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INLEIDING
In Bubbelonie stikt het van de bubbels: gele bubbels, rode

Ze verbazen zichzelf, verwijzers en onderwijzers met de

bubbels, blauwe bubbels, groene bubbels. Welke kleur heeft

ontwikkeling die ze beiden meemaken, ze laten zien dat het

uw bubbel? Actueel gezegd: welke kleur heeft uw hesje?

ook anders kan.

Best een lastige vraag. Want hoe langer we in onze eigen

Door die veelzijdige kant van ons mens-zijn niet uit het oog

bubbel leven, hoe minder goed we zien dat we in een bubbel

te verliezen, en oog te hebben voor al die andere bubbels

leven en in welke bubbel. Zo leven we steeds meer in

en bubbeltjes, komen we dichter bij elkaar. Mentoren en

gescheiden werelden. We leven een bubbel-leven. In plaats

mentees verrijken zichzelf met de ideeën en gedachten van

van een leven waarin we ook mensen ontmoeten die anders

elkaar en elkaars omgeving en zien dingen nu vanuit een

naar de wereld kijken. Die er heel andere ideeën op

geheel andere hoek. Zij en wij worden er leukere mensen

nahouden. Die ons kunnen verrijken.

van, hebben de ruimte om te zoeken, spelen, om het soms

En als we buiten onze bubbel willen kijken, is dat nog best

met de een en soms met de ander eens te zijn. Zo worden

lastig. Want de algoritmen van het internet houden u in de

we een betere samenleving.

gaten. De vraag waarmee u uw zoektocht begint, beïnvloedt
het antwoord dat u krijgt. En zelfs het antwoord op vragen die

In 2018 hebben we heel wat bubbels kunnen doorprikken

u nog niet eens bedacht hebt. Zo gaat dat ook in het leven

of juist bij elkaar brengen door over alle programma’s heen

van kinderen die meedoen met B for You.

wederom matches te maken, te begeleiden, op een positieve

Is hun situatie er een van financiële of sociale armoede,

wijze af te ronden. En dat naast enthousiaste activiteiten op

uitsluiting, emotionele en geografische beperking,

te zetten en veel nieuwe partners aan ons te binden.

bewegingsarmoede, vluchtgeschiedenis, dan is het nodig dat

Het bruisen in de organisatie kwam van een aantal

iemand ze uit die bubbel haalt. Ze andere werelden, kansen

uitdagingen en ontwikkelingen die onze flexibiliteit hebben

en mogelijkheden laat zien.

getest. Langdurig ziekteverzuim van een medewerker,

Dat kan op voorwaarde dat die ander, de mentor het

onverwachte verhuizing naar een andere locatie,

rolmodel, ook uit zijn bubbel van bijvoorbeeld comfort stapt

koerswijziging bij de Hogeschool Rotterdam met minder

om de wereld van of achter het kind te willen kennen.

student-mentoren tot gevolg en wisselingen in personeel.

Samen stappen ze uit hun bubbels en gaan ze op pad om de

Gelukkig kunnen we ondanks deze turbulentie zeggen dat

diverse leefwerelden in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,

de nieuwe medewerkers warm zijn onthaald, andere

Maassluis en Hoek van Holland te leren kennen en de

hogescholen graag wilden samenwerken en de nieuwe

ongekende mogelijkheden te onderzoeken. Ze nemen de

locatie top is. Het zorgt ervoor dat we in 2019 al volop aan

ouders, broertjes en zusjes mee in hun ontdekkingstocht naar

de slag zijn met mooie instroom van nieuwe mentoren voor

andere scholen, sporten, hobby’s, interesses, ambities,

de vele leuke kinderen die vitamine ‘aandacht’ nodig hebben

persoonlijkheid, vertrouwen en nieuwe omgevingen.

Feitjes en weetjes vindt u in de rest van het verslag, evenals
de wederwaardigheden van onze mentorprogramma’s.
Wilma Gillis-Burleson
Directeur-bestuurder.
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2. HET JAAR 2018 IN BEELD
2.1. RESULTATEN 2018
In 2018 heeft B for You de volgende programma’s uitgevoerd:
Benefits for Kids in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Hoek van Holland
Benefits for Girls
Mentoren010 in Rotterdam
School’s cool in Schiedam en Hoek van Holland
Benefits for Business in ontwikkeling

MATCHES STICHTING
B FOR YOU ALLE PROGRAMMA’S

9

MATCHES

MATCHES

INCLUSIEF OVERLOOP

AFGEROND

59%

BENEFITS FOR KIDS

BENEFITS FOR GIRLS

MENTOREN 010

MENTOREN 010

21%

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

4%

ALLE
PROGRAMMA’S
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250
19

62%

BENEFITS FOR KIDS

BENEFITS FOR GIRLS

ALGEMENE
INFORMATIE

GEMEENTE CAPELLE A/D IJSSEL

20

BENEFITS FOR girls

GEMEENTE VLAARDINGEN/MAASSLUIS

BENEFITS FOR KIDS

GEMEENTE SCHIEDAM

SCHIEDAM BENEFITS FOR
KIDS EN SCHOOL’S COOL

GEMEENTE ROTTERDAM (OVERIG)

9

GEBIED HOEK VAN HOLLAND

53

GEBIED HOOGVLIET

SCHOOL’S COOL
SCHIEDAM

GEBIED HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK

BENEFITS FOR GIRLS

GEBIED DELFSHAVEN

40

GEBIED FEIJENOORD

146

GEBIED IJSSELMONDE

MENTOREN 010

GEBIED NOORD

BENEFITS FOR KIDS

MATCHES PER GEBIED/GEMEENTE

16%

AANGEMELDE
MENTEES
TERUGGETROKKEN
MENTEES

27%

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

6%

71
216

TE MATCHEN MENTEES PER
31|12|2018
AANGEMELDE
MENTOREN

5%

42
54

NIET GESELECTEERDE
MENTOREN/TERUGGETROKKEN
MENTOREN IN BESTAND PER
31|12|2018

ACHTERGRONDEN MENTEES EN MENTOREN
De kinderen die worden aangemeld, zijn in meerderheid jongens: 53% ten opzichte van het aantal meisjes van 47%.
De gezinssamenstelling laat nog steeds een groot aandeel 1-oudergezinnen zien. Een enkel kind woont in een tehuis of bij
de grootouders. De leeftijden laten duidelijk de doelgroepen per programma zien.

LEEFTIJD

40
40

GEMATCHTE
GEMATCHTE
MENTEES
MENTEES

30
30
40

LEEFTIJD

20
20
30

BENEFITS FOR KIDS

BENEFITS FOR KIDS
GEMATCHTE
BENEFITS FOR GIRLS
BENEFITS FOR GIRLS

MENTEES
MENTOREN 010

10
10
20

MENTOREN 010
SCHOOL’S FOR
COOLKIDS
SCHIEDAM
BENEFITS
SCHOOL’S COOL SCHIEDAM
BENEFITS FOR GIRLS
MENTOREN 010
SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

GESLACHT

6-8
6-8

8-10
8-10

10-12
10-12

12-14
12-14

14-16
14-16

16-18
16-18

6-8

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

0
0
10
0

MENTEES
MENTEES

GESLACHT
MENTEES

72
72

46
46

0
0

47
47

BENEFITS
BENEFITS FOR
FOR KIDS
KIDS

BENEFITS
BENEFITS FOR
FOR GIRLS
GIRLS

BENEFITS FOR KIDS

BENEFITS FOR GIRLS

72

46

0

SAMENSTELLING
SAMENSTELLING

47

43
43

20
20

MENTOREN010
MENTOREN010

43

20

MENTOREN010

GEZINNEN
GEZINNEN MENTEES
MENTEES

1 ouder- gezin
1 ouder- gezin
2 ouder- gezin

overig
overig
1 ouder- gezin

4
4

SCHOOL’S
SCHOOL’S COOL
COOL

18

4

SCHOOL’S COOL

SCHOOLTYPE
MENTEES
MENTEES

SAMENSTELLING
GEZINNEN MENTEES
2 ouder- gezin
2 ouder- gezin

18
18

SCHOOLTYPE

65%
65%

BASISSCHOOL
BASISSCHOOL

48% 50%
48% 50%

SPECIAAL ONDERWIJS

SPECIAAL ONDERWIJS
MENTEES

2%
2%
3%

ISK
overig

3%
3%

PRAKTIJKONDERWIJS
PRAKTIJKONDERWIJS
BASISSCHOOL
VMBO
VMBO
SPECIAAL ONDERWIJS
HAVO/MAVO
HAVO/MAVO
PRAKTIJKONDERWIJS
ISK
ISK
VMBO
ONBEKEND/VOLGT GEEN ONDERWIJS
ONBEKEND/VOLGT GEEN ONDERWIJS
HAVO/MAVO

2%

ONBEKEND/VOLGT GEEN ONDERWIJS

65%
16%
16%
16%
2%
2%
8%
8%
2%

8%

4%
4%
4%

De grootste groep mentees komt van de basisschool. Dat is in combinatie met de leeftijden die voor de programma’s
worden gehanteerd ook voor de hand liggend. Opvallend is het grote aantal kinderen dat (nog) niet naar school gaat.
Met de uitvoering van Mentoren010 is ook het aantal kinderen dat een Internationale Schakelklas bezoekt voor het
eerst zichtbaar.

1.

NB. De aantallen kunnen niet bij elkaar geteld worden, vanwege de overloop uit 2017 en tweede matches. Ook kan een mentor of mentee binnen een jaar voor een

ander programma opteren. Er is een strenge selectie van mentoren, o.a. omdat stage soms het doel is en niet de intrinsieke motivatie om mentor te zijn.
Mentoren die nieuw zijn aangemeld, intake hebben gehad en/of matchklaar zijn.
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DE MENTOREN
In 2018 zijn meer mannelijke mentoren in absolute aantallen actief geworden. Door de groei van het aantal matches
echter is dat in relatieve zin juist teruggelopen. De groei van het aantal mentoren zit in absolute zin dus vooral bij de
vrouwen. Dat blijft een uitdaging in de matches, omdat jongens ook worden aangemeld juist om een mannelijk rolmodel
te krijgen.
Verder is in de grafieken te zien dat met de inzet van student-mentoren de gemiddelde leeftijd vooral zit tot 30 jaar.
Juist in deze groep zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. Vooral bij Benefits for Girls zijn de mentoren afkomstig van
diverse hogescholen.  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. Met de uitbreiding naar Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis en Hoek van Holland kruipt het aantal daar woonachtige mentoren langzaam omhoog.
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MENTOREN
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GESLACHT

17-20 21-24 25-30 31-34 35-40 41-44 45-50 51-54 55-65 66-69

WOONPLAATS

MENTOREN

GESLACHT
MENTOREN

MENTOREN

79%
79%

WOONPLAATS
ROTTERDAM
MENTOREN

HOEK VAN HOLLAND
ROTTERDAM
DEN HAAG

21%
21%

HOEK
VANAAN
HOLLAND
CAPELLE
DE IJSSEL
DEN
HAAG
MAASSLUIS/SCHIEDAM/VLAARDINGEN
CAPELLE
AAN DE IJSSEL
SPIJKENISSE
MAASSLUIS/SCHIEDAM/VLAARDINGEN
DRECHTSTEDEN/BAR
SPIJKENISSE
OVERIGE
DRECHTSTEDEN/BAR
OVERIGE

BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES

BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES

2.2 DE REDEN VAN AANMELDING VAN EEN KIND
Er zijn vele redenen waarom kinderen worden aangemeld voor het krijgen van een mentor.
Een greep uit de omstandigheden of behoefte van mentees:
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0

DE VERWIJZERS ZEGGEN:
SOCIAAL ISOLEMENT VERKLEINEN, PARTICIPATIE VERGROTEN NAAST SCHOOL. BEZIG ZIJN MET INTERESSES: LEZEN, SCHRIJVEN, SPORTEN.
MENTEE VINDT HET MOEILIJK OM VRIENDEN TE MAKEN, ZE IS VAAK ALLEEN.
MOEDER EN TWEE ZOONS WONEN BIJ OMA IN. ZE SLAPEN MET ZIJN DRIEËN OP EEN KAMER EN VERTOEVEN VERDER IN DE KEUKEN.
MEE OP SLEEPTOUW NEMEN IN DE BUURT, DE BUURT LEREN KENNEN. HULP BIJ HUISWERK.

80
MENTEE HEEFT EEN LAAG ZELFBEELD. DAT HEEFT TE MAKEN MET DE GROOTTE VAN ZIJN VOORHOOFD (IK ZIE LITTEKENS OP ZIJN HOOFD EN VERMOED
LEEFTIJD
DAT HIJ GEOPEREERD IS). HIER WORDT HIJ OOK MEE GEPEST.
MENTOREN

60

MENTEE WIL GRAAG WAT MEER ZELFVERTROUWEN KRIJGEN. ZE ZOU OOK BETER WILLEN KUNNEN OMGAAN MET HAAR VERLEGENHEID.
ZE IS WEL VAKER GEPEST OP SCHOOL.
MENTEE STIMULEREN OM MEER SOCIALE CONTACTEN TE MAKEN EN VRIJETIJDSBESTEDING, NAAST INDIVIDUELE AANDACHT.

40

20
MENTEE GEEFT AAN VAAK VERDRIET TE HEBBEN OVER HET GEMIS VAN ZIJN VADER. DROOMT SOMS DAT ZIJN VADER IETS OVERKOMT.
HEEFT WEL CONTACT MET HEM, MAAR HEEFT HEM AL 9 JAAR NIET GEZIEN.

0

17-20 21-24 25-30 31-34 35-40 41-44 45-50 51-54 55-65 66-69
EEN MENTEE ZEGT:
IK WIL GRAAG EEN MENTOR DIE ACTIEF IS (MAAR NIET TE DRUK IS EN DE HELE TIJD RONDRENT). IEMAND DIE IN ENGE ACHTBANEN DURFT, LIEF IS,

GESLACHT

WOONPLAATS

VAN KLETSEN HOUDT EN SPORTIEF IS.

MENTOREN

MENTOREN

79%

ROTTERDAM
Bij de aanmelding van kinderen wordt aangegeven waar de ontwikkeling
op ingezet moet worden.
HOEK VAN HOLLAND

Dat kunnen per kind meerdere aspecten zijn. Deze kenmerken worden geïdentificeerd en geregistreerd tijdens de intake bij
DEN HAAG

de mentee thuis. De intake wordt voorafgegaan door de motivering van verwijzer en/of ouders waarom mentoring ingezet

21%

CAPELLE AAN DE IJSSEL

kan worden. De ervaring leert dat gedurende het traject, naast die begeleidingskenmerken, ook andere aandachtspunten
MAASSLUIS/SCHIEDAM/VLAARDINGEN

aan het licht komen. Door het contact van de mentor met de mentee,
kan een aandachtspunt als ‘is op zoek naar invulling
SPIJKENISSE
vrije tijd’ later vooral bepaald blijken te worden door het gebrek aan DRECHTSTEDEN/BAR
sociale vaardigheden.
De onderstaande grafiek geeft weer welke begeleidingskenmerken OVERIGE
het meest worden genoemd.

BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES

De begeleidingskenmerken zijn belangrijk en hebben betrekking op de ontwikkeling van de mentees die zich uit in
vier kapitalen: sociaal, emotioneel, cultureel en academisch (zie 2.4.).
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2.3. DE MOTIVATIE VAN MENTOREN
Mentoren stappen uit hun bubbel en zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hun motivatie is heel divers.
Wat geven zij aan, waarom worden zij mentor? Hieronder een selectie uit hun antwoorden.
DIT ZEGGEN MENTOREN:
IK WIL ZELF IETS BIJDRAGEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. IK HEB ZELF EEN GOED LEVEN.
IK WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN. EEN KIND POSITIEF BEÏNVLOEDEN. GOED DOEN VOOR EEN ANDER. TOEGEVOEGDE WAARDE EN ZINGEVING.
IK HEB ME VOORGENOMEN IN MIJN SABBATICAL MEER VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN. ‘IETS‘ MET KINDEREN WAS DAARBIJ EEN VOORWAARDE,
OMDAT IK DAAR ERVARING MEE HEB EN ER ENERGIE VAN KRIJG.
‘IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD’, IK WIL CONNECTEN MET DE VOLGENDE GENERATIE EN MET MIJN POSITIEVE ENERGIE EEN
KIND/JONGERE EEN EINDJE IN DE JUISTE RICHTING HELPEN.
IK HOU VAN KINDEREN, WIL IETS BETEKENEN, ROLMODEL ZIJN, WIL IETS HEBBEN TOEGEVOEGD.
IK WIL ERVAREN HOE HET IS OM EEN KIND TE BEGELEIDEN T.O.V. EEN VOLWASSENE.
		IK WIL IN EERSTE INSTANTIE MEEDOEN OMDAT IK VOOR SCHOOL OP ZOEK BEN NAAR STAGEPLAATS. IK GA VOLGEND JAAR 2E JAAR IN ALS STUDENT
SOCIAL WORK. DAARNAAST LIJKT HET MIJ TOF OM ER TE ZIJN VOOR EEN MEISJE EN HAAR TE BEGELEIDEN IN HAAR ZEKERHEID. IK BEN ZELF OP DE BASIS
SCHOOL HEEL ERG GEPEST EN BUITENGESLOTEN EN BEN HIERDOOR ERG ONZEKER GEWORDEN EN HAD IN DIE TIJD WEL EEN MENTOR WILLEN HEBBEN.
IK WIL MENSEN, JONGEREN HELPEN HUN WEG TE VINDEN. OMDAT IKZELF VEEL STRUGGELDE.
		HET LIJKT MIJ MOOI OM EEN OPGROEIENDE VROUW NIEUWE INZICHTEN MEE TE KUNNEN GEVEN EN TE KUNNEN HELPEN MET UITZOEKEN WAT HAAR HART
SNELLER DOET KLOPPEN.
IK BEN GRAAG BEZIG MET ONTWIKKELING, EMOTIES REGULEREN, NORMEN EN WAARDEN, JE PASSIE ZOEKEN.
IK WIL IETS DOEN WAARBIJ HET KIND ECHT CENTRAAL STAAT EN ANDERE BELANGEN (BINNENHALEN VAN SUBSIDIES E.D.) NIET ZWAARDER WEGEN. 		
HAD ZELF OOK WEL EEN MENTOR WILLEN HEBBEN ALS KIND.
IK VIND HET BELANGRIJK DAT EEN KIND WEET WAT HET WAARD IS. IK HOU VAN KINDEREN. MIJN ZOONS ZIJN NET HET HUIS UIT.

Vaak zijn mentoren zich ervan bewust dat zij een relatief goede positie in het leven hebben en willen juist daarom
investeren in de toekomst van kinderen. Ze willen hen motiveren, stimuleren, kennis overdragen en ervaringen delen,
maar vooral ook kinderen het gevoel geven dat ze ‘ertoe doen.’ Zij willen de bubbel waarin het kind leeft leren kennen en
andere werelden tonen. Bij diverse mentoren wordt de motivatie ingegeven door het besef dat zij in het verleden een
mentor gemist hebben en dat zij nu heel graag zelf die rol willen vervullen voor een kind.

2.4. DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN DE MENTEE
Wij hechten een groot belang aan inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van mentees en de afzonderlijke mentorrelaties/
matches. Mentoring is er uiteindelijk om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Maar om dat goed in beeld te krijgen
is nog niet zo eenvoudig. 2018 is het jaar geweest waarin wij de ontwikkeling van ons meetinstrument verder hebben
doorgezet.
Er is een heldere wetenschappelijke onderbouwing geformuleerd door inbreng van een methodoloog die een nauwgezette
procesomschrijving heeft geproduceerd wat ons meer handvatten heeft gegeven om de inhoudelijke begeleiding te
verbeteren.
Inmiddels zal in 2019 dit monitoringinstrument volledig werkend zijn. Door de Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam is
een bijdrage verstrekt om het instrument op de vier kapitalen op meer wetenschappelijk niveau te laten door ontwikkelen en
te koppelen aan ons Mentorlink2.0 registratiesysteem.
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De uitkomsten van de metingen geven de medewerkers ook meer handvatten om de begeleiding van de mentoren
gerichter vorm te geven. De impact van hun inspanningen neemt daarmee toe.
Mentoren worden zich bewuster van hun eigen inbreng, handelen en te bereiken doelstellingen.
Zowel de mentoren als de ouders wordt gevraagd om tijdens twee afzonderlijke momenten vragen te beantwoorden ten
aanzien van de mentee/hun kind.
Door de ouders gebeurt dit tijdens de intake aan de voorkant van het mentoraat en na beëindiging van het mentoraat.
Door mentoren gebeurt dit na de 3e maand en na de 9e maand.
Door beiden partijen te verzoeken dezelfde vragen te beantwoorden beschikken wij over een objectievere weergave
van de afzonderlijke mentees.
Naast gebruik en inzet van de kapitalen maken wij gebruik van begeleidingskenmerken om voorafgaand aan het mentoraat
een goed beeld te krijgen van de specifieke behoeften en knelpunten van afzonderlijke mentees.
Wij hebben 18 mogelijke kenmerken in kaart gebracht (zie grafiek bij 2.2.).
Verwijzers en ouders vermelden bij de aanmelding welke specifieke onderdelen extra aandacht behoeven en/of
wat de mogelijke knelpunten of hulpvragen zijn.
Voor een adequate aanpak rangschikken wij de begeleidingskenmerken in lijn met de vier kapitalen.
Drie begeleidingskenmerken vallen in de categorie overig en worden (vooralsnog) niet verder uitgewerkt,
maar meer als achtergrondinformatie meegenomen:
Heeft en laag IQ
Heeft een psychische beperking
Heeft een fysieke beperking

EMOTIONEEL +17,5%

SOCIAAL +11,5%

MENTEE HEEFT ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

MOET SOCIALE VAARDIGHEDEN VERBETEREN

MENTEE HEEFT EEN LAAG ZELFBEELD

MOET ZELFVERTROUWEN ONTWIKKELEN
VERTOONT PROBLEMATISCH GEDRAG

HEEFT BEHOEFTE AAN EEN SOCIAAL NETWERK
ZIT IN EEN PROBLEMATISCHE THUISSITUATIE
MENTEE HEEFT EEN ROLMODEL NODIG

ACADEMISCH +38%

CULTUREEL +40%

HEEFT HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

HEEFT BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

HEEFT BEHOEFTE AAN TALENTONTWIKKELING
SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

HEEFT ONDERSTEUNING NODIG BIJ VRIJETIJDSBESTEDING

HULP NODIG BIJ SCHOOLKEUZE

ZIT IN DE FASE OVERGANG BASISONDERWIJS NAAR VOORTGEZET
ONDERWIJS
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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.
Het emotioneel kapitaal geeft inzicht hoe de mentees zich vooral voelen.
Mentoren starten vooral met het opbouwen van een vertrouwensband, deze band vormt het fundament van het mentoraat.
Mentoren realiseren vaak binnen dit kapitaal duidelijke beïnvloeding m.b.t. het welbevinden van kinderen.
Hiermee wordt de basis gelegd voor ontwikkeling in andere kapitaalgebieden.
Uit gesprekken met mentoren blijkt bijvoorbeeld dat zij veel tijd en energie stoppen in het creëren van een
toekomstperspectief voor mentees. Het zichtbaar maken van de kwaliteiten van kinderen en daar concrete
beroepsmogelijkheden tegenover stellen leid tot een positiever toekomstbeeld van mentees.
BINNEN DIT KAPITAAL IS ER EEN TOENAME VAN GEMIDDELD 17.5 % WAAR TE NEMEN.
ZELFVERTROUWEN VAN DE MENTEE

16.5%

ZELFBEELD VAN DE MENTEE

14,5%

VISIE OP TOEKOMSTBEELD	 24%
OMGAAN MET TELEURSTELLINGEN

15%

SOCIAAL KAPITAAL
Het sociaal kapitaal geeft onder andere inzicht in hoe het sociale netwerk van de mentee is opgebouwd en hoe mentees
interacteren met zowel leeftijdsgenootjes als volwassenen.
Het beschikken over een positief sociaal netwerk is van belang voor kinderen om het gevoel te hebben dat zij meedoen.
Bij een groot aantal mentees zie wij dat het sociaal netwerk zeer beperkt is. Binnen de verschillende programma’s komen
wij ook duidelijke verschillen tegen. Binnen het Mentoren010-programma bijvoorbeeld waar vooral kinderen van Syrische
komaf meedoen, zien wij dat hun sociale netwerk vooral geconcentreerd is rondom school. In de eigen buurt zijn weinig tot
geen vriendschappen met leeftijdsgenoten ontstaan.
Taak van onze mentoren is dan ook om de mentees te ondersteunen bij het versterken van hun sociale vaardigheden en
zelf in staat stellen hun netwerk te vergroten.
BINNEN DIT KAPITAAL IS ER EEN TOENAME VAN 11,5 % WAAR TE NEMEN.  
HET OMGAAN MET ANDERE KINDEREN

16 %

HET OMGAAN MET VOLWASSENEN

11 %

HET VERGROTEN VAN HET SOCIAAL NETWERK	 21 %
HEEFT MEER VRIENDJES EN/OF VRIENDINNETJES 	
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8%

CULTUREEL KAPITAAL
Het cultureel kapitaal geeft onder andere inzicht in de gedragingen van een mentee en de mate waarin een mentee kennis
heeft van de ongeschreven gedagsregels. 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 geeft daar meer inzicht in. Het gedrag van een mentee is van grote invloed op de
kwaliteit van het mentoraat. Extraverte kinderen met een duidelijke eigen mening en communicatieve vaardigheden maken
het voor een mentor minder complex om aansluiting bij te vinden.
Ondanks het feit dat er een grote verscheidenheid aan culturen en etniciteit aanwezig is binnen onze programma’s, laat het
mentorschap toch vooral zien dat er zoiets als universele waarden zijn met betrekking tot persoonlijke interactie. Gewenst
gedrag als respect voor elkaar en elkaar in de waarde laten blijft niet beperkt tot een specifieke groep.
Verschillen zien we veel meer in de interpretatie van die waarden, tot uiting komend o.a. in facetten als hoe communiceren
mentor en mentee met elkaar.
Het is een teken van beleefdheid om een volwassene niet aan te kijken in de Arabische cultuur, terwijl het in de Europese
cultuur wordt gezien als een teken van onbeleefdheid en/ of onbetrouwbaarheid. Om mentoren op deze culturele verschillen
voor te bereiden behandelen we dit soort onderwerpen ook in de mentortrainingen.
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%

ACADEMISCH KAPITAAL
Het academisch kapitaal behandelt de leervaardigheid en motivatie ten aanzien van opleiding en toekomstperspectief
van de mentees. Ondanks dat onze mentorprogramma’s niet specifiek inzetten op het bieden van huiswerkbegeleiding,
vinden wij het wel belangrijk om mentoren bewust te maken op welke wijze zij de schoolprestaties van mentees kunnen
beïnvloeden. Het bieden van toekomstperspectief of ondersteuning bij studiekeuze verhoogt de motivatie en resulteert in
hogere cijfers.
BINNEN DIT KAPITAAL IS EEN TOENAME VAN 38% WAAR TE NEMEN.
PRESTEERT MENTEE NAAR EIGEN TEVREDENHEID OP SCHOOL? 	

14%

IS JE MENTEE GEMOTIVEERD VOOR SCHOOL? 	

18%

HEEFT DE MENTEE BAAT BIJ HULP BIJ HUISWERK? 	

70%

IS ER VERBETERING IN RESULTATEN ZICHTBAAR? 	

50%

Het onderzoeken van beroepsmogelijkheden is vooral voor mentees op de middelbare school een factor die leidt tot een
hogere mate van inzet en hervinden van plezier in school. Een doel voor ogen hebben geeft een positieve stimulans.
Je gaat niet alleen maar naar school omdat het moet maar omdat het je brengt bij je doel.
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MENTEE:

“MIJN MENTOR IS MIJN GROTE, GEKKE ZUS”.
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3. MENTORPROGRAMMA’S
In 2018 voerde B for You de volgende programma’s uit:
     Benefits for Kids in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland
Benefits for Girls
Mentoren010 in Rotterdam
School’s cool in Schiedam en Hoek van Holland
Benefits for Business in ontwikkeling.
In de bijlage van dit jaarverslag is een uitgebreidere toelichting op de programma’s opgenomen.

MATCHES

TE MATCHEN

MENTEES PER PROGRAMMA
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Het aantal matches ligt ruim hoger dan in 2017. Oorzaak is het grote aantal matches uit dat jaar dat in 2018 doorliep.

