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Gaat de aarde sneller draaien, vliegt de tijd voorbij? Terugkijken op een rumoerig jaar 

wanneer we niet lijken terug te keren naar ‘normaal’ is een hele opgave.

Een glimlach maakt het verschil, een kind mag naar buiten en zwiert tussen de bomen. 

Ouders nemen een teug frisse lucht en staan trots omhoog te kijken in het groene bos. 

Het jaar 2021 was een jaar van groei & bloei, zowel van onze bezoekers als van onze soci-

ale impact. Het zaaien van vele jaren werd oogsten. Door corona werden we ons allemaal 

nog bewuster van het belang van verbonden zijn met elkaar en van samen buiten op 

avontuur gaan.

Bijna 1000 kinderen vonden hun plezier tussen de bomen, onze gratis klimkaarten voor 

kinderen met een ‘afstand tot een leuk uitje’ werden dankbaar ontvangen. Het onder-

werp van armoede is belangrijk, dat is het altijd al geweest. Maar door de stijgende infla-

tie, die niet iedereen op gelijke wijze treft, is het nu nog acuter dan ooit. Blij om een drup-

pel te zijn, beter dan alleen de gloeiende plaat!

Dat onze balans van een gave activiteit, gebundeld met een maatschappelijke missie, nog 

steeds de plank raak slaat bleek ook waar te zijn voor Rotterdammers. Het winnen van de 

CityLab010 prijs was de kers op de taart van 2021, maar ook de grootste uitdaging die wij 

onszelf hebben gesteld. Sociaal ondernemen in tijden van Corona blijft een adrenaline 

sport!

Dit was een jaar waarop wij zelf met veel dankbaarheid terugkijken op alles wat we samen 

hebben bereikt. Met het hele team en iedereen die Fun Forest een warm hart toedraagt 

is er zoveel plezier geboden, zoveel kansen voor jonge mensen om zich veilig te voelen en 

op eigen tempo een invulling te geven aan hun bestaan.

Ernst-Jan Swarte en David Balhuizen

Directie Fun Forest

Welkom in ons bos 
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Impact

Onze grote belofte,  
maken we die waar? 

Een grote belofte voelt spannend als de eerste stapjes nog maar bescheiden 

zijn. Ook het missen van een doelstelling kan waardevol zijn door ons een 

 duidelijk teken te geven hoe wij de focus moeten verleggen. Ook draagt het 

bij aan interne discussies: meten wij wel het juiste?  Van outputs naar hogere 

effecten voor liefhebbers van het Impact Pad. Wat maakt nou meer impact, 

één kind 10 keer laten klimmen of 10 kinderen een leuke middag bieden. 

Werk voor één traject medewerker die zich met meer uren werk sneller kan 

ontwikkelen of juist meer mensen een kans geven.

Onze impact is te vergelijken met de ringen van een boom. Ons team is de 

kern waar we altijd eerst voor zorgen zodat wij hierna kunnen zorgen voor 

anderen. Het begint met waardevol werk voor een jong team, waar inclusie 

op de werkvloer hun normaal is. In een team met een cultuur die draait om 

fun & veiligheid zijn wij in staat om trajectmedewerkers te verwelkomen. 

Wij bieden hen een warm bad voor hun persoonlijke reis ‘van bank naar baan’. 

De groei die we samen realiseren, stelt ons in staat meer gasten te verwelko-

men en hun plezier, avontuur en een nieuwe manier van verbinden te bieden.
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Impact

totaalGemaakte impact

Hieronder de 4 hoofddoelen waarop wij onszelf meten en waar wij nu staan met betrekking tot het behalen 

van onze doelen: 

1 Bovenstaande cijfers zijn representatief voor de gemaakte impact in 2020 en 2021

Groei begint bij ons 

eigen team, zij zijn 

immers onze cultuur-

dragers. Zij ontvangen 

de gasten en verwel-

komen de collega’s die 

komen leren en werken. 

Zelf doen zij ook kost-

bare ervaringen op 

door te werken op een 

inclusieve werkvloer. 

Waardevol werk creëren 

voor jonge mensen is 

dan ook de eerste stap 

op ons impact pad.

Leer- en werkplekken 

voor jongeren die een 

plek nodig hebben om 

hun talenten te vinden 

of te ontwikkelen. 

Vaak met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

Wij zorgen voor een plek 

om te bouwen aan ver-

trouwen en verbinding.

Zonder gasten is er geen 

werk en dus ook geen 

kans om te groeien. 

Wij werken samen met 

stichtingen om kinderen 

met een lage sociaal eco-

nomische achtergrond 

de kans te geven om gra-

tis een avontuur in de 

natuur te beleven. 

Zo kunnen zij op avon-

tuur en creëren wij meer 

werk voor ons team. 

Verbinding met de 

natuur. We zijn allemaal 

graag tussen de bomen, 

hoog of laag. Met onze 

gasten willen wij ons 

inzetten voor natuurbe-

houd. Samen zamelen 

wij geld in om bomen te 

planten en beschermen 

in samenwerking met 

het WWF en verspreiden 

wij de boodschap dat 

bomen belangrijk zijn 

voor het heden en de 

toekomst.

