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Het duurde even voor we als Stichting ICT vanaf Morgen in de gaten hadden dat we iets bijzonders aan het doen waren. Het feit 

dat we met gebruikte ICT-apparatuur jongeren vanuit een achterstandssituatie kansen konden bieden vonden we vooral vanuit 

ondernemerschap uitdagend om te doen. Maar toen mede-oprichter Ewout Nijland en ik constateerden wat voor progressie 

deze jongeren doormaakten alleen al omdat we een veilige en interessante werkomgeving konden bieden, kregen we in de 

gaten dat we hierin het verschil maakten. 

We haakten aan bij SocialEnterprise.nl, begonnen ons ook daadwerkelijk te profileren als een social enterprise en werden ons 

bewust van de verantwoordelijkheden die dat met zich meebracht. Eén van die verantwoordelijkheden was om de buitenwacht 

te laten zien waarin we het verschil maakten: op mensengebied en duurzaamheid. 

Dus we begonnen meetpunten in onze organisatie te bouwen en leerden die te gebruiken om de doelstellingen daarop te 

toetsen. Wat het wel lastig maakte is dat we als groeiende onderneming maar ook door alle COVID19-maatregelen regelmatig 

onze doelstellingen moesten bijstellen.

Desalniettemin hebben we nu voor het tweede jaar onze ‘impactcijfers’ klaar. Tevens leggen we in dit verslag ook uit wat we 

doen, wie onze stakeholders zijn, onze toekomstplannen en laten een aantal facetten zien van ons bedrijf. 

Ik wens je veel leesplezier.

Ewout Nijland en Laurens Overtoom

01 Voorwoord van een sociaal ondernemer
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Waar staat ICT vanaf Morgen voor? 

Jongeren aan het werk!
Niet iedereen heeft de kans om zich te ontwikkelen in het huidige onderwijssysteem en om te gaan met de druk die 

daarbij komt kijken. Zeker niet als je autistisch bent of leeft met een angststoornis. Thuiszitten verstoort vaak de onderlinge 

verhoudingen in het gezin en vereist meer zorg van de ouders. Thuisblijven zonder perspectief en zonder een fijne sociale 

omgeving maakt van deze jongeren bankzitters.  Wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt werk en kansen bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk en weer meedoen in de maatschappij! 

Duurzame wereld
In ons werk en thuis neemt ICT vaak een prominente plaats in. We werken met laptops, PC’s, printers, servers, smart-tv’s 

et cetera. Nadeel: het veroudert relatief snel. Wij verduurzamen de wereld een beetje door afgeschreven ICT-apparatuur 

te refurbishen en zo een tweede leven te geven of als dat niet meer mogelijk is, af te voeren via een verantwoorde én 

gecontroleerde afvalstroom.

Impact maken
We creëren high-fives tussen organisaties, bedrijven, jongeren èn het milieu. Daar je impact maken is inspirerend en uitdagend. 

Omdat wij een social enterprise zijn is winst maken niet het grote doel maar een middel om de wereld een stukje beter te 

maken. 

02 Onze missie

“Thuisblijven zonder perspectief en zonder een fijne sociale omgeving 
maakt van deze jongeren bankzitters.”
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03 Onze strategie
Ofwel hoe doen we dat?
ICT-apparatuur 
De basis van alles is dat we de kans krijgen te werken met ICT-aparatuur. Die verkrijgen wij van onze partners (zie bijlage 1). Dit 

zijn bedrijven, instellingen of instanties die hun afgeschreven ICT-apparatuur willen investeren in ons of hun ICT-diensten willen 

uitbesteden als onderdeel van hun sociale en maatschappelijke doelstellingen.  

Jongeren 
Onze doelstelling is dat we graag wilen werken met jongeren die zich in een achterstandssituatie bevinden en ICT ‘’wel leuk 

vinden’’. Zij vinden op verschillende manieren hun weg naar ons: via gemeenten, re-integratiebedrijven, zorginstellingen of 

gewoon omdat ze zich persoonlijk aanmelden. 

ICT Kracht
Dat ontstaat hier! Wij zorgen voor een veilige werkomgeving, bieden structuur en begeleiding. Ons team geeft de jongeren 

ruimte om hun talenten te ontdekken. Het leren repareren van hardware, testen van software of het bouwen van websites 

geeft hun de nodige ervaring om een volgende stap richting de arbeidsmarkt of onderwijs te zetten met eventueel een 

praktijkverklaring Medewerker ICT-support op zak. Deze opleiding in het kader van de 3e Leerweg doen wij in nauwe 

samenwerking met RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsparticipatie) en het roc Horizon College. Tegelijkertijd bedienen wij 

onze klanten met onze ICT-diensten voor een redelijke prijs, dat is win-win ofwel de high-five van ICT vanaf Morgen!

