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IVM Missie, Visie, Strategie en Doelstelling

In 2016 begonnen Ewout Nijland - ondernemer & ICT-specialist, en Laurens Overtoom - ondernemer & jobcoach, met het 

opstellen en uitvoeren van een ondernemersplan met als doel om jongeren die thuis zitten (op de bank) en affiniteit hebben 

met ICT, nieuwe kansen te geven op passend en zinvol werk. In eerste instantie door afgeschreven ICT-apparatuur in te 

zamelen en weer op te knappen.

Onze Missie:
In de loop van de jaren is de huidige activiteit in Alkmaar gegroeid naar een werkende eenheid waarin 40 mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk doen én een bescheiden financieel resultaat haalt. Kernwoorden hierbij zijn 

arbeidsparticipatie, re-integratie, opleiden, ontwikkelen en verduurzamen van ICT-apparatuur (refurbishment en zorg voor 

gecontroleerde afvalstromen).

Onze Visie:
ICT vanaf Morgen wil in de komende jaren zijn doelstellingen verder realiseren door ICT-werkplaatsen op te richten in 

Gemeentes die zich willen verbinden met onze sociale doelstellingen. Door bedrijven en deze Gemeentes te laten participeren in 

de activiteiten van ICT vanaf Morgen, willen we als partners het verschil gaan maken. Of om het wat populairder te zegen: zoveel 

mogelijk (sociale) impact maken. Ze wil daarin een inspirerend voorbeeld zijn. 

Onze Strategie:
We werken samen met bedrijven die aan ICT vanaf Morgen hun afgeschreven ICT-apparatuur willen investeren of hun diensten 

uitbesteden als onderdeel van hun sociale en maatschappelijke doelstellingen. Daarbij willen we het huidige bedrijfsmodel in 

Alkmaar introduceren bij andere Gemeentes. 

Door ons werkaanbod te verbreden kunnen wij grote variatie bieden in het werk voor onze talentvolle jongeren. Denk daarbij 

aan software testen en ontwikkelen, het implementeren van Office 365, werkplekmigratie-projecten bij bedrijven uitvoeren.  

Hierdoor proberen we de kans op een succesvolle ontwikkeling van onze jongeren zo groot mogelijk te maken. Om de weg naar 

de arbeidsmarkt te vinden, ontwikkelden we ook een opleiding (3de Leerweg) met een de mogelijkheid tot het behalen van 

praktijkverklaring “medewerker ICT support en begeleiding tot een passende plaats in de maatschappij. 

Op het gebied van duurzaamheid zijn we bezig om meer grip te krijgen op de afvalstromen. Het verkrijgen van het Weelabex-

certificaat is daarin een optie. Met dit certificaat kunnen we afvalstromen zelf verwerken en is het een logische volgende stap in 

het beheersen van de keten.

Onze doelstelling:
In 2022 zijn 15 mensen werkzaam in dienstverband, stromen 16 mensen door naar een andere baan/opleiding, werken 80 jonge 

mensen òf in dienstverband, dagbesteding, arbeidsintegratie èn opleiding binnen onze onderneming. Ook vinden ruim 4500 

PC’s/iPads een nieuwe bestemming, waarvan 5% wordt gedoneerd aan verenigingen, stichtingen of personen die de middelen 

ontbreken om goede ICT-apparatuur aan te kunnen schaffen. Ruim 50 ton aan ICT materiaal wordt schoon opgeleverd voor 

recycling. 