2.000 
LEER- EN WERK-

TRAJECTEN
voor jongeren met 
een afstand tot de 

arbeidsmarkt

50.000 
AVONTUREN
voor kinderen met 

een ‘afstand tot een 
leuk uitje’

50.000 
BOMEN 
geplant of 
beschermd

Waardevol 
werk voor 

1.500 JONGE
MENSEN

Onze 4 hoofdbeloften

15210,1 %

5,6 % 111

1,8 % 923

2,8 % 1411



6 IMPACT REPORT 2021FUN FOREST

Cijfers

Fun Forest is een buitensportbedrijf. Dit betekent dat werken bij Fun Forest start in 
februari, na onze de winterstop, wanneer de eerste opleidingen gegeven worden. 
In november sluiten onze bossen weer en beginnen we aan het winteronderhoud. 

Aan het begin van het jaar zijn onze bossen alleen in het weekend open. Naar mate het 

seizoen vordert zijn we vaker en langer open tot wel zeven dagen per week. Dit alles is 

belangrijk bij het kijken naar de gecreëerde impact.

In ons bos kan je niet 40 uur per week werken van 9 tot 5, wij moeten onze doelen halen 

in minder tijd! Ook dit jaar moesten onze twee grootste locaties in Amsterdam en Rotter-

dam vanwege corona maatregelen lang dicht blijven. Dit was een van de grootste tegen-

slagen en betekende een ‘verlies aan uren’ waar wij impact hadden kunnen maken. We 

hebben hierdoor minder werk kunnen bieden. Gelukkig merkten wij wel dat de horeca 

weer wat aantrok ten opzichte van 2020.

Het totaal aantal gecreëerde leer- en werkplekken is ten opzichte van 2020 gestegen. 

Ook hebben wij geïnvesteerd in het begeleiden van trajecten. Zo hebben we twee traject-

begeleiders aangenomen voor onze locaties Venlo en Rotterdam, ook zijn er meer bud-

dy’s opgeleid. Door middel van intervisie houden we de kwaliteit van de begeleiding hoog 

zodat iedereen zoveel mogelijk kan groeien. 

De belangrijkste cijfers van 2021

2017 2018 2019 2020 

Totaal gecreëerde leer- en werkplekken 18 38 51 51 

Uitstroom 2 - 11 17 10 

Doorstroom 3 - 17 24 37 

Afscheid & Uitval - 10 10 4 

2021 

Totaal gecreëerde leer- en werkplekken 60

Uitstroom: succesvol bij  Fun Forest  en nieuwe baan (of studie) 15

Winterbaan & terug bij  Fun Forest  in nieuw seizoen 14

Terug bij Fun Forest in nieuw seizoen 19

Succesvol bij Fun Forest, maar op zoek naar andere baan / nieuwe uitdaging 6

Uitval: niet succesvol bij  Fun Forest 6

Leer- en werkplekken bij Fun Forest

2  Zie bijlage 1, pagina 21

3   Vanwege corona zijn veel mensen gebleven om in 

2022 een vervolgtraject te starten
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Impact in cijfers

2.111

2017

6.039

2018

7.098

2019

6.905

2020

8.859

2021

2017

1.241 1.624

2018

3.528

2019

2.200

2020

3.455

2021

23%

2018

26%

2019

26%

2020

27%

2021

Totaal gerealiseerde sociale uren

2019

10.626

2020

9.105

2018

7.663

2017

3.352

2021

12.314

5   Als informatiebron is de eigen perso

neelsadministratie gebruikt. De directe 

resultaten van de activiteiten zijn 

weergegeven in de tabel. Deze cijfers 

representeren het aantal uren waarbinnen 

wij ons hele personeelsbestand, dat 

werkzaam is in de uitvoer van ons product, 

inroosteren. De gewerkte uren van het 

management team en zeer specifieke 
staffuncties zijn hierin niet meegenomen. 

4   In de parken in Amsterdam, Rotterdam en Venlo hebben wij 

een eigen horeca waar mensen kunnen werken en leren.

Realisatie sociale uren in de klimparken

Sociale uren als % van alle uren 5

Realisatie sociale uren in de Boss Kitchen 4
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Blijvende impact

De meeste trajectmedewerkers starten in maart, aan het begin van ons seizoen. 
Omdat het dan nog relatief rustig is, kunnen zij op hun eigen tempo ingewerkt 
 worden. Al onze functies zijn onderverdeeld in deelfuncties en modules. Uit die modules 

stellen wij een takenpakket samen. Met welke taken we beginnen, is afhankelijk van de 

wensen en talenten van de nieuwe medewerker. Bij de start stellen we niet alleen een 

vakvaardig leerdoel op, zoals veiligheidsinstructies leren geven, maar ook een persoonlijk 

leerdoel. Denk hierbij aan meer initiatief nemen of communicatieve vaardigheden  

 ontwikkelen.

Onze ambitie zit in het vergroten van de kwaliteit van de impact. 
Elke trajectmedewerker is gekoppeld aan een buddy én een trajectbegeleider. Op de 

werkvloer krijgen de trajectmedewerkers steun van onze buddy’s. Zij zijn er als vraagbaak, 

om hen nieuwe vaardigheden te leren en in te springen als het even teveel wordt.  

