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1. Inleiding
We groeien langzaam door, dat is wel de kern van 2017. Met de start van twee nieuwe programma’s
en uitbreiding naar Schiedam hebben de potentiële mentoren meer keuze en kunnen we meer
kinderen extra kansen bieden. Met het programma Mentoren010 krijgen kinderen met een
verblijfsstatus gerichter aandacht om zich in Rotterdam thuis te voelen en op school vooruit te gaan.
Hun ouders zijn daarbij nadrukkelijk betrokken. De samenwerking met de stichting Nieuw Thuis
Rotterdam biedt de gelegenheid om de meerwaarde van deze aanpak te tonen.
School’s cool Schiedam (als licentie van School’s cool Nederland) geeft weer extra aandacht aan
kinderen in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. De mentoren onderhouden in dat
programma contact met school en interne begeleiders. De gemeente Schiedam is daarbij een
belangrijke partner.
Benefits for Business moet ons de mogelijkheid geven om andere geldstromen te ontwikkelen. In
2017 is daarom de aanpak aangescherpt en zijn de eerste contacten met organisaties gelegd.
Maar groeien gaat niet vanzelf en stelt ons voor uitdagingen om de kwaliteit te blijven leveren die we
gewend zijn en ook om meer mentoren aan ons te binden. Met de komst van twee nieuwe
medewerkers is die stap gezet en verwachten we met name in 2018 de echte groei te laten zien.
Spannend was het TIJ-onderzoek1 vanuit de gemeente Rotterdam naar onze programma’s Benefits
for Kids en Benefits for Girls. Veel werk, maar met een mooie uitkomst. Verbeteringen zijn zeker
nodig, maar de aanpak en uitvoering zijn goed.
De registratie van informatie over de matches wordt verbeterd. In het najaar zijn we in fasen
overgestapt naar Mentorlink 2.0. Een noodzakelijke stap om van daaruit de monitoring en meting van
de ontwikkeling op de kapitalen te verbeteren.
We vierden ook feest in verband met ons 15 jarig bestaan. Op onze officiële oprichtingsdatum,
6 februari 2002, hebben we daar in kleine kring bij stilgestaan. Maar op 20 november zijn we los
gegaan op onze zeer succesvolle benefietavond. Deze laatste is vooral ook mogelijk gemaakt door
onze ambassadeurs en hun netwerken.
Het allermooiste blijft natuurlijk wat we terugkrijgen van de mentees, ouders en mentoren.
• Ouders die zien dat hun kinderen opbloeien en nieuwe wegen inslaan, dat ze zelfverzekerder zijn
en beter contact maken.
• Kinderen die nieuwe activiteiten oppakken, een luisterend oor vinden, zich beter op school weten
te handhaven en meer in zichzelf gaan geloven. Ze vergroten hun netwerk en leren denken in
kansen en mogelijkheden.
• Mentoren die zelf ook meer zelfvertrouwen ontwikkelen in hun relatie met kinderen, andere
leefwijzen, culturen en buurten ontdekken, hun creativiteit verder ontwikkelen en leren wat het is
om anno 2017 kind te zijn. Mentoren leren met dilemma’s in de relaties omgaan en hoe leuk het is
om hun eigen kennis en ervaring te delen.

1

Toetsingscommissie Interventie Jeugdzorg
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Een stuk uit de brief van een mentor aan haar mentee, is daar een mooi voorbeeld van.
Lieve Majal, 2
Het begon allemaal een jaar geleden. Van Hogeschool Rotterdam kreeg ik de opdracht om voor mijn
opleiding Pedagogiek een stageplek te zoeken, deze vond ik als mentor bij Benefits for Kids. Een
sollicitatiegesprek, een intake en twee trainingen verder was ik ‘ready’ om mentor te zijn. Ik was erg
nerveus, kan ik dat wel? Verantwoordelijk zijn voor een kind? Hem waardevolle dingen leren, zijn
kwaliteiten ontdekken en deze benutten?
De druk was hoog en ik was onzeker of ik wel ‘de perfecte’ mentor zou zijn. Maar tijdens het
mentorschap heb ik iets heel belangrijks geleerd. Het gaat niet om mij. Daarmee bedoel ik, dat als ik
in staat ben om met jou op avontuur te gaan: musea en parken bezoeken, wandelen door de stad, jou
in je waarde te laten en daarbij de mijne niet te vergeten, kibbelen tegen elkaar en vooral genieten,
pas dan kan ik spreken van ‘goed mentorschap’.
Majal: ”Liever had ik een man als mentor gehad..”
Sharon: ”Oh, nou dan moet ik je maar inruilen voor een ander mentorkind!”
Majal: “Nee, dat hoeft ook weer niet.”
Al lachend geef ik hem een knipoog, ik weet dat het goed zit…
We hebben al zoveel meegemaakt in deze periode! Van frietjes maken tot bootje varen. Maar het
allerleukste was de vaartocht op de catamaran ‘De Nieuwe Maze’ van het Havenbedrijf Rotterdam. Je
bent zo'n durfal, dat je meteen op de andere mentorkinderen afstapte om samen met hen te spelen.
Zoveel veranderingen in een jaar tijd. Op school gaat het super! Bij mij ben je levendig en vrolijk. Het
is gewoon heerlijk om je zo te zien. We zijn inmiddels zo gewend aan elkaar, wij tweetjes, op pad in
Rotterdam. Van een dromerige jongen, die liever toekeek dan meedeed, naar een jongen die op
mensen afstapt. Van een jongen die erg formeel in de omgang was, naar een jongen die grapjes in de
tram vertelt.
Lieve Majal, ik kijk erg uit naar wat het komende jaar ons heeft te bieden. Een nieuw jaar vol
ontdekkingen en avontuur. Liefs, Sharon

De uitdaging voor 2018 is om de toenemende administratieve druk in de hand te houden, zodat we
kunnen doen waar we het beste in zijn, namelijk kinderen matchen.
Vol energie gaan we werken aan de uitbouw van de programma’s en zo zullen de verhalen van de
mentees en mentoren extern zichtbaarder worden gemaakt.

Wilma Gillis-Burleson
Directeur/bestuurder
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De namen zijn gefingeerd.
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2. Resultaten Stichting B for You
In alle programma’s konden we in 2017 de volgende matches maken.
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15

33

37

56

68

88

PER PROGRAMMA INCL OVERLOOP EN
AFGERONDE MATCHES

Aan de totstandkoming van een match gaat een veelvoud van handelingen vooraf. Er is bijvoorbeeld
veel communicatie nodig tussen ouders, verwijzers, mentees, mentoren, school, ondersteunende
organisaties en andere netwerken. Zo valt in het proces van aanmelding tot de matching, tussen de
30 en 40% van de mentoren af en trekt circa 25% van de mentees of hun ouders zich terug.
Het maken van een match is dus intensief en daarom moeten cijfers ook met die overwegingen in
gedachten, gelezen worden.

Overige Informatie
NB. De aantallen kunnen niet bij elkaar geteld worden, vanwege de overloop uit 2016 en
tweede matches. Ook kan een mentor binnen een jaar voor een ander programma opteren.

193

ALGEMENE INFORMATIE
AANGEMELDE MENTOREN

19

52

NIET GESELECTEERDE
MENTOREN/TERUGGETROKKEN

137

GEPLANDE MATCHES PER 31-12-2017

9

MENTOREN MATCHKLAAR

WACHTLIJST MENTEES PER 31-12-2017

46

AANGEMELDE MENTEES
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In 2017 meldde zich een onverwacht groot aantal student-mentoren aan. Er heeft daarom
een strenge selectie van mentoren plaatsgevonden, onder meer omdat de stage soms het
doel is en niet de intrinsieke motivatie om mentor te zijn. Gelukkig zijn er ook mentoren die
aan twee kinderen gematcht kunnen worden.
Match klaar zijn die mentoren die alle fasen van de selectie hebben doorlopen en gematcht
kunnen worden per 31-12-2017 maar nog niet op papier gekoppeld zijn aan een kind.
Geplande matches betreffen die mentoren die al op papier gematcht zijn en voor wie een
kennismaking met de mentee gepland staat.
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Het aantal mentees op de wachtlijst is een momentopname van het totaal van alle programma's. Het
bevat soms ook kinderen die voor een tweede keer gematcht moeten/willen worden.

2.1. Achtergronden mentees en mentoren
Door de informatie die we ontvangen bij verwijzing van kinderen, de intakes en ons
registratiesysteem hebben de medewerkers een goed beeld van mentor en mentee. Hieronder een
selectie van die informatie.
Zo zijn bij Benefits for Kids de meeste kinderen die meedoen jongens. Dit beeld komt ook terug bij
Mentoren010 en School’s cool. Logischerwijs zijn de mentees bij Benefits for Girls alleen meisjes.
Net als voorgaande jaren is een relatief groot deel van de kinderen - 36% - afkomstig uit een
éénoudergezin.
Het grootste deel van onze mentees zit op het basisonderwijs, wat ook voor zich spreekt gezien de
leeftijdsgroepen die wij bedienen. Daarna echter zien we duidelijk dat Praktijkonderwijs en VMBO
overheersen. Er zijn daarnaast kinderen die om uiteenlopende redenen niet naar school gaan. Het is
mentoren gelukt, in samenwerking met de medewerkers, om vier van deze kinderen weer naar
school te krijgen.
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2.2. De reden van aanmelding van een kind
B for You heeft ervoor gekozen om de belangrijkste redenen waarom een kind wordt aangemeld
‘begeleidingskenmerken’ te noemen. Deze kenmerken worden geïdentificeerd en geregistreerd
tijdens de intake bij de mentee thuis. De intake wordt voorafgegaan door de motivering van
verwijzer en/of ouders waarom mentoring ingezet kan worden. De ervaring leert dat gedurende het
traject, naast die begeleidingskenmerken, ook andere aandachtspunten aan het licht komen. De
mentor krijgt immers meer een beeld van de mentee, heeft een vertrouwensband opgebouwd en
heeft een beter beeld van zijn/haar mogelijkheden. Deze inzichten worden besproken tijdens de
begeleidingsgesprekken.
We hanteren een aantal begeleidingskenmerken om te bepalen waar de mentor in eerste aanvang
aandacht aan zal moeten besteden. Per kind kunnen er meerdere kenmerken genoemd worden.
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2.3. De motivatie van mentoren
Er zijn diverse redenen waarom mensen zich aanmelden als mentor. We zijn blij met het feit dat men
wil inspireren en motiveren, maar ook kennis en ervaring wil overdragen. Daarnaast wordt bijdragen
aan de maatschappij aansluiting op beroepswensen en zelf ook willen leren genoemd.
Ik wil een steun zijn voor een kind, inspireren.
Ik wil ervoor zorgen dat de mentee zich goed over zichzelf voelt.
Ik word (graag) mentor, omdat ik van nature een heel nieuwsgierig en vooral leergierig
persoon ben. Ik sta open voor andere culturen, religies en opvattingen. Ik wil later gaan
werken met jongeren en jongvolwassenen.
Ik kan van mezelf zeggen dat ik sterk in mijn schoenen sta en weet wat ik wil. Maar dit geldt
helaas niet voor iedereen. Ik zou deze jonge meisjes graag willen helpen bij hun persoonlijke
ontwikkeling.
Ik geloof in kwaliteiten van de mens en wil daaraan een bijdrage leveren.
Leuk om op deze wijze iets bij te dragen aan de maatschappij!
Ik wil mijn eigen kennis inzetten en mijn levenservaring gebruiken om een kind verder te
helpen.
Ik wil een bijdrage leveren. Een kind beïnvloeden, goed doen voor een ander, toegevoegde
waarde en zingeving.
Ik wil naast het werk iets maatschappelijks doen. Ik geef mensen energie, motivatie en leer
mensen denken in kansen in plaats van onmogelijkheden. Ik wil dit ruimer doorgeven dan
alleen aan collega's en directe omgeving.
De mentoren zijn relatief jong, al wordt dat met name veroorzaakt door het toegenomen aantal
student-mentoren. Vooral bij Benefits for Girls zijn de mentoren afkomstig van de Hogeschool
Rotterdam. Benefits for Kids en de andere programma’s kennen een meer gespreide samenstelling
van de mentoren.
Het overgrote deel van de mentoren is bovendien afkomstig uit Rotterdam. Als zij woonachtig zijn in
gebieden die grenzen aan bijvoorbeeld Schiedam, dan worden zij in die gemeente ingezet.
Onze verwachting is dat het aantal mentoren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (en Hoek van
Holland) gaan toenemen, vanwege onze activiteiten daar.
Daar waar de aangemelde kinderen voor een groot deel jongens zijn, zijn de actieve mentoren vooral
vrouwen. In het programma Benefits for Girls ligt dat laatste voor de hand, in de andere
programma’s geeft dat soms een knelpunt in de matches omdat jongens ook worden aangemeld juist
om een mannelijk rolmodel te krijgen.