Hergebruik
Wij zetten in op hergebruik van de in ons geinvesteerde ICT-apparatuur. Wanneer dit niet mogelijk is zoeken wij recyclaars die 

niet alleen rendement maar ook duurzaamheid nastreven. Wij werken samen met die bedrijven in Europa die de hoogste graad 

van hergebruik van grondstoffen waarborgen. 
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Kop-Zorg en ICT vanaf Morgen: de meerwaarde van 
samenwerking
In gesprek met Marit van Oorden en Iris Wester van Kop-Zorg

ICT vanaf Morgen werkt veel samen met professionals in de zorg. Vanaf de start van ICT vanaf Morgen is Kop-Zorg een 

vertrouwde partner als het gaat om jongeren kansen te bieden op werk in de ICT. We vragen Marit van Oorden en Iris Wester 

naar hoe de samenwerking tot stand is gekomen en waarom de samenwerking van toegevoegde waarde is. 

Kop-Zorg is in Alkmaar het centrum waar jongeren met autisme of AD(H)D terecht kunnen. Zo’n acht jaar geleden gestart 

vanuit psychologische begeleiding voor deze doelgroep werd duidelijk dat de hulpvragen van jongeren en jongvolwassenen 

veel verder gingen. Zaken als sociale contacten, de thuissituatie, wonen, dagbesteding, er bleek zo veel meer hulp nodig dat 

oprichter Ron Koppes zijn diensten steeds verder uitgebreid heeft. Nu staat er een organisatie waar zo’n 50 werknemers op alle 

mogelijke vlakken hun cliënten van dienst zijn.

 “Alles wat wij doen staat in het teken van zelfvertrouwen krijgen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid ontwikkelen. Zo 

kan het zijn dat je zelfstandig wilt leren reizen, of je wilt leren koken voor als je op jezelf gaat wonen. Maar ook sporten, school, 

leren de weg vragen als je verdwaald bent of gewoon even iets anders doen, dan achter de computer zitten. Met alle vragen 

kun je terecht”, vertelt Iris, die inmiddels 6 jaar werkzaam is 

bij Kop-Zorg.  Een mooi voorbeeld hoe Kop-Zorg kinderen 

meer sociale vaardigheden leert is middels het kookcafé 

waar onder leiding van professionals de jongeren een 

recept samen gaan maken en zo ongemerkt vele sociale 

vaardigheden leren. Er is een goede samenwerking met 

de gemeente met korte lijnen dus wanneer een jongere met een hulpvraag zich meldt komt deze direct bij Kop-Zorg terecht. 

Om jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs en vaak al een poos thuiszitten weer in beweging te krijgen wordt gezocht 

naar een mogelijke dagbesteding. Marit, vanaf de start van het bedrijf actief bij Kop-Zorg, geeft aan dat zij het motto hanteren 

“iedereen kan iets”. 

‘’Jongeren met autisme hebben vaak belangstelling voor ICT. Dus wanneer we voor een jongere een plek zoeken voor 

dagbesteding, gerichte opleiding, stage of werk dan is ICT vanaf Morgen al snel in beeld. Eigenlijk is er geen ander bedrijf in de 

regio waar jongeren zulke kansen kunnen krijgen.’’  Op de vraag wat ICT vanaf Morgen zo bijzonder maakt is het belangrijkste 

aspect wat Marit noemt “veiligheid”. ‘’ICT vanaf Morgen is een veilige en kleinschalige werkomgeving waar een jongere met 

autisme zich in eigen tempo kan ontwikkelen zonder druk en te veel prikkels. En ICT vanaf Morgen is een echt ICT-bedrijf, 

dat is echt van toegevoegde waarde. Daarnaast is ICT vanaf Morgen een plek waar jongeren met soortgelijke achtergrond en 

problematiek werkzaam zijn dus er is herkenning en begrip”. 

Duidelijk verhaal. Wij zijn blij met Kop-Zorg als professionele partner in de begeleiding van jongeren met autisme en AD(H)D. En 

Kop-Zorg met ons als mooie plek voor deze jongeren om werkervaring en sociale contacten op te doen. Samen werken we aan 

een betere toekomst voor zoveel mogelijk jongeren! 

In gesprek

“ICT vanaf Morgen is een veilige en klein-
schalige werkomgeving”
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Thuiszittende jongeren en onze aanpak
Het maatschappelijk probleem 
In onze regio zitten jongeren thuis die door verschillende omstandigheden op school of werk niet langer konden meekomen. 