De aanwezigheid van buddy’s en trajectbegeleiders zorgt ervoor dat we een traject 

 continu bijsturen. Aan het einde van het seizoen voeren we een afrondend gesprek met 

de trajectmedewerkers. Zijn ze nog niet uitgeleerd? Dan zijn ze volgend seizoen weer van 

harte welkom! Hebben ze veel geleerd en zijn ze toe aan de volgende stap? Wij helpen 

ze graag met het zoeken naar een nieuwe uitdaging door gebruik te maken van ons 

 netwerk.

Aandacht doet groeien
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Blijvende impact

3   Blijvende impact door langere trajecten 

Om blijvende impact te maken, is het belangrijk dat mensen routine opbouwen en 

 kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Plezier en verbinding volgen vanzelf, door meer 

tijd door te brengen met je team. De duur van een traject is dan ook van groot effect 

op de diepte van de impact. Ons doel is om in de komende jaren te groeien naar tra-

jecten van minimaal 300 uur. Een vast contract voor 6 maanden van 12 uur per week 

komt neer op 282 uur. Het totale aantal gewerkte uren per categorie is met 29% toe-

genomen sinds 2020.

1  Externe validatie door verklaringen 

In sommige gevallen kunnen trajectmedewerkers in ons bos een praktijkverklaring 

halen. Deze staan gelijk aan een deel van een MBO niveau 1 of 2 opleiding en 

demonstreren het beheersen van waardevolle  werknemersvaardigheden. De ver-

klaringen laten zien dat de stappen die in het bos gezet worden, van grote maat-

schappelijke waarde zijn. 

2   Bewuster zijn van de samenstelling in ons bos 

Onze doelgroep is erg uiteenlopend: nieuwe Nederlanders, mensen met een fysieke 

uitdaging of psychologische groei-doelen, iedereen is welkom. Om nog beter een 

veilige en fun omgeving te creëren, kijken wij nu bewuster naar de samenstelling 

van onze groep trajectmedewerkers. Wij werken met drie categorieën:

 1.  Mensen die weinig begeleiding nodig hebben maar vooral baat hebben bij routine 

en sociale contacten. 

 2.  Mensen met een specifiek leerdoel en die bij ons komen als onderdeel van een 

bestaand jobcoachingstraject.

 3.  Mensen die veelal vrijwilligerswerk doen om (weer) in een ritme van werk te 

komen of als vorm van arbeidsmatige dagbesteding. 

2019 2020 2021 

C1 25 16 17 

C2 22 28 35 

C3 4 7 8 

Totaal 51 51 60 

Aantal trajectmedewerkers per categorie 6

2019 2020 2021 

C1 196 226 248 

C2 201 178 231 

C3 194 105 177 

Gemiddeld aantal gewerkte uren per persoon en per categorie

6  Een uitgebreide uitleg van de categorieën in bijlage 1, op pagina 21
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Leren en werken

Noortje over het samenwerken met Hekmat
Hekmat was een ontzettend fijne collega. Ik 

vond het heel leuk om te zien hoe hij alles aan-

greep om zich te ontwikkelen: er lag altijd wel 

ergens een lijstje in de keuken met de nieuwe 

woorden die hij die dag geleerd had. En de ver-

rassing van een vers croissantje dat hij zo af en 

toe meenam mag ook zeker benoemd worden!

Noortje, Buddy bij Fun Forest 

Leren en werken bij Fun Forest
Dit is Hekmat

Heb jij wel eens wat lekkers gehaald in onze Rotter-

damse Boss Kitchen? Dan kan het zomaar zijn dat je 
 Hekmat hebt zien knallen in onze keuken. Via de 
gemeente is hij in ons bos terecht gekomen en heeft 
hij zich ontpopt tot een echte horecatopper! 

‘Mijn eerste werkdag bij Fun Forest vond ik best spannend, 

maar al snel voelde het als een tweede thuis. In de keuken 

kon ik lekker doen wat ik zelf leuk vond. Elke dag is anders 

en je verveelt je dan ook nooit! 

Samen met collega’s heb ik mijn Nederlands kunnen verbe-

teren. Mijn collega’s leerde mij nieuwe woorden kennen. 

De combinatie van het werken en het leren van de woor-

den zorgde ervoor dat alles extra goed bleef hangen. 

De manier waarop collega’s elkaar helpen, heb ik nog nooit 

eerder meegemaakt. Het voelt dan ook fijn en veilig, waar-

door je sneller vragen durft te stellen. 

Ik heb na mijn seizoen bij Fun Forest een tijdje bij de 

 Primark gewerkt. Nu ben ik bezig met het traject om taxi-

chauffeur te worden. Als ik straks taxichauffeur ben, weet 

ik zeker dat mensen het gezellig zullen hebben. Contact 

leggen met mensen is namelijk iets wat ik bij Fun Forest 

goed heb kunnen oefenen. Ik ben bezig met het bouwen 

aan een mooie toekomst, Fun Forest heeft hier zeker een 

grote rol in gespeeld.’“ Wat ik heb geleerd Fun Forest 

helpt mij nu en in de toekomst 

verder met groeien. Ik ben hier 

enorm blij mee.”
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Leren en werken

Richard over het samenwerken met Dave

Dave heeft grote stappen gezet bij ons. Niet alleen 

in de vaardigheden, maar ook op persoonlijk vlak. 

Zo kan hij veel beter tegen kritiek, ook als gasten 

een klacht hebben weet hij hier nu op een rustige 

en professionele manier mee om te gaan. Voor 

heen schoot hij hierbij nog wel eens uit zijn slof. 