Leeftijdsopbouw mentoren
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Verdeling geslacht mentoren
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Mentee: “Ik wil snel groot worden om mamma te helpen.”
Mentor: “Ik wist niet dat ik zo tegen mijzelf aan zou lopen.”

2.4. De persoonlijke ontwikkeling van de mentee
Het instrument om de persoonlijke ontwikkeling van de mentee op sociaal, emotioneel, cultureel en
academisch kapitaal te meten en het daarbij horende systeem is nog steeds in ontwikkeling.
Er is inmiddels een bijdrage toegezegd door het Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam, om het
instrument op de vier kapitalen op meer wetenschappelijk niveau te laten door ontwikkelen. In 2018
wordt dit vervolgd.
De meting wordt momenteel met name gebruikt ter ondersteuning van de begeleidingsgesprekken
met de mentor en om het mentortraject meer impact te geven. Tijdens het mentorschap wordt de
mentor minimaal twee keer per mentortraject gevraagd om inzicht te geven in hoe de mentor naar
zijn/haar mentee kijkt. Ook wordt aan de ouders gevraagd de meting in te vullen bij de intake en aan
het eind van het mentortraject.
Door inzet van deze meting worden de mentoren gedwongen om bewuster te kijken naar hun eigen
inbreng, handelen en te behalen doelstellingen. Dit resulteert in een hogere mate van effectiviteit,
waardoor de kinderen een betere begeleiding van hun mentor krijgen.
Het betreft dus een inschatting van de mentor gebaseerd op de volgende vier kapitalen:
•
emotioneel
•
sociaal
•
cultureel
•
academisch
Om de ontwikkeling van de mentee goed te kunnen waarnemen, wordt naast de meetgegevens ook
gebruikgemaakt van de informatie die voortkomt uit de begeleidingsgesprekken met mentoren en de
ouders.
De onderstaande analyse geeft een beeld van de ontwikkeling van de mentees.
Een zichtbare afname binnen een onderdeel is overigens niet perse negatief te duiden, belangrijk is de
context in combinatie met de kwalitatieve gegevens die mentoren verschaffen tijdens de individuele
gesprekken.
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Emotioneel kapitaal
Dit kapitaal omschrijft het emotioneel welbevinden van de mentee vanuit het gezichtspunt van de
mentor. Binnen dit kapitaal gaat het om zelfbeeld, zelfvertrouwen, toekomstbeeld en hoe de mentee
omgaat met teleurstellingen. De huidige resultaten laten zien dat mentoren het zelfbeeld van de
mentees na twee meetmomenten nog steeds redelijk laag inschatten. Dat heeft te maken met het feit
dat naarmate een mentor een sterkere band ontwikkelt met de mentee, het kind vaak meer van
zichzelf laat zien. Wanneer de veiligheid binnen de relatie met de mentor is toegenomen, zijn zij
beter in staat om hun kwetsbaarheid te tonen en eerder zaken te delen waar zij mee worstelen. De
mentor stelt daardoor binnen dit kapitaal hun eerdere oordeel vaker bij.
Binnen dit kapitaal is er een toename van gemiddeld 15% waar te nemen.
•
Zelfvertrouwen van de mentee
12,5%
•
Zelfbeeld van de mentee
12,5%
•
Visie op toekomstbeeld
22%
•
Omgaan met teleurstellingen
13%

Sociaal kapitaal
Dit kapitaal omschrijft de sociale vaardigheden en het hebben van een sociaal netwerk van de
mentees. Veel kinderen bij Benefits for Kids beschikken over een beperkt sociaal netwerk. 0%
betekent dat er zich geen wijziging heeft voorgedaan vanuit het perspectief van de mentor.
Binnen dit kapitaal is er een toename van 9,8% waar te nemen.
•
Het omgaan met andere kinderen
•
Het omgaan met volwassenen
•
Het sociaal netwerk
•
Heeft je mentee meer vriendjes en/of vriendinnetjes ?

14 %
13 %
6%
6%

De cijfers laten zien dat de mentees tijdens het mentorschap beter in staat zijn om contacten aan te
gaan met anderen. Dit geldt zowel voor contacten met leeftijdsgenootjes als met volwassenen.
Het mentorschap vereist een vorm van samenwerken die voor de kinderen ook bruikbaar is in het
aangaan van relaties met anderen. Door de klassieke vorm van mentoring, die uitgaat van het
een-op-een contact tussen mentor en mentee, is het voor de meeste mentoren al een enorme
uitdaging om een band met de mentee te creëren. Daar wordt in eerste instantie op ingezet en dus
minder op het betrekken van anderen bij de match. Een andere verklaring bij dit kapitaal, is het feit

dat niet alle mentoren inzetten op het vergroten van het sociale netwerk van de mentee, omdat er
meer prangende hulpvragen zijn geformuleerd bij aanvang van de match. Daar waar kinderen aan

bijvoorbeeld sportactiviteiten gaan deelnemen is er overigens wel een vergroting van het sociale
netwerk.

Cultureel kapitaal
Dit kapitaal geeft inzicht in het gedrag en de communicatie van de mentee en in de omgangsnormen,
maar daarnaast ook in de motivatie. Het gedrag van kinderen is voor een groot deel bepalend voor
hoe anderen met hen omgaan; dit kapitaal gaat daar dieper op in.
De cijfers laten het volgende beeld zien.
Binnen dit kapitaal is er een significante toename van 40% waar te nemen.
•
Weet de mentee hoe het hoort?
17%
•
Bijsturen gedrag van mentee
75%
•
Stemt mentee zijn/haar taalgebruik af op gesprekspartner
40%
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Ook in het voorgaande jaar liet het cultureel kapitaal de grootste toename zien binnen de
ontwikkeling van de mentees tijdens het mentortraject.
Op basis hiervan (en eerdere metingen) zouden we de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat
een mentor de grootste invloed heeft op het gedrag en het communiceren van de mentee.
Dit zijn resultaten die voor een mentee duurzaam kunnen werken, de effecten blijven langer hangen.
Wat uit de gesprekken is gebleken, is dat het resulteren van effecten binnen dit kapitaal over het
algemeen wat meer tijd nodig heeft dan binnen de overige kapitalen.
De toename van 75% op het gebied van het bijsturen van het gedrag is verklaarbaar door het feit dat
kinderen naarmate zij zich veiliger voelen in de relatie met hun mentor, eerder geneigd zijn de
grenzen op te zoeken en de mentor te testen. Dit biedt de mentor de mogelijkheid om corrigerend
op te treden en dit ook bespreekbaar te maken. De acceptatie van die correctie neemt dan toe.

Academisch kapitaal
Het academisch kapitaal biedt inzicht in de motivatie, leergierigheid en schoolprestaties van de
mentees. Naar school gaan en presteren op school, maken een zeer wezenlijk onderdeel uit van de
leefwereld van onze kinderen. Het belang van school en het bieden van mogelijkheden voor de
toekomst zijn zaken waar de mentoren actief mee aan de slag gaan. Bij Stichting B for You zijn de
mentoren geen huiswerkbegeleiders, maar ondersteunen zij spelenderwijs en inspireren zij vooral.
Het laten zien van studie- en beroepsmogelijkheden pakken de mentoren ook op. Het zicht op wat
de mentees dan zelf zien aan verbeteringen is bij de mentoren (nog) onduidelijk.
Binnen dit kapitaal is er een toename van 44% waar te nemen.
•
Presteert mentee naar eigen tevredenheid op school?
•
Is je mentee gemotiveerd voor school?
•
Heeft de mentee baat bij hulp bij huiswerk?
•
Is er verbetering in resultaten zichtbaar?

0%
24%
80%
40%

De meeste mentoren besteden bij aanvang van het traject geen tot nauwelijks aandacht aan
schoolzaken. De focus ligt in de eerste drie maanden op het opbouwen van een band en relatie in
plaats van het gericht ondersteunen bij deze hulpvragen. In de tweede fase van het mentorschap gaat
de mentor gerichter te werk op basis van de behoeften van de mentee.
Schoolprestaties zijn voor ouders vaak wel een primaire focus voor de begeleiding, in tegenstelling
tot wat de kinderen zelf aangeven. Door Mentoren010 en School’s cool is er meer aandacht voor
bijvoorbeeld hulp bij leren-leren en huiswerk.
De inzet van een mentor leidt bij mentees tot een hogere motivatie voor school. Dit blijkt zowel uit
de meting als uit de input van ouders.
Ook in eerdere metingen kwamen we tegen dat de schoolresultaten zichtbaar verbeteren. Het geven
van positieve aandacht resulteert dus in meer dan alleen een verbeterd algemeen welbevinden.
Er is zelfs sprake van dat 4 mentees inmiddels weer naar school gaan, terwijl dat bij aanvang niet het
geval was.

TIJ onderzoek in opdracht van Gemeente Rotterdam
Met de programma’s Benefits for Kids en Benefits for Girls deed B for You, op verzoek van de
gemeente, mee aan het onderzoek dat door TIJ (Toetscommissie Interventies Jeugdzorg) werd
uitgevoerd. TIJ is geïnstalleerd door de gemeente met de opdracht jeugdinterventies te toetsen en te
adviseren over de mogelijke effectiviteit ervan. TIJ adviseert naar aanleiding van de toetsing over de
effectiviteit van onze interventies en over de aanwezigheid van werkzame bestanddelen.
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Er is door ons veel tijd besteed aan het aanleveren van informatie. Hierdoor werd ons ook steeds
duidelijker hoeveel wij doen, hoeveel we bereiken en hoe ‘gewoon’ we het zijn gaan vinden. Gevolg
is dat we onze eigen resultaten onvoldoende voor het voetlicht brengen. De start die we al hadden
gemaakt om onze programma’s door het NJI3 te laten beoordelen, wordt onderschreven.
In maart 2017 is het onderzoek gestart en in december luidde het eindoordeel over beide
programma’s:
“De interventie is goed beschreven en B for You heeft door de jaren heen de interventie verder
doorontwikkeld. Effecten op lange termijn zijn nog onbekend, daardoor is het onduidelijk of
mentoring bijdraagt aan het beschreven hoofddoel: een effectief middel ten behoeve van sociale
achterstandsbestrijding en talentontwikkeling. Om deze redenen beoordeelt TIJ deze interventie als
project ter verbetering.4
Aanbevelingen voor Benefits for Kids en Benefits for Girls zijn:
‘Maak de beschrijving van de interventie SMART-er. Zeker met het oog op een traject van
certificering door het NJI, wat B for You van plan is in te gaan, is het raadzaam om meer structuur
aan te brengen in de interventiebeschrijving.
Evaluatie voor Benefits for Kids en Benefits for Girls:
“Geef de evaluatie een belangrijkere rol. B for You lijkt wat bescheiden in het etaleren van hun
resultaten en innoverend vermogen. Sterke punten van B for You zijn het grote netwerk, de
continuïteit, laagdrempeligheid, zorgvuldigheid en het belang van het kind dat altijd voorop staat. Een
zwakker punt is het werven van voldoende mentoren.”
De reactie van onze opdrachtgever bij de directie Jeugd van de gemeente Rotterdam inzake Benefits
for Kids:
“Op persoonlijke titel wil ik als accounthouder van het team W&W wel kwijt, dat een traject bij het
NJI in het kader van bewezen effectiviteit wenselijk is en dat de uitvoerder al redelijk ver is op dit gebied.
Maar dit traject vergt voor beide partijen wel veel werk en het moet ook behapbaar blijven.”
De heer H. Oosterhuis, beleidsadviseur jeugd.
Reactie opdrachtgever bij de directie Jeugd van de gemeente Rotterdam over Benefits for Girls:
“Wat een mooie interventie is dit. Ik ben het eens met alle aanbevelingen die TIJ doet. We zullen aandacht
gaan besteden aan een aantal punten die TIJ noemt, zoals het SMARTer werken en dit matchen aan
kapitaalgebieden en prestatiecriteria.
Tot slot vind ik dat Benefits for Girls beter en uitvoeriger zou kunnen beschrijven wat zij doen omdat ze nu
hun goede werkwijze en effectiviteit ten aanzien van de bereikte doelgroep ietwat bagatelliseren en dat is
zonde.” Mevrouw Y. Klok, beleidsadviseur jeugd.
Het volledige rapport en de vergelijking met andere mentorprogramma's is te vinden op de site van de
gemeente Rotterdam.

3

Nederlands Jeugd Instituut dat interventies beoordeelt.