Wie langdurig werkloos thuiszit, merkt daar veel nadelige gevolgen van, zowel financieel als psychisch. Het gebrek aan 

toekomstperspectief, wegvallen van sociale contacten en 

structuur, een lager gevoel van eigenwaarde, het zijn allemaal 

factoren die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor 

iemands persoonlijke welzijn. Het aantal jongeren in deze 

situatie is de laatste jaren alleen maar toegenomen, de 

urgentie hier iets aan te doen is dus groot. De overgang van 

verzorgings- naar participatiesamenleving maakt dat deelname van iedereen in onze samenleving belangrijk is.. Zolang de 

jongeren geen recht op een uitkering hebben zijn de aantallen niet bekend. 

Ook de samenleving ondervindt nadeel van mensen die langdurig werkloos thuiszitten, zoals de kosten voor het verstrekken van 

een uitkering, onbenut arbeidspotentieel en eventueel oplopende zorgkosten in verband met gezondheidsklachten. Dit geldt in 

het bijzonder voor jonggehandicapten. Hoe langer deze groep buiten de arbeidsmarkt blijft staan, hoe kleiner de kans dat deze 

jongeren weer aan het werk komen.

Instrumenten  
Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om 

begeleiding naar werk mogelijk te maken. Een gemeente 

kan arbeidsmatige dagbesteding inzetten met een vooraf vastgestelde termijn of een re-integratiebudget beschikbaar stellen. 

Ook aanpassingen van de werkplek, loonkostensubsiedie, beschut werk en vrijwilligerswerk behoren tot de mogelijkheden. 

Binnen de regio Alkmaar zijn meerdere sociale ondernemingen actief op verschillende vlakken. Met betrekking tot ICT-diensten 

is Stichting MEO te noemen, zij richten zich meer op websitedesign. Er is geen onderneming die allround ICT-diensten verleent 

op deze schaal, daarin is ICT vanaf Morgen uniek.  Jongeren die kampen met autisme hebben vaak interesse in en talent voor 

ICT. ICT vanaf Morgen kan voor dit soort jongeren dus uitkomst bieden.

Kandidaten met een wajong-status worden veelal door re-integratiebedrijven begeleid en tijdelijk bij ons ondergebracht met 

vooraf bepaalde doelstellingen. Ook twee maanden proefplaatsing met behoud van uitkering is mogelijk. Sinds 2020 kunnen 

jongeren bij ons de 3e leerweg volgen, daarover later meer in dit verslag. ICT vanaf Morgen houdt zich niet direct bezig met 

uitplaatsing naar werk. Dat wordt gedaan door jobcoaches of jobhunters die hierin gespecialiseerd zijn. 

Het traject start bij ICT vanaf Morgen altijd met een periode waarin wij inzetten op verhogen werknemersvaardigheden, 

persoonlijke ontwikkeling en eigen maken ICT-kennis.  

04 Jongeren

“Gemiddeld zitten jongeren 17 maanden 
thuis voor ze bij ons van start gaan”

“Deze groep is vaak onzichtbaar en de 
problemen binnen het gezin groot”
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Het ICT vanaf Morgen werkmodel
ICT vanaf Morgen is een Sociale Onderneming die een werkmodel heeft ontwikkeld om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt kansrijker te maken. Door middel van een leertraject waarin theorie en praktijk samengaan, ontwikkelen 

jongeren zich naar een plaats op de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding of een ander passende werkomgeving. Ook biedt de 

onderneming stageplaatsen, dagbesteding en echte betaalde banen al of niet met een ”beschutwerk -indicatie”. Naast ICT-

ervaring brengt werken en leren bij ICT vanaf Morgen jongeren ook verder in hun persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid.  

We starten met een intakegesprek met begeleider en kind waarbij we kijken of de jongere voldoende geinteresseerd is in 

ICT. Verder bespreken we wat voor de jongere belangrijk is om zich op zijn of haar gemak te voelen, hoeveel dagen per week 

haalbaar is en gaan we van start!  Ieder begint met een interne jobcoach van ICT vanaf Morgen die hem of haar wegwijs maakt.  

Via voortgangsgesprekken kijken we of we op de goede weg zitten en er verdere plannen te maken zijn als uitstroom naar werk 

of weer terug naar school.

“ICT vanaf Morgen is een Sociale Onderneming die een werkmodel
heeft ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kansrijker te maken.”