Ook is hij in zijn doen en laten een stuk positiever 

gestemd.  Daarnaast gaat Dave binnenkort begin-

nen aan praktijkverklaringen vanuit het ROC. 

Iets wat ik in het begin zeker niet verwacht had. 

Richard, Traject- en Stagebegeleider  

bij Fun Forest

Dit is Dave

Je ziet het niet op de foto, maar Dave heeft prachtige blonde lok-

ken die verstopt zitten onder zijn helm. Dit ‘coronakapsel’ zoals hij 
het zelf noemt, is niet het enige wat gegroeid is de afgelopen 
twee jaar. Dave heeft zelf namelijk ook een mooie groei door
gemaakt in ons bos. Zijn prachtige blonde lokken zijn dan ook een 
mooie reflectie van de mooie resultaten die hij heeft behaald bij 
Fun Forest. 

‘Toen ik begon met het zoeken van werk, heb ik een hoop vacatures 

gezien. Eentje sprong er gelijk uit: Fun Forest. Ik ben begonnen met 

werken in het klimbos vlak voor de lockdown. Ik had net mijn oplei-

ding afgerond toen het klimbos dicht moest. Toen ik eindelijk weer 

aan de slag mocht, heb ik vooral geholpen met gordelen. Onder-

tussen ben ik doorgegroeid tot instructeur en ik ben nog lang niet 

klaar met leren! Uiteindelijk zou ik graag hoofdinstructeur worden, 

maar eerst ga ik de reddersopleiding volgen.

Vroeger zag ik werk vooral als iets dat moest. In het begin vond ik het 

dan ook niet zo erg dat het klimbos moest sluiten, maar na een tijdje 

wilde ik toch weer graag aan het werk. Ik heb het nu zo ontzettend 

naar mijn zin tijdens het werk. De collega’s zijn geweldig en het werk 

blijft leuk. Ik had niet verwacht dat ik het ooit zo naar mijn zin kon 

hebben op werk. 

Ik ben erg gegroeid bij Fun Forest. In het begin vond ik het best lastig 

om met mensen in gesprek te gaan.  Met behulp van de buddies in 

ons bos ben ik steeds meer uit mijn comfortzone gestapt. Ook heb 

ik geleerd om flexibel te zijn  tijdens het werk, iets wat mij niet altijd 

even gemakkelijk af ging. Ik ben een stuk socialer geworden sinds ik 

werk bij Fun Forest. Dit was één van de doelen die ik had gesteld 

voor mezelf en ik ben dan ook ontzettend trots dat ik dit doel 

behaald heb!’

“ Het werken is van moeten naar 

willen gegaan. Als het aan mij ligt, 

zou ik voor eeuwig bij Fun Forest 

blijven werken.”
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Leren en werken

Jordy over het samenwerken met Yannick

Een van de leerdoelen van Yannick had te 

maken met het bewaren van de rust. Hij 

werkte namelijk of op standje 1 of op standje 

110 en dit zorgde voor stress die merkbaar bij 

hem was. Na hard werken heeft hij geleerd om 

deze stress te herkennen en te begrijpen waar 

dit vandaan komt. Je kon zijn groei goed zien 

toen hij aan het werk was. De verwachtingen 

waren duidelijk en hij heeft deze kunnen over-

treffen. Yannick heeft zijn rust gevonden en 

heeft een belangrijke rol gespeeld in ons team.

Jordy, Stagebegeleider bij Fun Forest

Dit is Yannick

Yannick heeft stage gelopen in ons Amsterdamse klimbos. 
Hij was hier gek op alle afwisseling, want je kon hem zowel 
in ons bos als in onze Boss Kitchen vinden. Waar hij het in 
het begin nog spannend vond om voor groepen te staan, 

mocht hij wel een hele gave groep instructies geven aan 

het einde van zijn stage, maar daar vertelt hij zelf graag 
meer over! 

‘Ik wilde graag bij Fun Forest aan de slag omdat ik het heerlijk 

vind om in de natuur bezig te zijn. In het begin vond ik het 

werk wel een beetje spannend. Ik heb namelijk een spraaktaal-

probleem en spreken voor grote groepen vind ik soms lastig. 

Gelukkig zijn er een hele hoop fijne collega’s die je altijd willen 

helpen!  

Op een dag stond er opeens een groep van mijn eigen docen-

ten in het bos! Ik mocht hen de instructies geven zodat zij op 

avontuur konden. Mijn docenten waren ontzettend trots op 

mijn groei en blij om te zien dat ik zo goed op mijn plek zat bij 

Fun Forest. 

Ik ben heel anders binnengekomen bij Fun Forest als dat ik ben 

weggegaan. Ik vind het soms lastig om mijn eigen groei te 

zien, vooral als het met kleine stapjes gaat, maar als ik terug-

blik zie ik wel een groot verschil! Ik vond het ontzettend jam-

mer toen mijn stagetijd voorbij was, maar ik had ook zin om 

alles wat ik geleerd heb ergens anders toe te passen. Op dit 

moment loop ik stage bij Special Social Club en help ik met het 

organiseren van feestjes in Amsterdam en Utrecht. Ik doe dit 

werk nu met een hoop zelfvertrouwen dankzij mijn stage bij 

Fun Forest! 