PER PROGRAMMA

146

53

40

9

Dat betekende veel tijd en aandacht voor begeleiding en afronding van matches. Onze doelstelling om mentoren langer
dan één jaar actief te laten zijn, werpt inmiddels zijn vruchten af. Het resulteert in ca 40% van de mentoren die een tweede
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of derde match aangaat. Ondanks de problemen, ontstaan door het gewijzigde beleid van de Hogeschool Rotterdam,
waardoor minder student-mentoren beschikbaar waren, zijn er in totaal dus meer matches gerealiseerd.
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3.1 BENEFITS FOR KIDS
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MENTOREN010
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BENEFITS FOR GIRLS
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MATCHES

BENEFITS FOR GIRLS 2018 ( 2 PROJECTEN)
146
62
84
64
5
20

2017-2018
2018-2019

146
WAARVAN AFGEROND
62
WAARVAN DEMATCH

84
64
5
20

54

BENEFITS FOR GIRLS 2018 (372 PR
16

2017-2018
2018-2019
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

ALGEMEEN
Met het programma Benefits for Kids is het allemaal begonnen: vanuit dit programma is Stichting B for You ontstaan.
Sinds de start in 2001 is Benefits for Kids uitgegroeid tot een mentorprogramma met 146 matches in 2018. Het werkgebied
is uitgebreid van Rotterdam naar Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 2018 is daar ook Hoek van Holland bijgekomen.
Onze programmamedewerkers besteden veel tijd en energie aan de begeleiding van mentoren. Naast de individuele
gesprekken, vond er ook collectieve begeleiding plaats in 2018 in de vorm van mentormeetings. Hierin zijn ervaringen
uitgewisseld en wordt er met elkaar meegedacht over effectieve aanpak van de mentoring relatie. De mentormeeting op 20
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april ging over De rol van de mentor ten opzichte van de ouders. Andere thema’s waren bijvoorbeeld Vertrouwensband en
Invloed. Maar ook Afscheid nemen. Hierin werden door mentoren ervaringen uitgewisseld en nieuwe ideeën opgedaan.
Ouders en mentees zijn heel positief en tevreden over het mentorschap. Verwijzers weten dat en verwijzen veel kinderen
door naar onze mentorprogramma’s. Het netwerk van scholen en bedrijven is in 2018 nog verder vergroot. Het aantal mannelijke mentoren is nog steeds minder dan de vraag. We pleegden daarom in het afgelopen jaar nog meer inzet om mannelijke mentoren te werven. En ook in 2019 gaan we daarmee door. Want ondanks alle inspanningen wachten er nog teveel
jongens op een rolmodel.  Het vastleggen van de ervaringen van de mentorkoppels gebeurt in het Passiepoort. We hebben
onze mentoren gevraagd naar de ervaringen met dit boekje. Op grond van hun antwoorden gaan we aan de slag om van
het Passiepoort een nog leuker document te maken dat nog meer zal worden gebruikt door onze koppels.
SPECIFIEK VOOR BENEFITS FOR KIDS ROTTERDAM, HOEK VAN HOLLAND

Gemeente Rotterdam ondersteunt Benefits for Kids al sinds de start in Noord.  Door de jaren heen zijn daar de gebieden
Feijenoord en Delfshaven bijgekomen. In 2018 is ook gestart in Hoek van Holland. Ondanks de ligging valt dit dorp onder
de gemeente Rotterdam.  Vanwege de ondersteuning van fondsen en sponsoren kunnen ook kinderen vanuit de andere
gebieden van Rotterdam aangemeld worden. Duidelijk is dat de werving van mentees  in de gebieden in Rotterdam weinig
tijd nodig heeft. Er is door de jaren heen altijd een constante stroom van aanmeldingen van mentees.
Dit in tegenstelling tot  Hoek van Holland, waar we sinds 2018 actief zijn. Daar moet het verwijzende kader nog echt opgebouwd worden en aan de slag gaan met vaker verwijzen. Bekend is dat scholen en andere verwijzers eerst de kat uit de
boom kijken voordat zij mentees aanmelden. B for You moet laten zien een betrouwbare partner te zijn. Ook hier was de
situatie, dat er aan het begin meer mentoren zijn dan mentees. Iets wat B for You al eerder meemaakte in de gemeente
Maassluis. Een andere reden die er voor kan zorgen dat het aantal aanmeldingen van mentees tijd nodig heeft is dat in
betrekkelijk kleine gemeenschappen, dorpen, blijkt dat ouders niet zondermeer akkoord gaan met het feit dat hun kind een
mentor kan gebruiken. Het kan te maken hebben met dat zij dit zien als een teken van onkunde van henzelf, of zij schamen
zich dat hun kind een mentor nodig heeft en vragen zich af of ze niet goed genoeg zijn. Als ook bij de verwijzers verhalen
bekend zijn van succesvolle mentorkoppels komen de verwijzingen zonder veel moeite binnen.
SPECIFIEK VOOR BENEFITS FOR KIDS GEMEENTE SCHIEDAM

Deze gemeente ondersteunt Benefits for Kids Schiedam en School’s cool Schiedam en heeft gekozen voor een nieuwe
vorm van subsidieverstrekking onder de naam Samen Schiedam 2019 – 2020.
Zij gebruiken daarvoor de methodiek Thematafels. B for You is deelnemer van de Thematafel Opgroeien en is na
voorlegging van het uitvoeringsplan aan de gemeente ook gekozen om in 2019 en 2020 mee te doen. (zie verder 7.2).
Deelname aan dit proces is met name voor kleine organisaties als B for You zeer arbeidsintensief geweest en was niet altijd
makkelijk, ook zeker niet voor de gemeente Schiedam zelf. Maar het voordeel is wel dat B for You nu goed in beeld is bij
alle organisaties die betrokken zijn bij onze doelgroep, van welzijnsorganisaties tot sport en scouting clubs.  Dit biedt veel
mogelijkheden elkaar te versterken en van elkaar te leren.
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MENTOREN AAN HET WOORD:
“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 TE BEZOEKEN, TE
WANDELEN DOOR DE STAD, JOU IN JE WAARDE TE LATEN EN DAARBIJ DE MIJNE NIET TE VERGETEN, TE KIBBELEN TEGEN ELKAAR EN VOORAL TE GENIETEN, PAS
DAN KAN IK SPREKEN VAN ‘GOED MENTORSCHAP.”
“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. “

DE MOEDER VAN EEN MENTEE:
“DE MENTOR VAN MIJN ZOON IS EEN HEEL BIJZONDER MENS. ZIJ KAN MIJN KIND GEVEN WAT IK HEM NIET
KAN GEVEN. IK HEB NIET GENOEG WOORDEN OM MIJN DANKBAARHEID TE OMSCHRIJVEN. IK ZOU WEL BIJ
IEDEREEN EEN BRIEFJE IN DE BUS WILLEN DOEN OM RECLAME TE MAKEN VOOR B FOR YOU.”

MENTEE TEGEN DE MENTOR:

(VOOR HET EERST BIJ EEN KLIMWAND):

“IK WIL HET WEL GRAAG DOEN, MAAR IN MIJN BUIK
ZIT IETS DAT BANG IS EN MIJ TEGENHOUDT.”
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3.2 BENEFITS FOR GIRLS
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HET PROJECTJAAR 2017-2018
Het programma Benefits for Girls is intensiever dan de andere mentorprogramma’s.
Mentoren spreken elke week af met hun mentee en daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten.
De werving en koppeling van mentees en mentoren verliep volgens planning.
Er is veel aandacht besteed aan de selectie van de juiste mentoren en de motivatie om mentor te worden.
Omdat het veelal stagiaires zijn, willen we voorkomen dat zij minder gemotiveerd zijn omdat zij een verplichte stage
doorlopen. Voor het eerst waren alle mentoren studenten van dezelfde opleiding, Social Work van de Hogeschool
Rotterdam. Dat bood voordelen met het organiseren en plannen van de groepsactiviteiten. Gedurende het jaar werden
15 groepsbijeenkomsten gehouden, waarin steeds één van vijf thema’s werd behandeld. Doordat de bijeenkomsten door
de mentoren zelf werden georganiseerd, was de opkomst hoog. Regelmatig hebben de mentoren gebruik gemaakt van een
locatie op de Hogeschool Rotterdam.
De meeste koppels beschikten over een Rotterdampas, die met korting kon worden aangeschaft. Hierdoor hebben zij voor
weinig geld leuke activiteiten kunnen bezoeken. Voor mentees met een slechte financiële thuissituatie is er gebruik gemaakt
van het Maria Elise Fonds, dat ons daarvoor extra ov-kaarten beschikbaar stelde. Ook is in twee gevallen een beroep
gedaan op het Jeugdcultuur- en Sportfonds, waardoor twee mentees zich konden aansluiten bij een vereniging.
Door de ervaring opgedaan in de afgelopen jaren ontwikkelt Benefits for Girls zich tot een nog sterker mentorprogramma.
De organisatorische zaken lopen goed, de koppels zijn bijna gelijktijdig gestart en de opkomst bij veel activiteiten was heel
groot. Alleen bij de slotactiviteit was de opkomst minder dan verwacht, dit in verband met de laatste weken op de
hogeschool. Studenten zijn dan bezig hun laatste opdrachten in te leveren, herkansingen te maken enz. Het komend jaar
zullen we daarom deze activiteit eerder inplannen om zo de betrokkenheid vast te houden en zal er meer aandacht worden
besteed aan het thema ‘afscheid nemen‘. Ondanks een extra training over dit thema blijkt het een proces te zijn dat meer tijd
en aandacht nodig heeft. Vooral het praktisch invullen van deze periode is voor mentoren en mentees een uitdaging.
Van de 37 gestarte trajecten zijn koppels (9) eerder gestopt dan de 9-10 maanden die voor het traject is opgenomen.
Dit is niet altijd een negatieve uitkomst. Zo hebben 4 mentees al eerder hun persoonlijke doelen bereikt, zoals: opleiding
gestart, werk gevonden of sociale contacten gemaakt.
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HET PROJECTJAAR 2018-2019
Een nieuw project is met de nodige uitdagingen gestart in september 2018. In tegenstelling tot de vorige editie zijn er nu
maar 2 studenten van de Hogeschool Rotterdam opleiding Social Work actief als mentor. Dit geringe aantal ten opzichte van
het vorige jaar (33) is veroorzaakt door gewijzigd beleid bij de Hogeschool Rotterdam. Zie 4.1 Werving mentoren.
Dit heeft een vertraging in de matchperiode opgeleverd, waardoor de matches niet gelijktijdig van start konden gaan.
Gelukkig zijn er andere wegen gevonden om jonge vrouwen te vinden die mentor wilden zijn voor de mentees die al wel
in voldoende mate waren aangemeld. En er zijn nu ook mogelijkheden dat student-mentoren aan twee mentees worden
gekoppeld. In 2018 zijn uiteindelijk 16 meiden gekoppeld aan een mentor.  Voor 2019 stonden er alweer 14 in de planning.

BIJEENKOMSTEN
Vanwege het tekort aan student-mentoren, is de werkvorm ten aanzien van de groepsbijeenkomsten anders aangepakt.
Vorig jaar werden de bijeenkomsten georganiseerd door groepjes studenten, vaak op een locatie van de Hogeschool
Rotterdam.  In het seizoen 2018-2019  organiseren steeds twee dezelfde studenten de bijeenkomsten onder regie van de
programmamedewerker, veelal op de locatie van B for You, als dat mogelijk is qua ruimte.  De twee studenten bewaken
met de programmamedewerker de continuïteit van de organisatie van de bijeenkomsten. Door de diversiteit aan
opleidingsinstituten, startdata van stages, vraagt dat om een grote mate van flexibiliteit van B for You in de relatie met de
opleidingsinstituten. Het maakt de organisatie wel arbeidsintensiever. In 2018 is de eerste groepsbijeenkomst geweest met
het thema Kennismaken en hoe verder? In 2019 staan o.a. de onderwerpen social media, loverboys en sieraden maken op
het programma.

3.3 MENTOREN010
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WERVING

Mentoren010, een mentorprogramma voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar met een verblijfsstatus, is gestart in mei 2017.
In 2018 is het programma verder ontwikkeld. De samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) die in oktober

MENTOREN
2017
werd aangegaan, droeg daar zeker aan bij.  Andere belangrijke verwijzers voor dit programma zijn het Centrum voor
Jeugd & Gezien, Enver en Bureau Frontline. Het tweede projectjaar loopt van mei 2018 en eindigt op 30 april 2019.

INTERESSE IN HET MENTORSCHAP
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NIET GESELECTEERD OF TERUGGETROKKEN

42

Mentoren010 is een laagdrempelig integratieprogramma. Zowel mentees als mentoren leren hierin veel over de verschillende culturen en maken positieve ontwikkelingen door. Kinderen maken enorme sprongen in de beheersing van de Nederlandse taal en ook in hun gedrag zien we duidelijke veranderingen. Na verloop van tijd worden de kinderen opener en delen hun
persoonlijke dromen en problemen met de mentor.
De mentoren van dit programma krijgen een uitgebreide training. Alle mentoren die  gestart zijn hebben de basistraining
gevolgd. De training op 22 juni 2018 is in samenwerking met Atamnia aangeboden en ging over cultuur en cultuurverschillen
en de inburgeringsprocedure. Dit om mentoren een indruk te geven wat de gezinnen moeten doen om in te burgeren. Daarnaast is er veel tijd besteed aan de individuele ervaringen van de mentoren. In de gesprekken brachten de mentoren naar
voren dat deze kinderen helaas regelmatig te maken hebben met pesten en discriminatie, en dat dat een grote rol speelt in
hun leven. In de training die op 7 december 2018 in samenwerking met SNTR is aangeboden is o.a. het traject wat SNTR
biedt aan de orde geweest, culturele verschillen en de communicatie met ouders en het schoolsysteem. Een aantal mentoren is over deze thema’s  individueel getraind.
Een kwart van de beschikbare tijd besteden de mentoren aan het gezin van hun mentee. Zij kunnen deze tijd gebruiken om
de kennis en zelfredzaamheid van de ouders te verbeteren. Wel merken we dat de beperkte kennis van de Nederlandse taal
van de ouders een belemmering vormt in het contact met de mentor. Ook vinden ouders het lastig om een beroep te doen
op de mentor van hun kind, omdat zij de aandacht voor hun kind prioriteit geven.
Bij Mentoren010 worden soms wel zes kinderen uit één gezin aangemeld, waardoor het aantal aanmeldingen in 2018 fors
steeg. Zozeer zelfs dat het aantal intakes op een gegeven moment moest worden beperkt, omdat onvoldoende mentoren
beschikbaar waren. Verbeterpunt is daarom het structureel verkorten van de wachtlijst van mentees door meer mentoren
aan te trekken.
Het vooruitzicht is dat de doelstelling van 50 matches voor het 2e projectjaar gehaald zal worden.
In het programma zijn we in eerste instantie op zoek gegaan naar mentoren met een vluchtelingenachtergrond om het
contact met de gezinnen te vergemakkelijken. Wat bleek echter? De mentoren met een Syrische achtergrond zijn als eerste
afgehaakt. Een van de oorzaken hiervan is dat de oorlog in Syrië een scheiding heeft aangebracht binnen de verschillende
bevolkingsgroepen, een scheiding die ook in Nederland nog een rol speelt.

3.4 SCHOOL’S COOL SCHIEDAM EN HOEK VAN HOLLAND

MATCHES

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM & HOEK VAN HOLLAND
40
25

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM
WAARVAN NIEUW

9
4

HOEK V HOLLAND
WAARVAN NIEUW

2
2

15
5
4

OVERLOOP
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

5
6
1

OVERLOOP
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

0
1
0
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EEN MENTEE BIJ HET INTAKEGESPREK:

“IK WIL EEN ECHTE ROTTERDAMMER ZIJN”.
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B for You is licentiehouder van het School’s cool-programma. In Schiedam is het initiatief om te starten in 2017 met inzet
van de gemeente Schiedam gerealiseerd. Sinds 2018 voeren we dit programma ook in Hoek van Holland uit, op voorstel
van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG).
De trajecten zijn goed verlopen en deels afgerond, maar kennen een lange aanloop. Vanuit het team worden de koppels
zowel individueel als collectief begeleid. Er is regelmatig contact met mentoren en ouders. Het programma School’s cool
kent hiernaast regelmatige intervisiemomenten voor de mentoren en er zijn themabijeenkomsten en mentormeetings voor
mentoren van B for You in het algemeen. Opvallend is dat School’s cool andere mentoren aantrekt dan de andere
mentorprogramma’s van B for You. Vaak betreft het mentoren die al een achtergrond in het onderwijs hebben.
Wij kunnen alleen succesvol zijn in een gebied als we samenwerken met organisaties die hun werkterrein in dat gebied
hebben. We steken dan ook veel tijd en aandacht in het onderhouden en vergroten van ons netwerk.
Het aantal mentees dat werd aangemeld, is lager dan we voor ogen hadden. We zien dat dit aantal in Hoek van Holland
achterblijft bij het aantal mentoren dat zich aanbiedt. Een van de redenen van de achterblijvende resultaten is dat onze
medewerker die in dit gebied actief was, door ziekte langdurig is uitgevallen in 2018. Dat betekent dat er niet altijd opvolging
was met de contacten die in de basis zijn gelegd. In maart 2019 heeft  een nieuwe medewerker het stokje overgenomen.
We verwachten daarom in 2019 meer School’s cool  matches te maken.
Ook de werving van mentoren onder studenten is anders verlopen. Onder onze mentoren waren nogal wat studenten van
de Hogeschool Rotterdam (HR). De eerder geschetste ontwikkelingen aldaar hebben ook hun invloed gehad.
Door de grote inzet vanuit het team zijn er nu studenten van andere hogescholen actief als mentor.
Ontwikkelingen bij School’s cool Nederland, waardoor tijdelijk minder begeleiding was, heeft op verzoek geresulteerd in
voorlopig een directe lijn met Stichting Kinderpostzegels Nederland.
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TOEN IK MIJN MENTEE VERTELDE DAT IK VEEL KAMERPLANTEN HEB:

“OH, DAN BEN JIJ WEL EEN SYMPATHIEK
EN GEVOELIG PERSOON.”
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MATCHES

MATCHES

MENTOREN010

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM & HOEK VAN HOLLAND

4. WERVING
MENTOREN010
WAARVAN NIEUW

40
25

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM
WAARVAN NIEUW

9
4

HOEK V HOLLAND
WAARVAN NIEUW

2
2

OVERLOOP 2017
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

15
5
4

OVERLOOP
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

5
6
1

OVERLOOP
WAARVAN AFGEROND
WAARVAN DEMATCH

0
1
0

4.1 WERVING MENTOREN

WERVING
MENTOREN
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INTERESSE IN HET MENTORSCHAP
NIET GESELECTEERD OF TERUGGETROKKEN
BESCHIKBAAR VOOR HET MENTORSCHAP PER 31|12|2018

42
54

De beschikbare mentoren zijn nieuw aangemeld, hebben intakes gehad of zijn matchklaar.
Een deel van de nieuwe aanmelders valt na intake en training nog af.