04 Jongeren
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De ICT vanaf Morgen opleiding
Iets waar we heel trots op zijn! In samenwerking met RPA-nhn en ROC Horizon College worden bij ICT vanaf Morgen jongeren 

met of zonder startkwalificatie opgeleid om de praktijkverklaring ICT-medewerker te behalen. Deze praktijkopleiding in het 

kader van de 3e leerweg is een onderdeel van de reguliere opleidingen binnen het MBO. Een jongere die bij ons binnenkomt 

loopt eerst een dag mee waarbij we kijken of hij/zij voor een assessment in aanmerking komt. Wanneer dit assessment goed 

doorlopen is kan met de opleiding gestart worden. Binnen ICT vanaf Morgen is een lesprogramma ontwikkeld en worden de 

gevraagde vaardigheden eigengemaakt binnen ons bedrijf (zie bijlage 2). Als alle onderdelen van het programma zijn behaald 

ontvangt de jongere de praktijkverklaring “Medewerker IT-support (niveau 2)”.  

04 Jongeren
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Opleiden op de werkvloer 
We spreken Frank Beekman, coördinator Praktijkleren bij het ROC Horizon College van Alkmaar. Samen met deze ROC heeft ICT 

vanaf Morgen een praktijkverklaring ‘Medewerker ICT Support’ opgezet dat onderdeel uitmaakt van de zogeheten 3e leerweg. 

Wat is dat nu precies, de 3e leerweg?

Frank: “op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB in november 2018 met pilots praktijkleren met een 

praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden, voor wie het behalen van een volledig 

mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Dit gebeurt in een zgn.  3e leerweg. 

Vaak betreft het kandidaten die geen MBO2 of HAVO-opleiding hebben afgerond. Om deze groep meer kansen te bieden op de 

arbeidsmarkt is de praktijkopleiding in het leven geroepen. De 3e leerweg kenmerkt zich door “leren in de praktijk”. 

Dus laten zien wat je kan op de werkplek in plaats van het doen van (theoretische) examens op school. De in de praktijk al 

opgedane kennis en vaardigheden van het vak worden vertaald naar de eisen van de opleiding en binnen het door S-BB 

gecertificeerde leerbedrijf getoond en eigengemaakt in een traject met een duur van maximaal 9 maanden. 

Daarmee behalen de jongeren een praktijkverklaring die een 

belangrijke opstap kan zijn naar werk en die hopelijk een 

basis legt voor verder doorleren in het MBO.”

En hoe verloopt de pilot tot nu toe?

“Corona vertraagt enerzijds de voortgang van de pilot maar 

anderzijds heeft het ook weer tot nieuwe mogelijkheden geleid, namelijk dat omscholen nu ook als doel van deze leerweg wordt 

gezien. We scholen nu ook mensen om die door de lock down zonder werk kwamen.”

Wat zijn de uitdagingen die er nog zijn om de pilot tot een succes te maken?

“Met betrekking tot de praktijkverklaring zijn veel ROC’s nog sceptisch voor wat betreft de rol die zij kunnen spelen bij de opzet 

en vervolgens de controle over het proces, want de feitelijke opleiding vindt (hoofdzakelijk) plaats op de werkvloer. Ook zijn de 

vergoedingen nog niet voldoende uitgewerkt. 

Werkgevers zijn niet altijd gemotiveerd zich in te spannen om de werknemers te begeleiden, door gebrek aan tijd of belang. 

De praktijkverklaring valt of staat dus bij persoonlijke inspanning van werkgever, werknemer en jobcoach vanuit het ROC en 

eventueel UWV. “

In gesprek

“Succes staat of valt met de persoonlijke 
inspanning van werkgever, werknemer en 
jobcoach van het ROC en eventueel UWV”
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Kun je aangeven waarom jullie samenwerken met ICT vanaf Morgen en hoe dat 
bevalt?

“Het mooie van ICT vanaf Morgen is dat opleiden en daarmee jongeren vooruithelpen op de arbeidsmarkt jullie doel is, in 

tegenstelling tot veel andere bedrijven waar wij mee samenwerken. Er is dus door jullie veel aandacht gestopt in de uitwerking 

van de te behalen eisen op basis van het opgestelde kwalificatiedossier. Er is goede begeleiding en vooral een werkvloer die heel 

geschikt is voor de doelgroep, namelijk geen werkdruk en een veilige sfeer om je te kunnen ontwikkelen.”

Wat zijn je verwachtingen van de toekomst?

“Veel MBO-scholen hebben het besef dat er nog genoeg doelgroepen zijn die zij nu met hun opleidingsaanbod niet bedienen 

terwijl daarvoor wel de mogelijkheden bestaan. In het afgelopen jaar hebben zij in hun vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen 

opgenomen dat zij zich meer gaan inzetten voor deze doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen zonder startkwalificatie. De 

verwachting is dat de 3e leerweg meer aandacht krijgt en een wezenlijk onderdeel wordt van het hele opleidingsaanbod.  

