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SCAN VOOR MEER INFORMATIE

INLEIDING
Terwijl ik dit verslag schrijf heeft de uitbraak van het

We hebben in dit laatste jaar in ons drie jarenplan de meeste

corona-virus al voor ongekende problemen gezorgd.

doelstellingen bereikt. Een grote wens is nog om aan de slag

Maar toch eerst een terugblik:

te gaan met onze oud-mentees die nu groot genoeg zijn om

We hebben als B for You in 2019 flinke sprongen gemaakt

ook mentor te worden. Dat hebben we dan ook opgenomen

in het realiseren van matches en begeleiden van reeds

in onze doelstellingen voor 2020-2022, dat met de onder-

bestaande matches uit het voorgaande jaar. Dat hebben we

steuning van Deloitte tot stand is gekomen. Er zijn scherpe

gerealiseerd met hetzelfde team dat nu zo goed op elkaar

keuzes gemaakt, die gericht zijn op meer mentoren, meer

ingespeeld is dat een half woord genoeg is om te weten wat

impact en meer zichtbaarheid.

er moet gebeuren, welke mentor extra begeleiding behoeft
en welke mentee extra aandacht nodig heeft. Zelfs het

En toen was er ineens het corona-virus. Alle mooie stappen

aantreden van een nieuwe medewerker voor het gebied

die gezet zijn, alle plannen staan even on hold of moeten

Schiedam en regio ging als vanzelfsprekend.

opnieuw ingericht worden. Het 1 op 1 persoonlijk contact
kan ineens niet meer, voorlichtingen en wervingsacties zijn

De focus om t.b.v. alle mentees het werk goed te doen, leidt

afgezegd, huisbezoeken zijn verboden. Maar B for You zou

er wel toe dat de successen als vanzelfsprekend worden er-

zichzelf niet zijn als dit niet ook een gelegenheid zou zijn om

varen. Dat terwijl de complexiteit van de relaties en contacten

alle creativiteit los te laten komen.

die nodig zijn om recht te doen aan de behoefte van al deze

Appen, bellen, videobellen, challenges, social media, webi-

getalenteerde kinderen ook om waardering vraagt. Waar-

nars, virtuele informatiebijeenkomsten, alles wordt ingezet.

dering voor de inzet, humor, kwaliteit en creativiteit om die

Duidelijk is desondanks dat het invloed heeft op onze

mooie kinderen en hun mentoren steeds zichtbaar te maken.

doelstellingen en dat een net zo mooi resultaat als in 2019
waarschijnlijk niet haalbaar is.

Door de bijdrage van vele fondsen, Gemeente Rotterdam,

Vooralsnog hebben we echter laten zien wat er kan als we

Gemeente Schiedam en sponsors/donateurs voelen wij ons

met z’n allen de schouders eronder zetten en voor elkaar

gesteund en gewaardeerd. Dat geldt ook voor de complimen-

zorgen.

ten van mentoren en meer nog voor de mooie verhalen van
de kinderen en hun ouders. We krijgen er extra energie van.

Be Bold

Al die inzet heeft inmiddels geresulteerd in de finale selectie

Be Brave

van ons programma uit 40 voordrachten voor de prijs de Ap-

Be Beautiful

peltjes van Oranje van het Oranjefonds. En daar zijn we trots

Be Brilliant.

op. Nu alleen nog winnen!!

Be (your) Best

Het resultaat in 2019 van 264 nieuwe en verlengde matches

Voor 2020 is dat extra nodig.

over het totaal van alle programma’s laat zien dat het kan om
veel kinderen te bereiken. Inmiddels zitten we met dit resul-

Wilma Gillis-Burleson

taat wel aan de bovengrens van onze capaciteit, terwijl onze

Directeur-bestuurder

ambities en nieuwe plan om ook jongeren elkaar te laten
ondersteunen nog waargemaakt moeten worden.
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2. HET JAAR 2019 IN BEELD
2.1. RESULTATEN 2019
In 2019 heeft B for You de volgende programma’s uitgevoerd:
• Benefits for Kids in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland
• Benefits for Girls in Rotterdam
• Mentoren010 in Rotterdam
• School’s cool in Schiedam en Hoek van Holland
MATCHES B FOR YOU ALLE PROGRAMMA’S (IN ABSOLUTE AANTALLEN INCL. OVERLOOP)

BENEFITS FOR KIDS

TOTAAL
AANTAL
MATCHES

264

BENEFITS FOR GIRLS

139
49

MENTOREN010

SCHOOL’ COOL SCHIEDAM

VOLGERS FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, LINKEDIN

71
5

BEREIK GEZINSLEDEN

BEREIK ONDER VERWIJZERS EN
PROFESSIONALS

1056
223
1550

In 2019 zijn weer meer matches gerealiseerd, waarbij nog steeds blijkt dat Benefits for Kids het grootste
programma blijft. Door de toename van matches bij Mentoren 010 is deze nu een goede tweede.