“ Eigenlijk was het spreken voor 

de groep helemaal niet 

spannend meer, ik was vooral 

trots om te laten zien wat ik 

deed bij Fun Forest! ”
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Beweging

Iedereen is welkom in ons bos 

Voordelen van bewegen in de natuur 

Voldoende bewegen is ontzettend belangrijk.

In 2021 voldeed slechts 47,2% van de Nederlanders van vier jaar en ouder aan de beweeg-

richtlijnen. We brengen gemiddeld bijna 9 uur zittend door 7. Dit kan, en moet, anders! 

 Tijdens een avontuur bij Fun Forest gebruik je bijna al je spieren. Dat niet alleen, je bent ook 

lekker bezig in de natuur, want bewegen is goed maar bewegen in de natuur is beter!

Niet iedereen heeft de kans om op avontuur te gaan 
Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen 

tot 21 jaar die allesbehalve een zorgeloze jeugd hebben.8 Voor veel kinderen is een dagje uit 

dan ook niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat elk kind het recht heeft op een dagje uit in de 

natuur. Op een dag waar zij al hun zorgen even kunnen vergeten en echt kind kunnen zijn. 

Een avontuur in de natuur zorgt voor verbinding, met elkaar en met onze mooie aarde.  We 

willen iedereen de kans geven om te ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk de 

natuur is. Met dit in ons achterhoofd hebben wij een nieuw product ontwikkeld: de Impact 

Klimkaartjes. Wij hebben als doel om ieder jaar (minimaal) 1000 kinderen met afstand tot een 

dagje uit, gratis te laten klimmen in onze bossen. Om dit voor elkaar te krijgen werken we 

samen met verschillende stichtingen, dankzij hen komen onze Impact Klimkaartjes altijd 

terecht bij kinderen die dit echt nodig hebben.  In onze bossen verleggen kinderen hun gren-

zen en leren ze op zichzelf vertrouwen. Een dag klimmen gaat dus om meer dan enkel plezier. 

7   Bron:  https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegrichtlijnen/

8  Bron: https://kinderhulp.nl/watwijdoen/kinderarmoede/ 

VERSTERKT 
IMMUUN SYSTEEM

VERMINDERT 
STRESS

STIMULEERT 
CREATIVITEIT

VERBETERT 
GEHEUGEN
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Impact klimkaarten

Zij gingen het avontuur aan 
In 2021 mochten we veel mooie stichtingen verwelkomen in onze bossen. 
 Tijdens hun avontuur in de natuur hebben zij een hoop gezien, gehoord en 
gevoeld. Dit is het verhaal van drie van deze stichtingen.

Stichting Studiezalen over het klimmen bij Fun Forest 
Wij vinden het belangrijk dat we de levensomgeving van jongeren kunnen 

vergroten. Als je maar twee gerechten hebt geproefd, is het lastig om je 

lievelingseten te bepalen. Persoonlijke ontwikkeling werkt eigenlijk het-

zelfde, je moet gewoon een beetje kunnen proeven. Dit doen we door 

dingen te doen waar de kinderen normaal nooit mee in aanraking zouden 

komen. Het klimmen bij Fun Forest is hier een mooi voorbeeld van. Het 

klimmen is een belevenis die een rol speelt in het avontuur van jezelf 

leren ontdekken.  

In de bomen verleggen de kinderen hun grenzen. Je hebt elkaar nodig zo 

hoog in de bomen. De kinderen herkennen gelijk wie er wat meer steun 

nodig heeft en helpen elkaar. Het is een trigger die niet uitgelegd hoeft te 

worden, ze voelen het aan. Na een dagje klimmen is de samenhang bin-

nen de groep ook een stuk sterker.  Het is dé ultieme vorm van teambuil-

ding en een mooie start van een duurzaam traject. Wij komen graag nog 

een keertje terug! 

Marco de Haas, programmamaker bij Stichting Studiezalen

Studiezalen stimuleert kinderen om het beste uit zichzelf te halen. 

Studiezalen geeft de kinderen ruimte om te leren en zich te ontwikkelen. 

De kinderen staan zelf aan het roer van de start van hun toekomst, 
Studiezalen biedt hier de ruimte en begeleiding voor. 
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Mariana, Stichting Buurtgezinnen

“ Ik vond het klimmen heel erg leuk en ik heb 
een hoop nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb 
alle parcoursen geklommen, om dit te doen 
moet je echt heel stoer zijn! Elke twee 
weken doen we samen wat leuks. Dit is heel 
leuk en het voelt als een echte familie.”
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Impact klimkaarten

SK Coaching coacht en begeleidt jongeren in verschillende wijken, waarbij sport 

wordt ingezet als middel om laagdrempelig in contact te komen met verschillende 

doelgroepen. Binnen de activiteiten wordt er actief gewerkt aan het ontwikkelen 

van vaardigheden, zoals: samenwerken, omgaan met teleurstellingen en elkaar 

helpen. Daarnaast wordt er op een speelse manier gewerkt aan het versterken/

aanleren van normen en waarden.

IMC Weekendschool verzorgt drie jaar lang aanvullend, motivatiegericht onderwijs 

voor jongeren van 10 tot 14 jaar oud op de plekken in Nederland waar dit het 

hardst nodig is. Na drie jaar Weekendschool onderwijs kunnen jongeren 

zelfstandig, geïnformeerd en gemotiveerd een plek innemen in de maatschappij. 