Afgelopen jaar hebben we zo’n 11 praktijkverklaringen afgegeven en op dit moment zijn er 12 personen hiervoor aan het werk. Ik 

ben bijzonder positief om deze vorm van erkenning voor mensen zonder startkwalificatie verder vorm te geven dus hoop dat de 

pilot als geslaagd wordt bestempeld en verder kan worden uitgewerkt.”

In gesprek

“Het mooie van ICT vanaf Morgen is dat opleiden en daarmee jongeren 
vooruithelpen op de arbeidsmarkt jullie doel is, in tegenstelling tot veel 
andere bedrijven waar wij mee samenwerken.”
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Resultaten
We meten het effect op onze belangrijkste stakeholders, namelijk de jongeren. Hoeveel zijn er ingestroomd, zijn bij ons in dienst 

getreden, zijn uitgestroomd naar betaald werk of een vervolgopleiding, hebben een diploma, etc. Dat zijn aantallen. Daarnaast 

observeren wij en voeren we met iedereen gesprekken, waarbij we onderzoeken of onze aanpak ook werkt om hen als persoon 

beter in het leven te laten staan, wat de stand van zaken is, zij op hun plek zitten bij ons, vaardigheden ontwikkelen en wat een 

eventueel volgende stap kan zijn. Van de jongeren die onze opleiding doorlopen houden we bij of de verschillende onderdelen 

goed zijn afgerond waarna een diploma kan worden overhandigd.   

04 Jongeren
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De lagere in- en uitstroomcijfers voor 2020 zijn vooral te verklaren door de pandamie. Voor onze jongeren is thuiswerken geen 

optie dus hebben we de werkvloer zo aangepast dat er op een veilige manier gewerkt kan worden. Alleen betekent dat wel met 

minder mensen per dag. Minder uitstroom is ook het gevolg van de uitbreiding van onze diensten waarbij wij meer behoefte 

aan personeel in eigen dienst hebben. Zo groeien wij als organisatie van een instantie gericht op jongeren helpen naar opleiding 

en werk ook naar een organisatie die als werkgever aantrekkelijk is. 

“Weer terug naar school”
Klaas is in oktober 2019 bij ons binnengekomen. Hij was helemaal vastgelopen in 4 havo en 

belandde thuis. De eerste doelstelling was om weer structuur te krijgen, dingen te leren en 

succesmomenten te beleven. Zijn ouders waren bereid om Klaas drie dagen in de week te 

halen en te brengen, vanuit Bovenkarspel geen senicure. Na acht maanden was Klaas weer 

genoeg op de rit en in staat om een volgende stap te zetten, nadat hij met speels gemak de 

3e Leerweg behaald had. 

Klaas stroomde uit naar een ICT-opleiding nivo 4 op het MBO. Zijn moeder stuurde ons na 3 

maanden het volgende bericht: “Ik wilde je even laten weten dat het met Klaas super gaat 

op school. Hij vindt het erg leuk tot nu toe. Zijn mentor zegt dat hij zo ver voorloopt op de 

opleiding, dat hij mag kiezen of hij een jaartje overslaat of niet. Klaas twijfelt hier nog even 

over. Maar in ieder geval nogmaals bedankt voor al jullie investeringen en moeite. Het levert 

heel wat op, het gaat geweldig!“.

“Op naar een baan”
Al jaren zat JayJay thuis, had dag- en nachtritme omgedraaid en dat drukte 

een grote stempel op de sfeer in het gezin. Nu, anderhalf jaar later is JayJay 

met een dosis ICT-kennis en werkervaring bij ons begeleid naar betaald 

werk. Niet in het ICT-werkveld maar in de techniek, bij distribiteur Stad 

Alkmaar is hij als assistent-werkplaats aangenomen. JayJay is hier natuurlijk 

erg blij mee en trots op en zijn moeder Karin heeft nu naar eigen zeggen 

haar kind weer terug.

04 Jongeren
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De uitdaging
In ons werk en privé neemt ICT een belangrijke plaats in. We werken met laptops, PC’s, printers, servers, et cetera. Nadeel: 

de razendsnelle ontwikkelingen op ICT-gebied maken dat de apparatuur snel veroudert. Gebruikers kopen te vaak nieuwe 

apparatuur in plaats van te kiezen voor levensduurverlenging of reparatie van de nog in gebruik zijnde ICT-apparatuur. Waar 

leidt dit toe? Meer afval, meer verbruik (schaarse) grondstoffen, meer transport en meer CO2-uitstoot. 

Onderstaand model, uit het Zweedse rapport, legt uit welke delen van de levenscyclus wegvallen wanneer gebruik gemaakt 

wordt van refurbishing.  De bespaarde CO2 wordt als volgt berekend: stel dat ieder blokje 5 kg CO2 uitstoot. Dan zou zonder 

hergebruik er 50 kg CO2 uitgestoten worden (alle blokjes minus de middelste want er is geen refurbishing maar koop van een 

nieuw product). Bij hergebruik is de CO2 35 kg (blauw en grijs). De besparing is dan 15 kg!

