondersteuning maatschappelijk vastgoed 
Staat de positie van je buurthuis, wijkcen-
trum of ander maatschappelijk vastgoed 
onder druk, omdat de exploitatie daarvan zo 
langzamerhand een hoofdpijndossier wordt 
voor de eigenaar? Lumens helpt om de 
bedrijfsvoering weer gezond te maken.  
Daar hebben we volop ervaring mee. 

Lumens brengt in kaart waar kansen liggen 
om de exploitatie te verbeteren, bijvoor-
beeld door het contractbeheer door te 
nemen met het oog op efficiëntere inkoop. 
Desgewenst faciliteren we personeel en 
dragen we zorg voor de kwaliteit. En als de 

ruimtes in het buurthuis niet optimaal benut 
worden, pakken we samen de programmering 
aan en  hebben we een handige tool om de 
bezetting van het gebouw te verbeteren.  
Dit hebben we succesvol ingezet voor 
Buurtruimte040, Makelpunt Utrecht en 
Makelpunt Amsterdam. 

Wil je als bewoner (zelfstandig) het bestuur 
van het buurthuis vormen? Dan adviseert en 
begeleidt Lumens je, zodat je deze ambitie 
kunt waarmaken. We staan je terzijde bij het 
nemen van de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie en het beheer en dus voor je 
eigen sociale omgeving.

Inspiratie-Leer-Werkbedrijf 
Op zoek naar een baan, maar je weet nog niet precies 
waar je interesses en talenten liggen? Of ontbreekt het 
juiste diploma of zit je al lang zonder werk? In dat 
geval is ons Inspiratie-Leer-Werkbedrijf iets voor jou. 
Je draait dan mee in een van onze bruisende buurt-
huizen of jongerencentra. Iets met gastvrijheid, 
technologie, beheer, onderhoud of schoonmaak… écht 
aan de slag. Al werkend ontdek je wat je leuk vindt en 
onze leermeester begeleidt je terwijl je waardevolle 
werkervaring opdoet. Heel praktisch en ondertussen 
volg je een officiële opleiding in het buurthuis waar je 
werkt. Die opleiding rond je af met een diploma.  
Zo ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Thuis in je buurt 
Jij maakt de buurt! Samen met 
de mensen om je heen ben je 
bepalend voor de leefbaarheid 
van je buurt. Je ontmoet elkaar 
in een buurthuis of jongeren-
centrum. Je ontplooit initiatie-
ven voor je buurt en inspireert 
anderen om mee te doen. Want 
in een fijne buurt zijn bewoners 
actief. Samen zet je initiatieven 
of activiteiten op waarbij 
mensen elkaar ontmoeten en 
écht leren kennen. Zo help je 
de buurt en elkaar vooruit.  
Wil je activiteiten organiseren 
die aanslaan, initiatieven 
opstarten en realiseren?  
Wij zijn er voor je met kennis, 
ervaring en inspiratie. 
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II. MijnPlanOnline 
Als we bewoners echt zelf het roer in handen willen geven, vraagt  
dit om aanpassing van ons primaire proces en onze systemen.  
Dit benoemen betekent nog niet dat dit vanzelf gebeurt. Ook onze 
eigen medewerkers nemen we mee in het waarom van een andere 
werkwijze en we maken het hen gemakkelijk om deze in de praktijk te 
brengen. Dat inzicht leidde ertoe dat we in 2015 het online dossier 
MijnPlanOnline introduceerden.

Met MijnPlanOnline hebben klanten 24/7 toegang tot en inzage in  
hun dossier, waardoor ze beter in staat zijn de eigen regie te nemen. 
MijnPlanOnline biedt klanten toegang tot online zelftrainingen, testen 
en tips en tot een online bibliotheek. Alles om hen direct verder te 
helpen, onafhankelijk van een Lumens-medewerker. Willen ze hulp of 
ondersteuning, dan kunnen ze binnen een veilige omgeving kiezen 
voor chat, mail of persoonlijk contact. Een belangrijke stap naar écht 
eigen zeggenschap van bewoners.

VIJF belangrijke 
leermomenten 

I. Zeggenschap  
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor- en nemen de regie over hun 
eigen ontwikkeling. Opdrachtgevers willen concrete output waarop  
ze ons kunnen afrekenen. Van medewerkers verwachten we een 
ondernemende houding; proactief en alert op kansen. Dan ligt het  
ook voor de hand dat we ze meer zeggenschap geven.  