4

“Project ter verbetering” betekent dat m.b.t. de beoogde doelen gebaseerd op onderzoeksliteratuur minimaal

aannemelijk is gemaakt dat de interventie bij een juiste (integere) uitvoering tot de beoogde doelen kan leiden.
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Mentee: “Door mijn mentor heb ik geleerd dat ik mezelf mag zijn”

3. De Mentorprogramma’s
De programma’s die B for You in 2017 uitvoerde en/of ontwikkelde zijn:
• Benefits for Kids in Rotterdam en Schiedam/Vlaardingen/Maassluis
• Benefits for Girls
• Mentoren010 in Rotterdam
• School's cool in Schiedam
• Benefits for Business in ontwikkeling.
In de bijlage van dit jaarverslag is een uitgebreidere toelichting op de programma’s opgenomen.

3.1. Benefits for Kids
Dit mentorprogramma wordt al 15 jaar uitgevoerd door de stichting B for You.
Benefits for Kids heeft een steeds grotere bekendheid opgebouwd in de regio. Steeds meer
organisaties die met jongeren werken zien het belang van mentoring. Door deze resultaten in 2017
kan het gebied waarop Benefits for Kids actief is in 2018 worden uitgebreid.

1

Resultaten per 2017
Matches per 1 januari 2017 (overloop)

2

Nieuwe matches in 2017
•

3

• waarvan Vlaardingen/Maassluis
Afgesloten/afgeronde matches
•

4
5

waarvan Schiedam

waarvan Schiedam

• waarvan Vlaardingen/Maassluis
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)
Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

Aantal
56
88
•

9

•

10
33

•

1

•

5
432
300

Het aantal matches, inclusief de overloop vanuit voorgaande jaren, is conform verwachting. Wel zien
we dat het aantal matches beperkt wordt door het gebrek aan mannelijke mentoren. Dit lijkt een
structureel probleem dat, ondanks alle inspanningen, niet makkelijk op te lossen lijkt. In 2017 is hier
extra op ingezet door vooral te werven bij ondernemersnetwerken, serviceclubs en bedrijven waar
ook veel mannen werken. Het resultaat is daardoor licht verbeterd, maar we zijn nog niet tevreden.
Voor het eerst kunnen we ook de resultaten vanuit Schiedam en Vlaardingen/Maassluis weergeven nu
we ook in die steden actief zijn.
Gezien de gunstige resultaten die mentoring oplevert, zet de gemeente Rotterdam Benefits for Kids
niet alleen in Noord en Feijenoord, maar ook in het gebied Delfshaven in. Op instigatie van het
Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoek van Holland gaan we ook daar in 2018 aan de slag.
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Wij zijn blij met het vertrouwen dat er is in de trajecten van Benefits for Kids. Het TIJ rapport geeft
in dat kader onze sterke kanten weer.
In 2017 is ook bij de mentoren van Benefits for Kids het Passiepoort geïntroduceerd: een logboek
waarin de koppels hun avonturen en ontwikkelingen kunnen bijhouden. De mentee krijgt het
Passiepoort aan het einde van het traject mee als herinnering.
Belangrijk onderdeel van het werk is de aandacht die besteed wordt aan de begeleiding van mentoren
en aan de invloed die zij op het mentortraject kunnen hebben. Professionaliteit en kwaliteit zijn
sterke punten van B for You in het algemeen. De verwijzende organisaties en professionals zijn zich
hier ook van bewust. Onze ambassadeurs hebben wederom hun netwerken ingezet om te
ondersteunen op het gebied van de werving van mentoren, maar ook om financiële steun te
verwerven.
In 2017 is een nieuwe medewerker aangenomen die de uitvoering van Benefits for Kids voortvarend
heeft opgepakt.
Het meetsysteem voor de ontwikkeling van de mentees met behulp van kapitaalgebieden wordt nu
gebruikt, maar inrichting daarvan behoeft nog verbetering. Zo willen we dat het proces voor
mentoren en ouders versneld wordt. Hiervoor is voor 2018 financiële steun toegezegd door
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam.

Benefits for Kids Maassluis/Vlaardingen/Schiedam (MVS)
Looptijd: maart 2017- maart 2018
Gegeven de wens van de gemeente Schiedam om zowel het programma School’s cool als Benefits for
Kids uit te voeren, is een samenwerking tussen stichting School’s cool Nederland en stichting B for
You ontstaan.
De programma’s zijn afgetrapt op 9 maart 2017 in de Raadszaal van de gemeente Schiedam in
aanwezigheid van de financiers en genodigden vanuit het netwerk.
Voor de uitvoering van Benefits for Kids MVS en School’s cool Schiedam is een nieuwe medewerker
bij B for You aangesteld voor 24 uur p/week.
Naast de gemeente Schiedam is het Fonds Schiedam Vlaardingen betrokken. Omdat dit fonds ook
bijdraagt aan Vlaardingen en Maassluis, kunnen er ook kinderen uit deze gemeenten worden
aangemeld.
Vanuit organisaties in Schiedam was er grote bereidheid om contacten te leggen. Er zijn met onder
meer 22 organisaties gesprekken gevoerd en/of presentaties gegeven (met sommige organisaties is
intensiever en dus meermaals contact). Mede door de intensieve inzet en het opbouwen van het
netwerk is de bekendheid van B for You snel gegroeid en werden met name na de zomer mentees
aangemeld.
De werving van mentoren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verloopt langzamer dan gehoopt.
De ervaring leert dat het soms een jaar duurt voordat een programma op volle sterkte draait.
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3.2. School's cool
Looptijd maart 2017- maart 2018

1

Resultaten per 2017
Matches per 31-12-2017

Aantal
5

2

Geworven mentoren

10

Geworven mentees

10

Mentoren in proces

8

3

Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)

30

4

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

44
18

Op verzoek van de gemeente Schiedam is B for You een samenwerking aangegaan met de landelijke
stichting School’s cool Nederland om dit programma in Schiedam op te kunnen zetten. School’s cool
is bedoeld voor kinderen die onvoldoende begeleiding van huis uit (kunnen) krijgen om de overstap
naar de middelbare school op een goede manier te laten verlopen. Het project werkt volgens de
formule van School’s cool Nederland. Verspreid over het land zijn nog vijftien andere vestigingen
actief.
Dit mentorprogramma kent een andere invulling dan de andere programma’s van B for You.
Het grootste verschil is dat de mentor bij de mentee thuis aan de slag gaat en intensief contact met
de school(begeleiding) onderhoudt. In de andere mentorprogramma’s van B for You gaat de mentor
met de mentee op pad.
De mentor richt zich op alle zaken die aan school raken, op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de leerling en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij school. Het gaat om een eenop-een begeleiding bij de leerling thuis, eenmaal per week, gedurende anderhalf jaar. Het was even
wennen om deze werkwijze helder over het voetlicht te krijgen bij beoogde partners.
Voor het team van B for You werd snel duidelijk dat voor dit programma naar andere mentoren
gezocht moest worden. Mentoren die met name een onderwijsachtergrond hebben en het leuk
vinden te werken in de thuissituatie van het kind, waarbij ook altijd een ouder aanwezig is. Dat
betekent dat er ook andere kanalen dan de gebruikelijke ingezet moeten worden om aan de juiste
mentoren te komen.
In Schiedam begon de instroom van mentees pas na de zomervakantie en waren extra acties op het
VO nodig. Deze acties hebben de aanmelding van kinderen ondersteund, maar waren ook gericht op
verbreding van het netwerk en het aangaan van samenwerking.
Een opvallend resultaat is dat twee leerlingen, die nog maar kort aan het programma deelnamen, hun
schoolprestaties al aanzienlijk hebben verbeterd met behulp van hun mentor van School’s cool.
Samengewerkt wordt met Stichting Dock (welzijn en jongerenwerk), actief in Schiedam. De
gesprekken hebben geleid tot het tekenen van een convenant om samen te werken.
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Mentor: “Niet alleen de mentee groeit, maar ik ook.”

3.3. Benefits for Girls
Het programma Benefits for Girls kent over een jaar genomen twee looptijden. Die van 2016-2017
en die van 2017-2018. In het eerste geval worden de matches uiterlijk in juli afgerond. Vanaf augustus
worden weer nieuwe matches gemaakt.
Voor het eerst waren er in oktober 2017 gelijk al 31 koppels gematcht.

1

Resultaten per 2017
Matches per 1 januari 2017 (overloop 2016-2017)

2

Nieuwe matches in 2017 (2017-2018)

31

3

Afgeronde matches

37

•

28

Waarvan succesvol afgerond

Aantal
37

9

4

• Waarvan afgebroken/dematch
Geworven mentoren nieuw

65

•

Waarvan afgewezen/niet geselecteerd

20

•
5

Waarvan teruggetrokken/andere keuze
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)

11

6

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

7

204
52
28

Het lukt steeds beter om het aantal matches in de beoogde periode tot stand te brengen. Het
percentage succesvolle matches schommelt rond de 80%. Daarbij hebben we nog niet meegenomen
dat aan het eerder stoppen van bepaalde trajecten positieve redenen ten grondslag kunnen liggen. Zo
hadden drie mentees hun persoonlijke doelen vrij snel bereikt. Zij startten een opleiding, vonden
werk of maakten sociale contacten.
De mentees zijn heel positief over hun mentoren, mede doordat we dit jaar meer koppelingen
maakten op basis van overeenkomsten. Dit hebben alle matches als heel positief ervaren. Hierdoor
zijn veel blijvende vriendschappen ontstaan.
In totaal zijn er 43 mentees nieuw aangemeld voor het programma dat in augustus 2017 is gestart.
De aanmeldingen kwamen van basisscholen via SMWR (schoolmaatschappelijk werk), Flexus
Jeugdplein (heet nu Enver geheten), William Schrikker Groep, CJG Rijnmond, CVD Noord, Bureau
Jeugdzorg, Bureau Frontlijn en Wijkteams.
Belangrijkste voorwaarde om toegelaten te worden met kans op een succesvol traject is de
intrinsieke motivatie en coachbaarheid van de mentee en het commitment van de ouders.
Van de groep mentees is de jongste 11 en de oudste 17 jaar. Er waren drie meisjes die niet naar
school gaan en er waren meisjes die naar het speciaal basisonderwijs gaan. Dankzij de mentoren zijn
deze drie meisjes weer op school.
De redenen voor aanmelding zijn voor Benefits for Girls apart in kaart gebracht (zie bijlage I)

19

De mentoren van Benefits for Girls hebben wederom een zeer actieve bijdrage geleverd om de
meiden te ondersteunen. Het zijn voornamelijk studenten die een sociaal-maatschappelijke of
pedagogische opleiding volgen. Door de goede samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is het
mentorprogramma opgenomen als een stageplaats voor de studenten. De studenten worden op
bepaalde kwaliteiten geselecteerd, maar in de uitvoering van het traject wordt pas echt duidelijk of zij
deze kwaliteiten bezitten of kunnen ontwikkelen. Aangezien het doel van de mentee voorop staat,
worden student-mentoren er bij de werving nadrukkelijk op gewezen dat een match ook kan
mislukken en daarmee de stageperiode.
In de lichting van 2017-2018 worden de student-mentoren meer ingezet om de activiteiten te helpen
organiseren, onder regie van de projectmedewerker. Dit levert zowel voor henzelf als voor de
mentees meerwaarde op. Ook worden studenten ingezet om nieuwe mentoren te werven op de
Hogeschool door hun verhaal en hun ervaringen te delen met medestudenten. Het enthousiasme
heeft geleid tot een record aantal van 65 aanmeldingen van student-mentoren, wat heeft geleid tot
een strenge selectie.
De groepsactiviteiten zijn een onlosmakelijk deel van het Benefits for Girls programma en werden
goed bezocht. De gemiddelde opkomst was ruim 65%. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd
over het thema “loverboys”. Hierbij hebben we rekening gehouden met de leeftijdsverschillen van de
mentees. Beide bijeenkomsten hebben grote indruk gemaakt op de mentees, maar ook op de
mentoren.
Uit de kapitaalmetingen wordt duidelijk dat op alle gebieden van emotioneel, academisch, cultureel
en sociaal kapitaal Benefits for Girls succesvol is. De begeleiding en aandacht vanuit medewerkers van
B for You is belangrijk om de kwaliteit van mentoring te kunnen waarborgen.
Over het algemeen zijn de mentees zeer positief over hun mentor. Voor hen is de mentor een
rolmodel, maar vooral ook een steun en toeverlaat. Een mentor is als ‘een vriendin of grote zus’. De
mentees vinden het feit dat hun mentor een ’luisterend oor’ biedt het belangrijkste. De mentor is
door haar houding vaak een ‘rustgevende factor’ in het leven van de mentee. Het beëindigen van een
traject is voor de koppels geen gemakkelijke opgave gebleken. De organisatie besteedt aandacht aan
het ‘afscheid nemen’, maar tevens wordt een informele voortzetting van het contact gestimuleerd.
Er zijn veel en diverse partners en financiers van Benefits for Girls.
Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn onder meer Resto Van Harte, Stichting De Nieuwe
Banier, Havenbedrijf Rotterdam, Brightideaz, Fier, Stichting Open Ogen, wijkteams,
schoolmaatschappelijk werk en Flexus jeugdzorg (nu Enver).
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Mentee: “Als ik later groot ben, wil ik Sinterklaas worden”
Mentor: “Ik hoop een beter beeld te krijgen van hoe het is om in Nederland te
integreren”

3.4. Mentoren010
Looptijd : 1 mei 2017-1 mei 2018

1
2

Matches per 31-12-2017

Aantal
15

Match niet meer actief/opnieuw matchen

2

Geworven mentees

23

•
•
3

Geplande matches mentees
Geworven mentoren
•

4
5

Waarvan 18 jongens en 5 meisjes

Afgehaakt/Teruggetrokken

4
25
6

• Matchklare mentoren
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 4)

4

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeente, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, etc.)

