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Jaarverslag 2019

De werkplaats

Het doel van Stichting Stadskraan volgens statuten
luidt als volgt:

Eind 2018 zijn we gestart met het inrichten van
onze werkplaats, buitenruimte en kantoor op het
terrein van de Museumwerf Vreeswijk. Onze
eerste leerlingen hebben hieraan meegewerkt.
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De herbouw van de middeleeuwse Stadskraan
zoals die aan het Wed bij de Ganzenmarkt in
Utrecht heeft gestaan.
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De herbouw te (doen) plaatsvinden in de vorm
van een historisch verantwoorde reconstructie die
wordt uitgevoerd als leer- en werkproject.
In de visie van onze stichting is het tweede doel
essentieel. De bouw van de Stadskraan: een
project met cultuurhistorische en toeristische
waarde te realiseren in de openbare ruimte,
vergroot de motivatie, de betrokkenheid bij het
werk, bij de opleiding en betrokkenheid van
leerlingen bij elkaar. Het project heeft daarnaast
grote waarde voor de opbouw van het portfolio
van de leerlingen.

Inmiddels beschikken we over een adequate
werkruimte, goed ingericht en uitgerust met
gereedschap en machines. Een aantal van de
machines is gesponsord door regionaal
bedrijfsleven. De buitenruimte is geschikt
gemaakt als houtopslag en extra werkruimte.
Ook deze buitenruimte is grotendeels met
sponsoring gerealiseerd.

We hebben goede samenwerking met de
technische vrijwilligers van de Museumwerf
opgebouwd. Deze samenwerking is zeer
waardevol, aangezien deze vrijwilligers
beschikken over enorme ervaring in de
houtbewerking en andere technieken en zij bereid
zijn hun vaardigheden over te dragen aan onze
leerlingen.
Stichting Stadskraan is een erkend
leerbedrijf en heeft de ANBI status.

Ambachtsschool Vreeswijk

Leerlingen

De leer- en werkdoelstelling van Stichting
Stadskraan is essentieel. De bouw van de Kraan is
het middel om mensen op te leiden in een
ambachtelijk vak. Om voor deze opleidingsdoelstelling in aanmerking te komen voor
middelen uit de EU (Leader POP 3), met
medefinanciering van Provincie Utrecht,
gemeentes Utrecht en Nieuwegein, zijn we een
‘project in project’ gestart.

De economie floreert in 2019, de werkloosheid is
historisch laag. Vanzelfsprekend heeft dit invloed
op de instroom van leerlingen in ons project.

Dit project draagt de naam: ‘experiment oprichting
Ambachtsschool Vreeswijk’. Het bieden van
opleiding en werkervaring en het verkleinen van
de mismatch op de arbeidsmarkt vormen de pijlers
van dit project. Daarnaast is het verrichten van
onderzoek naar continuïteit in het leer- en
werkproject, ná de projectperiode, onderdeel van
dit experiment.

In de periode november 2018 t/m de zomer van
2019 hebben we weliswaar instroom gehad, maar
niet van mensen die geschikt bleken voor doorstroom naar de arbeidsmarkt. Het ging hier met
name om jongeren met forse beperkingen en/of
gedragsproblematiek. We hebben zeker wat
kunnen betekenen in de zin van activering (na
jaren thuis op de bank), maar hebben deze
leerlingen binnen drie maanden moeten
bemiddelen naar andere vormen van werk,
gericht op dagbesteding.
We hebben daarom het roer omgegooid en zijn op
alternatieve manieren leerlingen gaan werven.
In plaats van via de geijkte kanalen van
(gemeentelijke) re-integratiepartijen, hebben
we ons gericht op andere organisaties en
verenigingen. Denk hierbij aan hobbyclubs,
buurthuizen, buurtwerkkamers, campagne via
social media etc.

Ook hebben we uitval gehad. Deze jongeren
hebben hun opleidingstraject bij ons niet afgerond,
maar zij zijn wel in beeld gekomen bij leerplicht en
hulpverlening. Begeleiding van deze jongeren heeft
echter buitensporig veel tijd en energie gekost.

Gedurende het laatste kwartaal van 2019 zagen
we de instroom groeien. Ook deze instroom is een
afspiegeling van wat zich in de maatschappij
afspeelt: mensen die zijn vastgelopen in eerdere
banen in zorg en onderwijs, of een ander beroep
dat op de lange duur niet passend bleek.
Weliswaar beschikken deze leerlingen over
voldoende talent en zijn ze leerbaar: hun
beperking ligt met name in belastbaarheid die
we zorgvuldig moeten opbouwen.