De zoektocht naar het geven van meer zeggenschap is een doorlopend 
proces. Cliëntenraad en Ondernemingsraad bewijzen zich meer en meer 
als waardevolle sparringpartners, die ook inhoudelijk een constructieve 
bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze organisatie.  
Het verleggen van zeggenschap naar klanten, gebruikersraden, onze 
eigen professionals en vrijwilligers is echter van wisselend succes. 

In 2015 zijn we gestart met een Combiraad, waarin medewerkers en 
vrijwilligers samen meedenken over beleid en inhoud. Dit is voor ons  
een leerproces, dat doorgaat in 2016. Deze innovatieve invulling van 
zeggenschap via een Combiraad heeft inmiddels landelijke belangstelling. 
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III. Relatiemanagement 
Sinds 2013 wordt relatiemanagement binnen Lumens centraal 
georganiseerd. Dat heeft ons meer focus gegeven en er zijn inmiddels 
waardevolle netwerken opgebouwd. We hebben geleerd dat  
het voor relatiemanagers van belang is om scherp te blijven op 
vraaggericht ‘van binnen naar buiten’ denken. En eveneens dat enkel 
inschrijven op aanbestedingen niet voldoende is. Om geselecteerd  
te worden op daadwerkelijk toegevoegde waarde dient meer  
geïnvesteerd te worden in het goed leren kennen van opdrachtgevers. 
Juist daarin ligt de kracht van Lumens’ bestaande relaties, die zich 
overtuigend heeft bewezen in de regio. 

IV. Veilig Thuis
We zijn trots op ons bewezen succes op het gebied van veiligheid.  
Onze medewerkers in het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) wisten 
met hun doortastende, oplossingsgerichte aanpak een opmerkelijk 
laag recidivecijfer voor elkaar te krijgen. In 2015 werd het SHG  
samengevoegd met het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) tot een nieuwe organisatie: Veilig Thuis. Lumens had graag in 
deze organisatie een leidende rol gekregen om zo met volle kracht 
voort te borduren op het succes van het SHG. Uiteindelijk kozen de 
opdrachtgevers echter voor aansturing van de organisatie door een 
andere partij en heeft Lumens medewerkers en expertise van het SHG 
overgedragen. We laten veiligheid echter niet geheel los en verkennen 
mogelijkheden om onze expertise op andere wijze in te zetten.

V. Social Impact Bonds
Als je gaat voor maximaal resultaat, moet je je ook op resultaat  
durven laten belonen. Dat is een van de gedachten achter de inzet  
die we in 2015 pleegden om een Social Impact Bond te realiseren.  
Dat is kort gezegd een samenwerking van tenminste drie partijen:  
een opdrachtgever die actie verlangt op een sociaal vraagstuk,  
een uitvoerder en een investeerder. De uitvoerder en opdrachtgever 
maken samen prestatieafspraken rondom de opdracht. Worden  
deze prestaties behaald, dan wordt een vergoeding uitgekeerd.  
De investeerder financiert de uitvoering van de opdracht voor en 
behaalt hierop een verantwoord rendement. De focus ligt zo niet  
op het realiseren van een bepaalde inzet, maar op het behalen van 
concreet resultaat.

Onze inspanning om tot zo’n samenwerking te komen leverde  
weliswaar nog geen Social Impact Bond op, maar wel waardevolle 
lessen voor de toekomst. Ook in 2016 zetten we in op alternatieve 
vormen van financiering op basis van resultaatafspraken.
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Grotere rol 
Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht 
ontwikkelt zich – in lijn  
met de nieuwste  
ontwikkelingen op het 
gebied van governance – 
naar een meer zelfstandige 
positie ten opzichte van de 
organisatie en bestuurder. 
Daarmee is zij voor Lumens 
een bijzonder waardevolle, 
betrokken en kritisch mee-
denkende partner, die meer 
en meer haar toegevoegde 
waarde bewijst. 
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Verslag Raad van Toezicht

Een jaar 
van beweging

Lumens kijkt terug op een jaar dat niet vergeten zal 
worden. Een jaar waarin een enorme energie  
loskwam, gepaard met de wil om te hervormen.  
Transitie was en is nog steeds het sleutelwoord  
waarmee Lumens Groep zich ontwikkelde van  
een welzijnsorganisatie tot het Lumens van nu:  
een sociale onderneming! 