3
TRAININGEN
MEDEWERKER WERVING EN ACQUISITIE
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BIJEENKOMSTEN
De werving van mentoren is veelzijdig en intensief. Zonder mentoren geen matches.
VOORLICHTINGEN/PRESENTATIES

De grootste groep mentoren die zich meldt, doet dit op basis van onze bekendheid, spontaan of door andere mentoren.
BASISTRAINING

Maar juist ook de behoefte aan mannelijke mentoren heeft ons ertoe aangezet om een medewerker zich specifiek bezig te
MENTEEBIJEENKOMSTEN

laten houden met werving en communicatie. Zij is in juli opgevolgd door iemand met specifiekere ervaring en kennis van
INFOBIJEENKOMSTEN MENTOREN

social
media.
MENTORBIJEENKOMSTEN

13

5

Halverwege
2018 is deze nieuwe medewerker gestart om zich bezig te houden met de werving, acquisitie en
OUDERBIJEENKOMSTEN

communicatie. Intensiever bezoeken van netwerken, inzet van social media, presentaties en acties hebben geleid tot

1

1

meer mentoren en vooral ook meer mannelijke mentoren. Ook het aantal volgers op Facebook en Instagram is
spectaculair gegroeid.
We weten dat niet alle activiteiten meteen mentoren opleveren, maar ze zorgen wel voor naamsbekendheid en contacten.
We weten ook dat mensen eerst een periode nodig hebben alvorens ze besluiten om mentor te worden. Uit alle contacten

21%

blijkt duidelijk dat mensen enthousiast worden van het werk van B for You. We hebben een sterk verhaal, maar moeten dat
soms nog wat steviger neerzetten. Ook de navolging die wij geven aan contacten is een punt van aandacht in 2019.
Hieronder een greep uit de diverse wervingsinitiatieven.

STUDENTMENTOREN
Naast de aanmeldingen van mentoren via ons netwerk, bedrijven en social media was er vanuit de Hogeschool Rotterdam
een groot aanbod van studenten die hun stage als mentor vervulden. In 2017 werd B for You door het enorme aantal
geïnteresseerden in de zomer, rond de 100 aanmeldingen, overvallen. Daarvan zijn toen uiteindelijk 60 studenten
geselecteerd. In 2018 is daar vooraf met de planning op ingespeeld en de zomervakantieperiode ingericht met ruimte voor
extra infobijeenkomsten, intakes en trainingen. Zonder enige vorm van communicatie heeft de hogeschool haar beleid ten
aanzien van stageplaatsen veranderd. O.a studenten mogen niet meer een-op-een achter de voordeur. Dat betekende dat
B for You niet meer erkend werd als stagebiedende organisatie. Na overleg en onder bepaalde voorwaarden zou er toch
een mogelijkheid zijn voor studenten. Uiteindelijk heeft dat in slechts twee studenten van deze opleiding geresulteerd.
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Deze situatie heeft met name voor de organisatie en inrichting van Benefits for Girls 2018-2019 gevolgen gehad.
De afhankelijkheid van de Hogeschool Rotterdam is verkleind door met verschillende onderwijsinstellingen samenwerkingen
aan te gaan. We zijn contacten gaan verdiepen of gaan leggen met Hogescholen Inholland, Den Haag, Leiden, Amsterdam,
Capabel, en met de ROC’s Albeda en Zadkine en in Dordrecht.

STAGE VANUIT CE SOCIAL BUSINESS
In de zomer van 2018 heeft een stagiair van CE social business Hogeschool Rotterdam gedurende tien weken gewerkt
aan de opdracht: Werf tien mannelijke mentoren. De stagiaire heeft een presentatie aan onze ambassadeurs gegeven en
hen gevraagd hun netwerk te benaderen. Hij heeft oproepen geplaatst op social media, mensen aangesproken tijdens de
BitterBallenBorrel, is actief aanwezig geweest op de Beursvloer in Vlaardingen en bij andere businessnetwerken en hij heeft
een flyer ontworpen met de oproep om mentor te worden bij B for You. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met alle
medewerkers van B for You om informatie en ideeën uit te wisselen. Alle inspanningen hebben geleid tot zeven
geïnteresseerde mannen, waarvan er twee de training hebben gevolgd en één nog nadenkt over het mentorschap. Het heeft
twee matches opgeleverd. Dit laat ook weer zien dat we altijd meer potentiele mentoren moeten werven dan dat er mentees
zijn aangemeld.

POLITIE EENHEID ROTTERDAM
Op 26 juni 2018 mochten we op uitnodiging van een van onze mentoren de Keti Koti dialoogtafel van de Politie Eenheid
Rotterdam bijwonen. Keti Koti is een jaarlijkse traditie om samen stil te staan bij het Nederlandse slavernijverleden en de
hedendaagse gevolgen hiervan. Aan het einde van de indrukwekkende bijeenkomst mochten we een oproep doen aan de
ongeveer 150 aanwezigen om mentor te worden. Dit leverde direct na afloop leuke reacties en gesprekken op met potentiële mentoren. Daarnaast heeft de Politie tijdens de viering op 1 juli folders van B for You vanuit hun stand verspreid.
We noemen hier ook de Dag van de Dialoog in Delfshaven,  de Dag van de Ondernemer en het Djeema el fnaa eetplein.
We hadden een Info Table tijdens een van de inspirerende Meetups van Venture Café in het Groot Handelsgebouw.
We kregen hier de mogelijkheid ons te presenteren en in gesprekte gaan met bezoekers.

SCHIEDAM EN REGIO
De contacten in met name Schiedam die gelegd zijn, beslaan een breed aantal sectoren en groepen. Zo werden niet
alleen vrijwilligersbijeenkomsten in de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam bezocht, maar ook met een aantal
ondernemersnetwerken, onderwijsinstellingen, gemeenteorganisatie en raadsleden gesproken. Ook tijdens het evenement
Schiedam Business Plaza mochten we ons presenteren.
Bij een bijeenkomst van de Maatschappij, departement Waterweg Noord, mochten we een presentatie houden.
Na afloop kregen we ook nog een mooie cheque overhandigd. De leden van dit departement komen uit het onderwijs,
ondernemerschap en overheid.
Een overzicht van de wervingsacties die zijn ondernomen met onze samenwerkingspartners is in 7.2 opgenomen.
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INTERESSE IN HET MENTORSCHAP
NIET GESELECTEERD OF TERUGGETROKKEN
BESCHIKBAAR VOOR HET MENTORSCHAP PER 31|12|2018

4.2 TRAININGEN EN INFOBIJEENKOMSTEN

42
54

33

3

TRAININGEN
BIJEENKOMSTEN

VOORLICHTINGEN/PRESENTATIES
BASISTRAINING
MENTEEBIJEENKOMSTEN
INFOBIJEENKOMSTEN MENTOREN
MENTORBIJEENKOMSTEN
OUDERBIJEENKOMSTEN

13
1

1

5

Van de tien geplande informatiebijeenkomsten hebben er vijf doorgang gevonden. Dit omdat we aangemelde mentoren snel
wilden matchen en daarom niet wilden laten wachten op de volgende informatiebijeenkomst. Deze mentoren zijn tijdens een
verlengd intakegesprek geïnformeerd over B for You en over het mentorschap.

21%

In 2018 hebben we dertien basistrainingen voor nieuwe mentoren gegeven. De trainingen bestaan uit twee delen en na
afloop krijgen de deelnemers een trainingsmap mee vol informatie over B for You. Voor het programma Benefits for Girls
was er één extra training/intervisie en voor Mentoren010 waren dat er twee. School’s cool heeft vier intervisiebijeenkomsten
georganiseerd.

4.3 WERVING MENTEES
De werving van mentees is een continue proces en vraagt extra aandacht waar nodig. De ervaring leert dat in de gebieden
waar B forYou al lang actief is en door bestaande contacten, de aanmeldingen spontaan en gestaag binnenkomen. In de
gebieden waar we nog aan de basisstructuur moeten werken, hebben we meer tijd en aandacht ingezet. Met name in het
gebied Schiedam e.o. en Hoek van Holland zijn  de scholen voor basisonderwijs bezocht en geïnformeerd over de
mogelijkheid om leerlingen aan te melden. Maar ook ouders, grootouders, buren, jeugdinstellingen, politie en anderen
kunnen  aanmelden. In Schiedam is samengewerkt met Onderwijs dat Past en de Wijk Ontwikkelings Teams. In Hoek van
Holland zijn de drie basisscholen benaderd en het schoolmaatschappelijk werk. Ook Minters, CJG, Vitis Welzijn, Dock zijn
bezocht en geïnformeerd. In Rotterdam zijn netwerkbijeenkomsten in Feijenoord, Noord en Delfshaven bezocht en liggen
er flyers bij diverse organisaties. De meeste mentees komen uit Rotterdam en wel het gebied Noord 29, IJsselmonde 29,
Feijenoord 25  en Hoogvliet 15. Uit Schiedam zijn dat 20 kinderen.
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5. COLLECTIEVE BEGELEIDING EN
ACTIVITEITEN VOOR MENTOREN EN MENTEES
DE GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN VOOR ONZE MENTORKOPPELS ZIJN IN 2018 WEER
GOED BEZOCHT DOOR DE MENTORKOPPELS.
B FOR YOU BBQ
In juni nodigden we al onze mentorkoppels en relaties voor het eerst uit voor een barbecue in het Vroesenpark.
Een gezellige barbecue leek ons een goede manier om onze waardering voor alle mentoren te tonen. We zijn namelijk
ontzettend trots op deze leuke club van mensen die tijd willen vrijmaken voor een kind en zo willen investeren in de
toekomst en ontwikkeling van het kind. Ons team krijgt er veel energie van om de koppels zo samen te zien en getuige te
zijn van de band die mentor en mentee met elkaar hebben opgebouwd. De barbecue was zo’n succes dat we besloten
hiervan een traditie te maken en elk jaar een B for You-BBQ te organiseren.

BDAY
De jaarlijkse Bday, die dit keer plaatsvond in Outdoor Valley, was ook weer een geweldig evenement. Op zaterdag
6 oktober werkten de mentorkoppels en medewerkers van B for You samen op het water,  wentelden zich met elkaar in
de modder en verlegden hun grenzen hangend aan touwen. Het was een zonovergoten dag vol plezier, teamwork en
vooral lekker vies worden in het survivalbos. Het enthousiasme van de deelnemers werkte aanstekelijk.
Wij kijken alweer uit naar de volgende Bday.

MENTORMEETINGS
Om de mentoren extra te motiveren en ze de gelegenheid te geven van elkaar te leren, werden mentormeetings gehouden
met de thema’s ‘De rol van de mentor ten opzichte van de ouders’ (20 april) en ‘Vertrouwensband en Invloed’ (9 november).
Rondom de eindejaarsborrel werd ook apart aandacht besteed aan de mentoren, o.a. in verband met afscheid nemen.

VLOGWEDSTRIJD
Drie mooie filmpjes over het mentorschap leverde het op: de vlogwedstrijd die we uitschreven onder onze mentorkoppels.
Het idee voor de wedstrijd kwam van een van onze mentoren, Babette. Zij deed een oproep aan alle actieve mentoren.
Hierin benadrukte ze het belang van onze zichtbaarheid als het gaat om het werven van nieuwe mentoren.
Wat dat betreft hebben de filmpjes op Facebook zeker het gewenste resultaat opgeleverd: we hebben er in korte tijd
zo’n 65 paginavolgers bijgekregen, de filmpjes zijn in totaal 132 keer gedeeld en hebben zo’n 30.000 mensen bereikt.
Dat zijn mooie aantallen, maar we zijn vooral blij met het inkijkje dat de mentorkoppels hebben gegeven in het contact dat je
als mentor en mentee met elkaar kunt hebben.
Het filmpje met de meeste likes heeft uiteindelijk gewonnen en deze eer viel te beurt aan Michael en zijn mentor Sanne.
De vlogwedstrijd heeft veel positieve reacties op social media opgeleverd van familie en vrienden van de mentees, zoals:
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Ik ben super trots op D (= mentee); hou van
jou tot aan de maan en terug]

En over de mentee:
Super, hij bloeit helemaal op  
Maar dan echt! Wow …

En J, D had geen betere mentor kunnen
krijgen
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6.

PR EN COMMUNICATIE

SOCIAL MEDIA
Al eerder was er de wens meer met social media te doen, maar de tijd ontbrak daarvoor om het bij het reguliere werk te
doen. Sinds onze medewerker werving en acquisitie aanwezig is zijn we veel vaker actief en we krijgen daar leuke reacties
op. Het streven was de 400 – 500 likes die we op Facebook hadden te verdubbelen. Die sprong hebben we niet gemaakt,
maar met 700 likes zijn we toch een eind op de goede weg. Ook het aantal views vertoont een stijgende lijn. Via Instagram
hebben we 130 volgers en op LinkedIn 115. In 2019 gaan we meer over de beleving van mentoren en mentees laten zien.
De verhalen en beelden van onze koppels zijn vaak ontroerend en inspirerend.  Ook gaan we onze mentoren actiever
benaderen om de posts die we plaatsen te delen met hun netwerk. Want engagement is nog belangrijker dan het aantal
likes of views.
In 2018 is het idee ontstaan om met een groep mentoren de kwartmarathon te lopen tijdens de Rotterdam Marathon.
De uitvoering van dit plan wordt een van de communicatieve hoogtepunten begin 2019.
In 2019 gaan we Google Ads inzetten om onze naamsbekendheid en kennis over ons werk te vergroten.
In het nieuwe jaar zullen we onze PR-activiteiten meer projectmatig gaan aanpakken.
Dit geeft ook onze financiers een duidelijker beeld.
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MENTEE:

“JE HEBT WEER EEN SUPERMENTOR
VOOR MIJ GEVONDEN!”
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7. AMBASSADEURS EN
SAMENWERKINGSPARTNERS
7.1 AMBASSADEURS
In 2018 zijn 23 ambassadeurs actief geweest voor B for You. We zijn er trots op dat Dina Medina (zangeres),
John Buijsman (acteur) en Shanice Silva Cruz (freestyle BMX’er) ambassadeur van onze stichting zijn geworden.
Aram Hasan heeft zijn ambassadeursrol neergelegd in verband met zijn drukke werkzaamheden.
Alle 22 ambassadeurs eind 2018  zijn: Henk Aron, Niek Baar, Jean-Paul Boëtius, John Buijsman, Mark van der Eerden,
Lionel Eersteling, Mai Elmar, Ton Geerts, Peter Goedvolk,  Ruth Jacott, Frans Lavooij, Korrie Louwes, Dina Medina,
Omani Ormskirk, Melanie Post van Ophem, Shanice Silva Cruz, Marc van Staveren, Jos van der Vegt, Hans Vervat,
Kees Vrijdag, Ton Wesselink, Yootha Wong-Loi-Sing.