05 Duurzaamheid
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De oplossing is refurbishment
Utrecht Sustainability Institute: “Als alle bedrijven de omslag maken naar circulaire ICT-aankoop door de levensduur 
van hun apparatuur op te rekken van 3-4 naar 5-7 jaar, dan kunnen de afvalstromen en uitstoot met 50 procent worden 
teruggedrongen!”

In bovengenoemd onderzoek (www.usi.nl) als ook in de onderzoekserie ‘De Vuilnisman’ van de KRO-NCRV komt heel duidelijk 

naar voren dat niet recyceling de oplossing is maar hergebruik de weg te gaan is. ICT-apparatuur wordt te snel afgeschreven. 

Economisch dan, want met een beetje inspanning kan de apparatuur makkelijk een paar jaar langer mee. 

Bij ICT vanaf Morgen is dát onze missie: zoveel mogelijk apparatuur een tweede leven geven door het te refurbisen of 

repareren. 

Om te kunnen bepalen wat mogelijk is werken we volgens 

bepaalde protocollen: allereerst wordt alle apparatuur dat 

binnenkomt opgeslagen in een beveiligde ruimte, het betreft 

tenslotte apparatuur met vertrouwelijke informatie op de harde 

schijf. 

De apparatuur wordt daarna ingeschreven en vervolgens wordt de harde schijf uitgebouwd en ‘geschoond’ van alle informatie, 

wipen heet dat officieel. De schijf wordt een aantal keren overschreven en is daarna veilig opnieuw te gebruiken. 

De apparatuur wordt nu beoordeeld in welke mate het geschikt is voor een tweede leven. Bepalende factoren zijn daarin de 

kwaliteit van de processor, het moederbord en het RAM-geheugen. Refurbishment kan bestaan uit het plaatsen van een SSD-

schijf ipv HDD-schijf of extra RAM-geheugen toe te voegen. Het uiterlijk kan opgeknapt worden maar is niet steekhoudend voor 

de levensduur. Daarna is de opgeknapte apparatuur klaar voor verkoop.

Als zakelijke dienst kennen wij ook het repareren van ICT-apparatuur. Te vaak zien we dat apparatuur afgedankt wordt als ze niet 

meer werkt terwijl repareren vrijwel altijd mogelijk is en zorgt voor functionele levensverlenging. 

“De groeiende stroom van afgeschreven 
ICT-hardware zorgt voor 50 miljoen 
jaarlijkse afdankers”
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Wat als het toch afgevoerd moet worden? 
Mocht het einde van de levenscyclus echt in zicht zijn dan zien we het als onze missie deze hardware verantwoord af te voeren. 

In dit werkveld zijn veel bedrijven actief die in feite opkopers zijn, waarbij rendement boven duurzaamheid staat.  ICT vanaf 

Morgen maakt zich sterk om hier regie in te voeren door alleen met gecertificeerde afvalverwerkers samen te werken. 

Onze cijfers
Het milieu-effect van extra levensjaren na refurbishment of recycling is door ons zelf niet te meten en daarom baseren we ons 

op cijfers verstrekt door instanties die hierover publiceren. 

Met betrekking tot hergebruik is dat het rapport ‘Product databases: The environmental benefits of reuse’ van IVL Swedish 

Environmental Research Institute (zie bijlage 2) en ten aanzien van recyling is dat de ICT Milieumonitor van NL Digital (zie bijlage 

3). 

Wij registreren apparatuur dat we gedoneerd krijgen en vervolgens hoe het ons bedrijf verlaat: naar een recyclebedrijf of via 

verkoop en donatie. In onderstaande tabel ziet u de cijfers en hiermee berekenen we de bespaarde CO2. Cijfers waar we trots op 

zijn! 

Instroom ICT-apparatuur Uitstroom ICT-apparatuur 2019 2020

- Datawiping
- Refurbishment

Hergebruik dmv verkoop aan 
particulieren en groothandel

3500 stuks 2424 stuks

Hergebruik dmv Donatie 200 stuks 64 stuks

Naar Recycling 24500 kg 32479 kg
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Ten opzichte van 2020 hebben we een lagere opbrengst gerealiseerd in refurbishement. Deels is dat te verklaren door de 

pandemie. We moesten het door de 1,5 meter-regel met minder mensen doen op de werkvloer wat betekende minder productie 

van herbruikbare apparaten. Maar ook was merkbaar dat de kwaliteit van de gedoneerde apparatuur lager was. Daardoor moest 

er meer afgevoerd worden voor recycling. 