Nieuwe kansen
Lumens zoekt altijd kansen in beweging en verandering. 
Eerder al vonden reorganisaties en ingrijpende bezuini-
gingen plaats. Maar in 2015, na het vertrek van meer dan 
100 medewerkers naar WIJeindhoven en Veilig Thuis, 
werd de veerkracht van de organisatie pas echt duide-
lijk. Er werd van minder naar meer gewerkt, potentiële  
bedreigingen werden omgezet in kansen. Inderdaad, een 
jaar om niet snel te vergeten!

Invulling rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht had een aantal zeer waardevolle 
bijeenkomsten met het managementteam, de bestuurder 
en met externe begeleiding. Samen hebben we de strategie 
uitgezet. Een waardevol traject, waarbij we als Raad van 
Toezicht onze klankbord- en adviesfunctie goed konden 
waarmaken. Maar waarin we ook onze eigen rol en taken 
opnieuw tegen het licht hielden. Wat is de bijdrage van 
de Raad van Toezicht? Hebben en vragen we voldoende 
en de juiste informatie, zowel voor de binnen- als de buiten-
wereld? Welke verantwoordelijkheden hebben we bij de 
transitie, nu er meer dan ooit samengewerkt gaat worden 
met diverse partners en nu er nieuwe allianties ontstaan?
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Avond van de Dialoog
Transparantie hebben we hoog in ons vaandel. Daarom 
hebben we naast onze gebruikelijke communicatie,  
bestaande uit een kort verslag van wat in de vergade-
ring wordt besproken, ook in 2015 een Avond van de  
Dialoog georganiseerd. Het thema was dit jaar ‘vrijwilligers 
in de buurten’. Actieve bewoners zaten samen aan tafel, 
geïnspireerd door elkaar, met medewerkers van Lumens, 
de Raad van Toezicht en gastspreker Lucas Meijs.  
Gezamenlijk spraken we over wat hun mooie inzet voor 
bewonersinitiatieven succesvol maakt. Een bijzonder 
waardevolle, informatieve én gezellige avond!

Blijven ontwikkelen
Onze benadering van governance heeft belangstelling 
gehad van diverse andere welzijnsorganisaties in het 
land. We werden hierop aangesproken via onze deelname 
in de landelijke koepelorganisatie voor toezichthouders 
in de zorg en welzijn NVTZ. We hebben de mogelijkheid 
en voelen ook de plicht om ons als toezichthouder te blijven 
afvragen of we de juiste taken oppakken en deze ook 
goed uitvoeren. Hier helpt het klankborden en volgen 
van workshops binnen zo’n organisatie.

Namens de hele Raad van Toezicht kan ik dit verslag alleen 
maar eindigen met een welgemeend compliment. Lumens 
is een prachtige organisatie, met tal van mogelijkheden. 
De medewerkers, bestuurder en vele vrijwilligers maken 
daarbij het verschil. Een pluim op de hoed voor hen  
allemaal! 

Henny Houben
Voorzitter Raad van Toezicht

Er rezen en resteren veel uitdagende vragen, die de  
komende tijd besproken en in de governance uitgewerkt 
moeten worden. Wij nemen dit als Raad van Toezicht  
bijzonder serieus. Het lid zijn kost tijd en vraagt voort-
durend zorgvuldige aandacht voor de wijze waarop we 
onze rol dienen in te vullen.  Dat is een investering die we 
graag doen. 

Aan- en aftreden van leden
2015 was ook het achtste – en dus zoals de statuten  
bepalen – mijn laatste jaar als voorzitter. Ook collega Igor 
van Hooff noteerde in 2015 zijn achtste jaar in de Raad 
van Toezicht van Lumens. Daarom treden wij per 1 april 
2016 uit. Eerder al, per 1 maart 2015, trad Paula Somers uit 
de Raad van Toezicht. Zij aanvaardde elders een nieuwe 
functie, waarbij zich de kans op belangenverstrengeling 
zou kunnen voordoen als zij lid van de Raad van Toezicht 
zou blijven. 
 