7.2 ACTIES EN SAMENWERKING
B for You benadert bedrijven met de vraag of zij iets voor ons kunnen betekenen. Het gaat ons dan vooral om het werven
van mentoren en voor bedrijven gaat het om de invulling van hun maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven kunnen ook
kennis of faciliteiten beschikbaar stellen of besluiten om B for You te sponsoren.
Niet zelden groeit uit zo’n contact een langdurige samenwerking.
In 2016 en 2017 zijn Benefitsavonden georganiseerd. Maar in 2018 is ervoor gekozen geen benefietavond te organiseren,
maar ons te oriënteren op mogelijke andere vormen van fundraising en sponsoring. Dit in verband met andere tijdrovende
activiteiten, zoals de verhuizing, en de zeer arbeidsintensieve organisatie van een benefietavond.
Onze partners zijn veel en divers. Onderstaand een deel van de vele partijen die ons ondersteunen in de vorm van werving
van mentoren, faciliteiten of financiering.

GEMEENTE ROTTERDAM
Rotterdam ondersteunt ons al sinds de start van Benefits for Kids. In 2018 is dat specifiek voor de gebieden Noord,
Delfshaven en Feijenoord geweest. Vanwege de ondersteuning van andere fondsen en sponsoren kunnen ook kinderen
vanuit de andere gebieden van Rotterdam aangemeld worden.
In 2018 is ook Benefits for Girls weer ondersteund door de gemeente Rotterdam.
Niet alleen gemeente Schiedam maar ook gemeente Rotterdam is bezig met een nieuw proces tot subsidieverdeling.
Onder de naam Subsidiekader Jeugdpreventie is daarover in 2018 een eerste bijeenkomst geweest. B for You is daarbij
aanwezig geweest en in 2019 komt een vervolg hierop.

GEMEENTE SCHIEDAM
Deze gemeente ondersteunt Benefits for Kids Schiedam en School’s cool Schiedam en heeft gekozen voor een
nieuwe vorm van het subsidiekader onder de naam Samen Schiedam 2019 – 2020.
Zij gebruiken daarvoor de methodiek Thematafels. B for You is onderverdeeld aan de Thematafel Opgroeien en
gestart samen met de partners: Stichting Aanzet, Antes / Youz,  Bibliotheek Schiedam, Buurtwerk, CJG, stichting Civitas,
Dock, stichting Humanitas, JINC, Kleine Ambassade, Lentiz, Speelotheek Ikkie, Welzijn E25 en Yets Foundation.
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Deze partners zijn van september tot en met november zesmaal bij elkaar gekomen, onder voorzitterschap van de
gemeente Schiedam, en hebben een uitvoeringsplan ontwikkeld. De partners hebben, nadat ze nader kennis hebben
gemaakt, hun dromen voor kinderen en jongeren in Schiedam geformuleerd. Op basis van deze dromen en de
maatschappelijke resultaten die zijn benoemd in het subsidiekader, zijn de activiteiten van de partners verdeeld over drie
niveaus:
1. Activiteiten voor kinderen en jongeren en talentontwikkeling;  
2. Opvoedondersteuning;  
3. Activiteiten en interventies t.b.v. preventie en signaleren.
B for You is na voorlegging van het plan aan de gemeente ook gekozen om in 2019 en 2020 mee te doen onder thema 1.
Deze methodiek is met name voor kleine organisaties als B for You zeer arbeidsintensief geweest. Maar het voordeel is
om meteen goed in beeld te zijn bij alle organisaties binnen welzijn die betrokken zijn bij onze doelgroep en waar mogelijk
elkaar te versterken en te ondersteunen.

FONDSEN
Belangrijke partners voor B for You zijn de fondsen. Door hun jarenlange ondersteuning hebben wij sinds 2001 kinderen
kunnen ondersteunen met een mentor. Enkele fondsen hebben meerjarige toezeggingen gedaan, wat iets meer rust gaf
aan alle administratie die gepaard gaat met het doen van aanvragen. Dit zijn het VSBfonds, Oranjefonds, SintLaurensfonds,
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam, Stichting Bevordering van Volksracht, Fonds Schiedam Vlaardingen.
Een volledige lijst van de fondsen staat in bijlage 1.

WOONSTAD ROTTERDAM
Met Woonstad Rotterdam is een langdurige samenwerking ontstaan. Er is regelmatig contact en op 18 december mochten
we onze eindejaarsbijeenkomst houden op een van de locaties van deze corporatie. Tijdens de bijeenkomst zijn we verrast
met een cheque: de opbrengst van een gul gebaar van de medewerkers, die een ‘online-veiling’ van talenten hebben
gehouden om geld op te halen voor B for You. In slechts twee weken tijd is dit bedrag opgehaald met het organiseren van
activiteiten door en voor medewerkers. Die mede hierdoor kennis hadden gemaakt met de talenten van collega’s die
misschien tijdens het werk nog niet zichtbaar waren geweest.

PORT OF ROTTERDAM/HAVENBEDRIJF
We hebben een waardevolle samenwerking met het Havenbedrijf waarvan inmiddels vier medewerkers mentor zijn
geworden bij B for You. Deze medewerkers zijn niet alleen waardevol voor hun mentee, maar zij zijn ook bereid om hun
verhalen over het mentorschap met hun collega’s te delen. In het personeelsblad Thuishaven van het Havenbedrijf vertelt
een van de mentoren over haar mentee. We vinden het mooi dat het Havenbedrijf Rotterdam ruimte biedt aan
medewerkers om vrijwilligerswerk te doen en dat we vanuit het bedrijf zoveel ondersteuning krijgen.

DE MAATSCHAPPIJ, DEPARTEMENT WATERWEG NOORD
Op 19 december zijn we uitgenodigd bij de kerstlunch van de Maatschappij, departement Waterweg Noord.
Tijdens de lunch is B for You gepresenteerd en hebben we een cheque gekregen met een deel van de opbrengst van
de kerstlunch. De Maatschappij doneert  elk jaar aan een regionale organisatie die zich op bijzondere wijze inspant.
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ROTTERDAMPAS
Met Rotterdampas is de afspraak gemaakt dat onze mentoren de Rotterdampas kunnen aanschaffen met € 20 korting.
Hiervan is door het merendeel van de mentoren gebruik gemaakt. Positief is dat de gezinnen ook tot aanschaf van de pas
overgaan en daardoor zelf meer ondernemen met de kinderen.

RABOBANK ZOOMERAVONDEN
De Rabobank stelde ook in 2018 weer kaartjes beschikbaar voor de ZOOmeravonden in juli en augustus in Diergaarde
Blijdorp. Daar is door veel mentorkoppels met veel plezier gebruik van gemaakt.

ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST
Er zijn organisaties die zoveel waardering hebben voor de activiteiten van B for You en de mentoren die zich inzetten
voor de jeugd, dat zij speciale aanbiedingen beschikbaar stellen voor onze mentorkoppels. Zo ook het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, dat vrijkaarten beschikbaar stelde zodat mentorkoppels naar de betoverende balletmuziek van
Tsjaikovski’s ‘Doornroosje’ konden luisteren in De Doelen. Het orkest en een actrice vormden de ingrediënten voor een
onvergetelijk symfonisch sprookje en mentorkoppels hebben ervan genoten.

STICHTING BEVORDERING VAN VOLKSKRACHT, SEIZOENKAARTEN FEYENOORD
Van Stichting Bevordering van Volkskracht ontvingen we weer seizoenkaarten voor de thuiswedstrijden van
Feyenoord. Heel veel koppels konden daardoor van deze voetbalwedstrijden genieten.
In bijlage 1 staan al onze ondersteunende organisaties zoals fondsen, bedrijven en gemeentes genoemd.
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WAT EEN GEWELDIGE BELEVENIS, EEN ECHT VOETBALFEEST!
Onderweg naar de Kuip keken de meiden (2 mentees) en hun mentoren al verwachtingsvol rond op het CS Rotterdam.
“Kijk, die gaat ook naar Feyenoord, hee, en die ook!”
Zo gauw de trein aankwam, doken ze erin. Gauw zitten, want er staan zoveel supporters op het station.  
Nee, ik hoef niet op de foto hoor!
Wat gaat het worden? 3-0, 2-0, 3-1 voor Feyenoord voorspelden mentoren en één mentee. En, een beetje jammer,
“2-0 voor Ajax” zei de mentee die altijd graag iets anders zegt, doet en wil. Ik ga heel hard voor Ajax juichen als ze scoren!
Nou, zeiden de anderen, al een beetje genant rondkijkend tussen al die Feyenoordsupporters, tja, misschien beter niet zo
heel hard juichen?   Ja, daar is wat voor te zeggen. Er zullen namelijk niet zo heel veel supporters van Ajax aanwezig zijn.
“Oh, maar de supporters van de tegenpartij zitten toch altijd daarboven in?” Klopt, maar met deze wedstrijd even niet.
“Oké, nou, anders ben ik wel voor Feyenoord.”
Aangekomen op onze prachtige zitplaatsen in De Kuip, is de energie en spanning voelbaar.
Er staat wat te gebeuren……vuurwerk, groene rook en drukke supporters verhogen de spanning.
Ja hoor, het spel begint. En …..wat was het stil na dat snelle eerste doelpunt van Ajax. Heee, zei een van de meiden,
“ik hoorde niks, dat was toch geen doelpunt? “Ja, helaas, was het dat wel…
Maar zoals nu bekend, we gingen al redelijk positief de rust in. Lekker patatje gehaald om te delen met elkaar.
Mayonaise overal, chocolademelk over de jassen. Gaf niks.
Tjaa, de rest van de wedstrijd is geschiedenis en al dansend, juichend, en iedere beweging op het veld volgend,
gingen de meiden helemaal uit hun dak! Echte voetbalkenners zo te horen. Dat het ondertussen stevig regende
had niemand in de gaten.
Want het werd 6-2!  
En ook nog dansen in het stadion na afloop! Wat een feest en wat hebben die meiden en hun mentoren genoten.
Wat een kadootje was dit, en wat een historische overwinning!
Hartelijk dank aan Stichting Volkskracht dat zij deze seizoenkaarten hebben aangeboden aan onze mentorkoppels.  
En het leuke is, die meiden willen allebei op voetbal!
Een mentor

HET WERD 6-2!
STICHTING B FOR YOU | 2018

8.

POSITIE EN KENNISDELING

8.1 LANDELIJK: KENNISKRING MENTORING / MASTERS IN MENTORING
In 2018 zijn er vijf bijeenkomsten van de Kenniskring Mentoring geweest.  Een aantal voorgenomen activiteiten in het
jaarplan is uitgevoerd. Zoals het individueel adviseren van nieuw op te zetten mentorprogramma’s, maar ook het Kenniscafé
in het Provinciehuis in Assen over de effectieve elementen van mentoring.  Er zijn twee Kenniscafés afgelast in verband
met te weinig aanmeldingen. Geconcludeerd is dat Kenniscafé’s over mentoring het best georganiseerd kunnen worden als
onderdeel van een grotere bijeenkomst, zoals een congres. In 2019 zal het Oranjefonds besluiten of het de Kenniskring nog
financieel blijft ondersteunen.

8.2 ROTTERDAM MENTORSTAD
Rotterdam Mentorstad, een initiatief van Hogeschool Rotterdam en Stichting B for You, is een samenwerkingsverband
waaraan diverse mentorprogramma’s deelnemen. Dat zijn Mentoren op Zuid, Big Brothers Big Sisters Rotterdam,
Rotterdamse Douwers, Talentcoach, Samen bouwen we Rotterdam en B for You. Twee bijeenkomsten Rotterdam
Mentorstad zijn in 2018 georganiseerd, op 28 juni en 6 december. Ook de gemeente Rotterdam zit bij deze bijeenkomsten
aan tafel. Thema’s die aan de orde zijn: werving mentoren, doorstroom mentoren, monitoring en social return on investment.

MIJN MENTEE NA A

FLOOP VAN DEN FEY
ENOORD-WEDSTRIJ
D IN DE KUIP:
“DIT WAS DE MOOIS
TE DAG VAN MIJN L
EVEN!”
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9.

STICHTING B FOR YOU

9.1 RAAD VAN TOEZICHT
Stichting B for You bestaat inmiddels 16 jaar en dat is positief, gegeven het feit dat de stichting afhankelijk is van
fondsen, subsidies, sponsoring en donaties.
De Raad van Toezicht (RvT) is positief over de ontwikkeling van de stichting, maar realiseert zich ook de kwetsbaarheid bij
onverwachte gebeurtenissen en langdurig verzuim vanwege de schaal van de organisatie. Ontwikkelingen bij een externe
partner, de Hogeschool Rotterdam, hebben geleid tot ernstige vertragingen in het programma en werken negatief op de
verwachte resultaten m.b.t. het maken van nieuwe matches. Zo vindt de Hogeschool Rotterdam activiteiten die
een-op-een thuis bij een kind plaatsvinden vrij onverwachts niet meer wenselijk. Hiervoor is een extra vergadering belegd
en zijn scenario’s doorgenomen over de impact. De stichting is door haar schaal ook zeer flexibel en kan snel schakelen
als dat nodig is. Met het aantrekken van een medewerker voor de werving en acquisitie is dit onderdeel steeds beter belegd.
De invloed van beleidswijzigingen als gevolg van  gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgebleven, maar de raad heeft er wel
specifiek aandacht voor gehad in haar vergaderingen. Onverminderd blijft er veel aandacht voor de investering in andere
geldstromen, om de afhankelijkheid van de stichting van fondsen te verminderen.
De samenstelling van de RvT is na het overlijden van een van de leden, gewijzigd. In de ontstane vacature is voorzien
door het toetreden van mevrouw S. Noormohamed op 13 juli 2018 en door in de RvT ruimte te maken voor een bestuurlijke
‘ervaringsplaats’, mevrouw A. de Haij. Hiermee geeft de Raad in algemene zin invulling aan talentontwikkeling in lijn met de
doelstellingen van de organisatie. Voor de werving zijn profielen opgesteld en is een selectiecommissie ingesteld.
In 2018 is in maart, mei, juli (extra), september, november 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 2017
Werkplannen van de programma’s en stand van zaken, Benefits for Kids, Benefits for Girls,  Mentoren010, School’s cool
Resultaatdoelstellingen 2018
Kwartaalrapportages en liquiditeitsprognoses 2018
Jaarplan 2019
Begroting 2018 en 2019
Decharge voormalig voorzitter R. te Loo, Decharge bestuurder
Kennismaking met ambassadeurs
Personele bezetting stichting
Voorlopige analyse Collegeakkoord
Fundraising
Relatie Hogeschool Rotterdam en Impact scenario’s
Werkwijze Benefits for Business
Verhuizing
Samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
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GOVERNANCE
(Voorbereiding) Zelfevaluatie RvT 19 januari
AVG
Veiligheidsprotocol
Jaaragenda
Rooster van aftreden
Procedure invulling vacature RvT en invulling ervaringsplaats
Benoeming nieuw lid
Uitkomsten evaluatie bestuur
Overeenkomst Legato
In januari heeft de RvT haar zelfevaluatie gedaan. De zelfevaluatie vond zonder externe begeleiding plaats, maar met gebruikmaking van een ‘checklist zelfevaluatie van de RvT’. Een van de conclusies was dat er noodzakelijk aanvulling van de
RvT moest plaatsvinden en tevens dat er ruimte was voor een minder ervaren jonge/potentiële toezichthouder om ervaring
op te doen.
Voor de ontstane vacature en de ervaringsplaats in de RvT werden profielen opgesteld, met als doel om in het eerste kwartaal van 2018 tot invulling te komen. Dit is uiteindelijk in het tweede kwartaal afgerond.
In december 2018 vond de evaluatie met de bestuurder plaats. Deze was positief, met aandacht voor de afhankelijkheid van
de organisatie van de directeur-bestuurder en door de schaal van de mix aan directie- en bestuurstaken.
In maart 2018 heeft Mazars de controle verricht van de jaarrekening over 2017. Deze is met hen besproken op 23 maart
2018 en door hen voorzien van een goedkeurende verklaring. De bestuurder is door de RvT 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 kennis gemaakt met de ambassadeurs
en anderszins hun netwerken en contacten voor de organisatie ingezet.
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RAAD VAN TOEZICHT