60

92

9

Mentoren010 is er voor kinderen van 6 t/m 16 jaar met een verblijfsstatus. Zij krijgen een mentor,
die zich het grootste deel (75%) van de tijd richt op het kind en een klein deel van de tijd op de rest
van het gezin en met name de ouders. De mentor is gedurende een jaar gekoppeld aan het gezin en
is een vast aanspreekpunt. Dit programma is in april/mei 2017 van start gegaan en het eerste jaar
heeft een looptijd tot en met april 2018.
De mentees zijn voornamelijk jongetjes en de mentoren zijn overwegend vrouwelijk.
Sinds oktober 2017 is er met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) een
samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin SNTR ook bijdraagt in de kosten om 25 mentees aan
een mentor te kunnen koppelen. Naar aanleiding van eerdere presentaties hebben zij de toegevoegde
waarde van inzet van mentoren erkend.
Daarnaast heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin mentees aangemeld. In vergelijking met de overige
programma’s, zien wij bij het Mentoren010-programma tot nu toe een zeer beperkte hoeveelheid
verwijzers. Opvallend is dat er relatief vaker dan in andere programma’s twee kinderen uit één gezin
worden aangemeld (5x). De verwachting is dat, door een toegenomen bekendheid, in 2018 kinderen
door meerdere organisaties worden aangemeld.
Omdat met name de ouders over het algemeen slecht Nederlands spreken, wordt er voor het
maken van afspraken ook gewerkt met een vrijwilliger die Arabisch spreekt en met een vertaalapp,
die verassend goed werkt.
De start van het programma was later dan gepland en daardoor is ook het aantal matches lager dan
verwacht. Door de samenwerkingen die nu lopen en de constante aanmelding van mentoren en
mentees, is de prognose dat het aantal matches wel de goede kant op gaat. Waarschijnlijk zal er een
flinke doorloop zijn in het tweede jaar. Ook de eerste resultaten van onze aanpak worden dan
zichtbaar.
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De werving van mentoren onder werkzoekenden heeft nog niet opgeleverd wat beoogd was. Door
het aantrekken van de arbeidsmarkt zijn minder werkzoekenden beschikbaar.
Met Pharos wordt een extra training voor mentoren ontwikkeld. Pharos is het Expertise Centrum
Gezondheidsverschillen, die een specifiek onderdeel hebben gericht op asielzoekers en mensen met
een verblijfsstatus.
Om het netwerk van de mentees in hun eigen buurt te vergroten, wordt intensief samengewerkt met
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Deze organisatie zet zelf ook coaches in bij gezinnen; deze
trajecten zijn meestal gericht op de ouders.

3.5. Benefits for Business
In de periode van september 2017 – januari 2018 heeft een verkenning plaatsgevonden van de
mogelijkheden om Benefits for Business als ontwikkelprogramma van idee tot uitvoering te brengen
in de vorm van een of twee pilots.
Er zijn contacten gelegd en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de private en
publieke sector. Daarnaast is gesproken met een aantal stakeholders van binnen en buiten Stichting B
for You. Uit die gesprekken ontstaat het volgende beeld:
•
Het basisidee van Benefits for Business, waarin doelen van organisaties, ontwikkeldoelen van
medewerkers en de mentoring van een kind worden gecombineerd, wordt als positief gezien
en ontmoet goodwill.
•
De vertaalslag naar een kapstok voor een organisatie waaraan een pilot kan worden
opgehangen en die voor de organisatie waarde creëert, wordt door sommige organisaties wel
gezien (bijvoorbeeld seniorenbeleid, contact met de wijk/lokale gemeenschap) en is voor
andere organisaties minder makkelijk te vinden of concreet te maken.
In 2018 zal verder invulling worden gegeven aan het programma op basis van deze bevindingen.
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Ouder: “Hij lacht niet vaak. Als de mentor hem thuisbrengt zit hij twee uur later nog met
een big smile op de bank!”

4. Mentoren
4.1. Werving mentoren
De werving van mentoren is een zeer arbeidsintensieve taak binnen B for You en vergt meer tijd dan
de werving van mentees. In 2017 heeft een medewerker specifiek de acquisitie van bedrijven voor
werving van mentoren als taak gekregen en heeft daar een acquisitieplan voor geschreven. In de
uitvoering daarvan is het werven van mentoren voor alle medewerkers een aandachtspunt.
Deskundigheidsbevordering
Op 24 augustus is het hele team samen met een expert een dagdeel bezig geweest met
Klantreizen/Customers Journey’s. Aan de hand van persona’s kan worden geanalyseerd waarom en
hoe iemand zich heeft aangemeld om mentor te worden. Vragen als: hoe komt iemand op onze
website terecht en op welke manieren bereiken wij zoveel mogelijk diverse personen, zijn aan de
orde geweest.
Wervingsactiviteiten
De wervingsactiviteiten zijn in eerste instantie zo dicht mogelijk bij B for You zelf in gang gezet.
Dat houdt in: het benaderen van de eigen mentoren, hen meer te binden aan B for You en meer
aandacht en publiciteit bieden. Tevens werd een beroep gedaan op mentoren om hun eigen zakelijk
en privénetwerk te interesseren voor het mentorschap.
Er is meer gebruik gemaakt van social media waarin verhalen van mentorkoppels gedeeld werden,
zoals via de website, LinkedIn, Facebook en Instagram.
Andere wervingsactiviteiten zijn het bezoeken of aanschrijven van netwerkbijeenkomsten, scholen,
sportclubs, serviceclubs, bedrijven, studentenvereniging, verenigingen voor gepensioneerden.
Uiteindelijk zijn er 98 contacten geweest in het kader van werving mentoren, waarvan sommige
contacten meermaals plaatsvonden. Iets minder dan de helft (40) vond plaats in de vorm van
bijeenkomsten.
De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat er veel geïnteresseerden nodig zijn om uiteindelijk
een aantal gemotiveerde mensen over te houden die kiezen voor het mentorschap.
Met Woonstad en het Havenbedrijf is een aanvang gemaakt om middels een plan van aanpak
gerichter mentoren te werven onder de medewerkers. Dit brengt B for You meer bekendheid en
het creëert draagvlak bij de medewerkers. Het is van belang een contactpersoon binnen het bedrijf
te hebben die zich hard wil maken voor de werving van mentoren en daar ook de mogelijkheden
voor heeft. Zoals het organiseren van activiteiten en het regelen van publiciteit, onder meer via de
intranetsite.
De vestigingen Rotterdam Blijdorp en Capelle a/d IJssel van Europa’s grootste gezondheids-, sport- en
recreatiegroep David Lloyd Leisure hebben hun medewerking verleend om mentoren te werven
tijdens een (club-)weekend. Verder zijn op hun Facebookpagina artikelen geplaatst. Een intensievere
samenwerking staat op de agenda voor 2018.
Voorbeelden van netwerkbijeenkomsten waar we ons konden presenteren zijn de
netwerkbijeenkomsten zoals die van Münchhausenbeweging, GNO Business Networkborrel en de
BitterBallenBorrel beUnited. De laatste zal in 2018 met ons een convenant aangaan, waarbij B for
You een platform krijgt om zich zes keer ter presenteren.
Diverse Serviceclubs hebben een presentatie mogelijk gemaakt en er is contact gelegd met
individuele leden.
Dreamz World Magazine is een Nederlandse multiculturele krant. B for You kreeg de ruimte
om elke maand een artikel te schrijven. Dit heeft geresulteerd in mooie en ontroerende
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verhalen.
Bij Hogescholen Rotterdam en Inholland, het Albedacollege en diverse studentenverenigingen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam zijn vacatures voor stages uitgezet. Dit heeft in combinatie met de
verhalen van oud-studentmentoren geleid tot een ongekend aantal van 65 aanmeldingen.
Op de website ‘Rotterdammers voor elkaar’ staat structureel een vacature om mentoren
te werven. De ervaring leert inmiddels dat er vanuit deze bron te vaak wordt gereageerd omdat het
‘moet’.
Onderstaande aantallen geven een beeld van alle inspanningen

Van de beschikbare mentoren:
• staan 15 op de lijst om in 2018/2019 opnieuw te benaderen,
• kunnen 27 tweemaal gematcht konden worden.

4.2. Trainingen en infobijeenkomsten
In 2017 zijn dertien basis-mentortrainingen georganiseerd en uitgevoerd. In de zomer zijn extra
trainingen georganiseerd in verband met de enorme toeloop van student-mentoren. Ook is er in
november een avondtraining gegeven voor mentoren die geen gelegenheid hadden de training
overdag te volgen.
Er zijn gedurende het jaar 13 informatiebijeenkomsten op kantoor gepland. Aan potentiële mentoren
die daar niet bij aanwezig konden zijn, is een uitgebreide intake aangeboden.

Trainingen en bijeenkomsten
3

1

13

13

Infobijeenkomsten Intern

Basistraining

Mentorbijeenkomsten

Menteebijeenkomsten
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Mentee: “Over een paar maanden stopt het mentortraject. Maar ik denk dat ik mijn
mentor wel blijf zien. Hij is eigenlijk meer een vriend geworden”

5. Collectieve begeleiding en activiteiten voor
mentoren/mentees
Mentees
De menteemeeting is in 2017 op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren gecombineerd met
de activiteiten. Tijdens B-day en het bezoek aan het Space Expo Center zijn er individuele gesprekjes
gevoerd met de aanwezige mentees. Een aantal van de quotes uit die gesprekken zijn in dit verslag
verwerkt. Het algemene beeld is dat de mentees zeer tevreden zijn. De mentees vinden het feit dat
hun mentor een ’luisterend oor’ biedt, naast de individuele aandacht het belangrijkste. De mentoren
zijn door hun houding vaak een ‘rustgevende factor’ in het leven van de mentee. Er is soms wel
behoefte aan meer contact en dat wordt dan vaak via social media of telefoontjes opgepakt. Het
gebruik van Passiepoort en het samen beheren van het budget kan beter worden ingevuld.
Mentoren
De individuele begeleiding van mentoren wordt gedaan via e-mail en (telefoon)gesprekken.
De collectieve begeleiding gebeurt in de vorm van mentormeetings en andere activiteiten.
In 2017 zijn 3 mentormeetings georganiseerd:
Informele inloop
Op vrijdagmiddag 31 maart was er een informele inloop georganiseerd op het kantoor van B for
You. Mentoren wisselden ervaringen uit en droegen ideeën aan voor de werving van nieuwe
mentoren middels hun eigen netwerk.
Mentormeeting bij Woonstad Rotterdam
Het thema was Impact vergroten van je mentortraject en de kapitalenmeting. Wat is mijn impact
als mentor? Deze vraag stond centraal bij de mentormeeting van vrijdag 29 september,
gehouden bij Woonstad. Tijdens de meeting werd duidelijk dat dit een thema is dat veel
mentoren bezighoudt. Als mentor vind je het prettig om te merken dat je een verschil maakt en
dat je een positieve invloed hebt op je mentee. Maar soms is dat moeilijk te peilen. Hoe ga je
hiermee om? Hoe kun je er achter komen hoe een kind het contact ervaart?
Kortom, mentoren lieten weten dat het mentorschap niet alleen iets met de kinderen doet,
maar dat het ook een verrijking is voor henzelf.
Eindejaarbijeenkomst
Traditiegetrouw werd aan het einde van het jaar een eindejaarbijeenkomst georganiseerd,
ditmaal op 16 december in het kantoor van B for You. Op de agenda staat dan altijd
‘terugblikken en vooruitkijken’. Het vernieuwde B for You-team werd voorgesteld en er werden
vooral gesprekken gevoerd en ervaringen uitgewisseld over verloop van de matches, mooie en
ontroerende ervaringen, dilemma’s en uitdagingen. De borrel werd goed bezocht door
mentoren en door vertegenwoordigers van samenwerkingspartners.

