
Sociaal-Innovatieplan 
factsheet 
 

Toelichting Filters  

Titel Titel van Sociaal -Innovatieplan 
product/traject. 
 

Software 
praktijkscholingsproject - 
Capacity building project 
Stichting BEE-Ideas. 
 

Doelstelling Wat is het doel van het 
product. Waar leidt het toe. 
(bijv. Vaststellen mogelijkheden 
arbeidsmarkt van klant). 
 

Het bieden van een 
praktijkleeromgeving waarbij 
kandidaten relevante software 
ontwikkeling ervaring 
opbouwen waarna ze 
doorstromen naar betaald 
werk. 
 

Inhoud Hoe ziet het product eruit. Wat 
wordt er voor de klant ingezet. 
 

Scholing gedurende 6 
maanden; 

- Praktijkleeromgeving 
met persoonlijke en 
technische 
begeleiding; 

- Werken in 
teamverband volgens 
scrummethodiek; 

- Certificering van 
erkende PSM1 en 1 
Microsoftcertificaat van 
MCSA; 

- Aantoonbare 
werkervaring op een 
softwareproduct met 
maatschappelijke 
impact; 

- Persoonlijk 
ontwikkelplan tijdens 
programma; 

- Online leeromgeving 
en middelen. 

 

Type Onder welke categorie valt het 
product. 

X Persoonlijke ondersteuning 
X Aanbodversterking 
X Sociale activering 
o Beschut werk 
o Proefplaatsing 
o Re-integratie 
o Detacheren 
o Ondernemerschap 
o Inburgering 
o Onderzoek 
X Scholing 
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Toelichting Filters (geef aan welke opties 
van toepassing zijn voor 
product. Meerdere opties 
mogelijk) 

Arbeidsvermogen Is het product gericht op een 
specifieke doelgroep? Het 
betreft hier de indeling op 
(vermoedelijk) 
arbeidsvermogen. 
 
Is het product niet voor een specifieke 

doelgroep, dan alle opties aanvinken. 
 

o Lager dan 30%                                                                  
X Tussen 30% en 80% 
X Hoger dan 80% 
 
Tussen 50% en 80% 
afhankelijk van inzetbaarheid 
en affiniteit met software. 
ontwikkeling. Perspectief met 
er zijn om betaald werk te 
kunnen doen binnen een 
termijn van 1 jaar. 
 

Verwachte duur tot werk Is het product gericht op een 
specifieke doelgroep? Het 
betreft hier de indeling aan de 
hand van verwachte 
bemiddelbaarheid. 
 
Is het product niet voor een specifieke 

doelgroep, dan alle opties aanvinken. 
 
 

X Direct bemiddelbaar  
0-6 maanden 
X Op korte termijn 
bemiddelbaar 6-18 maanden 
o Sociale activering  
18+ maanden 
o Lange termijn, is niet 
bemiddelbaar 
 

Specifieke doelgroep Is het product gericht op een 
specifieke doelgroep? 
 
Is het product niet voor een specifieke 

doelgroep, dan alle opties aanvinken. 
 

X Ouderen (55+)                                                                 
X Jongeren (<27)    
X Jongeren VSO- PRO                                                              
X Statushouders 
 

Belasting in dagdelen De belasting in dagdelen voor 
de klant. 
 
Is de belasting afhankelijk van de 
individuele situatie, dan alle opties 
aanvinken. 

 

o 1 dagdeel                                                                            
o 2- 4 dagdelen 
o 4- 6 dagdelen 
X 6- 10 dagdelen 
 
Minimaal 4 dagen op locatie 
aanwezig uren van 9:30 tot 
max. 16:00 uur.  
Uitzonderingen bespreekbaar. 
 

Doorlooptijd De duur van het traject. 
 
Is de duur afhankelijk van de 
individuele situatie, dan alle opties 
aanvinken. 

 

o Korter dan 1 maand 
o Tussen 1 en 6 maanden 
X Tussen 6 en 12 maanden 
o Tussen 1 en 2 jaar 
 
Programma duurt 6 maanden 
exclusief vakantie en 
feestdagen. 
 

Groepsgrootte De groepsgrootte waarin een 
klant het traject volgt. 
 
Is de groepsgrootte afhankelijk van de 
individuele situatie, dan alle opties 
aanvinken. 

 

o Individueel  
o Tot 4 pers 
X 4- 10 pers 
X 10-20 pers 
 
Minimaal 7 tot 12 personen in 
een teamsamenstelling. 
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Toelichting Filters (geef aan welke opties 
van toepassing zijn voor 
product. Meerdere opties 
mogelijk) 

Kosten Betreft het een voorliggende 
voorziening of een product dat 
ingekocht moet worden. 
 

o Kosteloos 
X Inkoop 
 
Voordeeltarief van € 2.499,- 
exclusief BTW. Stichting levert 
programma tegen kostprijs. 
 
  

Prijs Kosten van het product. 
 

€ 2.499,- 

Aanbieder Naam aanbieder 
 

Stichting BEE-Ideas met 
cofinanciering vanuit het 
Sociaal-Innovatieplan. 

Naam Naam contactpersoon. 
 

Benjamin Truijen 

E-mail E-mailadres contactpersoon. 
 

info@bee-ideas.com 

Telefoonnummer Telefoonnummer 
contactpersoon. 
 

0636547043 

   

Nieuwe aanbieder   

Contact aanmelding Contact gegevens waar een 
klant aangemeld moet worden. 
 

Herbert Megens 

Email  Idem. 
 

info@bee-Ideas.com 

Telefoon Idem. 
 

0636547043 

URL URL website aanbieder. 
 

www.sociaal-innovatieplan.nl 

Inhoud Omschrijving van aanbieder. 
Waarvoor kan men bij 
aanbieder terecht. 

Stichting BEE-Ideas is een 
Ideëel softwarehuis dat 
scholing biedt om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt 
perspectief te geven door te 
leren op software projecten met 
impact. 
 

 