FIGUUR 1. PROCENTUELE VERDELING MATCHES OVER PROGRAMMA’S

Er is inmiddels conform onze doelstelling ook een grotere spreiding over de verschillende gebieden in
Rotterdam en een toename van matches in het gebied Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Doordat
Mentoren010 veel kinderen uit Hoogvliet en IJsselmonde kreeg aangemeld is er een flinke toename in deze
Rotterdamse gebieden.
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FIGUUR 2. MATCHES PER GEBIED

Samengevat wordt nog altijd 82% van de matches in Rotterdam gerealiseerd, naast 15 % in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis.

FIGUUR 3. MATCHES PER REGIO

Van het grote aantal matches uit 2018 zijn er 159  volledig (141) of als dematch (18) in 2019 afgerond.
Een deel van de betrokken mentees of mentoren start soms daarna in een ander programma.

FIGUUR 4. AFGERONDE MATCHES PER PROGRAMMA
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MENTEE:

‘DOOR MIJN MENTOR HEB IK GELEERD
DAT IK MEZELF MAG ZIJN’.
STICHTING B FOR YOU | 2019

Achtergronden mentees en mentoren
Benefits for Kids was ook in 2019 het programma met de meeste aanmeldingen en matches. Met name jongens in de
leeftijd van 11-12 jaar.  Hoogvliet, IJsselmonde maar ook Schiedam, Vlaardingen, Maasluis kenden een groot aantal
matches. In de gezinssamenstelling was het aandeel eenoudergezin nog altijd hoog.
Het aandeel mentees dat een opleiding volgde op een Internationale Schakelklas (ISK) is relatief groot, dit is herleidbaar
naar de mentees van Mentoren010.

DE MENTEES

FIGUUR 5. AANGEMELDE MENTEES

Door de stijging van het aantal aanmeldingen in 2018 ontstond er een wachtlijst die in 2019 aanmerkelijk terug is gebracht.
Men weet B for You goed te vinden, want het aantal aanmeldingen voor de verschillende programma’s bleef op peil.
Mentees vallen soms af omdat persoonlijke omstandigheden veranderen zoals door verhuizing, maar ook gebeurt het dat
het kind niet overtuigd is van de meerwaarde, de ouders alsnog niet meewerken of niet goed geïnformeerd blijken door de
verwijzer. 1

LEEFTIJD

60

MENTEES

BENEFITS FOR KIDS

40

BENEFITS FOR GIRLS
M

ENTOREN 010
SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

20
0
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9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

FIGUUR 6. LEEFTIJDSOPBOUW MENTEES

Een enkele keer is een mentee net te oud gezien de leeftijdsgrens die in het programma wordt gehanteerd, maar wil dan zo
graag meedoen dat we geen nee zeggen. Ook kan door een verlenging van een match een kind net buiten de leeftijdsgrens
vallen. Wij vinden echter dat elk kind telt en dus mee mag doen als dat enigszins kan.

1

Het aantal mentees verschilt van het aantal matches omdat sommige mentees een verlengde match zijn aangegaan
en dan niet dubbel worden geteld.
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GESLACHT
MENTEES

79

60

BENEFITS FOR KIDS

0

49

BENEFITS FOR GIRLS

26

45

MENTOREN010

2

3

SCHOOL'S COOL SCHIEDAM

FIGUUR 7. JONGENS EN MEISJES PER PROGRAMMA

Door de jaren heen zien we een oververtegenwoordiging van jongens.
Als we de meiden van Benefits for Girls eruit zouden halen, dan is de verdeling nog schever. De grote behoefte aan een
mentor onder jongens zorgt nog steeds voor een uitdaging om onder mannen mentoren te werven, vooral als specifiek
behoefte is aan een mannelijk rolmodel.