Andere activiteiten voor mentoren en mentees

Als organisatie krijgen wij vaak een aanbod voor een activiteit voor de mentees of de koppels
aangeboden. Vanwege de capaciteit die we hebben en ook het feit dat we liever investeren in de
individuele aandacht voor de mentees, kunnen we daar helaas niet altijd op ingaan. Hieronder een
selectie van de activiteiten die we wel hebben uitgevoerd. Dit zijn activiteiten geweest die voor alle
mentees en mentoren open stonden. Binnen de programma’s vinden ook gezamenlijke activiteiten
plaats, zoals het sieraden maken bij Benefits for Girls.
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Vaartocht aangeboden door het Havenbedrijf
Op 28 juni 2017 bezorgde de afdeling Communications & External Affairs van Havenbedrijf
Rotterdam onze mentees en mentoren een ongelooflijke middag. Met een geheel verzorgde tocht
met de Nieuwe Maze (het directieschip) is de haven verkend en is er veel geleerd over verschillende
functies in de haven van Rotterdam.
Als klap op de vuurpijl kregen we een cheque overhandigd ter waarde van € 2.375,- verzameld onder
de medewerkers. Door het grote enthousiasme en de energie aan boord hebben zich vervolgens nog
vijf medewerkers gemeld als mentor. Dit alles onder leiding van Marjolein Boer, onze oud-mentor en
werkzaam bij het Havenbedrijf.
Bezoek aan Space Expo Center
Een persoonlijke rondleiding voor een aantal mentees bij de Space Expo in Noordwijk door niemand
minder dan astronaut André Kuipers, hoe krijg je dat nou voor elkaar?
Tijdens een veiling van ‘Stichting Diabetes Onderzoek Nederland’ bood Arco van Nieuwland op de
kavel ‘Ruimtereis met André Kuipers’. Hij besloot dit cadeau te doen aan Stichting B for You, zodat
een aantal van onze mentees de kans kon krijgen om André Kuipers te ontmoeten, hem het hemd
van het lijf te vragen en uitvoerig rond te kijken op de Space Expo in Noordwijk. Tijdens de
rondleiding kreeg de groep uitleg bij onder meer de Sojoez, het echte ruimteschip waarmee André in
de ruimte is geweest. Vervolgens zijn ze gaan uitwaaien op het strand en daarna werd de dag
afgesloten met een diner bij Grand Hotel Huis ter Duin. Het was een ervaring die de mentees niet
snel zullen vergeten.
Een happy B-day in De Kuip
Op 14 oktober vond een zeer geslaagde B-day plaats. Bijna 90 mentoren en mentees waren
aanwezig, waaronder zowel jongens als meisjes. In het kader van het 15 jarig bestaan van B for You is
de B-day groots aangepakt en vond deze plaats in de Kuip onder andere met medewerking van
Stadion Feyenoord NV. Het programma bestond uit een 'persconferentie' met oud-profvoetballer
Ben Wijnstekers, diverse balspelen, een rondleiding en een lunch. En natuurlijk kon onze
ambassadeur Jean Paul Boëtius niet ontbreken bij het feest! Iedereen kreeg de kans om met hem op
de foto te gaan en een handtekening te vragen. We hebben veel blije gezichten gezien!
Thuiswedstrijden Feyenoord
Stichting Bevordering Volkskracht heeft twaalf seizoenkaarten voor voetbalwedstrijden van
Feyenoord beschikbaar gesteld aan stichting B for You. Deze kaarten zijn bij elke wedstrijd gebruikt
door koppels. Het bezoek aan de Kuip is voor de meeste mentees, maar soms ook voor mentoren,
een onvergetelijke belevenis. En dat helemaal toen Feyenoord kampioen werd.
Music Matters
Deze stichting heeft in de zomer twee keer een compleet verzorgde muziek- en dansdag
aangeboden. Daar hebben meerdere mentorkoppels gebruik van gemaakt.
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Wat mentoring is, werd prachtig verwoord door een mentee die samen met John
Buijsman onze benefietavond mocht presenteren. Zij vatte de avond samen met de
uitspraak: ‘’Ik zag jullie naar me kijken en ik dacht: Jullie denken dat ik het kan, dus dan
kan ik het ook.”

6. PR en communicatie
Dit jaar is flink ingezet op internet en social media. De Facebook-groep is verder uitgebouwd en er
zijn leuke artikelen in gedeeld. Ook is er opnieuw gekeken naar LinkedIn en ook dit medium werd in
2017 beter ingezet. Mentoren, ouders van mentees, verwijzers, ambassadeurs, partners, fondsen,
bedrijven, verdere relaties en geïnteresseerden ontvingen in 2017 tienmaal onze nieuwsbrief. De
nieuwsbrief, die wordt gemaakt via het systeem Mailchimp, heeft linken naar de website en wordt
ook via Facebook verspreid.
Benefits-show
Omdat B for You 15 jaar bestaat, is er op 20 november een groots Benefiet- en jubileumfeest
georganiseerd met als thema ‘Rotterdams talent’.
Tijdens een wervelende show in Kantine Walhalla op Katendrecht is een bedrag van € 28.800 ,opgehaald voor mentorprogramma’s van onze stichting. Dit was mogelijk dankzij de inzet van een
tiental artiesten, vele vrijwilligers en zo’n 120 betalende bezoekers die BforYou een warm hart
toedragen. Met de opbrengst van deze ‘Benefits-show’ is het mogelijk extra koppels een jaar lang bij
elkaar te brengen.
Tijdens de speciale avond trad een keur van artiesten op voor het goede doel. Geheel in lijn met het
karakter van onze mentorprogramma's waren er niet alleen optredens van bekende artiesten als
Ruth Jacott, Dina Medina, Andre Heuvelman, Tasha’s World en Jared Hiwat, maar werd het podium
ook betreden door aanstormend talent. Zo waren er optredens van Hip Hoppers ‘La Familia’ en
‘Afrocrew’. Stand-up comedian Tim Hartog en Spoken Word-artist YMP zorgden voor het
spreekwoordelijke verbale zout in de pap, met hier en daar ook wat peper.
De presentatie van de avond met een Benefiet-veiling, quiz en loterij was in handen van een
gelegenheidsduo: de gepokt en gemazelde entertainer John Buijsman werd geassisteerd door sidekick Jussara. Zij is één van onze mentees en gaf gelijk een briljant visitekaartje af met haar ambitie om
‘de beste presentatrice van Nederland’ te worden.
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7. Samenwerkingspartners
7.1. Ambassadeurs
In 2017 waren 21 ambassadeurs actief voor B for You, die allemaal op hun eigen wijze en binnen hun
eigen mogelijkheden de stichting ondersteunden.
Sinds september 2017 is Aram Hassan actief als ambassadeur. Hij is psychiater, specialist in
traumaverwerking en oprichter van Psychiaters zonder Grenzen naar analogie van Artsen zonder
Grenzen. Gezien zijn achtergrond en ervaring zal hij zich met name voor Mentoren010 inzetten.
De voornamelijk in Rotterdam gewortelde ambassadeurs ondersteunden ons wederom bij het
organiseren en uitvoeren van de benefietavond. Daarnaast zijn zij actief door ingangen bij bedrijven te
vinden in het kader van de werving van mentoren. De ambassadeurs zijn: Ruth Jacott, Frans Lavooij,
Lionel Eersteling, Jos van der Vegt, Ton Wesselink, Mai Elmar, Melanie Post van Ophem, Mark van
der Eerden, Marc van Staveren, Jean-Paul Boëtius, Ton Geerts, Korrie Louwes, Hans Vervat, Niek
Baar, Yootha Wong-Loi-Sing, Omani Ormskirk, Henk Aron, Kees Vrijdag, Peter Goedvolk, Sharita
Narain en Aram Hassan.

7.2. Acties en samenwerking met diverse partijen
Als B for You bedrijven benadert, is dat in eerste instantie om samen mentoren te werven. In de
tweede plaats in verband met faciliteiten die door het bedrijf beschikbaar worden gesteld en in de
derde plaats als sponsor.
In 2017 zijn de volgende activiteiten door bedrijven mogelijk gemaakt:
- Rabobank heeft net als voorgaande jaren kaartjes beschikbaar gesteld voor de
ZOOmeravonden in juni en september in Diergaarde Blijdorp. Ook in 2017 maakten
mentorkoppels daar met plezier gebruik van.
- Robeco heeft ons gedurende ongeveer 8 jaar gesteund. In 2017 hebben zij besloten om de
samenwerking te beëindigen en zich op een ander maatschappelijk doel te richten. Wij
danken hen voor de jarenlange ondersteuning die zij ons gaven, zowel op het gebied van de
werving van mentoren, als ook op facilitair en financieel gebied.
- Ook met Woonstad Rotterdam is een langdurige samenwerking opgebouwd. Er is regelmatig
contact en dit jaar maakten we kennis met een nieuwe contactpersoon die de enthousiaste
inzet van haar voorgangers m.b.t.de enthousiast samenwerking voortzet. In 2017 zijn twee
presentaties gegeven aan de medewerkers en is een mentormeeting gefaciliteerd door
Woonstad Rotterdam.
- Met Rotterdampas is een afspraak gemaakt dat alle mentoren deze pas met 25 euro korting
kunnen aanschaffen.
- St. Bevordering van Volkskracht heeft ook dit jaar weer seizoenkaarten beschikbaar gesteld
voor mentorkoppels om de thuiswedstrijden van Feyenoord te bezoeken.
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8. Positie en kennisdeling
8.1. Landelijk: Kenniskring Mentoring/Masters in Mentoring
Met de vijf Masters in Mentoring is verder gegaan met het ontwikkelen van de Kenniskring
Mentoring. Er is een jaarplan gemaakt, waarin opgenomen staat wat de activiteiten zijn die
gezamenlijk worden georganiseerd in het kader van kennisdeling en wie de verantwoordelijke is voor
een thema. De Kenniskring is drie keer bij elkaar geweest. Er zijn twee Kenniscafe’s georganiseerd
onder andere over de rol van ouders en Mentoring. De samenwerking wordt gefaciliteerd door het
Oranjefonds.

8.2. Regio en stad
Rotterdam Mentorstad, een initiatief van Hogeschool Rotterdam en Stichting B for You, is een
samenwerkingsverband waaraan diverse mentorprogramma’s deelnemen. Zoals Mentoren op Zuid,
Big Brothers Big Sisters Rotterdam, Mentorproject Rotterdam, Talentcoach, de Verre Bergen,
gemeente Rotterdam en B for You. In 2017 is Rotterdam Mentorstad twee maal bij elkaar geweest.
Thema’s waren onder meer: een vorm van uitwisseling van mentoren en een samenwerking in het
programma Elke Jongere Telt van de gemeente Rotterdam.
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Mentee: “Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet!”

9. Stichting B for You
9.1. Team
De personeelsformatie van B for You in 2017 was vijf fte’s, verdeeld over de volgende functies:
•
1 directeur/bestuurder (parttime)
•
1 projectleider
•
5 (parttime) projectmedewerkers. In de loop van het jaar is het team uitgebreid met twee
projectmedewerkers voor Mentoren010 en Benefits for Kids MVS/School’s cool.
•
1 officemanager
Daarnaast heeft B for You diverse stagiaires en vrijwilligers. Zo konden wij een beroep doen op een
Syrische vluchteling die in het kader van zijn integratie en ontwikkeling hielp bij de ontwikkeling van
het programma Mentoren010 en bij de informatievertrekking aan ouders en mentees, bijvoorbeeld
door te vertalen.
Voor heel B for You geldt dat de ondersteuning van het primaire proces steeds belangrijker wordt.
De rol van een ervaren officemanagement is daarin cruciaal, maar heeft door wisselingen niet altijd
optimaal gefunctioneerd. Hierdoor ontstond extra werkdruk bij het gehele team. Gelukkig is het
werkproces weer op orde en is het officemanagement weer gedegen opgebouwd. Door de inzet van
het team konden we de extra aanwas van mentoren opvangen en extra trainingen organiseren.

9.2. Mentorlink registratie Systeem
In 2017 is een start gemaakt met de implementatie van een nieuw registratiesysteem: MentorLink 2.0.
Na onderzoek is een samenwerking aangegaan met Data-flow. Deze organisatie heeft ervaring
opgedaan met het opzetten van een systeem van voor School's cool Amsterdam.
Een nieuw systeem en het op maat aanpassen voor B for You vergt tijd en extra inzet van teamleden.

9.3. ANBI status
De organisatie heeft op basis van haar doelstellingen en activiteiten uit het verleden de ANBI status
verworven. B for You heeft zich sinds 2013 aangesloten bij Kennisbank Filantropie waarop de
gegevens van de stichting te vinden zijn. http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you.