Stagiairs
Ook de instroom van stagiairs komt, na een
aanloopperiode, op gang. We onderhouden
hiervoor goede contacten met ROCMN. Met name
de afdeling geïntegreerde trajecten (vakopleiding
gecombineerd met taalonderwijs) voor nieuwkomers heeft een gepassioneerd team bij dit ROC.
We zien o.a. studenten uit Eritrea instromen.

Inmiddels hebben we een erkenning als leerbedrijf
t/m niveau MBO4. Dit maakt ook instroom van
stagiairs van Hout- en Meubileringscollege
mogelijk. Er blijkt behoefte onder studenten die
deze richting in houtbewerking kiezen.
We zijn een nieuwe organisatie, op een nieuwe
locatie. Het kost tijd om bekendheid met onze
organisatie en ons project te verwerven. We
moeten onze waarde, ook bij de doelgroep,
opnieuw bewijzen.
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Het benodigde hout is niet standaard. De houtleverancier heeft tijd nodig om deze bijzondere
stukken te vinden. De spil bijvoorbeeld is een balk
van 50 x 50 cm dikte bij 10 m lengte; dat is een
zeldzame balk.

Locatie van de Kraan
Eind 2019 was de procedure rond de omgevingsvergunning voor de plaatsing van de Kraan naast
het plateau bij de Monicabrug, aan de bemuurde
Weerd bijna afgerond.
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De bouw van de kraan in de werkplaats vordert
langzaam maar gestaag. We hebben een werkend
schaalmodel gebouwd en werkplaatstekeningen
zijn gereed. Dit voorbereidende werk is een
enorme klus voor de leermeester geweest.
De tredraderen van de kraan en de kapconstructie
zijn in aanbouw.
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Bouw van de kraan
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Afb. boven Hirstorische kaart Urbis
Traiecti ad Rhenum novissima et
accuratissima delineatio (Kaart:
*VIII*.B.h.30); Amsterdam : R. & J.
Ottens, ca. 1740. Fragment ter
plaatse van waar de Monicaburg nu
ligt.
Situatietekening 1:500 Weerdsingel
door Naked Architecture

12.

Financiën

Planning

PR

We hebben ons project in financiële zin opgedeeld
in twee delen:

We zijn uitgegaan van een bouwtijd van de kraan
van twee jaar. We zijn op 1 november 2018 gestart
met de inrichting van de werkplaats. De bouw van
de kraan is gestart in maart 2019. Waarschijnlijk
gaan we de bouw van de kraan niet afronden in
een projectperiode van twee jaar. Vertraagde
instroom betekent vertraagde uitstroom en lagere
productiviteit.

Een nieuwe organisatie vraagt om eigen heldere
communicatie. We hebben onze website
www.stadskraan.nl opnieuw vormgegeven en een
folder ontwikkeld voor de werving van leerlingen.
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Experiment oprichting Ambachtsschool Vreeswijk

In dit deel zijn alle kosten die we maken voor het
opleiden en coachen van leerlingen ondergebracht
(leermeester, jobcoaches, gereedschap, materiaal,
PR etc.). Dit deelproject heeft een begroting van
€ 415.000,-
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Stadskraan

In dit project zijn de kosten, direct gerelateerd aan
de kraan, ondergebracht (houtleveranties, overige
materialen, leges etc.). Dit deelproject heeft een
begroting van € 175.000,Voor het project Ambachtsschool zijn alle kosten
gedekt. We zoeken nog dekking voor een deel van
de materialen e.d. van de Stadskraan. Hiervoor zijn
diverse acties bij het bedrijfsleven gestart.
In 2019 heeft Stichting Stadskraan circa € 190.000
aan kosten gemaakt; met name voor de inzet van
leermeester en projectleider, inrichting van de
werkplaats, aanschaf gereedschap, bouwmaterialen en pr
Deze kosten werden gedekt uit overheidssubsidies,
fondsen, sponsoring en overige baten. Het volledige
financiële verslag vindt u op onze website:
www.stadskraan.nl

We gaan er vanuit dat, door groeiende bekendheid
en ons pr-offensief, de instroom en daarmee de
productiviteit zullen blijven groeien. De projectperiode van de ambachtsschool eindigt in op
30-04-2021 (met een maximale uitloop van drie
maanden).