FIGUUR 8 SAMENSTELLING GEZINNEN MENTEES

FIGUUR 9 BEZOCHTE SCHOOLTYPEN

De meerderheid van de aangemelde kinderen komt uit

Gekoppeld aan de leeftijdsopbouw is het niet

1-ouder gezinnen. Dat is alleen bij Mentoren010 anders.

verwonderlijk dat 41% van de kinderen op de basis-

In die gezinnen zien we ook relatief meer armoede,

school zit. De groep die de MAVO/HAVO/VWO volgt is

maar gelukkig ook veel warmte. Feit blijft dat veel van de

toegenomen. Dit is opvallend en de oorzaak is nog iets

overwegend vrouwelijke gezinshoofden op meer fronten

om uit te zoeken.

tegelijk de bal in de lucht moeten houden. Aandacht

Het aantal kinderen in een internationale schakelklas

voor de talenten van hun kinderen zien ze dan ook als

(ISK) is ook hier te verklaren door het programma

een welkome bijdrage.

Mentoren010 gericht op jonge statushouders.

Een enkel kind wordt opgevoed door grootouders of zit
in een gezinsvervangend tehuis.
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DE MENTOREN

MENTOR: “TIJDENS HET ROLSCHAATSEN IS MIJN MENTEE ECHT 30 KEER GEVALLEN
EN 31 KEER OPGESTAAN. DAAR WAS IK ZO VAN ONDER DE INDRUK!”

Om al die aangemelde kinderen te ondersteunen is de werving van mentoren een belangrijke activiteit voor B for You.
Vooral het vinden van mannelijke mentoren heeft ons verleid tot creatieve acties als “Mannenmaandag” op Facebook met
verhalen van mannelijke mentoren en hun mentee. Ook in interviews wordt daar extra accent op gelegd.

FIGUUR 10 GEWORVEN MENTOREN

Het lukt op zich goed om mentoren te werven en inmiddels hebben we ook goed in beeld waarom zij soms afhaken.
Persoonlijke omstandigheden, onderschatting van tijdsbeslag zijn een aantal redenen. Het komt ook voor dat wij een
potentiële mentor niet geschikt achten. Gelukkig is er een groeiende groep mentoren die langer actief blijft. Dat betreft 32%
van de gematchte mentoren. We zien ook mentoren terugkomen na een aantal jaren gestopt te zijn en er zijn ook mentoren
die twee kinderen onder hun hoede nemen.

LEEFTIJD

60

MENTOREN

GESLACHT
MENTOREN

40
20
0

73%
27%

17-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70

FIGUUR 11 VERDELING LEEFTIJDEN MENTOREN

FIGUUR 12 MANNELIJKE EN VROUWELIJKE MENTOREN

Door de inzet van student-mentoren is een groot deel van

De extra inzet op de werving van mannen heeft zich

de mentoren jonger dan 25 jaar. Na de beleidskeuze van

vertaald in een lichte procentuele groei van deze groep.

de Hogeschool Rotterdam om studenten niet meer ‘1op 1

In absolute zin is het aantal mannelijke mentoren t.o.v.

achter de voordeur’ in te zetten hebben we met andere

2017 fors toegenomen, maar het aandeel vrouwen ook.

Hogescholen een kleine inhaalslag kunnen maken. Het

Procentueel leidt dat dan ook maar tot een lichte

aantal mentoren uit andere leeftijdsgroepen is door extra

verschuiving.

actieve werving wel toegenomen. Met name de mannen zijn
tussen de 26 en 40 jaar.
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-

DE VADER VAN DE MENTEE VERTELT :

‘HIJ LACHT NIET VAAK. ALS DE MENTOR HEM THUISBRENGT ZIT
HIJ TWEE UUR LATER NOG MET EEN BIG SMILE OP DE BANK!’
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FIGUUR 13 WOONPLAATS HUIDIGE MENTOREN

De meeste mentoren zijn woonachtig in Rotterdam. De groep mentoren afkomstig uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
en de rest van de regio is nu 36%. Uit de spreiding komt ook de regiofunctie van de Hogescholen tot uiting en de brede
werving in het Rijnmondgebied.