9.4. Raad van Toezicht
Dit jaar vierde Stichting B for You het 15-jarig jubileum. Verder stond 2017 in het teken van
uitbreiding van het programma-aanbod en gecontroleerd groeien van de organisatie.
De Raad van Toezicht is positief over de ontwikkeling van de stichting, maar realiseert zich ook de
kwetsbaarheid vanwege de schaal van de organisatie. Gelukkig konden er vanwege de groei twee
medewerksters worden aangetrokken, waardoor de flexibiliteit is toegenomen. De politieke
ontwikkelingen en daaraan gekoppelde beleidskeuzes kunnen invloed hebben op de werkzaamheden
en mogelijkheden van de stichting. Daarom is besloten na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een
themabijeenkomst hieraan te wijden. Extra aandacht is er voor de investering in de andere
geldstromen, om de afhankelijkheid van de stichting van fondsen te verminderen. De samenstelling
van de RvT is onveranderd gebleven, tegelijkertijd was het ook het eerste volledige verslagjaar waarin
de voorzitter functioneerde.
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Helaas is het langstzittende lid, Wil van der Hoek, op 18 december na een zware ziekteperiode
overleden. Haar grote betrokkenheid leidde ertoe dat zij nog wel de laatste vergadering aanwezig
was, ondanks haar ziekte. Wij koesteren de herinnering aan haar als iemand die gedurende vele jaren
haar rol als lid van de RvT met enthousiasme en betrokkenheid heeft ingevuld. We hebben uitgebreid
mogen profiteren van haar kennis en netwerken.
In 2017 is in maart, september, oktober en december vergaderd. Een aantal keer heeft de voorzitter
een kort informeel overleg gehad met de bestuurder, zowel ter voorbespreking van vergaderingen
als om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
De volgende onderwerpen zijn in de vergaderingen besproken:
• Goedkeuring Jaarrekening en jaarverslag
• Calamiteitenprotocol, privacy- en
2016
klachtenregeling en gedragscode.
• Werkplannen van de programma’s en
• Mogelijke Verhuizing
stand van zaken, BenefitsforKids,
• Governance
BenefitsforGirls,M010, School’s cool
• Jaaragenda
• Resultaatdoelstellingen 2017
• Rooster van aftreden
• Kwartaalrapportages en
• Procedure vervulling vacature RvT en
liquiditeitsprognoses 2017
behoefte aan junior lid/stagiaire om ervaring
• Jaarplan 2018
op te doen.
• Begroting 2017 en 2018
• Herbenoeming J. Veenendaal, vanwege
• Kennismaking met ambassadeurs
aflopen van haar 1e termijn.
• Personele bezetting stichting
• Samenwerking met Stichting Nieuw Thuis
Rotterdam
• Benefietshow/Fundraising
• Werkwijze Benefits for Business
In december 2017 heeft in de besloten vergadering apart de procedure rond de zelfevaluatie van de
RvT plaatsgevonden. De zelfevaluatie vond zonder externe begeleiding plaats, maar met
gebruikmaking van een ‘checklist zelfevaluatie van de RvT’.
Een van de conclusies is dat er noodzakelijk aanvulling van de RvT moet plaatsvinden en tevens dat er
ruimte is voor een minder ervaren jonge/potentiële toezichthouder om ervaring op te doen.
Voor de ontstane en juniorvacature worden profielen opgesteld, met als doel om in het eerste
kwartaal van 2018 tot invulling te komen.
Een ander punt van bespreking was de (positieve) beoordeling van het functioneren van de
directeur/bestuurder en de aanpassing van de conceptovereenkomst met Legato.
In maart heeft Mazars voor het eerst werkzaamheden en controle verricht ten behoeve van de
jaarrekening over 2016. Deze is met hen besproken op 24 maart 2017 en voorzien van een
goedkeurende verklaring. De bestuurder is decharge verleend over het betreffende boekjaar.
De stichting voldoet met bovenstaande aan de Principes van Good Governance naar analogie van de
Governancecode in de Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De leden hebben afzonderlijk
ook de Benefietavond en de B-day bezocht en anderszins hun netwerken en contacten voor de
organisatie ingezet.
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Samenstelling
Raad van Toezicht
Dhr. R. van der Post

Functie
Vanaf 6-9-2016

Drs. W.S. van der
Hoek

Lid
Vanaf 1-1-2012 tot 18
december *

J. Veenendaal

Lid
Vanaf 27-06-2014

Bestuur
Mr. W.L. GillisBurleson

Directeur/Bestuurder

(neven)functies
- adriana123advies, zelfstandig adviseur
Wonen-Zorg-Onderwijs
- Lid Raad van Commissarissen
Bouwvereniging “Onze Woning” (BVOW)
- Lid Onderzoeksraad Veldacademie
Rotterdam
- Voorzitter Stichting Vrienden van Ypsilon
- Directeur Ruimte en Wonen, Dienst
Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den
Haag
-Lid van de Raad van Toezicht 3 B Wonen
te Lansingerland
-Lid van de Rotterdamse Raad van kunst
en cultuur
-Voorzitter van de beroepenveld
commissies van de Willem de Kooning
academie
- Directeur/eigenaar Legato BV
- Lid Raad van Commissarissen Rabobank
Rotterdam
- Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer
- Lid RvC stichting Woonplus
- Bestuurslid Stichting Bevordering van
Volkskracht
- Bestuurslid Centrum voor
Ambachtseconomie/AmbachtNederland
- lid curatorium van de Mandelestichting en
jurylid van de Mandelepenning.

Namens de Raad van Toezicht op 23 maart 2018

Dhr. R. van der Post
Voorzitter
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10. Financiën
De omzet is het afgelopen jaar gegroeid, maar niet zoals begroot. Door de start van de 2 nieuwe
programma’s zijn er meer middelen toegezegd, maar door vertraagde looptijd valt een deel in 2018
en de aanloop en ontwikkelkosten moesten wel in 2017 geboekt worden. Er zijn tevens 2 nieuwe
medewerkster gestart en een andere officemanager in dienst getreden. Hierdoor zijn de
personeelskosten hoger.
Extra geld waren we kwijt aan de investeringen in Mentorlink2.0 en overstap op Microsoft365.
De Benefietavond die € 28.800 heeft opgeleverd voor de diverse programma’s.
Crowdfunding echter blijkt veel lastiger te zijn, dan ingeschat en draagt daardoor niet bij aan de
omzet.
Onderstaand een samenvatting van de jaarrekening. (overgenomen uit de goedgekeurde jaarrekening)

Baten en Lasten

31-12- 2017
€

Subsidies en Fondsen

€
366.137
61.055

Overige opbrengsten
427.192

Huisvesting
Lonen en Salarissen

21.776
222.103

Sociale Lasten en pensioenen

39.277

Overige personeelskosten

15.662

Project en inkoopkosten

73.356

Organisatie en kantoorkosten

33.551

Algemene en Accountantskosten

13.726

Afschrijvingen

5.217
424.668

Bankrente- en kosten
Resultaat

-308

-308
2.216
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Bijlage 1 Programma’s Stichting B for You
In deze bijlage is een uitgebreider informatie over het verloop van de programma's opgenomen.

A. Benefits for Kids
Mentee
Mentor
Duur
Start
Locatie

Jongens en meisjes van 8 t/m 14 jaar
vanaf 18 jaar, o.a. vanuit bedrijfsleven
gedurende min.1 jaar, 2x per maand activiteit
Maandelijks
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en in
2018 ook in Hoek van Holland

Looptijd: 1 januari 2017 - 31 december 2017
Dit mentorprogramma wordt al 15 jaar uitgevoerd door de stichting B for You.
Benefits for Kids heeft een steeds grotere bekendheid opgebouwd in de regio. Steeds meer
organisaties die met jongeren werken zien het belang van mentoring. Dat betekent dat vanwege de
resultaten in 2017 het gebied waarop Benefits for Kids actief is weer wordt uitgebreid in 2018.

1

Resultaten per 2017
Matches per 1 januari 2017 (overloop)

Aantal
56

2

Nieuwe matches in 2017

•

Waarvan Schiedam

•

9

•
3

Waarvan Vlaardingen/Maassluis
Afgesloten/afgeronde matches

•

10
33

•

Waarvan Schiedam

•

1

•
4

Waarvan Vlaardingen/Maassluis
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)

•

5
432

5

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

88

300

Wat ging er goed bij Benefits for Kids?
Gezien de gunstige resultaten die mentoring oplevert is voor 2018 vanuit de gemeente Rotterdam,
naast de gebieden Feijenoord en Noord, ook voor Delfshaven een toezegging gedaan om matches te
organiseren. Het CJG in Hoek van Holland heeft op basis van goede ervaringen in Maassluis de vraag
gesteld om ook een aantal kinderen uit Hoek van Holland te kunnen aanmelden in 2018. Ook daar is
vanuit de gemeente Rotterdam een toezegging in gedaan. Wij zijn blij met het vertrouwen dat er is in
de trajecten van Benefits for Kids. Het TIJ rapport geeft in dat kader onze sterke kanten weer.
In 2017 is ook bij de mentoren van Benefits for Kids het Passiepoort geïntroduceerd: een logboek
waarin de koppels hun avonturen en ontwikkelingen kunnen bijhouden. De mentee krijgt het
Passiepoort aan het einde van het traject mee als herinnering.
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Waaraan is het succes te danken?
Het succes is o.a. te danken aan de ervaring en de netwerken die zijn opgebouwd. B for You kon in
2017 haar 15-jarig bestaan vieren, en overleven door doorzettingsvermogen en creativiteit van de
organisatie ondanks bezuinigingen in het verleden. Dat schept vertrouwen. Daarbij wordt er steeds
meer aandacht besteed aan de begeleiding van mentoren en aan de invloed die zij op het
mentortraject kunnen hebben. Professionaliteit en kwaliteit zijn sterke punten van B for You in het
algemeen. De verwijzende organisaties en professionals zijn zich hier ook van bewust. Onze
ambassadeurs hebben wederom hun netwerken ingezet om te ondersteunen op het gebied van de
werving van mentoren, maar ook om financiële steun te verwerven. Mede dankzij hun inzet is ook in
2017 een benefietavond, de ‘Benefits-show’ georganiseerd.
B for You is een kleine flexibele en wendbare organisatie en kan snel reageren. Zowel op interne
zaken die aanpassing nodig hebben als op externe ontwikkelingen en kansen.

Wat kan beter?
We startten met de implementatie van een nieuw registratiesysteem, Mentorlink 2.0, omdat het
voorgaande niet meer functioneel ondersteund zou worden door de leverancier. Een nieuw systeem
en het op maat aanpassen voor B for You vergt tijd en extra inzet van teamleden.
Wat ons nog steeds voor een grote uitdaging plaatst is het werven van vooral mannelijke mentoren.
Hier is extra op ingezet door vooral te werven bij ondernemersnetwerken, serviceclubs en bedrijven
waar ook veel mannen werken. Het resultaat is daardoor licht verbeterd, maar niet in die mate dat
we daar al tevreden over zijn.

Veranderingen bij Benefits for Kids in 2017
Ten aanzien van het proces van werving, selectie, training en matching zijn in 2017 geen
veranderingen ingezet. Wel is er in 2017 een nieuwe medewerker gekomen die de uitvoering van
Benefits for Kids voortvarend heeft opgepakt.

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Een leerpunt is geweest dat het proces van aanmelding tot en met matchen een lang en intensief
traject is waar veel formele zaken en stappen in gezet moeten worden. Bij het ontbreken van een
vaste officemanager bleek dat het proces gauw vertraging opliep.
Een ander punt is dat er vasthoudend mannelijke mentoren moeten worden geworven, omdat het
aandeel mannelijke mentees structureel hoger is.
Het meetsysteem voor de ontwikkeling van de mentees met behulp van kapitaalgebieden wordt nu
gebruikt, maar inrichting daarvan behoeft nog verbetering. Zo willen we dat het proces voor
mentoren en ouders versneld wordt. Hiervoor is voor 2018 financiële steun toegezegd door
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam.

B. Benefits for Kids Maassluis/Vlaardingen/ Schiedam (MVS)
Looptijd: maart 2017-1 maart 2018
Gegeven de wens van de gemeente Schiedam om zowel het programma School’s cool als Benefits for
Kids uit te voeren is een samenwerking tussen stichting School’s cool en stichting B for You ontstaan.
De programma’s zijn gestart op 9 maart 2017 in de Raadszaal van de Gemeente Schiedam onder
aanwezigheid van de financiers en genodigden vanuit het netwerk.
Voor de uitvoering van Benefits for Kids MVS en School’s cool Schiedam is een nieuwe medewerker
bij B for You aangesteld voor 24 uur p/week.
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Naast de gemeente Schiedam is ook het Fonds Schiedam Vlaardingen betrokken. Deelname van het
fonds betekent dat er naast Schiedam ook kinderen uit Vlaardingen en Maassluis aangemeld kunnen
worden.
Hieronder zullen beide programma's afzonderlijk aan de orde komen, maar bij de
wervingsactiviteiten voor mentees zijn beide programma's onder de aandacht gebracht.