In maart 2019 is onze werkplaats officieel geopend
door gedeputeerde Mirjam Maasdam.
Dit evenement was druk bezocht door ambtenaren,
bestuurders, bedrijfsleven, re-integratieconsulenten en pers.

Wekelijks ontvangen we stakeholders op onze
werf, dragen onze doelstellingen en werkwijze uit.
Een nieuw, aangepast presentatieboekje is in de
maak, met daarin een ‘adoptiesysteem’ van
onderdelen van de kraan door het bedrijfsleven.
In april 2020 zullen we ons éénjarig bestaan
vieren. Al onze contacten nodigen we uit.
We werven leerlingen via alternatieve kanalen.
Social media spelen hierin een grote rol.
We hebben een workshop gevolgd om adequaat
gebruik te kunnen maken van deze kanalen.

Bestuursactiviteiten

Staf

Het bestuur van Stichting Stadskraan is belast met
het besturen van de stichting. Het bestuur wordt
hierin bijgestaan door adviseurs op diverse
beleidsterreinen. Aan het handelen van het
bestuur liggen de statuten en het beleidsplan
2019 - 2023 ten grondslag. In 9 officiële bestuursvergaderingen en vele informele gesprekken en
contacten heeft het bestuur zich ingezet voor de
stichting. Veel aandacht is uitgegaan naar de
financiële situatie van de stichting, het beleid ten
aanzien van leerlingen, uitbreiding van ons
netwerk en de samenwerking met de Museumwerf.

Stichting Stadskraan heeft geen personeel in
dienst, maar werkt met zzp-ers:

Leermeester voor 36 uur per week.
Op de achtergrond hebben we een kleine pool van
invalleermeesters indien nodig.
Projectleider voor 12 tot 18 uur per week.

Jobcoaches zijn, op afroep, beschikbaar voor
uitplaatsing op de arbeidsmarkt van leerlingen
aan het einde van hun traject.

Sterkte-zwakteanalyse
Sterkte:
+
+
+
+
+

We zijn een kleine, gepassioneerde, flexibele 		
organisatie
We zijn ingebed in de grotere structuur van de
Museumwerf
We hebben alle benodigde expertise zelf in 		
huis
We hebben ondersteuning van goede 		
vrijwilligers
We hebben steun van lokale en regionale 		
overheden

Zwakte:
–
–

We zijn een nieuwe organisatie en moeten 		
onze kracht opnieuw bewijzen
Onze organisatie hangt op een paar 			
professionals

Kansen:
•
•

Uitbreiding naar meerdere activiteiten is 		
mogelijk i.s.m. Museumwerf
We kunnen groeien in bekendheid bij 		
doelgroep, bedrijfsleven en omwonenden

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft grote invloed op de
activiteiten van onze stichting.

De werkplaats is enkele weken gesloten geweest.
Na deze periode hebben we de werkplaats, in de
veilige modus, met inachtneming van de richtlijnen
van het RIVM weer opgestart.
Stagiairs mogen van hun opleidingsinstituut niet
langer deelnemen aan stageactiviteiten,
begeleiders van leerlingen kunnen niet op bezoek
komen. Nieuwe leerlingen kunnen niet starten.
Slechts enkele leerlingen kunnen tegelijkertijd in
de werkplaats aan de slag vanwege de 1,5 meter
afstand.

Stadskraan Utrecht & Ambachtsschool Vreeswijk

Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113 3433 ZS Nieuwegein
www.ambachtsschoolvreeswijk.nl
www.stadskraan.nl
info@stadskraan.nl
+31 6 43 08 22 04
Werkplaats +31 6 47 01 60 54
Kantoor

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

Fondsenwerving, met name bij het bedrijfsleven,
stagneert.
De productiviteit is gedaald en we verwachten
vertraging waar het gaat om de in- en uitstroom
van leerlingen.

Vastgesteld door bestuur: 14 mei 2020

Bedreigingen:

+ +
+

Begroting is nog niet rond
Onzeker is of we voldoende leerlingen blijvend
aan ons kunnen binden
Liquiditeit schommelt fors vanwege 			
voorfinanciering Leader project

Vereniging van
Notarissen Utrecht