FUNCTIE

(NEVEN)FUNCTIES

Dhr. R. van der Post

Vanaf 6-9-2016

Adriana123advies, zelfstandig adviseur
Wonen-Zorg-Onderwijs

			

Lid Raad van Commissarissen Bouwvereniging
“Onze Woning” (BVOW)
Voorzitter Stichting Vrienden van Ypsilon

Mevr. S. Noormohamed

Vanaf 13-7-2018

Directeur/bestuurder Stichting Magnoliahuis
Lid Raad van Toezicht Quadrant Kindercentra regio Gouda
Voorzitter Raad van Toezicht Dona Daria,
Emancipatiecentrum Rotterdam t/m 1 juli 2018
Lid Raad van Advies Galerie Wind (1x p.jr) t/m sept 2018

J. Veenendaal

Lid

Lid van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur

Vanaf 27-06-2014

Voorzitter van de beroepenveld commissies
van de Willem de Kooning academie

Vanaf 2018

Lid Raad van Toezicht Design Museum Den Bosch

Directeur/Bestuurder

Directeur/eigenaar Legato BV

BESTUUR
Mr. W.L. Gillis-Burleson

Lid raad van commissarissen Stichting KindeRdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer
			

Lid RvC stichting Woonplus
Voorzitter Raad van toezicht Theater Zuidplein
Lid Raad van Toezicht Rotterdam Topsport
Bestuurslid Stichting Bevordering van Volkskracht
Bestuurslid Centrum voor Ambachtseconomie/
AmbachtNederland
Lid curatorium Van de Mandelestichting en
voorzitter jury Van de Mandelepenning.

A. De Haij

Junior lid RvT

Adviseur en projectmanager

14-09-2018

Gemeente Museum Den Haag

Namens de Raad van Toezicht  op 27 maart 2019
Dhr. R. van der Post
Voorzitter
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9.2 TEAM
De personeelsformatie van B for You is in 2018 gegroeid naar 5,6 fte’s, verdeeld over de volgende functies:
     1 directeur/bestuurder (parttime)
1 projectleider
     5 (parttime) projectmedewerkers.
     1, 25 officemanager
Daarnaast wordt het team aangevuld met stagiaires (mbo en hbo) en vrijwilligers.
Voor heel B for You geldt dat de ondersteuning van het primaire proces steeds belangrijker wordt. Na het vertrek van de
officemanager, kon deze functie vrij snel worden opgevuld en is gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze op te
knippen in twee functies.
De langdurige ziekte van een medewerker heeft veel impact gehad. Niet alleen vanwege het gemis van een inzetbare
medewerkster, maar ook doordat anderen moesten inspringen en door de kosten gemoeid met re-integratie.
Positief is de inzet van een medewerker die zich specifiek richt op werving van mentoren, acquisitie van sponsoring en
communicatie.

LOCATIE
B for You is gevestigd in Rotterdam aan de Bergsingel 271. In augustus zijn we naar dit adres verhuisd, circa 100 meter van
ons oude adres. Deze niet verwachte en dus niet geplande verhuizing heeft veel tijd en energie van het team gevergd.
We zijn blij met de nieuwe plek die voldoende ruimte biedt, betaalbaar is en op een goede bereikbare locatie.
Voor de activiteiten in Schiedam mag gebruik worden gemaakt van de locatie van DOCK.

9.3 MENTORLINK REGISTRATIE SYSTEEM
Mentorlink 2.0. Na onderzoek is een samenwerking aangegaan met Dataflow. Deze organisatie heeft ervaring opgedaan
met het opzetten van een systeem voor School’s cool Amsterdam. Het nieuwe systeem functioneert, het implementatietraject is afgerond en nu resten alleen nog de laatste en ook de reguliere aanpassingen aan het systeem. B for You heeft
nu een beter en specifieker inzicht in alle inspanningen rondom geworven mentoren en mentees, aantallen en matches en
meer managementinformatie.

9.4 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.

41

DE OUDERS VAN EEN VAN DE MENTEES VONDEN
HET ALLERBELANGRIJKSTE VAN HET MENTORSCHAP:

“DAT DE MENTOR FAMILIE VAN ONS WORDT.”

STICHTING B FOR YOU | 2018

10. FINANCIEN
BATEN EN LASTEN		

31-12-2018

Subsidies en Fondsen

€       420.125,00

Overige opbrengsten

€       20.409,00

			

€       440.534,00

Huisvesting

€   22.452,00

Lonen en Salarissen

€ 254.688,00

Sociale Lasten en pensioenen

€   49.544,00

Overige personeelskosten

€   19.846,00

Project en inkoopkosten

€   38.200,00

Organisatie en kantoorkosten

€   23.979,00

Algemene en Accountantskosten

€   17.174,00

Afschrijvingen

€     5.437,00

					
€     431.320,00
Bankrente- en kosten

€            488,00

Resultaat

€         8.726,00
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BIJLAGE 1. FINANCIERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS IN BEELD
VOORMALIGE ST. SWART-VAN ESSEN
VAN LEEUWEN VAN LIGNAC STICHTING

VOORMALIGE ST. SWART-VAN ESSEN
VAN LEEUWEN VAN LIGNAC STICHTING

RABOBANK ROTTERDAM FONDS
RABOBANK FOUNDATION

RABOBANK ROTTERDAM FONDS
RABOBANK FOUNDATION

DEPARTEMENT WATERWEG NOORD

DEPARTEMENT WATERWEG NOORD

PARTNERS DIE BIJDRAGEN IN NATURA OF DOOR FUNDRAISING

ACTIE MARKTPLAATS B FOR YOU

ACTIE MARKTPLAATS B FOR YOU
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“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. “
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BIJLAGE 2
A. BENEFITS FOR KIDS
MENTEE

JONGENS EN MEISJES VAN 8 T/M 14 JAAR

MENTOR

VRIJWILLIGERS VANAF 18 JAAR, O.A. VANUIT BEDRIJFSLEVEN, STUDENTEN, GEPENSIONEERDEN

DUUR

GEDURENDE MIN. 1 JAAR 2X PER MAAND OP PAD MET MENTEE

START

MAANDELIJKS

GEBIED

ROTTERDAM, SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS, HOEK VAN HOLLAND

B FOR KIDS

146

WAARVAN NIEUW

62

OVERLOOP

84

WAARVAN AFGEROND

64

WAARVAN DEMATCH

5

BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES BENEFITS FOR KIDS

IS OP ZOEK NAAR INVULLING VRIJE TIJD

55,0%

VERTOONT PROBLEMATISCH GEDRAG

17,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN TALENTONTWIKKELING

50,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

14,0%

HEEFT ROLMODEL NODIG

48,0%

HEEFT EEN LAAG IQ

9,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN SOCIAAL NETWERK

41,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ SCHOOLKEUZE

8,0%

MOET SOCIALE VAARDIGHEDEN VERBETEREN

39,0%

OVERGANG BASIS- NAAR VOORTG ONDERWIJS

6,0%

PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE/HEEFT AANDACHT NODIG

39,0%

HEEFT ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

3,0%

WIL SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

35,0%

HEEFT EEN FYSIEKE BEPERKING

2,0%

MOET ZELFVERTROUWEN ONTWIKKELEN

27,0%

HEEFT EEN PSYCHISCHE BEPERKING

0,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

23,0%

MENTORING NAAST HULPVERLENING

21,0%

Met het programma Benefits for Kids is het allemaal begonnen: vanuit dit programma is Stichting B for You ontstaan.

BEGELEIDINGSKENMERKEN

In de 16 jaar is Benefits for Kids uitgegroeid tot een mentorprogramma met 146 matches per jaar.  In 2018 werd Benefits
for Kids uitgevoerd in heel Rotterdam, maar in het kader van couleur locale vanuit de gemeente Rotterdam met nadruk in

MENTEES BENEFITS FOR GIRLS

Noord, Delfshaven en Feijenoord en later in het jaar in Hoek van Holland. Verder is het uitgevoerd in Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis.

IS OP ZOEK NAAR INVULLING VRIJE TIJD

51,0%

HEEFT ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

26,0%

26,

OVERGANG BASIS- NAAR VOORTG ONDERWIJS

46,0%

MOET SOCIALE VAARDIGHEDEN VERBETEREN

23,0%

23,

HEEFT HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

43,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ SCHOOLKEUZE

14,0%

14,

HEEFT ROLMODEL NODIG

40,0%

HEEFT EEN LAAG IQ

9,0%

WIL SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

40,0%

VERTOONT PROBLEMATISCH GEDRAG

9,0%

MOET ZELFVERTROUWEN ONTWIKKELEN

37,0%

MENTORING NAAST HULPVERLENING

6,0%

PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE/HEEFT AANDACHT NODIG

37,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

3,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN SOCIAAL NETWERK

29,0%

HEEFT EEN PSYCHISCHE BEPERKING

3,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN TALENTONTWIKKELING

29,0%

HEEFT EEN FYSIEKE BEPERKING

3,0%
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9,0
6,0%

3,0

MATCHES PER GEBIED/GEMEENTE BFORKIDS
GEBIED NOORD

25

GEBIED FEIJENOORD

30

GEBIED IJSSELMONDE

12

GEBIED DELFSHAVEN

11

GEBIED HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK

10

GEBIED HOOGVLIET

15

GEBIED HOEK VAN HOLLAND

2

GEMEENTE ROTTERDAM (OVERIG)

9

GEMEENTE SCHIEDAM

20

GEMEENTE CAPELLE A/D IJSSEL

3

GEMEENTE VLAARDINGEN/MAASSLUIS

9

TOTAAL MATCHES
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WAT GING GOED BIJ BENEFITS FOR KIDS?
We hebben onze blik verruimd op het gebied van het werven van mentoren. Onze afhankelijkheid van de Hogeschool
Rotterdam hebben we verkleind door met verschillende onderwijsinstellingen samenwerkingen aan te gaan.
Benefits for Kids werkt samen met hogescholen, Politie eenheid Rotterdam, Havenbedrijf, Woonstad en verwijzers.
Ook is het Venture Cafe bezocht, een netwerk van zelfstandigen dat wekelijks bijeenkomsten houdt.  
Vooral in Rotterdam is een groot netwerk van relaties en verwijzers, waardoor er weinig tijd geïnvesteerd is in werving
van mentees. In Schiedam e.o. en Hoek van Holland is veel tijd in werving van mentees geïnvesteerd, daar moet dit nog
verder worden uitgebreid.  
De gemeente Schiedam ondersteunt Benefits for Kids Schiedam en School’s cool Schiedam en heeft gekozen voor een
nieuwe vorm van subsidieverstrekking onder de naam Samen Schiedam 2019 – 2020.
Zij gebruiken daarvoor de methodiek Thematafels. B for You is deelnemer van de Thematafel Opgroeien en is  na voorlegging van het uitvoeringsplan aan de gemeente ook gekozen om in 2019 en 2020 mee te doen. (zie verder 7.2).
Deelname aan dit proces is met name voor kleine organisaties als B for You zeer arbeidsintensief geweest en was niet altijd
makkelijk, ook zeker niet voor de gemeente Schiedam zelf. Maar het voordeel is wel dat B for You nu goed in beeld is bij
alle organisaties die betrokken zijn bij onze doelgroep, van welzijnsorganisaties tot sport en scouting clubs.  Dit biedt veel
mogelijkheden elkaar te versterken en van elkaar te leren.
De gezamenlijke activiteiten voor onze mentorkoppels zijn goed bezocht het afgelopen jaar. Bday in Outdoor Valley en de
eerste B for You BBQ in het Vroesenpark waren een groot succes. Bij deze bijeenkomsten is altijd meteen duidelijk welke
mentor en mentee bij elkaar horen. Hieraan kun je zien dat onze koppels échte matches worden.
Ook werd gretig gebruik gemaakt van de vrijkaarten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor een uitvoering van
Doornroosje en van de seizoenkaarten voor de thuiswedstrijden van Feyenoord die we van Stichting Bevordering van Volkskracht kregen.  
Daarnaast organiseerden we in 2018 mentormeetings, waarin ervaringen werden uitgewisseld en nieuwe ideeën werden
opgedaan. De meeting op 20 april ging over ‘De rol van de mentor ten opzichte van de ouders.’ De tweede vond plaats op
9 november en ging over Vertrouwensband en Invloed. Ook is er aandacht besteed aan Afscheid nemen.
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In een enkel geval werkt een match niet en wordt deze voortijdig gestopt. Dan is er geen klik tussen mentor en mentee of
zijn er dingen veranderd in het leven van de mentee.  
Maar gelukkig zijn over het algemeen ouders, mentees en mentoren heel positief over het mentorschap en is de
tevredenheid groot. Het komt zelfs voor dat een mentee nog een jaar een andere mentor wil, als de eerste mentor er
na het traject mee stopt.  

QUOTE OUDER: HET IS EEN HEEL ANDER KIND GEWORDEN.
  

WAARAAN IS HET SUCCES TE DANKEN?
Verwijzers weten al jaren de weg naar B for You te vinden als zij denken dat mentoring een kind op weg kan helpen.
Onze programmamedewerkers besteden veel tijd en energie aan de begeleiding van mentoren. Zij spreken een mentor
na de eerste activiteit met de mentee en daarna minimaal elke drie maanden. Deze begeleiding draagt absoluut bij aan de
succesvolle impact, inhoud en afronding van een mentortraject.  
Het gebied waarop we wervingsactiviteiten doen (zowel online als offline) wordt steeds breder. Hierdoor weten we steeds
meer mensen te bereiken die voldoen aan ons profiel van een mentor, maar die tegelijkertijd heel divers zijn als het gaat
om beroep, leeftijd, cultuur en interesses.
We zijn steeds beter in staat om mensen (zoals onze mentoren) aan onze organisatie te binden, waardoor het draagvlak
groeit en onze verhalen steeds vaker worden verteld.