Desalnietemin boekten wij vooruitgang door ons werkproces steeds verder te professionaliseren en zijn daarmee positief over de 

cijfers voor de toekomst!  Naast het milieu-effect gemeten in CO2-reductie hebben onze activiteiten ook andere effecten die wij 

hieronder toelichten.
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Onze stakeholders zijn bedrijven, mensen, instellingen etc. die een onderdeel zijn van onze organisatie of daar direct of 

indirect mee te maken hebben. Wat is de impact die we als ICT vanaf Morgen daarop maken? Dat gaat verder dan de al 

eerdergenoemde exacte aantallen.

 

Partners
Door refurbising en duurzame verwerking van ICT-

apparatuur kunnen onze partners voldoen aan hun 

maatschappelijke doelstellingen omtrent het milieu. Wij zijn 

er trots op grote namen als bijvoorbeeld de Volksbank, TATA 

Steel en ANWB, maar ook overheden en gemeenten, MKB-

bedrijven en stichtingen zoeken de samenwerking met ons 

op. Bij een aantal partners kan het personeel ook profiteren: 

hun medewerkers krijgen de mogelijkheid om gerefurbishte 

laptops tegen een redelijke prijs terug te kopen.

Wij voeren ook regelmatig ICT- opdrachten uit voor onze partners. Bijvoorbeeld softwaretesting, ICT-projecten of reparaties. 

Daarmee geven bedrijven invulling aan hun doelstelling op gebied van sociaal ondernemen of de verplichting om SROI (Social 

Return of Investments) in te vullen. 

Mensen met kleine beurs/verenigingen  
Met verkoop van refurbished ICT-apparatuur kunnen mensen met een kleine beurs toch een laptop of computer aanschaffen 

waardoor bijvoorbeeld online onderwijs gevolgd kan worden. Tevens doneren wij zo’n 10% van onze apparatuur aan 

maatschappelijke organisaties of personen die de middelen ontbreken om ICT-apparatuur aan te kunnen schaffen. We werken 

daarbij samen met de zogenaamde Uitdagingen in Noord-Holland zoals de Zaanse Uitdaging, Holland Kroonse Uitdaging en 

stichting de Waaier.
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Onze jongeren en daarmee ook de maatschappij 
Met al onze inspanningen hebben we vele jongeren van de bank afgekregen en ze weer in beweging gekregen. Dat heeft een 

directe impact op hunzelf: eigenwaarde en motivatie ondergaan een boost! Maar ook het gezin en hun directe omgeving zien 

vaak de positieve invloed die het heeft. 

Spanningen nemen af, er kunnen andere gesprekken gevoerd worden en toekomstplannen gesmeed worden. Als er nog wat 

verder gekeken wordt heeft ook de maatschappij er baat bij dat de jongeren niet meer thuis zitten.  Er kan op termijn minder 

ondersteuning (WMO) ingezet worden en op langere termijn kunnen uitkeringen komen te vervallen. Als maatschappij ervaren 

we het als positief als jongeren weer zichtbaar meedoen! 

Onze opdrachtgevers gericht op thuiszittende jongeren. 
Instanties als Haltewerk (WMO), re-integratieedrijven en ambulantie instellingen hebben vanuit hun doelstelling de taak om 

zorg te leveren aan jongeren die thuis zitten. Het is de uitdaging om deze jongeren weer te mobiliseren, van de bank af te 

krijgen. ICT vanaf Morgen is bij uitstek geschikt om daarin het verschil te maken. 

Ze mogen vrijblijvend kennismaken met onze organisatie, op proef meelopen en zelf vaststellen of ze bij ons willen starten. In 

alle veiligheid, maar ook met de intentie om een bepaalde ontwikkeling in te gaan.  Daarmee maken wij onze opdrachtgever op 

dit gebied succelvoller in hun inspaningen hun meerwaarde te laten zien.

Onderwijsinstellingen 
Naast de eerder beschreven 3e leerweg opleiding in samenwerking met het Horizon College hebben de ROC’s in de regio baat 

bij een stagegever als ICT vanaf Morgen. We hebben tal van studenten uit de opleidingen ICT en Welzijn hun stages laten lopen 

bij ons waaronder ook leerlingen die een ‘veilige’ stageomgeving nodig hebben. Stagiaires komen van het Horizon College, 

NOVA College, RHEA College, ROC Kop van Noordholland en ROC Zaanstad.

De Samenleving
Dé Stakeholder met betrekking tot onze duurzaamheidsmissie is natuurlijk de samenleving in zijn geheel. Minder gebruik van 

schaarse grondstoffen, minder afval en minder transport in de wereld betekent een beter milieu en daar profiteren wij allemaal 

van. 