Deze feiten hebben hun invloed gehad op de samen-
stelling en tijdelijke uitbreiding van de Raad van Toezicht 
in dit verslagjaar. Wij kozen ervoor dat de nieuwkomers 
nog een paar maanden meeliepen met de vertrekkende  
leden. Daarom gingen we tijdelijk van 5 naar 7 leden.  
De externe begeleiding die we inschakelden bij onze 
jaarlijkse evaluatie is met ons opgetrokken om de  
bouwstenen voor de profielen van twee nieuwe leden  
op te stellen. In 2015 konden we die verwelkomen:  
Yvo Kortmann (lid per 1 januari 2015) en Giel Pastoor  
(lid per 1 november 2015).

Enthousiaste medewerkers
Het is inmiddels goed gebruik voor ons om werkbezoeken 
in de organisatie af te leggen. Zo ook in 2015. Deze  
bezoeken geven ons veel inzicht in de diversiteit van de 
Lumens-organisatie. Dat helpt ons in onze taak als Raad 
van Toezicht. Het biedt een ander soort informatie,  
die we gebruiken in onze afwegingen. Maar vooral zien 
we overal enthousiaste medewerkers en veel nieuwe  
initiatieven. Innoveren is een echt werkwoord geworden 
dat daadwerkelijk leeft en tot zichtbare resultaten leidt.



In een fijne 
buurt zijn  
de bewoners  
zelf aan zet. 

Impact op
buurten
in 2015

Stratum 25
Wijkcentrum’t Akkertje 16
Wijkcentrum de Zuidwester 18

Tongelre 35

Gestel 37
Wijkcentrum De Dommel 11
Wijkcentrum ’t Slot 11

Woensel 55
Wijkcentrum De Werf 18
Wijkcentrum de Mortel 18
Wijkcentrum Blixems 11
Wijkcentrum Unitas 13

Strijp 34
Wijkcentrum ’t Bellefort 8

Waardoor 
in de  
buurten:

inspireert

ondersteunt

faciliteert

werkt samen

jaagt aan 

en initieert...

...waardoor zij een 
leuke tijd hebben, 
geïnspireerd raken 
en elkaar 
inspireren...

Op weg naar  
vrijwilligerswerk,  
een betaalde 
baan of onder-
nemerschap.

Jeugdwerk 
activeert 
jongeren in 
de wijk en 
op school...

Impact op

jeugd
in 2015

bewonersinitiatieven 
met Sociaal Beheerders 
in 9 wijkcentra

124

jongeren betrokken
355.329

deelnemers lessen/
cursussen/activiteiten

12.752

vrijwilligers
832

stagiaires
105

bewonersinitiatieven 
met Wijkwerkers 
in 5 stadsdelen

186

95 jongeren
>> onderwijs

139 jongeren
>> werk (87 ZZP + 

52 dienstverband)

bewoners-
initiatieven

= 310

90%

•  grotere  
betrokkenheid  
bewoners

•  grotere  
samenhang

•  minder  
eenzaamheid

•   meer  
veiligheid

Thuis in je buurt?
Lumens inspireert.

Echt stappen maken 
naar opleiding of werk
Lumens inspireert.

deelnemers Dynamo  
Jeugdwerk stijgt 
minimaal 1 trede op 
participatieladder
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We hebben in 2015 wederom laten 
zien dat we volledig in control zijn. 
Procesmatig én financieel. Onze  
financiële verslaglegging is adequaat 
en leidt nooit tot discussies over  
cijfers. Die kloppen, altijd. Begroting, 
forecast en financiële verslaglegging 
zijn transparant en accuraat. Ze  
bieden ons een betrouwbare basis 
om - verantwoord en beheerst - te 
kunnen sturen en beslissen. 

Financieel 
kerngezond 

Tijdens de verbouwing bleef de winkel 
gewoon open. Meer nog: hij draaide 

uitstekend. Ons veranderproces vroeg 
afgelopen jaar tijd, energie en capaciteit, 

maar niettemin behaalde onze organisatie 
een mooi resultaat van € 333.840,-. 