WAT KUNNEN WE BETER DOEN?
In 2017 werd al extra ingezet op het werven van mannelijke mentoren, in 2018 is dit nog verder aangescherpt.
Bijvoorbeeld door het plaatsen van oproepen van mentees die een mannelijke mentor willen. We hebben een brief
geschreven naar oud-mentoren en oud-mentees om ons te helpen in onze zoektocht. En we benaderden bedrijven waarvan
we verwachtten dat zij mannelijke medewerkers konden interesseren voor het mentorschap. In 2018 heeft een van onze
stagiairs de opdracht gekregen om mannelijke mentoren te werven. Een taak die halverwege het jaar is overgenomen door
een nieuwe medewerker Werving en Acquisitie. Door al deze acties hebben meer mannelijke mentoren zich gemeld, onder
meer van de politie. Het is echter helaas nog steeds onvoldoende om aan de grote vraag te kunnen voldoen.
Ondanks alle inspanningen wachten er nog teveel jongens op een rolmodel.

  

STICHTING B FOR YOU | 2018

VERANDERINGEN BIJ BENEFITS FOR KIDS IN 2018
De hogescholen waarmee we werken stimuleren ons om goed aan de competenties van mentoren te werken.
Hierdoor zijn we zelf nog kritischer gaan kijken naar het mentorschap en het werk van de mentor. Het plan is opgevat om
mentoren vaker zelf (intervisie)bijeenkomsten te laten organiseren. Sommige studenten moeten voor hun stage meer uren
werken en kunnen dit invullen door zelf bijeenkomsten te organiseren, naar voorbeeld van het programma Benefits for Girls.
We stimuleren ze om vaker contact met ons op te nemen als er problemen zijn of om zomaar een leuke ervaring met
ons te delen.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN?
Het vastleggen van de ervaringen gebeurt in het Passiepoort. Nadat dit boekje ongeveer een jaar in gebruik was, hebben
we naar de ervaringen van mentoren gevraagd. In deze gesprekken kregen we tips hoe we het boekje nog leuker kunnen
maken. Aan de hand van deze tips wordt het Passiepoort nu herzien. Het krijgt meer een plakboekfunctie, waardoor het een
mooi aandenken wordt voor onze mentees.  

HOEK VAN HOLLAND
In 2018 gingen we op voorstel van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoek van Holland ook in dit gebied aan de slag met
Benefits for Kids. Hier hebben zich inmiddels wel enkele mentoren gemeld, maar nog geen mentees. Onze programmamedewerkster in dit gebied is in 2018 langdurig uitgevallen door ziekte. De andere medewerkers konden dit onvoldoende
opvangen en daardoor is de activiteit in dit gebied tot een minimum beperkt. Gelukkig start in maart 2019 een nieuwe medewerkster, waardoor we ook in Hoek van Holland voortvarend aan de slag kunnen.

L WE WANDELDEN.
TSTE MIJN MENTEE HONDERDUIT TERWIJ
KLE
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EER
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DEN
“TIJ
VAN BOTEN VALLEN,
R VAN ALLES GEHAD; CONTAINERS DIE
OVE
HET
BEN
HEB
WE
.
GEN
VRA
RTE
HIJ STELDE OOK ALE
VOORBIJ REED EN DIE IK
WINKEL, EEN YOUTUBER DIE BLIJKBAAR
GEFOTOSHOPTE KAAS VAN DE POOLSE
L MEER...”
NATUURLIJK NIET HERKENDE EN NOG VEE
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SITUATIES TIJDENS INTAKE MENTEE:
S. HEEFT MIJN HART GESTOLEN. ZE IS IN HET BEGIN HEEL VERLEGEN,
MAAR GAAT STEEDS MEER VERTELLEN. ALS IK HAAR VRAAG HOE HET
OP SCHOOL GAAT EN OF ZE VEEL VRIENDINNEN HEEFT, VALT ZE EERST STIL
EN KIJKT VERLEGEN NAAR ME. DAN SCHUDT ZE HAAR HOOFD.
ZE WORDT GEPEST OP SCHOOL EN KAN DAN HEEL BOOS WORDEN.  
S. HEEFT VEEL VRAGEN OVER HET MENTORSCHAP. ZE KAN NOG MOEILIJK
BEVATTEN DAT ZIJ ZELF MEDE BEPAALT HOE DE TIJD MET HAAR MENTOR WORDT
INGEVULD. SOMS LIJKT HET KWARTJE TE VALLEN EN DAN GLINSTEREN HAAR
OGEN. ALS EEN MEISJE VAN 10 JAAR ALLES MAG WENSEN WAT ZE WIL EN ZE
ANTWOORDT: “DAT MAMA EEN GELUKKIG LEVEN HEEFT EN DAT AL HAAR SLECHTE
HERINNERINGEN VERDWIJNEN.”.
MENTEE: “HEEFT DE MENTOR DIE IK KRIJG EEN AUTO? SOMS RIJD IK MET
MIJN VADER EN MOEDER NAAR DE OEVER VAN DE MAAS OM SAMEN NAAR DE
ZONSONDERGANG TE KIJKEN. DAT ZOU IK OOK WEL MET MIJN MENTOR
WILLEN DOEN.”
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BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES BENEFITS FOR KIDS

B. BENEFITS FOR GIRLS
IS OP ZOEK NAAR INVULLING VRIJE TIJD

MENTEE
MEIDEN VAN 12 T/M 16 JAAR
HEEFT BEHOEFTE AAN TALENTONTWIKKELING
MENTOR
HEEFT ROLMODEL NODIG

55,0%

VERTOONT PROBLEMATISCH GEDRAG

17,0%

50,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

14,0%

VROUWEN VAN 18 T/M 30 JAAR, (VRIJWILLIGERS)
STAGIAIRES
HEEFT EEN LAAG IQ
48,0%

HULP
BIJ SCHOOLKEUZE
41,0%
HEEFT BEHOEFTE AAN SOCIAAL
NETWERK EEN SCHOOLJAAR, WEKELIJKS
DUUR
GEDURENDE
OP PAD METHEEFT
MENTEE
+ NODIG
10 GROEPSBIJEENKOMSTEN

9,0%
8,0%

MOET SOCIALE VAARDIGHEDEN
VERBETEREN
START
AUGUSTUS-OKTOBER

39,0%

OVERGANG BASIS- NAAR VOORTG ONDERWIJS

6,0%

PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE/HEEFT AANDACHT NODIG
GEBIED
ROTTERDAM

39,0%

HEEFT ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

3,0%

WIL SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

35,0%

HEEFT EEN FYSIEKE BEPERKING

2,0%

MOET ZELFVERTROUWEN ONTWIKKELEN

27,0%

HEEFT EEN PSYCHISCHE BEPERKING

0,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

23,0%

MENTORING NAAST HULPVERLENING

21,0%

B FOR GIRLS
NIEUW

WAARVAN AFGEROND

54
16
28

WAARVAN DEMATCH
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BEGELEIDINGSKENMERKEN
MENTEES BENEFITS FOR GIRLS

51,0%

HEEFT ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

26,0%

26,0%

OVERGANG BASIS- NAAR VOORTG ONDERWIJS

46,0%

MOET SOCIALE VAARDIGHEDEN VERBETEREN

23,0%

23,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

43,0%

HEEFT HULP NODIG BIJ SCHOOLKEUZE

14,0%

14,0%

HEEFT ROLMODEL NODIG

40,0%

HEEFT EEN LAAG IQ

9,0%

WIL SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

40,0%

VERTOONT PROBLEMATISCH GEDRAG

9,0%

MOET ZELFVERTROUWEN ONTWIKKELEN

37,0%

MENTORING NAAST HULPVERLENING

6,0%

PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE/HEEFT AANDACHT NODIG

37,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

3,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN SOCIAAL NETWERK

29,0%

HEEFT EEN PSYCHISCHE BEPERKING

3,0%

HEEFT BEHOEFTE AAN TALENTONTWIKKELING

29,0%

HEEFT EEN FYSIEKE BEPERKING

3,0%

IS OP ZOEK NAAR INVULLING VRIJE TIJD

9,0%
6,0%

3,0%

Het programma Benefits for Girls is intensiever dan de andere mentorprogramma’s. Mentoren spreken elke week af met
hun mentee en daarnaast zijn er tien gezamenlijke bijeenkomsten tijdens het programmajaar.
Een bang en verlegen meisje, zo noemde een mentor haar mentee. De vorige mentor bracht het kind overal naartoe,
omdat zij niet alleen durfde. Door de inspanningen van de nieuwe mentor is ze inmiddels zover dat ze vanuit
Rotterdam-Zuid zelfstandig naar de praktijkschool in Delfshaven gaat.

WAT GING ER GOED BIJ BENEFITS FOR GIRLS?
In het programmajaar 2017-2018 bestond de groep mentoren voor het eerst helemaal uit studenten die zo hun stage
hebben ingevuld. Door de juiste (inhoudelijke) begeleiding hebben deze studenten niet slechts een stage vervuld,
maar hebben zij zich bijna allemaal ontwikkeld tot kundige en gemotiveerde mentoren.
De werving en koppeling van mentees en mentoren is volgens planning verlopen. We hebben hierdoor onze naam goed
op de kaart gezet in Rotterdam. Elf mentees kregen aan het einde van het traject een verlenging van het mentorschap,
omdat het eerste traject te kort was om een goede ontwikkeling door te maken of omdat de problematiek van de mentee
extra aandacht vereiste. Voor hen zijn nieuwe mentoren gezocht.
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Dat de mentorschappen succesvol waren, blijkt wel uit de vele succesverhalen van onze koppels. Ouders keken
verwonderd toe hoe hun dochter zich persoonlijk ontwikkelde, schoolresultaten schoten omhoog en kinderen gingen
zelfverzekerder door het leven.
IN DE ACHTTIEN BIJEENKOMSTEN VOOR KOPPELS BEHANDELDEN WE VIJF THEMA’S:
VRIENDSCHAP EN RELATIES
RESTO VAN HARTE
WEERBAARHEID
KUNST EN CULTUUR
VOEDING EN BEWEGING

Voorafgaand daaraan was er een beginactiviteit waarin mentoren en mentees kennis met elkaar maakten.
Ook was er een workshop Sieraden maken.
De opkomst in deze bijeenkomsten was beter dan voorheen, doordat we het anders organiseerden. Telkens drie mentoren
namen de voorbereidingen op zich. Uiteraard in samenwerking met en onder regie van de programmamedewerker.
In het programma 2018-2019 kozen we ervoor twee vaste studenten de bijeenkomsten te laten organiseren. Hierdoor wordt
de continuïteit in de bijeenkomsten beter gewaarborgd. In 2019 gaan we nog meer inzetten op de begeleiding van de
mentoren hierbij.
De meeste koppels beschikten over een Rotterdampas, die met korting kan worden aangeschaft. Zo kunnen zij de
activiteiten low-budget houden. Bij enkele mentees die buiten Rotterdam Centrum wonen is de financiële thuissituatie erg
slecht, waardoor zij geen ov-chipkaart konden kopen. B for You heeft daarvoor extra ov-kaarten beschikbaar gekregen van
het Maria Elise Fonds.
B for You kan een aanvraag doen bij het Jeugdcultuur- en Sportfonds waardoor de meisjes zich bijvoorbeeld kunnen
aansluiten bij een vereniging. In twee gevallen is hierop een beroep gedaan. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.

WAARAAN IS HET SUCCES TE DANKEN?
De verwijzende instanties weten door goede communicatie wanneer ze mentees het beste kunnen aanmelden.
Hierdoor verloopt het proces heel soepel.
Verwijzende instanties waren in 2018: het schoolmaatschappelijk werk van verschillende basisscholen, Centrum voor
Dienstverlening, Enver (vh Flexus Jeugdplein), verschillende wijkteams, CJG Rijnmond, Bureau Jeugdzorg,
William Schrikker Groep, Ondersteuning Thuis ASVZ en Bureau Frontlijn.
Alle mentoren volgen de basistraining mentor van B for You en een aanvullende training, gericht op de doelgroep,
door een externe deskundige. Gedurende het gehele mentorschap is er contact tussen de mentor en de
programmamedewerker. Er zijn minimaal twee begeleidingsgesprekken en daarnaast kunnen mentoren naar behoefte
een beroep doen op de organisatie. De eindgesprekken met de mentoren zijn in 2018 een-op-een gedaan met de mentee
en ouders. De studenten van de HR hadden twee eindgesprekken: een met hun mentee en een met de stagebegeleider
van de HR.
De mentor formuleert samen met haar mentee drie leerdoelen voor het mentorschap. Deze zijn gebaseerd op vier
zogenoemde kapitalen: emotioneel, sociaal, academisch en cultureel. Alle activiteiten worden zoveel mogelijk op deze
leerdoelen afgestemd. Ouders en mentoren vullen vragenlijsten in, zodat we de ontwikkeling en resultaten van de
mentees kunnen meten en volgen.
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WAT KAN BETER?
Helaas waren er afgelopen jaar opvallend veel mentees die na het intakegesprek niet door wilden met het programma.
De verwachtingen van ouders/verwijzers bleken vaak anders dan die van de mentee. De mentee voelt zich gedwongen of
heeft geen tijd voor het mentorschap vanwege school en buitenschoolse activiteiten. In 2019 zullen we daarom onze visie,
missie en doelen opnieuw onder de aandacht brengen van verwijzers, zodat dergelijke teleurstellingen misschien kunnen
worden voorkomen.
Eén match is begin 2019 gestopt omdat de mentee niet meer wilde. Zij had het druk met andere zaken en zegde steeds
vaker afspraken af. Met de mentor zijn begeleidings-gesprekken gevoerd. Haar is duidelijk gemaakt dat elk mentortraject
anders verloopt en dat het loslaten hiervan ook bij het proces hoort.

VERANDERINGEN BIJ BENEFITS FOR GIRLS
In 2018 is vooral aandacht besteed aan de selectie van de juiste mentoren. Zij moeten gemotiveerd zijn voor het
mentorschap en hebben tevens de plicht om stage te lopen. Om te voorkomen dat zij door de verplichte stage minder
gemotiveerd zijn, is hieraan volop aandacht besteed tijdens informatiebijeenkomst, intake en training. Ook tijdens het
mentorschap hield de programmamedewerker dit nauwlettend in de gaten.
Studentmentoren mogen nu aan twee mentees worden gekoppeld. Dit in verband met hun benodigde stage-uren en
hun kwaliteiten als mentor. Wel zorgen we ervoor dat de twee mentees aan verschillende programma’s meedoen.
Hierdoor hoeven zij niet te kiezen met welke mentee zij meedoen aan de groepsbijeenkomsten van Benefits for Girls.