Dus daar maakt ICT vanaf Morgen zich hard voor! 
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ICT vanaf Morgen is een bedrijf met een open sfeer en korte lijnen. Wij zijn volop in ontwikkeling en hechten veel waarde aan 

informele communicatie. Naast de dagelijkse en wekelijkse overleggen tussen de werknemers is er op gezette tijd overleg met 

partners, gemeente en het onderwijs. Daarnaast delen wij nieuws via onze website, socal media en via de nieuwsbrief. 
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Uitbreiden
Omdat ons concept erg goed werkt, willen we het huidige Alkmaarse bedrijfsmodel ook introduceren bij andere gemeenten. 

Een eerste filiaal staat gepland in het naarjaar in Zaanstreek-Waterland. Daar wordt specifiek de participatie-doelgroep bediend 

met meer nadruk op uitstroom naar werk. 

Tevens verbreden we ons werkaanbod en kunnen hiermee gevarieerder werk aanbieden. In 2020 zijn wij bijvoorbeeld gestart 

met reparatie en upgrading van ICT-apparatuur voor zowel particulieren als bedrijven, software-testing voor IT-specialisten in 

onze regio, het implementeren van Office 365 en specifieke ICT-projecten op maat bij bedrijven. 

Zo proberen we de kans op een succesvolle ontwikkeling en gevarieerd werk voor onze jongeren zo groot mogelijk te maken. 

Door op de juiste plekken professionals in te zetten waarborgen we de kwaliteit en kunnen onze jongeren zich in de praktijk 

ontwikkelen.

Professionaliseren
Als, nog jonge onderneming, zijn wij ook dagelijks druk met het verder professionaliseren van alle bedrijsprocessen en 

dienstverlening. Zo zijn wij in een vergevorderd stadium om te worden opgenomen in het register Sociale Code en met het 

verkrijgen van het ISO2000-certificaat. 

Tevens wordt nu de laatste hand gelegd aan het behalen het ISO9001 dat specifiek wordt geschreven op het gebied van data-

wiping. Onze slogan is nu ‘ICT Kracht door Jongeren’ waarmee we laten zien dat onze ambities uitdagend zijn.

Covid19
Natuurlijk heeft de pandamie ook gevolgen voor onze cijfers en bedrijfsvoering van 2021. Thuiswerken is voor onze jongeren 

geen optie dus hebben we onze werkomgeving zo ingericht dat met voldoende afstand er op veilige manier gewerkt kan 

worden. De bezetting is lager, maar we blijven open! 

De beschermende maatregelen worden scherp nageleefd. Wij gaan door en focussen op wat we wel kunnen bereiken in plaats 

van wat allemaal misschien niet kan!
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Organisatie & financiën
Vanaf 1-2-2018 zijn de bedrijfsactiviteiten ondergebracht in ICT vanaf Morgen BV. De cijfers van zowel 2018 als 2019 zijn op 

onze website ter inzage. De cijfers van 2020 zullen in juni 2021 beschikbaar komen. Een sumiere toelichting: we hanteren een 

gematigd beloningsbeleid waardoor de groei van ICT vanaf Morgen uit eigen middelen gefinancierd kon worden. 

Er is een voorziening getroffen voor pensioenlasten. Met terugwerkende kracht worden we hiervoor aangeslagen door het 

pensioennfonds Metaal & Techniek.   

In het najaar zal de Holding ICT vanaf Morgen opgericht worden, waaronder IVM Alkmaar en de op te richten BV  IVM 

Zaanstreek-Waterland zullen vallen.

Op onze website zijn ook de cijfers van de Stichting te vinden. De Stichting ICT vanaf Morgen wordt de komende maanden 

getransformeerd: in de stichting worden de doelstellingen gewaarborgd van de werkmaatschappijen en zij krijgt ook tot taak 

toekomstige uitbreidingen te initiëren en diversificatie van activiteiten in goede banen te leiden. 

De Stichting IVM zal bestaan uit een onafhankelijk bestuur van 3 personen en de twee directeuren (L. Overtoom en E. Nijland). 

De Stichting IVM heeft een prioriteitsaandeelhouderpositie in de holding en de individuele Bv’s om de sociale doelstellingen te 

zekeren. De spelregels over het te voeren beleid worden vastgelegd in de statuten.

De huidige werkmaatschappij en de te vormen werkmaatschappij Zaanstad-Waterland zullen onder de te vormen holding 

geplaatst worden. De werkmaatschappijen moeten een gezonde bedrijfsvoering kunnen voeren waarbij de lopende en 

toekomstige ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd.  
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1. Partners ICT vanaf Morgen

2. Database CO2 besparing (bron: Inrego.com)

3. ICT-milieumonitor
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