Lumens is financieel kerngezond 
en weerbaar. 
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Verkorte jaarrekening

Subsidiebaten 25.860.487

Opbrengsten scholen 615.382

Opbrengsten bedrijven  164.502

Opbrengsten fondsen 38.600

Opbrengsten particulieren 1.727.446

Overige opbrengsten  646.741

Totaal opbrengsten 29.053.158

Opbrengsten

Totale opbrengsten 20.260.000

Personeelskosten 13.959.000

Overige bedrijfskosten  5.776.000

Afschrijvingen 925.000

Totale kosten 20.660.000

Resultaat 2016 -400.000

Bezuinigingen 2017 400.000

Resultaat 0

Begroting 2016

Rentelasten  / (rentbaten) 88.535 -

Belastingen resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 1.854 -

Resultaat deelneming 12.466 -

Genormaliseerd resultaat 490.709 

Reorganisatievoorziening + frictiekosten 156.869 -

Resultaat na belastingen 333.840

Genormaliseerd resultaat

Personeelskosten 20.872.221

Afschrijvingen 1.350.611

Overige bedrijfskosten 4.374.447

Activiteitenkosten 1.862.315

Totaal kosten 28.459.594

Kosten

2016 is financieel een transitiejaar  
met grote verschuivingen van onze 
budgetten naar o.a. WIJeindhoven. 
Hierbij krijgen we te maken met 
behoorlijke bezuinigingen. Daarnaast 
nemen we wel de ruimte om te 
investeren in onze toekomst. 

De bezuinigingen kunnen we niet  
in een keer realiseren en lopen door  
tot in 2017. Hierdoor vertoont de  
begroting voor 2016 een negatief 
resultaat. Ons eigen vermogen 
maakt het mogelijk om deze  
tijdelijke situatie te overbruggen.

De volledige jaarrekening download je op 
www.jaarverslaglumenswerkt.nl
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Inclusieve oplossing
Bijzonder Jeugdwerk en Lumens 
gaan een concept ontwikkelen dat 
leidt tot meer en betere kansen voor 
kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar en 
jongvolwassenen. Onder kwetsbare 
jongeren verstaan we jongeren die 
uitvallen of dreigen uit te vallen, of 
die binnen de reguliere structuren 
hun talenten niet optimaal (kunnen) 
ontwikkelen. Beide organisaties willen 
samen een inclusieve oplossing  
aanbieden in plaats van de huidige 
silo-oplossingen. Eigentijdse en inspi-
rerende oplossingen, afgestemd op 
de mogelijkheden en ontwikkeling 
van een jongere. In samenwerking 
met de eigen netwerken, sociale  
wijkteams en onderwijs. 

Dit voornemen is niet vrijblijvend. Het 
gezamenlijke aanbod moet gedaan 
kunnen worden in het kader van de 
aanbestedingen jeugdzorg 2017 en 
WMO-subsidieverlening vanaf 2017.

Aanpak
Om deze ambitie te realiseren, werken 
we nu aan een gestructureerde  
samenwerking en een goede business- 
case. De basis daarvoor ligt bij de 
medewerkers van beide organisaties. 
Zowel Lumens als Bijzonder Jeugd-
werk kennen bevlogen en inspiratie-
volle professionals. Zij krijgen een 
leidende rol in de ontwikkeling en 
implementatie van een succesvol 
nieuw concept.

Lumens en 
Bijzonder Jeugdwerk 
ontwikkelen 
samen 
Wegnemen van belemmeringen voor jeugd om hun 
talent te ontwikkelen. Jeugd inspireren en helpen 
voor zichzelf een duurzaam perspectief te creëren 
om op eigen wijze mee te doen in de maatschappij.  
Dat is het gemeenschappelijke doel waarop Lumens 
en Bijzonder Jeugdwerk elkaar hebben gevonden.  
Zodanig zelfs, dat we samen nieuwe concepten  
gaan ontwikkelen. 
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Onze mensen

  

Onze samenwerkingspartners

AANTAL 
MEDEWERKERS

438
72

FLEX 
16,4%

366 
VAST
83,6%

CONTRACTSOORTENVERHOUDING
VROUW/MAN

319 119

VERZUIM-
PERCENTAGE

4,52%

TOTAAL
AANTAL FTE

331

144

57

0

<20 20/30 30/40 40/50 50/60 60>

109
104

24

LEEFTIJDSOPBOUW

23
32

128

0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 >40

117

57

29 26
12 11 3 0

LENGTE DIENSTVERBAND

Onderdelen van LumensSamenwerking met financiële 
of bestuurlijke betrokkenheid

Overige samenwerkingInnovatieplatforms
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Onze inspiratie komt uit mensen. Bewoners in buurten 
die samen zorgen voor een fijne omgeving en elkaar – en 
zichzelf – een stap vooruit helpen. Jeugd die haar talent 
en passie ontdekt en daar gave dingen mee doet. Dingen 
die zij niet alleen nu leuk en boeiend vindt, maar die ook 
een kansrijke opstap bieden voor de toekomst. Dat zijn 
de fundamenten waarop we onze filosofie Inspireren  
Leren Werken hebben gebouwd. 