LEERPUNTEN
Acht mentees, die de ondersteuning van een mentor nog wat langer nodig hadden, gingen in het tweede programmajaar
verder. Deze overgang naar een tweede mentorschap is een punt van aandacht. De mentees worden erop voorbereid dat
ze van hun nieuwe mentor andere dingen gaan leren en dat zij de mentoren niet met elkaar moeten vergelijken.
Voor het programmajaar 2017-2018 waren al in een vroeg stadium veel mentoren aangemeld door de HR. In de planning
van de informatiebijeenkomsten en trainingen was hiermee geen rekening gehouden. Dit was een leerpunt voor het
volgende programmajaar.
Echter heeft de HR na een incident bij een ander stagebedrijf zijn stagebeleid aangepast en een van de voorwaarden is
nu dat studenten niet meer alleen achter de voordeur mogen komen. Doordat we hiervan niet op de hoogte waren, is de
matchperiode voor het programma 2018-2019 vertraagd. We hebben daarna contacten gelegd met andere hogescholen in
Rotterdam, en ook in Den Haag en Leiden. Dit heeft al tot stageplaatsen geleid en zal in 2019 nog verder worden
uitgebouwd.
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C. MENTOREN010
MENTEE

KINDEREN VAN 6 T/M 16 JAAR MET VERBLIJFSTATUS

MENTOR

VRIJWILLIGERS VANAF 18 JAAR, O.A. VANUIT BEDRIJFSLEVEN, STUDENTEN, GEPENSIONEERDEN

DUUR

MINIMAAL 1 JAAR, 2X PER MAAND OP PAD MET MENTEE

START

APRIL 2017 – MEI 2020

GEBIED

ROTTERDAM

MENTOREN 010

40

NIEUW

25

OVERLOOP

15

WAARVAN AFGEROND

5

WAARVAN DEMATCH

4

Mentoren010, een mentorprogramma voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar met een verblijfsstatus, begon in het voorjaar van 2017. In 2018 is het programma verder doorontwikkeld. De samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
(SNTR) die in oktober 2017 werd gesloten, droeg daar zeker aan bij. Andere belangrijke verwijzers voor dit programma zijn
het Centrum voor Jeugd & Gezin, Enver en Bureau Frontline.

WAT GING ER GOED BIJ MENTOREN010?
Ook in 2018 hebben we weer gezien dat een mentorprogramma het verschil kan maken in het leven van een kind.
Het is mooi om te zien hoe de werelden van mentee en mentor, die vooral bij Mentoren010 zo totaal verschillend zijn,
worden samengebracht. Mentoren010 is een laagdrempelig integratieprogramma. Op een speelse manier leren
vluchtelingenkinderen hun plekje in Nederland te veroveren. Anderzijds leren mentoren veel over andere culturen en vooral
over hun eigen manier van denken daarover. Zij worden geconfronteerd met hun eigen vooroordelen en die van anderen in
hun omgeving en gaan door het mentorschap vanuit een ander perspectief denken.
Tijdens het mentorschap zien we dat de kinderen enorme sprongen maken in de beheersing van de Nederlandse taal en het
verbeteren van hun taalvaardigheid in het algemeen.
Ook in het gedrag van de mentees zien we duidelijke veranderingen. In het begin zijn de kinderen afwachtend en volgzaam
en laten zij het aan de mentor over om een activiteit te bedenken. Dit komt voort uit de gezinsstructuur, waar geen westers
opvoedingsmodel wordt gehanteerd. Na verloop van tijd wordt het kind opener en deelt het zijn persoonlijke dromen en
problemen met de mentor.
Het is opvallend dat het motivatieniveau om succesvol te zijn op school heel hoog ligt. Deze ambitie komt voort uit de cultuur
van het land van herkomst. Door contact te leggen met de school en met de ouders over het rapport van de mentee,
heeft een van onze mentoren ervoor gezorgd dat het kind, dat zeer hoge cijfers haalde in de ISK, sneller naar het regulier
onderwijs kon doorstromen.
We zagen veel positieve ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Zo zijn er mentoren die voor de tweede keer een
mentortraject willen aangaan. Ook bij mentees zien we positieve ontwikkelingen. Van een van onze mentoren hoorden we
hoe zijn mentee zich had ontwikkeld. Hoe hij aan het begin van het mentorschap te verlegen was om een ijsje te bestellen;
dat liet hij liever aan zijn mentor over. Nu, aan het einde van het traject, loopt hij vastberaden naar de kassa en rekent zelf
de consumpties af.

STICHTING B FOR YOU | 2018

WAARAAN IS HET SUCCES TE DANKEN?
Het succes van Mentoren010 is voor een deel te danken aan een goede training van de mentoren.
De mentoren van dit programma krijgen een uitgebreide training. Alle mentoren die  gestart zijn hebben de basistraining
gevolgd. De training op 22 juni 2018 is in samenwerking met Atamnia aangeboden en ging over cultuur en cultuurverschillen
en de inburgeringsprocedure. Dit om mentoren een indruk te geven wat de gezinnen moeten doen om in te burgeren.
Daarnaast is er veel tijd besteed aan de individuele ervaringen van de mentoren. In de gesprekken brachten de mentoren
naar voren, dat deze kinderen helaas regelmatig te maken hebben met pesten en discriminatie, en dat dat een grote rol
speelt in hun leven. In de training die op 7 december 2018 in samenwerking met SNTR is aangeboden is o.a. het traject wat
SNTR biedt aan de orde geweest, culturele verschillen en de communicatie met ouders en het schoolsysteem.
Een aantal mentoren is over deze thema’s  individueel getraind.
Pesten en discriminatie spelen helaas een grote rol in het leven van deze kinderen. De weinige vriendschappen die ze
hebben, worden doorgaans georganiseerd rond school. De mentor kan een belangrijke rol spelen door het zelfvertrouwen
van de mentee te vergroten. Er zijn bijvoorbeeld mentoren die het kind mee naar buiten nemen om te spelen. Op die manier
leggen ze makkelijker contact met andere kinderen uit de buurt en ontstaan als vanzelf vriendschappen. In de trainingen
wordt dit aspect nadrukkelijk meegenomen.
Een mentor wordt onderdeel van belangrijke zaken die in het gezin spelen. Soms gaat het zelfs zover dat een mentor
wordt gevraagd om over zeer persoonlijke gezondheidsproblemen te bellen, omdat de ouders de Nederlandse taal niet
voldoende machtig zijn. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom worden mentoren getraind om ouders in dat geval
de weg te wijzen en het vertrouwen te geven dat zij het zelf kunnen oplossen.

WAT KAN BETER?
De mentoren van dit mentorprogramma zetten 25% van hun beschikbare tijd in ten behoeve van de ouders van hun mentee.
Zij kunnen deze tijd gebruiken om de kennis van de ouders en hun zelfredzaamheid te verbeteren. De methodiek hiervoor
zou worden ontwikkeld op basis van het Buurt- en Schoolnetwerk. Omdat de SNTR zich al richt op het buurt- en sociaal
netwerk, is afgesproken dat wij ons richten op de totstandkoming van het Schoolnetwerk. We merken dat de beperkte
kennis van de Nederlandse taal van de ouder een belemmering is voor de mentor om ondersteuning te kunnen bieden en
een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Ook vinden ouders het lastig om een beroep te doen op de mentor van hun
kind, omdat zij de aandacht voor hun kind prioriteit geven. We zoeken creatieve oplossingen om de drempel voor ouders te
kunnen verlagen om toch gebruik te maken van de kennis en kunde van de mentoren. In 2019 gaan we een tolk inzetten om
de ouders te stimuleren ons meer te bevragen over de rol en mogelijkheden van de mentor.
Bij Mentoren010 worden soms wel zes kinderen uit één gezin aangemeld, waardoor het aantal aanmeldingen in 2018 fors
steeg. Zozeer zelfs dat het aantal intakes op een gegeven moment moest worden beperkt, omdat onvoldoende mentoren
beschikbaar waren. Dit is ook de oorzaak dat de doelstelling van vijftig matches niet is gehaald.
Een van de verbeterpunten is daarom het structureel verkorten van de wachtlijst van mentees. Hiervoor hebben wij
inmiddels een medewerker Werving, Acquisitie en Communicatie in dienst, die zich vooral bezighoudt met het werven van
mentoren. Het uitbreiden van ons netwerk en het vergroten van onze naamsbekendheid via social media hebben al
resultaat opgeleverd. In 2019 gaan we hier dan ook op volle kracht mee door.
Het tempo waarin intakes worden afgenomen en verwerkt moet in 2019 omhoog, zodat wij de verwachtingen van de
mentees die zich aanmelden sneller waar kunnen maken.
Daarnaast willen we mentoren stimuleren om hun activiteiten en ervaringen met hun mentee vaker vast te leggen en
met ons te delen.
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VERANDERINGEN BIJ MENTOREN010 IN 2018
In 2017 is een instrument ontworpen om de persoonlijke ontwikkeling van de mentee te meten op het gebied van
vier zogenoemde kapitalen: sociaal, emotioneel, cultureel en academisch. Dit instrument is in 2018 verder ontwikkeld.
Stichting Kinderzorg Den Haag – Rotterdam heeft deze doorontwikkeling financieel mogelijk gemaakt.
Het instrument is ontwikkeld ter ondersteuning van de begeleiding van de mentor door de programmamedewerker.
In de loop van de tijd heeft het echter ook een meetfunctie gekregen. Doordat (ook) mentoren de vragenlijsten invullen,
worden zij zich bewuster van hun eigen inbreng in de ontwikkeling van hun mentee. Dit zorgt voor een betere begeleiding
door de mentor.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN?
We zijn in eerste instantie op zoek gegaan naar mentoren met een vluchtelingenachtergrond om het contact met de
gezinnen te vergemakkelijken. Wat bleek echter? De mentoren met een Syrische achtergrond zijn als eerste afgehaakt.
Een van de oorzaken hiervan is dat de oorlog in Syrië een scheiding heeft aangebracht binnen de verschillende
bevolkingsgroepen. Deze achtergrond speelt ook hier een rol bij de vluchtelingen.
Cultuurverschillen leiden soms tot problemen. In Nederland zijn we gewend om te zeggen waar het op staat. ‘Nee’ zeggen
is in de Arabische cultuur onbeleefd en wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit leidt soms tot problemen als een afspraak niet
door kan gaan en niet door de ouders wordt afgezegd. Mentoren worden getraind en begeleid om hiermee om te gaan en
de andere cultureel te begrijpen.

D. SCHOOL’S COOL SCHIEDAM EN HOEK VAN HOLLAND
Stichting B for You is licentiehouder van het School’s cool programma. In Schiedam is het initiatief in 2017 vanuit de
gemeente gekomen. Sinds 2018 voeren we dit programma ook in Hoek van Holland uit, op voorstel van het Centrum voor
Jeugd & Gezin (CJG) en in samenwerking met Vitalis Welzijn.   
MENTEE

KINDEREN GROEP 8 PO EN 1E JAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

MENTOR

VRIJWILLIGERS, EEN THUISMENTOR, VANAF 18 JAAR, O.A. VANUIT BEDRIJFSLEVEN,

		

STUDENTEN, GEPENSIONEERDEN DIE WEKELIJKS THUIS KOMEN BIJ MENTEE

DUUR

1,5 JAAR

START

BIJ VOORKEUR VOORAFGAAND AAN HET SCHOOLJAAR

GEBIED

SCHIEDAM EN HOEK VAN HOLLAND

SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

9

NIEUW		

4

OVERLOOP		

5

WAARVAN AFGEROND		

6

WAARVAN DEMATCH		

1
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WAT GING ER GOED BIJ SCHOOL’S COOL?
De planning van de matches is in dit programma anders verlopen dan gedacht. Matches zijn op verschillende momenten
gestart en afgerond. Maar dat betekent niet dat het ten koste van de inhoud van de match is gegaan. De trajecten zijn
goed verlopen en deels afgerond.
De georganiseerde activiteiten zijn goed bezocht en waren succesvol. Er is een aantal intervisiebijeenkomsten geweest.  
Verder bezochten mentoren en mentees de activiteiten die aan alle mentorkoppels van BforYou  worden aangeboden
zoals de geslaagde Bday in Outdoor Valley, de allereerste B for You BBQ in het Vroesenpark en een gezellige
eindejaarsbijeenkomst bij samenwerkingspartner Woonstad. Ook waren er de mentorbijeenkomsten voor alle mentoren
van B for You met thema’s als ‘Grenzen stellen’ en ‘Vertrouwensband en Invloed’.

WAARAAN IS HET SUCCES TE DANKEN?
Wij kunnen alleen succesvol zijn in een gebied als we samenwerken met organisaties die hun werkterrein in dat gebied
hebben. We steken dan ook veel tijd en aandacht in het onderhouden en vergroten van ons netwerk. Vitis Welzijn in
Hoek van Holland ondersteunt ons met de werving van mentoren. Met School’s cool Westland is de afspraak gemaakt dat
kinderen die in Hoek van Holland wonen en die naar het voortgezet onderwijs gaan in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam
en Rotterdam, bij ons worden aangemeld. Kinderen uit Hoek van Holland die in het Westland naar het voortgezet onderwijs
gaan, worden aangemeld bij School’s cool Naaldwijk.
We bezochten veel netwerkbijeenkomsten in de regio Schiedam om onze bekendheid te vergroten en meer mentoren te
werven. Natuurlijk is er ook samenwerking met de gemeenten Schiedam en Rotterdam.
Vanuit het team worden de koppels zowel individueel als collectief begeleid. Na één week en vervolgens na drie, negen en
twaalf maanden is er (telefonisch) contact met mentoren en ouders. Aan het eind van het traject is er een eindgesprek met
mentor, ouders en leerling. Tijdens het traject kunnen ouders, mentoren en verwijzers altijd contact met ons opnemen als zij
vragen hebben. Het programma School’s cool kent hiernaast regelmatige intervisiemomenten voor de mentoren.
Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en mentormeetings voor mentoren van B for You in het algemeen.

WAT KAN BETER?
Het aantal mentees dat werd aangemeld, is lager dan wij voor ogen hadden. We zien dat dit aantal in Hoek van Holland
achterblijft bij het aantal mentoren dat zich aanbiedt. Onze ervaring is dat ouders in kleinere steden of dorpen meer moeite
hebben met het feit dat hun kind een mentor nodig heeft. Zij schamen zich voor hun omgeving. Opvallend is dat bij ons
mentorprogramma Mentoren010 voor kinderen met een verblijfsstatus, de ouders er juist trots op zijn dat hun kind een
mentor heeft.
Een andere reden voor de achterblijvende resultaten van dit programma is dat onze medewerker die in dit gebied actief
was, door ziekte langdurig is uitgevallen in 2018. Dat betekent dat er niet altijd opvolging was met de contacten die in de
basis zijn gelegd. Per 1 maart 2019 gaat een nieuwe medewerker in dit gebied aan de slag.
Tot slot is de werving van mentoren onder studenten anders verlopen. Onder onze mentoren waren veel studenten van
de Hogeschool Rotterdam (HR). De HR heeft zonder B for You hierover te informeren haar stagebeleid veranderd na een
incident met een stagiaire bij een ander stagebedrijf. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat stagiaires niet meer een-opeen achter de voordeur mogen komen. Dat betekent dat School’s cool geen studenten vanuit de HR kan inzetten. Door de
grote inzet vanuit het team zijn er nu gelukkig studenten van andere hogescholen actief.
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VERANDERINGEN BIJ SCHOOL’S COOL IN 2018
Half 2018 is een medewerker Werving, Acquisitie en Communicatie in dienst gekomen. Hij is vooral aan de slag gegaan
met het werven van mentoren. Dat betekent dat we zichtbaarder worden via social media en in meer netwerken bekend
worden.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN?
Het opzetten en uitvoeren van een mentorprogramma vergt veel tijd en energie. Steeds opnieuw wordt gekeken waar
verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zoals hierboven beschreven zijn er veel verbeterpunten, maar ook de
omstandigheden speelden hierin een rol. We verwachten met de nieuwe medewerker als vast aanspreekpunt snel
weer meer matches te kunnen maken.
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MENTOR:

“GRAPPIG, MIJN MENTEE PAST ZO
IN MIJN HANDTAS”.
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KINDEREN ZIJN ONZE TOEKOMSTIGE UITVINDERS,

TRENDSETTERS, EN DESKUNDIGEN. DAT IS TOCH IETS
WAAR JIJ JE OOK VOOR WILT INZETTEN!