Wat ging er goed bij Benefits for Kids Maassluis/Vlaardingen/Schiedam?
Omdat het programma in 2017 voor het eerst in Schiedam is uitgevoerd, worden hieronder de
activiteiten genoemd die ingezet zijn om zowel Benefits for Kids als School’s cool onder de aandacht
te brengen.
Vanuit de organisaties in Schiedam was er een open houding om contacten te leggen.
Er zijn met onder meer 22 organisaties gesprekken gevoerd en/of presentaties gegeven (met een
aantal organisaties is intensiever en dus meerdere malen contact):
• “Onderwijs dat past” met coördinatoren
basisscholen en voortgezet onderwijs, zorg
coördinatoren
• Wijk Ondersteuningsteams (WOT’s)
Schiedam-Zuid, WOT SchiedamNieuwland, WOT Schiedam-Oost
• Minters, gezinsspecialisten coördinator
basisonderwijs en voortgezet onderwijs
• Minters coördinator Wijkteams
• Dock coördinator jeugdwerkers en
maatschappelijk werkers en leden van het
team Schiedam-oost

•
•
•
•
•
•
•
•

Livable
Gemeente Schiedam Afdeling Onderwijs en
Wijkprocesmanager
Gemeente Vlaardingen Afdeling Zorg
School’s cool Delft, Westland en Amsterdam
Lentiz, Livecollege, VOS
VluchtelingenWerk
Jeugd en Senioren
Netwerkbijeenkomst Schiedam
VluchtelingenWerk

Waaraan is het succes te danken?
Mede door de intensieve inzet en aandacht voor het opbouwen van het netwerk is de bekendheid
van B for You snel gegroeid en werden met name na de zomer de mentees aangemeld.

Wat kan beter?
De werving van mentoren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verloopt langzamer dan gehoopt.
De ervaring leert dat het soms een jaar duurt voordat een programma op volle sterkte draait.
Er wordt veel tijd besteed aan het opbouwen van een netwerk van waaruit mentoren gegenereerd
kunnen worden. Diverse bedrijvennetwerken zijn bezocht en benaderd.
Voor één kind, waarvan we beoordeelden dat het snel een mentor moest krijgen, maar waarvoor die
nog niet beschikbaar was, hebben we samengewerkt met YETS foundation. Hier is ruimte gevonden
om met name de vrijetijdsbesteding alvast in te vullen, onder meer door twee keer per week
trainingen en ondersteuning van een coach.

Veranderingen in 2017
Benefits for Kids MVS is pas in 2017 gestart en er zijn nog geen veranderingen ingevoerd.
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Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Tot nu toe geen echte leerpunten, want B for You heeft het al eerder ervaren, maar ook nu blijkt dat
het werken in een nieuw gebied een lange adem nodig heeft. De basis, de infrastructuur om
mentoren en mentees uit te kunnen werven, kost minimaal een jaar investeren in netwerkactiviteiten
en bedrijven benaderen voordat het voldoende aanmeldingen gaat opleveren. De werving van
mentoren vraagt nog meer tijd dan de werving van mentees.

Fondsen en Partners Benefits for Kids MVS
De uitvoering van het programma in het gebied Schiedam wordt gefinancierd door de gemeente
Schiedam in samenwerking met het Fonds Schiedam Vlaardingen. Dit fonds draagt ook bij aan het
gebied in Vlaardingen en Maassluis.

C. School's cool
Mentee
Mentor
Duur
Activiteiten
Start
Locatie

Kinderen uit groep 8, 1e jaar voortgezet onderwijs
Volwassenen
Gedurende min.1,5 jaar, wekelijks tijdens
schoolperiodes
Bij het kind thuis ondersteunen met school
gerelateerde zaken
Rond start van schooljaar
Schiedam

Looptijd maart 2017- maart 2018

1

Matches per 31-12-2017

Aantal
5

2

Geworven mentoren

10

Geworven mentees

10

Mentoren in proces

8

4

Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)

30

5

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)
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Op verzoek van de gemeente Schiedam is B for You een samenwerking aangegaan met de landelijke
stichting School’s cool om dit programma in Schiedam op te kunnen zetten. School’s cool is bedoeld
voor kinderen die onvoldoende begeleiding van huis uit (kunnen) krijgen om de overstap naar de
middelbare school op een goede manier te laten verlopen. Het project werkt volgens de formule van
School’s cool Nederland. Verspreid over het land zijn nog vijftien andere vestigingen actief.
Dit mentorprogramma kent een andere invulling dan de andere programma’s van B for You.
Het grootste verschil is dat de mentor bij de mentee thuis aan de slag gaat en intensief contact met
de school(begeleiding) onderhoudt. In de andere mentorprogramma’s van B for You gaat de mentor
met de mentee op pad.
De mentor richt zich op alle zaken die aan school raken, op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de leerling en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij school. Het gaat om een eenop-een begeleiding bij de leerling thuis, eenmaal per week, gedurende anderhalf jaar. Het was dus
even wennen om deze werkwijze helder over het voetlicht te krijgen bij beoogde partners.
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Wat ging er goed bij School’s cool?
Onder Benefits for Kids MSV staan de organisaties beschreven waar ook School’s cool onder de
aandacht is gebracht. ‘Onderwijs dat past’ bleek vooral voor School’s Cool de juiste ingang te zijn.
In Schiedam begon de instroom van mentees pas na de zomervakantie en waren extra acties op het
VO nodig. Deze acties hebben de aanmelding van kinderen ondersteund, maar waren ook gericht op
verbreding van het netwerk en het aangaan van samenwerking.

Waaraan is het succes te danken?
Het programma draait nog te kort om van successen te spreken, maar de matches die actief zijn,
verlopen goed. Een opvallend resultaat is dat twee leerlingen, die nog maar kort aan het programma
deelnamen, hun schoolprestaties al aanzienlijk hebben verbeterd met behulp van hun mentor van
School’s cool.

Wat kan beter?
Het programma is nog te kort actief om daar uitgebreid op toe te lichten. Wel zien we dat het
startmoment eerder had moeten liggen om kinderen voor het schooljaar dat start in september
aangemeld te hebben. Idealiter is namelijk de kennismaking met de mentor al in mei/juni gepland. Dat
was nu niet mogelijk, waardoor het aantal matches vooralsnog lager ligt dan gepland.

Veranderingen in 2017
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Voor het team van B for You werd snel duidelijk dat voor dit programma naar andere mentoren
gezocht moest worden. Mentoren die met name een onderwijsachtergrond hebben en het leuk
vinden te werken in de thuissituatie van het kind, waarbij ook altijd een ouder aanwezig is. Dat
betekent dat er ook andere kanalen dan de gebruikelijke ingezet moeten worden om aan de juiste
mentoren te komen.

Partners
De fondsen die de activiteiten van School’s cool ondersteunen zijn de gemeente Schiedam, Rabobank
Foundation, School’s cool Nederland/Kinderpostzegels en Fonds Schiedam Vlaardingen.
Samengewerkt wordt met Stichting Dock (welzijn en jongerenwerk) actief in Schiedam. De
gesprekken hebben geleid tot het tekenen van een convenant om samen te werken.

D. Benefits for Girls
Mentee
Mentor
Duur
Activiteiten

Start
Locatie

Meisjes van 12 t/m 16 jaar, kwetsbare meisjes.
vrouwen vanaf 18 t/m 30 jaar, veelal HBO stagiaires
gedurende een schooljaar
1x per week als koppel één op één begeleiding en 10
groepsactiviteiten, gebaseerd op vijf thema’s: 1. Blik op
de toekomst, 2. Cultuur en ik, 3. Voeding, 4. Beweging,
5. Kunst en Cultuur.
augustus-oktober
Rotterdam
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Het programma Benefits for Girls kent over een jaar genomen twee looptijden. Die van 2016-2017
en die van 2017-2018. In het eerste geval worden de matches in juni en juli afgerond. Vanaf augustus
worden weer nieuwe matches gemaakt.
Voor het eerst waren er meteen al in oktober 2017 31 koppels gematcht.

1
2
3

Resultaten 2017
Matches per 1 januari 2017 (overloop 2016-2017)
Nieuwe matches in 2017 (2017-2018)
Afgeronde matches

4

• Waarvan succesvol afgerond
• Waarvan afgebroken/dematch
Geworven mentoren nieuw

•
•
5
6
7

Waarvan afgewezen/niet geselecteerd
Waarvan teruggetrokken/andere keuze
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 3)
Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

Aantal
37
31
37
28
9
65
20
11
204
52
28

Wat ging er goed bij Benefits for Girls?
Van de 37 trajecten hebben 28 koppels in 2017 het traject met succes afgerond, er waren drie
dematches en zes trajecten zijn om een andere reden afgebroken/gestopt. Bij de afgebroken matches
hadden drie mentees hun persoonlijke doelen bereikt. Zij startten een opleiding, vonden werk of
maakten sociale contacten.
De mentees zijn heel positief over hun mentoren, mede doordat we dit jaar meer koppelingen
maakten op basis van overeenkomsten. Dit hebben alle matches als heel positief ervaren. Hierdoor
zijn veel blijvende vriendschappen ontstaan.
In totaal zijn er 43 mentees nieuw aangemeld voor het programma dat in augustus 2017 is gestart.
De aanmeldingen kwamen van basisscholen via SMWR (schoolmaatschappelijk werk), Flexus
Jeugdplein( nu Enver), William Schrikker Groep, CJG Rijnmond, CVD Noord, Bureau Jeugdzorg,
Bureau Frontlijn en Wijkteams.
Belangrijkste voorwaarde om toegelaten te worden met kans op een succesvol traject is de
intrinsieke motivatie en coachbaarheid van de mentee en commitment van de ouders.
Tijdens de intake komt bepaalde problematiek van de mentees wel aan de orde, maar gedurende de
match komt een aantal aspecten nog eens versterkt naar voren. Deze aspecten maken het
mentortraject soms tot een uitdaging. Zo constateerden de mentoren:
- weinig ondersteuning en stimulans vanuit de thuissituatie; beperkt referentiekader;
- er is sprake van een zwakke sociaaleconomische positie bij vele gezinnen, zoals armoede/schulden,
werkloosheid, laag opleidingsniveau, taalachterstand, (chronische) ziekte van een ouder/familielid;
- ouders zijn onvoldoende op de hoogte van het Nederlandse schoolsysteem en kunnen hun
dochter daardoor onvoldoende steunen bij haar studie- en beroepsmogelijkheden;
- ondanks de vele voorlichting over relaties en seksualiteit blijft het een taboe in gesprekken
daarover tussen ouders en hun dochter;
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- de leefwereld van de ouders, vaak binnen familie en de wijk, sluit onvoldoende aan bij de
verwachtingen van de meisjes en de eisen die de maatschappij aan de meisjes stelt met als gevolg
geen tot weinig sociale steun of rolmodellen in de directe omgeving;
- vanwege het gebrek aan brede interesse en initiatief, maar ook financiën van de ouders,
ondernemen de meisjes weinig als het gaat om vrijetijdsbesteding en sportieve activiteiten. Buiten
activiteiten in de wijk is er weinig affiniteit met mogelijkheden die de stad Rotterdam biedt of
kennis van de sociale kaart, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de Centrale Bibliotheek;
- pestgedrag (zowel verbaal als fysiek) op school en in de wijk.

LEEFTIJD MENTOREN
18-19 jaar

20-21

17%

22-23

24-25

17%

26-30 jaar

LEEFTIJD MENTEES
Leeftijd mentees

11 jaar

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

16 jaar
16 jaar
4% 11 jaar
18%
15 jaar
25%

11%

12 jaar
21%

12%
43%

14 jaar
18%

13 jaar
14%

Van de groep mentees is de jongste 11 en de oudste 17 jaar (geworden). Er zijn drie meisjes die niet
naar school gaan en er zijn meisjes die naar het speciaal basisonderwijs gaan.
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De redenen voor aanmelding zijn voor B for Girls apart in kaart gebracht.