IMC Weekendschool over het klimmen bij Fun Forest
Het klimmen bij Fun Forest was een mooie gelegenheid om de band te versterken en een 

connectie te maken. Hoog in de bomen kan het best spannend zijn. Gelukkig moedigt 

iedereen elkaar aan. Je ziet de kinderen dan ook echt groeien. Het verleggen van hun 

grenzen geeft een enorme boost aan hun zelfvertrouwen. De groep kwam een stuk ster-

ker uit het avontuur dan voorheen. 

Ook de dynamiek tussen de begeleiders en de kinderen is veranderd na ons avontuur bij 

Fun Forest. Er is sprake van extra binding, je leert elkaar op een andere manier kennen 

dan in het klaslokaal. Het mooiste aan het klimbos is dat er geen taalbarrière is. Iedereen 

spreekt een taal: avontuur. Het avontuur bij Fun Forest zal niet snel vergeten worden 

door de kinderen. Regelmatig krijg ik de vraag ‘Juf, wanneer gaan we weer?’.

Marie-José, Jaarcoördinator IMC Weekendschool 

SK Coaching over het klimmen bij Fun Forest
Wij mochten op avontuur in het Amsterdamse klimbos van Fun Forest. Sommigen vonden 

dit heel spannend, anderen klommen zo alle parcoursen door. Tijdens een activiteit als 

dit, zie je dingen gebeuren die je normaal niet zo snel ziet. Met elk uitje wat je doet groei 

je naar elkaar toe en elke setting zorgt ervoor dat je elkaar op een andere manier leert 

kennen. Tijdens het klimmen, merkte je dat de groep meer naar elkaar toe trok.

Maar de impact voelden we niet alleen in het bos. Ook na de activiteit voelde we 

naweeën in de wijk. We zijn gaan reflecteren op elkaars gedrag. Waarom durfde je eerst 

niet, maar heb je het alsnog gedaan? 

Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij op avontuur mochten bij Fun Forest. Voor veel kinde-

ren is een dagje uit zoals dit normaal niet mogelijk. Wij vinden het dan ook ontzettend bij-

zonder dat wij dit als groep mochten doen.

Sinan, Oprichter van SK Coaching
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Spider City

Onze indoor wereldprimeur 
met een bijzonder verhaal

Spider City is een verduurzaming van de impact van Fun Forest. Onze eerste indoor klim-

belevenis biedt de kans om het gehele jaar impact te maken. Dit doen wij door leer- en 

werkplekken te bieden aan jonge mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden 

er gratis activiteiten ontwikkeld voor Rotterdamse kinderen met een lage sociaalecono-

mische achtergrond. 

Het avontuur dat je hier beleeft, is uniek en bestaat nergens anders. Spider City vertelt 

het verhaal van een stad die wordt overwonnen door de natuur. Spelenderwijs laten we 

het begrip voor de natuur bloeien en word je door avontuur verbonden met elkaar en de 

aarde. De educatieve en speelse elementen van Spider City worden ontwikkeld in samen-

werking met het Wereld Natuur Fonds. Ook zullen de kinderfeestjes in Spider City bijdra-

gen aan de wereldwijde bosherstelprojecten van het Wereld Natuur Fonds.

Spider City wint CityLab010
CityLab010 is een organisatie die zich inzet om Rotterdam een nóg betere en sterkere 

stad te maken. Dit doen zij door te investeren in maatschappelijke oplossingen. Er werden 

345 ideeën ingezonden, waarvan 49 zijn uitgekozen door de stadsjury. Het is dan ook een 

grote eer om het startbudget van CityLab010 te mogen ontvangen. 

‘Het initiatief is een mooie aanvulling op Rotterdam-Zuid. In dit 

gebied is wat minder aanbod om te bewegen, terwijl er wel 

vraag is naar een laagdrempelig aanbod gericht op bewegen.’ 

Carolien Dieleman, Voorzitter Stadsjury CityLab010
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Finance en governance

Het bestuur van de stichting Fun Forest Foundation speelt als prioriteitsaan-

deelhouder een belangrijke rol als het gaat om het borgen van de missie, 

meesturen in de strategie en het accorderen van bepaalde grote uitgaven of 

investeringen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze besluiten ligt 

bij de bestuurders van Fun Forest Netherlands BV: Ernst-Jan en David.

Het bestuur van de Stichting Fun Forest Foundation is van grote waarde voor 

de bestuurders van Fun Forest, wij stellen ze graag aan jullie voor:  

Stichting Fun Forest Foundation

Alje Kuiper 
Al 10 jaar betrokken bij Fun Forest en trots op het con-

structieve samenspel tussen bestuurders en stichting. Zijn 

achtergrond is strategie en innovatie die hij nu toepast in 

duurzaamheid. 

Rob Jansen 
Oprichter van Chain Logistics een Sociale Onderneming in 

de logistiek en pionier in Nederland met zowel Open 

Hiring concept als MVO. Zijn missie: kansen bieden aan 

kansarmen, en het bieden van een kwalitatieve totaalop-

lossing.

Pieter van Osch 
Gepassioneerd ondernemer die anderen helpt om profit 

en purpose in een dynamisch evenwicht te krijgen voor 

toekomstbestendig ondernemen en optimale impact van-

uit 30+ jaar ervaring.

