Onze Organisatie
Organogram met toelichting
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Onze Organisatie
Organogram met toelichting

1. Jonge talenten
2. Projectcoördinatoren en Alumni
3. Mentornetwerk
4. Bestuur, Raad van Toezicht en Adviescommissie
5. Partners en Opdrachtgevers
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De mensen achter de Stichting Spot ON US vormen
een bevlogen groep met verschillende achtergronden vanuit
het onderwijs tot het bedrijfsleven. Wij ondersteunen de jonge
talenten bij het realiseren van hun ideeën.

Onze organisatie bestaat uit:

1.

Jonge talenten

1.1.
Werkgroepen
De werkgroepen werken gedurende een bepaalde periode aan
een specifieke opdracht /vraagstuk uit de praktijk. De werkgroepen worden begeleid door professionals uit ons Mentornetwerk.
De coördinatie van projecten ligt bij de projectcoördinator. Dit
zijn vaak alumni die eerder hebben meegedaan als deelnemer
aan Spot ON US. Projectcoördinatoren kunnen voor de duur van
maximaal een jaar aanblijven.
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Jongeren tussen 18-30 jaar die werk willen maken van hun
talenten voor onze toekomst in samenwerking met andere
deelnemers en partijen. Bij de Spot ON US bijeenkomsten leren
de deelnemers interdisciplinair van en met elkaar. Met de andere
deelnemers organiseren ze hun eigen Spot ON US-events. Bij
deze events kunnen ze hun werken tentoonstellen en daarnaast
ook verkopen via de webshop. Ze doen verder praktijkervaring
op in werkgroepen bij opdrachten via onze Stichting. Deelname
is kosteloos en is mogelijk vanaf 3 maanden. Deelname kan
steeds per 3 maanden verlengd worden tot maximaal 1 jaar.

1.2.
Spot ON US Aspiranten
Jong talent is welkom om te ervaren wat Spot ON US voor ze
kan betekenen door een keer mee te doen aan een project.
Aspiranten kunnen op de proef meedraaien voor de duur van
maximaal 3 maanden.
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2.

Projectcoördinatoren en Alumni

2.1.
Projectcoördinatoren
Alumni kunnen voor duur van maximaal een jaar als projectcoördinator jong talent en werkgroepen helpen bij grotere
opdrachten. De projectcoördinator is aanspreekpunt voor het
verloop van de opdracht tussen jong talent en opdrachtgever.
2.2.
Alumni
Met alle jonge talenten die deelgenomen hebben aan Spot ON
US blijven we graag in contact.
Onze alumni dragen bij aan de ontwikkeling van onze
stichting bij onderzoek, reputatie en arbeidsmarktoriëntatie.
Alumni kunnen ook bij ons terecht voor onder meer kennis
en informatie, loopbaanontwikkeling, netwerk en evenementen.
Het Mentornetwerk is het eerste aanspreekpunt voor alumni.
Wij organiseren ook regelmatig Spot ON US Alumni events.
Zo blijven de deelnemers, alumni en ook onze partners en
Den Haag met elkaar verbonden.

Mentornetwerk

Onze stichting wordt gesteund door het mentornetwerk. Het
mentornetwerk bestaat uit een groep bevlogen professionals die
hun kennis, denkkracht en expertise willen inzetten om jongeren
verder te helpen in hun ontwikkeling. Zo bouwen we met jong en
ouder aan nieuwe mogelijkheden.
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4.
Bestuur, Raad van Toezicht en Adviescom		missie

•
•
•

4.1
Bestuur
Florence Stinis (Statutair bestuurder, Voorzitter en initiatiefnemer Stichting Spot ON US)
Claudia van den Hoogenband (Statutair bestuurder,
Secretaris en clusterleider Stichting Spot ON US)
Christel Heremans (Statutair bestuurder, Penningmeester
en clusterleider Stichting Spot On US)

4.2.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert en ondersteunt
het bestuur van Stichting Spot ON US. De raad van toezicht van
Stichting Spot ON US wordt voorgezeten door: Dennis Bedijn.
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4.3.
Adviescomissie
Onze adviescommissie bestaat uit de jonge talenten die deelnemen aan Spot ON US. De adviescommissie denkt en werkt
mee aan het verbeteren van de Stichting en overleg regelmatig
met het bestuur.
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5.

Partners en Opdrachtgevers

5.1.
Partners
Stichting Spot ON US is een stichting zonder winstoogmerk. Wij
worden – zonder dat wij daarvoor betalen – gesteund door onderwijsorganisaties, bedrijven en instellingen. In de toekomst hopen
we ook op steun van goede doelen fondsen.
Wat wij doen is alleen mogelijk omdat wij steun krijgen
van veel verschillende partijen.
Partners maken met hun donaties investeringen in onze
aanpak en verspreiding mogelijk, waarmee wij onze impact verder
kunnen versterken.
Een paar voorbeelden:

•
Anna Vastgoed & Cultuur
https://www.annavastgoedencultuur.nl/
Anna Vastgoed en Cultuur faciliteert expositieruimte en projecten
met mogelijkheden voor jongeren om praktisch en creatief mee
te bouwen aan een culturele invulling van ad-hoc ruimtes, pop up
plekken en creatieve hubs. Daarnaast kunnen we voor praktijk
opdrachten dankbaar gebruik maken van het uitgebreide netwerk
aan startups en bedrijven waaronder The Hague Tech https://
www.thehaguetech.com/, maar ook de Dutch Don’t Dance Division, Sacha Grootjans (Fotograaf NDT)en andere start-ups.
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•
Nathalie Albert, Webdesign & Optimalisatie
https://www.nathaliealbert.nl/
Website Spot ON US mede mogelijk gemaakt door de begeleiding
van Nathalie Albert

5.2.
Opdrachtgevers
Ondersteuning bij ‘jong talent maakt werk van onze toekomst’ –
dankzij projecten van opdrachtgevers.
We werken jaarlijks met verschillende opdrachtgevers,
zowel uit het onderwijs, de culturele sector als uit het bedrijfs-
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leven en andere partijen, aan verschillende projecten. Het
enthousiasme en de flow in deze samenwerkingsverbanden
vertaalt zich in een frisse blik, nieuwe inzichten en verrassende
uitkomsten.
De uitkomsten van deze projecten worden weer gedeeld
op ons platform. Zo bouwt jong talent aan creatief ondernemerschap en de opdrachtgever bouwt aan nieuwe mogelijkheden;
duurzame innovatie in samenwerking met jongeren.
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