Mooie resultaten 
We hebben het afgelopen jaar mooie resultaten behaald. 
We ondersteunden 310 buurtinitiatieven en ontvingen 
692.751 gasten in onze wijk- en jongerencentra. 

De activiteiten die jongeren samen met Lumens organi-
seerden, trokken 355.329 bezoekers. Gewoon om een 
leuke tijd te hebben, om iets te leren of om een stap  
te zetten naar een betaalde baan, ondernemerschap of 
vrijwilligerswerk. 105 personen vonden bij- of via ons  
een leerwerkplek, 133 mensen liepen stage en 1.017 
vrijwilligers deden op een andere manier werkervaring 
op. Dat werpt zijn vruchten af. 

Alleen al binnen Dynamo Jeugdwerk deden 87 jongeren 
hun ‘ding’ als zelfstandig ondernemer en vonden 52  
mensen een betaalde baan. En dit alles werd gerealiseerd 
door 438 medewerkers.

“Lumens kijkt terug op een uitermate enerverend jaar. 
Een uitdagend en inspirerend jaar, waarin alles op zijn 
plek viel. De ontwikkelingen sinds 2010 hebben ons de 
kans gegeven om terug te keren naar ‘waar we van 
zijn’: het creëren en benutten van kansen. En die kans 
hebben we met beide handen aangegrepen.

Lumens is klaar 
voor de toekomst 
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in den lande en (potentiële) opdrachtgevers op ons  
gevestigd te houden. Dat betekent antwoorden formuleren 
op vragen die vandaag nog niet bestaan of zelfs niet 
eens denkbaar zijn. 

Expansie 
Tot slot een belangrijke opgave die direct samenhangt 
met ons ondernemerschap: om kostenefficiënt en rendabel 
te kunnen draaien en te kunnen blijven investeren in  
innovatie en ontwikkeling dienen we te groeien. We gaan 
verder met onze actieve marktbenadering, op zoek naar 
nieuwe opdrachtgevers. Ook in andere markten en ook in 
andere geografische gebieden. 

Uitdagingen te over, die we vanuit een nieuwe positio- 
nering, met nieuw elan en vol zelfvertrouwen aangaan.  
Lumens is klaar voor de toekomst.” 

Jos van Nunen
bestuurder

“ONZE INSPIRATIE          
KOMT UIT MENSEN”

Onze opgaven voor de komende jaren  
We zijn er het afgelopen jaar in geslaagd een solide basis 
te leggen voor het nieuwe Lumens. De herkenning hebben 
we gekregen, nu nog de erkenning. Er wachten ons de  
komende jaren een aantal forse opgaven.

Nieuwe competenties 
Als sociale onderneming hebben we nieuwe competenties 
nodig die daarbij aansluiten. Die competenties gaan we 
ontwikkelen. Daarbij dienen we voldoende elasticiteit  
en wendbaarheid in te bouwen om te kunnen blijven 
meebewegen met een veranderende omgeving en  
veranderende organisatiedoelen. 

Ondernemerschap
We dienen ons het ondernemerschap eigen te maken. 
Dat we niet ons aanbod, maar de vraag van bewoners en 
opdrachtgevers als uitgangspunt nemen, moeten we niet 
alleen in onze vingers, maar vooral in onze genen krijgen. 

Innovatie 
We zullen blijven innoveren om koploper en trendsetter 
te blijven op ons terrein en om de aandacht van collega’s 
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Downloadoverzicht

 Printversie jaarverslag

 Volledige jaarrekening

 Jaarverslag Raad van Toezicht

 Jaarverslag Ondernemingsraad 

 Jaarverslag Cliëntenraad

 Jaarverslag Klachtencommissie Medewerkers

  Jaarverslag Klachtencommissie Welzijnswerk  
Eindhoven e.o.

 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Bestuur

  Overzicht beloningen Raad van Bestuur en  
Raad van Toezicht

Wil je meer informatie over ons reilen en zeilen in 2015? 
Kijk dan op www.jaarverslaglumenswerkt.nl 
Daar hebben we de volgende downloads voor je verzameld:
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www.lumenswerkt.nl