Fieke Swarte – Roozen 
Voormalig directeur en oprichter van de Fun Forest Foun-

dation en onderwijskundige. Momenteel senior adviseur 

bij de Rijksdienst voor ondernemend  Nederland (RVO) en 

freelancer bij o.a. landelijk initiatief City Deal impact 

Ondernemen.
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Finance en governance

Groei en bloei 
Ook in het begin van 2021 werden wij getroffen door de corona maatregelen en moesten 

onze grootste twee locaties tot in mei gesloten blijven. Een tegenslag voor een bedrijf 

dat al drie maanden winterstop achter de rug heeft. De parken in Venlo en Almere deden 

het daarentegen extra goed, gasten zochten het avontuur in de buitenlucht. De zomer 

was een periode van ongekende bloei en uiteindelijk sloten we het jaar of met bijna 30% 

groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Specifiek de volgende aspecten droegen bij aan 

het positieve financiële resultaat van 2021: 

1.  Nederlanders bleven ook deze zomer in eigen land, dit zorgde voor een constante 

drukte in alle 4 de regio’s over een langere periode. 

2.  Scholen hadden extra budget om gemiste schoolreisjes in te halen en meer te 

 bieden aan sport, spel en verbinding maken, wij zagen meer dan 100% groei in deze 

markt. 

3.  Vanwege de sluiting van de parken in Amsterdam en Rotterdam kwamen wij in 

 aanmerking voor NOW-subsidie, met deze steun konden wij ons team in de gesloten 

parken aan het werk houden. 

4.  Hoewel onze brutomarge jaar op jaar achteruit gaat, dalen de overige bedrijfs
kosten als deel van de omzet, wat resulteert in een groei van het rendement. De over-

head blijft dus in de grip bij een gestage groei van bezoekers. 

Als gevolg van de groei in 2021 hebben wij verder kunnen investeren, met name in men-

sen en processen, zodat wij de kwaliteit van de begeleiding konden verbeteren en de 

impact flink konden laten groeien ten opzichte van 2020. Dankzij het positieve resultaat 

van 2021 zijn wij met vertrouwen 2022 gestart en hebben we de lijn van investeren in 

talent, om onze impact op te schalen, doorgezet. 

Financiële resultaten

 2019 2020 2021 

Nettoomzet 1.544.528 1.701.061 2.328.700 

Inkoopkosten (o.a. lonen personeel klimbos & horeca) (369.313) (491.786) (715.295)

Brutowinst 1.175.215 1.209.275 1.613.405 

Overige bedrijfsopbrengsten 0 30.080 39.407 

Brutomarge 1.175.215 1.239.355 1.652.812 

76% 73% 71%

   

Lonen 374.173 353.606 386.751 

Sociale lasten 135.667 159.252 194.612

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 101.957 107.177 140.437

Overige bedrijfskosten 400.096 528.935 721.858

Totaal van de kosten 1.081.754 1.148.970 1.443.658

70% 68% 62%

   

Totaal van bedrijfsresultaat 93.461 90.985 209.154

Rentelasten en soortgelijke kosten (7.990) (11.792) (11.518)

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 85.471 78.593 197.636 

Belastingen over winst of verlies (13.668) (21.656) (25.168)

Totaal van resultaat na belastingen 71.803 56.937 172.468

Financiële resultaten (€)
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Finance en governance

Plezier maken en groeien doen we natuurlijk niet alleen. 

Om een helder beeld te scheppen welke relaties er 

bestaan en hoe deze worden onderhouden, hebben wij 

een overzicht gemaakt van de belangrijkste stakeholders.

1
Gasten, trajectmedewerkers,  

team

2
 Sociale investeringspartners, stich-

ting bestuur, UWV en reintegratie 

partijen, opleiding & onderwijs, 

social partners

3
Marketing partners, leveranciers, 

business community, media

STAKEHOLDER RELATIE

Gast Neemt deel aan een activiteit van Fun Forest en / of bezoekt de horeca faciliteit. Zonder 

tevreden gasten geen inkomsten = geen impact.

Team Zij zijn het die zorgen voor de belevenis en het plezier – creëren de kans om verbinding 

te scheppen door avontuur. Ook is het team vertegenwoordigd in het Management 

Team en heeft zo inspraak op jaarplannen.

Trajectmedewerker Bij ons in het ontwikkeltraject.

Stichting Fun Forest Foundation Raad van Advies – en bestuur stichting met prioriteitsaandeel in Fun Forest Netherlands 

bijvoorbeeld informeren en adviseren 4 x per jaar.

Externe jobcoaches, gemeenten, 
UWV en reintegratie  partijen

Zij plaatsen hun cliënten bij ons en vervullen daarmee hun eigen impactdoel /  verdien-

model.

Externe werkgevers en (sociale) 
keten partners

Andere ondernemers waarmee wij een netwerk van duurzame arbeidsparticipatie creë-

ren door doorstroom te realiseren.

Opleidings- en onderwijsinstanties Fun Forest onderhoudt regelmatig contact met docenten en stage-coördinatoren van 

diverse mbo- en hbo-opleidingen over de voortgang van leerlingen die stage lopen bij 

Fun Forest.

Sociale investeringspartners Verstrekkers van subsidies en/of zachte leningen, maar ook betrokkenen in het Social 

Enterprise netwerk die graag verhalen delen en op de hoogte worden gehouden van 

voortgang.

