
Stakeholders in beeld  
 
Fondsen (beïnvloeder) 
Het Theezaakje ontvangt steun van Stichting Doen en het Anton 
Jurgen Fonds. De mate van invloed is drukt zich uit in voorwaarden 
op het sociale impactgebied. Een voorwaarde is om jaarlijks 
minstens 15 mensen op weg te helpen naar passend werk. 
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
 
Bedrijven en particuliere klanten (belanghebbende) 
Onze theedrinkende klanten zijn onze meest cruciale partner. 
Bedrijven in de regio faciliteren we niet alleen met duurzame en 
heerlijke thee, ook zijn het doorstroom kanalen voor onze 
medewerkers. Particuliere klanten helpen ons via de webshop en 
de winkel de benodigde omzet te halen.  
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
 
Gemeente Nijmegen (beïnvloeder) 
Werkbedrijf Nijmegen helpt mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en indiceert ‘Op weg naar werk’ trajecten die bij 
sociale werkbedrijven in Nijmegen en waaronder ook Het 
Theezaakje ingezet worden. We zijn voor één derde afhankelijk van 
begeleidingskosten die hiermee vergoed worden.  
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
 
 

 
 
 
Het Theezaakje Coöperatie en Raad van Toezicht (beïnvloeder) 
Als grootste belanghebbenden zijn de medewerkers als lid in de 
coöperatie stemgerechtigd om zaken met betrekking tot hun 
werkgebied te beïnvloeden. De Raad van Toezicht heeft een 
controlerende en advies gevende rol met nadruk op de sociale 
missie.    
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
 
Medewerkers aan het werk (sleutelfiguur) 
Als reintegranten ‘klaar’ zijn voor een betaalde baan dan kan dat 
bijvoorbeeld in de coöperatie of bij een van onze samenwerkende 
bedrijven. Bij uitstroom blijven ze desgewenst lid voor mogelijke 
ondersteuning of begeleiding in de toekomst.  
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
 
Medewerkers in reintegratietraject (sleutelfiguur) 
Als medewerker ben je eigenaar van je eigen loopbaan en 
ontwikkeling. Je stelt leerdoelen op en werkt samen met je collega’s 
in de theezaken. Als lid van de coöperatie heb je medezeggenschap 
over de mate en invloed van de jobcoaching en de werkzaamheden 
die je uitvoert in Het Theezaakje.  
Mate van invloed: laag, matig, hoog, zeer hoog 
Mate van belang: laag, matig, hoog, zeer hoog 
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Fondsen (beïnvloeder) 
 

Rapportage  Maandelijks/kwartaal Evaluatie sociale impact en financiën  

 
Bedrijven en 
particuliere klanten 
(belanghebbende) 
 

Nieuwsbief en aftersales Maandelijks en 
halfjaarlijks, jaarlijks.  

Tevredenheidsonderzoek, feedback en 
impactrapport. 

 
Gemeente Nijmegen 
(beïnvloeder) 
 

Geen dialoog   

Het Theezaakje 
Coöperatie en Raad van 
Toezicht (beïnvloeder) 
 

Kwartaal vergaderingen  Per kwartaal  Evaluatie afgelopen periode op gebieden 
financiën, impact, organisatie en strategie.  

 
Medewerkers aan het 
werk (sleutelfiguur) 
 

 
Medewerker/leden vergadering 
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halfjaarlijks 

 
Bedrijfsplanning en organisatie  

Medewerkers in 
reintegratietraject 
(sleutelfiguur) 
 

 
Medewerker/leden vergadering 

1x 6 weken Zorginhoudelijk, leerdoelen, teambuilding.  

 
 
 




