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Gegevens
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72797487
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Utrechtseweg 341, 3818 EL, Amersfoort
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E-mailadres
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Website

www.power4talent.nl

Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling
Het doel van de stichting is het empoweren van jongeren die om wat voor reden dan ook niet in staat
zijn (geweest) de aangeboden kansen voor een goede en solide loopbaan te pakken.
De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor
genoemde doel in ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn

Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•
•
•

het verzorgen van mentorship voor jongeren
het opzetten van een programma waarin talenten gedurende een jaar coaching en training
krijgen en bedrijfsbezoeken afleggen
het organiseren van presentaties en netwerkbijeenkomsten De stichting heeft geen
winstoogmerk.

Mentoren en coaches
Mentoren en coaches worden benaderd door het bestuur van Stichting Power4Talent. De
werkzaamheden vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Mentoren en coachesgaan een
commitment aan voor de coaching van één of meerdere talenten, gedurende een vooraf afgestemde
tijdsduur.

Activiteiten 2022 – 2024
Power4Talent biedt een programma aan voor studenten die bij het Zadkine College en ROC MiddenNederland een MBO-opleiding volgen.
Hiermee valt deze groep binnen de doelstelling van Power4Talent. Het programma dat Power4Talent
aanbiedt bestaat uit:
•
•

Coaching door een professional uit de private of publieke sector
Gedurende een semester een blok per week (woensdagmiddag)met aandacht voor een
onderwerp die helpt om een brug te slaan tussen school en het bedrijfsleven. Dit zijn
onderwerpen die niet of slechts beperkt behandeld worden in de opleiding (zie kader)

Voorbeelden van onderwerpen
Agile / Scrum
Wat begonnen is in de software ontwikkeling wordt nu in veel bedrijven en in allerlei gebieden
toegepast: Het werken volgens de Agile / Scrum methodiek.
Lean Management

De gedachte van Lean is het principe van ‘continu verbeteren’ door onder andere te stoppen met
die dingen die overbodig zijn en verspillend.
Visueel communiceren
Mensen onthouden 80% van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en 10% van wat ze horen. Redenen
genoeg om visueel te communiceren!
Cyber Security
Veiligheid van data en informatie is in deze tijd mega belangrijk. Alle bedrijven maken gebruik van
data, als zijn het maar de gegevens van de klanten en leveranciers.

Bestuur
Beloning en vergoeding
Het bestuur van Stichting Power4Talent werkt geheel op basis van vrijwilligheid. De bestuursleden
krijgen geen vergoeding voor de tijd besteed aan de stichting. Specifieke kosten die gemaakt worden
ten behoeve van de stichting, zoals vervoer of materiaal kunnen worden vergoed.

Besluitvorming
Uitgaven ten laste van de rekening van Stichting Power4Talent zijn altijd:
-

Direct ten bate van de doelstelling van Stichting Power4Talent
Direct gericht op de noodzakelijke bedrijfsvoering en eventuele bekendheids- en
wervingscampagnes (kosten)

Uitgaven worden alleen gedaan indien het aan deze uitgangspunten voldoet en indien het bestuur
het unaniem eens is over de besteding.

Samenstelling
Voorzitter

Mimoent Haddouti

Penningmeester

Danny Bos

Secretaris

Wouter Frijns

Financiële verantwoording
Resultaat 2021 en prognose tot en met 2024
Inkomsten
Uitgaven

Resultaat
2021
€2.000
€2.005

Prognose
2022
€2.000
€2.000

2023
€2.000
€2.000

2024
€1.000
€1.000

Verantwoording van de kosten
Kosten voor het gebruik van middelen (laptop, software, vervoer etc.) worden door het bestuur
gedragen.
Kosten van vrijwilligers (zoals het gebruik van telefoon, laptop en reiskosten) worden door de
vrijwilligers zelf gedragen.
De overige uitgaven komen ten goede van de doelstellingen van Power4Talent en kunnen
bijvoorbeeld worden besteed aan:
-

Communicatie (op Social Media en via de website)
Ruimtes waarin traingingen, presentaties en netwerkbijeenkomsten plaatsvinden
Lesmateriaal, zoals boeken, software en middelen voor talenten
Promotiemateriaal en communicatie t.b.v. het werven vrijwilligers, talenten en donaties

Donaties
Stichting Power4Talent doet het werk volledig op basis van donaties. Hiervoor worden
partnerschappen gezocht met organisaties die willen bijdragen aan Power4Talent:
-

Vanuit idealisme, om de doelgroep van Power4Talent te ondersteunen
Om hun bekendheid onder de doelgroep te vergroten
Om kennis te maken met jonge talenten, waarmee ze mogelijk in de toekomst een
samenwerking aan kunnen gaan

De inkomsten in 2021 uit donaties danken wij aan organisaties die onderdeel zijn van de partnership
Friends of Power4Talent.