Social Enterprise NL en het netwerk Onderlinge steun en business development/learning.

Ketenpartners Leveranciers van klimbos bouwmaterialen, buitensport uitrusting en marketing services.

Marketing partners ANWB, Bever, WWF, De Postcode Loterij en vele andere mooie partners.

Stakeholders

1

2

3
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Bijlage 1

LEGENDA DOORSTROOM EN UITSTROOM 
 

1   Uitstroom: na een succesvol seizoen bij Fun Forest te hebben geleerd en gewerkt

is deze persoon een nieuwe baan of een nieuwe studie begonnen.

 

2   Interne doorstroom A: Na een seizoen bij Fun Forest te hebben geleerd en gewerkt, 

heeft deze persoon een winteractiviteit en komen ze volgend seizoen terug voor een 

vervolgtraject.

 

3   Interne doorstroom B: Hetzelfde als A, maar hebben geen winter-activiteit en komen 

wel terug voor een vervolgtraject.

 

4   Afscheid: Na een afgerond seizoen bij Fun Forest is iemand op zoek naar een andere 

baan of opleidingsplek maar deze is nog niet gevonden/bevestigd.

 

5   Uitval: Het seizoen bij Fun Forest is niet afgerond en iemand is niet uitgestroomd naar 

een vervolgplek.

 

Winteractiviteit = activiteit met ontwikkelingsperspectief waarbij medewerker op een gestruc

tureerde wijze in de maatschappij betrokken blijft. Denk aan school, werk of vrijwilligerswerk. 

DE TRAJECTMEDEWERKER
 

Categorie 1

  Mensen die moeilijker aan een baan komen en wat hulp nodig hebben bij de orga-

nisatie daarvan. Denk aan langdurig niet werkzaam geweest, wennen aan werkritme, 

autoriteitsproblemen of problemen thuis. Hierbij biedt de trajectbegeleider hulp aan. 

Zij zijn wel volledig inzetbaar en hebben op de werkvloer weinig extra sturing nodig, 

in tegenstelling tot mensen in categorie 2.

 

Categorie 2

  Mensen met arbeidsvermogen, maar die hulp nodig hebben. Deze groep heeft 

meer begeleiding nodig en moeten opbouwen in taken. Op de werkvloer is veel 

extra sturing nodig en wordt er hulp ingezet van een interne of externe jobcoach. 

Typische uitdagingen zijn: instructies onmiddellijk weer vergeten, concentratieproble-

men, langzaam leervermogen. 

Categorie 3

  Mensen zonder arbeidsvermogen. Deze groep heeft een beperkt leervermogen en 

takenpakket. Deze teamleden hebben de meest intensieve begeleiding nodig. Ook de 

groei van deze mensen heeft een duidelijke grens.
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Bijlage 2

The Theory of Change van Fun Forest

INPUTS ACTIVITEITEN OUTPUTS
DIRECTE 

EFFECTEN
INDIRECTE 
EFFECTEN

vergroten eigen waarde 
en zelfred zaamheid

creatie van (bewust
wording over) een 
inclusieve maatschappij

kinderen ervaren een 
uitlaatklep voor stress en 
bouwen met de ervaring van 
op hoogte hun angst 
overwinnen aan zelf
vertrouwen en verbinding 
met anderen

investeringen en 
operationele kosten voor 
bouwen en onderhouden 

van klimparken en bos 

kosten 
begeleiding 
medewerkers

gratis 
klimkaarten 
aanbieden

werving ontwikkeltraject

uitvoeren 
ontwikkeltraject

uitvoeren interne 
opleidingen en 
begeleiding

(waar relevant) uitstroom 
naar werkgevers (duurzaam 
of voor winterstop)

klimbos, teambuilding 
en horeca activiteiten

deelnemen workshops, 
netwerktafels, geven 
presentaties etc.

publicatie (succes)verhalen 
en impactreportages

in samenwerking met anderen 
organiseren wij klimdagen 
voor kwetbare kinderen

aanmelding 
trajectmedewerkers

leerwerkplekken 
(klimbos, horeca,
receptie, backoffice)

kennis over werken 
met een diversiteit 
aan doelgroepen

gasttevredenheid

(aanmelding en 
verkrijgen) keurmerken

kinderen bewegen, 
ervaren de natuur en 
zijn een ervaring rijker

instroom maatwerktraject

besparing zorgkosten / 
uitkeringen

het demonstreren van 
belang (en plezier) van 
inclusieve maatschappij

vergroten externe 
zichtbaarheid van Fun Forest 
als sociale onderneming

lichamelijke inspanning en 
geestelijke ontspanning

werk voor jonge mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt

mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ont wikkelen zich op 
arbeids,  sociale en vakvaardig
heden, zelfredzaamheid, zelf
vertrouwen,deelname aan de 
maatschappij



tekst  Jitske Breit, Silje Oostwouder, Michiko Scannell, 

Ernst-Jan Swarte, Fieke Roozen en David Balhuizen

fotografie  David Balhuizen en Thomas Erdmann

vormgeving  OVERHAUS ontwerp en communicatie

Speciale dank aan Stichting Doen, Rabobank Foundation, 

Triodos Bank, Social Enterprise NL, Code Sociale

Ondernemingen en natuurlijk … ons Team!

We love trees! Geprint op 
100% gerecycled papier. 
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