Waaraan is het succes te danken?
Bevlogen mentoren die er met hart en ziel voor gaan.
De mentoren van Benefits for Girls hebben wederom een zeer actieve bijdrage geleverd aan de
ondersteuning van de meiden. Het zijn voornamelijk studenten die een sociaal-maatschappelijke of
pedagogische opleiding volgen. Door de goede samenwerking met de Hogeschool Rotterdam is het
mentorprogramma opgenomen als een stageplaats voor de studenten.
Gezien de complexe inhoud en met name het opbouwen van de relatie met de mentee en ouders in
de beginfase, is duidelijk dat mentoren over competenties en vaardigheden dienen te beschikken
zoals: beschikbaarheid, organisatietalent, belangstelling, empathie en geduld, betrokkenheid bij de
doelgroep, coachbaarheid, doorzettingsvermogen, creativiteit en netwerkvaardigheden. Hier worden
zij ook op geselecteerd, maar in de uitvoering wordt pas echt duidelijk wie al deze facetten
beheersen of kunnen ontwikkelen.
De groepsactiviteiten zijn een onlosmakelijk deel van het Benefits for Girls programma en ze werden
goed bezocht. De gemiddelde opkomst was ruim 65%. Absentie is meestal vanwege school of ziekte.
Voor de mentees zijn de bijeenkomsten hét moment om andere meiden te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over het thema “loverboys”. Hierbij
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hebben we rekening gehouden met de leeftijdsverschillen van de mentees. Beide bijeenkomsten
hebben grote indruk gemaakt op de mentees, maar ook op de mentoren.
Daarnaast was er een ‘Motivational speaker’ Maria Berkeveld heeft twee bijeenkomsten verzorgd:
Sociale vaardigheden en Toekomstperspectief.
De workshop sieraden maken zorgde voor zoveel enthousiasme dat deze in beide lichtingen
meerdere malen is georganiseerd. Diverse keren is er een bezoek aan het Feyenoordstadion
gebracht, deelgenomen aan de vaartocht van het Havenbedrijf Rotterdam met als thema: Blik op de
Toekomst en bijeengekomen voor het diner bij Resto Van Harte. Sport en bewegen heeft zowel
individueel als groepsgewijs aandacht gekregen, onder andere door deelname aan Skatefever.
In de uitgebreidere projectrapportage die er is, wordt duidelijk dat op alle gebieden van emotioneel,
academisch, cultureel en sociaal kapitaal Benefits for Girls succesvol is. De begeleiding en aandacht
vanuit medewerkers van B for You is belangrijk om de kwaliteit van mentoring te kunnen
waarborgen. Met het kapitalenonderzoek zijn de eerste stappen gezet om de ontwikkeling van onze
mentees te kunnen meten. Vooral de mentoren ervaren het als een houvast om hun traject richting
te geven.
Over het algemeen zijn de mentees zeer positief als het gaat over hun mentor. Voor hen is de mentor
een rolmodel, maar vooral ook een steun en toeverlaat. Een mentor is als ‘een vriendin of grote zus’.
Opvallend is dat zij ervaren dat er een goede ‘klik’ is en dat zij een aantal dingen gemeenschappelijk
hebben, zoals hobby’s, levenservaring en dergelijke. De mentees vinden het feit dat hun mentor een
’luisterend oor’ biedt, het belangrijkste. De mentor is door haar houding vaak een ‘rustgevende
factor’ in het leven van de mentee. Het beëindigen van een traject is voor de koppels geen
gemakkelijke opgave gebleken. De organisatie besteedt aandacht aan het ‘afscheid nemen’, maar
tevens wordt een informele voortzetting van het contact gestimuleerd.

Wat kan beter?
Het opmaken van een jaarplanning samen met een groep mentoren heeft haar vruchten afgeworpen.
Eerder werven van mentees en mentoren om eerder te kunnen matchen. Dit jaar waren we eind
september begonnen met het werven van mentees.
Passiepoort beter onder de aandacht brengen en hierin begeleiden.
Het budget brengt nu veel administratieve rompslomp mee vanwege bonnen en dergelijke.

Veranderingen in 2017
Waar in de nieuwe lichting aan gewerkt is, is het meer in lijn brengen van de student-mentoren (die
graag studiepunten vergaren) in combinatie met soms wisselend contact met mentees. Aangezien het
doel van de mentee voorop staat, worden student-mentoren er bij de werving nadrukkelijk op
gewezen dat een match ook kan mislukken en daarmee de stageperiode.
In de lichting van 2017-2018 worden de student-mentoren meer ingezet om de activiteiten te helpen
organiseren, onder regie van de projectmedewerker. Dit levert zowel voor henzelf als voor de
mentees meerwaarde op. Ook worden studenten ingezet om nieuwe mentoren te werven op de
Hogeschool door hun verhaal en hun ervaringen te delen met medestudenten.
Mentoren die een opleiding volgen in de hulpverlening vinden het nog steeds lastig om niet de
hulpverlenersrol te vervullen. Het mentorschap vraagt om het benadrukken van de informele en
ondersteunende rol die de mentoren hebben.
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Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Eerder beginnen met werven van mentees. De werving van meisjes in de leeftijdscategorie 12 t/m 16
vergt meer aandacht, juist omdat er op één moment in het jaar wordt gestart en er dan dertig
mentees klaar moeten staan.
Er is een behoefte aan introductiebijeenkomsten met meer interactieve didactische werkvormen
waardoor in de beginfase al een onderling en stevig sociaal netwerk opgebouwd kan worden.
Mentoren en mentees gaven aan de workshops in twee groepen naar leeftijdscategorie te splitsten,
zodat zij beter aansluiten bij de activiteiten en belevingswereld van de mentees. Een groep voor het
basisonderwijs en een groep voor het middelbaar onderwijs. Dit is met name bij het thema
Loverboys en Toekomstperspectief gebeurd.

De partners en financiers van BenefitsforGirls zijn veel en divers.
Financiële ondersteuning komt van het Sint Laurensfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht,
Oranje Fonds, VSB Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Boschuysen, Kinderzorg DHRotterdam, Stichting Kindertehuizen Rotterdam en het Maria Elias Fonds.
Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn onder andere Resto Van Harte, Stichting
De Nieuwe Banier, Havenbedrijf Rotterdam, Brightideaz, Fier, Stichting Open Ogen, wijkteams,
schoolmaatschappelijk werk, Flexus jeugdzorg (nu Enver).

E. Mentoren010
Mentee
Mentor
Duur
Activiteiten

Kinderen van 6 t/m 16 jaar met verblijfsstatus
Volwassenen vanaf 18 jaar
Gedurende min.1 jaar, 2x per maand activiteit
Min. 2x per maand als koppel het grootste deel (75%)
van de tijd gericht op het kind en een klein deel van
de tijd op de rest van het gezin, m.n. de ouders en
hen o.a. ouders betrekken bij het onderwijs
maandelijks
Rotterdam

Start
Locatie
Looptijd : 1 mei 2017-1 mei 2018

1

Matches per 31-12-2017

Aantal
15

Match niet meer actief/opnieuw matchen

2

Geworven mentees

23

•
•
2

Geplande matches mentees
Geworven mentoren
•

3
4

Waarvan 18 jongens en 5 meisjes

Afgehaakt/Teruggetrokken

4
25
6

• Matchklare mentoren
Indirect bereikte kinderen (broers/zussen etc. gem 4)

4

Bereikte professionals
(vrijwillige mentoren, verwijzers, hulverleners etc.)
Bereikte organisaties
(scholen, gemeenten, serviceclubs, jeugd(zorg)instellingen, bedrijven etc.)

60

92

9
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Er werd vooral gekeken naar hulpvragen, interesses en sociale context.
Er zijn vijftien matches gemaakt, waarvan dertien actief. De mentees zijn voornamelijk jongetjes en de
mentoren zijn overwegend vrouwelijk.
Mentoren010 is er voor kinderen van 6 t/m 16 jaar met een verblijfsstatus. Zij krijgen een mentor,
die zich het grootste deel (75%) van de tijd richt op het kind en een klein deel van de tijd op de rest
van het gezin en met name de ouders. De mentor is gedurende een jaar gekoppeld aan het gezin en
is een vast aanspreekpunt. Dit programma is in april/mei 2017 van start gegaan en het eerste jaar
heeft een looptijd tot en met april 2018.
Sinds oktober 2017 is er met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) een
samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin SNTR ook bijdraagt in de kosten om 25 mentees aan
een mentor te kunnen koppelen. Daarnaast heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin mentees
aangemeld. In vergelijking met de overige programma’s zien wij bij Mentoren010 tot nu toe een zeer
beperkte hoeveelheid verwijzers. Opvallend is dat er relatief vaker dan in andere programma’s twee
kinderen uit één gezin worden aangemeld (5x). De verwachting is dat, door een toegenomen
bekendheid, in 2018 meerdere organisaties kinderen zullen aanmelden.
Tot op heden zijn alle kinderen geschikt geacht voor deelname aan het mentorprogramma.
Een van de vereisten is een minimaal niveau Nederlands. De kinderen beschikken hier allemaal over,
in tegenstelling tot de ouders die over het algemeen slecht Nederlands spreken. Er wordt voor het
maken van afspraken ook gewerkt met een vrijwilliger die Arabisch spreekt en met een vertaalapp,
die verassend goed werkt.

Wat ging er goed bij Mentoren010?
Om de instroom van mentees te waarborgen zijn we in gesprek gegaan met meerdere organisaties
die actief zijn in het begeleiden van statushouders. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is voor ons de
belangrijkste partner in het aanmelden van mentees. Het huidige succes van Mentoren010 is mede
mogelijk gemaakt door de enthousiaste begeleiders van deze organisatie. Naar aanleiding van eerdere
presentaties hebben zij de duidelijk toegevoegde waarde van inzet van mentoren erkend.

Waaraan is het succes te danken?
Stichting B for You is inmiddels ruim 15 jaar actief met het begeleiden van kinderen door hen aan
mentoren te koppelen. De hierdoor opgedane ervaring heeft ons in staat gesteld om op een kordate
en efficiënte wijze Mentoren010 op te zetten. Wij zijn in staat gebleken om veel voorkomende
fouten te voorkomen en dat te doen wat werkelijk werkt. De ervaringen met deze specifieke
doelgroep die wij hebben opgedaan in Maassluis, hebben we direct in de praktijk kunnen toepassen
tijdens de opzet van het nieuwe programma.
Sinds september 2017 is Aram Hassan actief als ambassadeur voor het programma.

Wat kan beter?
De start was later dan gepland en daardoor is ook het aantal matches lager dan verwacht.
Door de samenwerkingen die nu lopen en de constante aanmelding van mentoren en mentees, is de
prognose dat het aantal matches wel de goede kant op gaat. Waarschijnlijk zal er een flinke doorloop
zijn in het tweede jaar. Ook de eerste resultaten van onze aanpak zullen dan zichtbaarder zijn.
De eerste extra training moest worden uitgesteld, vanwege de verlate start maar ook doordat de
mentoren over een grotere periode binnendruppelden en het formeren van een groep niet mogelijk
was. De informatie werd in eerste instantie in individuele gesprekken gedeeld. Nu het aantal
mentoren is toegenomen is de extra training gepland in maart 2018.
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Een belangrijke uitdaging is toch vooral de communicatie met ouders gebleken. Het taalniveau van de
kinderen ligt beduidend hoger dan die van de ouders. Om hier adequaat op in te spelen, maken we
gebruik van vrijwilligers die bereid zijn in te springen als tolk. Hierdoor zijn we in staat om de ouders
beter te informeren over de beoogde doelstelling door inzet van mentoren.
Begeleiders van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam hebben ook een enkele keer geholpen om
gesprekken juist te vertalen.

Veranderingen in 2017
Bij aanvang was het de bedoeling om een extra training specifiek voor deze mentoren te laten
verzorgen door VluchtelingenWerk, vanwege hun expertise over de situatie van statushouders.
Daarna is hierover contact geweest met stichting Attanmia, die hiervoor geen mogelijkheid bleek te
hebben. Uiteindelijk is Pharos in beeld gekomen via School’s cool Nederland om met hen verder een
extra training voor mentoren te gaan ontwikkelen. Pharos is het Expertise Centrum
Gezondheidsverschillen, die een specifiek onderdeel hebben gericht op asielzoekers en mensen met
een verblijfsstatus.
De werving van mentoren onder werkzoekenden heeft nog niet opgeleverd wat beoogd was. Door
het aantrekken van de arbeidsmarkt zijn voor ons ook minder werkzoekenden beschikbaar. Degenen
die reageren doen dat vaak omdat het “moet.”
Om het netwerk van de mentees in hun eigen buurt te vergroten, wordt intensief samengewerkt met
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. Deze organisatie zet zelf ook coaches in bij gezinnen; deze
trajecten zijn meestal gericht op de ouders.
De mentoren zullen hier pas in de tweede fase van hun mentortraject meer aandacht aan geven. Wel
blijkt het nu al in individuele gevallen makkelijker te zijn om de ouders te interesseren om te
participeren, als zij het gevoel hebben dat het de kinderen ook vooruit helpt.

Wat zijn de belangrijkste leerpunten?
Mentoren010 is pas in mei 2017 van start gegaan, waardoor er maar beperkt specifieke leerpunten
zijn. Aangezien de matches gemiddeld nog geen vier maanden actief zijn, zullen de komende maanden
uitwijzen hoe het buurtnetwerk zich ontwikkelt.

47

Bijlage 2

Financiers in beeld

’t Trekpaert
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Partners die bijdragen in natura of door fundraising
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