2.2 AANLEIDING VOOR AANMELDING KIND
Aanleiding voor aanmelding is zeer divers en kan een combinatie van factoren zijn.
De begeleidingskenmerken zijn leidend bij de uitvoering van het mentortraject. Gedurende het mentortraject kunnen
andere aandachtspunten aan het licht komen dan de begeleidingskenmerken die bij de intake genoemd zijn.
De verwijzers zeggen:
• Mentee is leergierig en heeft behoefte aan extra stimulans om talenten verder te ontwikkelen.
• Mentee heeft behoefte aan begeleiding en ondersteuning in sociaal opzicht bij het opbouwen van een netwerk,
bezoek aan de bibliotheek, lid worden van een sportvereniging en in contact met jongerenwerk.
• De mentee heeft begeleiding nodig bij de overgang naar het VO, een mentor kan hierin ondersteunen.
• Mentee is recent in Nederland en heeft behoefte aan een mentor om haar veilig wegwijs te maken en haar te helpen met  
het moeilijke Nederlands.
• Mentee heeft afleiding nodig, er is veel stress binnen het gezin en de mentee is bezorgd om zijn ouders.
• De broers en zussen van de mentee vragen veel aandacht waardoor er weinig aandacht overblijft voor de mentee.
• Het is belangrijk om de mentee te ontzorgen. De mentee heeft veel meegemaakt en een leuke tijd met de mentor kan
daarbij helpen naast professionele traumaverwerking.
• Gedrag van mentee op school is problematisch door de situatie thuis. Een mentor kan haar helpen afstand te nemen
van de thuissituatie los van de proffesionele hulp binnen het gezin.
• Mentee heeft behoefte aan intellectuele uitdaging. Moeder kan dat niet geven en vader is altijd aan het werk. Er is niet
veel geld en de woonsituatie is onvoldoende voor een gezin van 7 in een heel klein appartement.
• Mentee zit vooral binnen, de mentor kan hem leren meer sociale contacten aan te gaan, zijn vrije tijd beter in te vullen
en hem vooral de kans geven te genieten van de één op één aandacht.
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De ouders zeggen:
• Ik wil graag mijn dochter de vrijheid geven die zij aankan, wegwijs maken in haar omgeving en leren opkomen voor
zichzelf. Een mentor kan haar hierin begeleiden.
• De zogenaamde vrienden van mijn zoon maken misbruik van hem en met zijn vader heeft hij na de zoveelste
teleurstelling geen contact meer. Een mentor kan hem helpen weerbaarder te worden en meer zelfvertrouwen te kweken.
De meeste begeleidingskenmerken zijn verbonden aan de sociale, emotionele, culturele en academische ontwikkeling van
de mentee, oftewel de vier kapitalen (zie 2.4.). Maar ze zijn niet 1-op1 gekoppeld aan de vragen uit de Ontwikkelmeter,
omdat die laatste een andere uitwerking kent.
Begeleidingskenmerken mentees verdeeld naar kapitaalgebieden.

HEEFT EEN ROLMODEL NODIG

50%

BEHOEFTE VRIJETIJDSBESTEDING

72%

BEHOEFTE AAN SOCIAAL NETWERK

49%

BEHOEFTE AAN LICHAAMSBEWEGING

11%

SOCIALE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

30%

LAAG ZELFBEELD/ZELFVERTROUWEN

31%

PROBLEMATISCH GEDRAG

7%

PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE

26%

BEHOEFTE AAN TALENONTWIKKELING

56%

ZORGVERANTWOORDELIJKHEDEN

10%

WIL SCHOOLPRESTATIES VERBETEREN

45%

AANVULLING OP HULPVERLENING

16%

HULP NODIG BIJ SCHOOLKEUZE

14%

HULP NODIG BIJ BEROEPSKEUZE

21%

OVERGANG BO NAAR VO

19%

FIGUUR 14 REDENEN VAN AANMELDING, SOCIAAL (GEEL), ACADEMISCH (ORANJE), CULTUREEL (GROEN) EMOTIONEEL (PAARS)

De categorie Overige (grijs) betreft aanvulling op de hulpverlening, een laag IQ, een psychische beperking en
een fysieke beperking. Deze dienen vooral als achtergrondinformatie.

6,0

BEGELEIDINGSKENMERKEN

5,0

PER KIND & PROGRAMMA

4,0
3,0

Per kind kunnen er meerdere redenen zijn
om aangemeld te worden. Gemiddeld zijn

2,0

dat 4,65 begeleidingskenmerken

1,0
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SCHOOL’S COOL SCHIEDAM

MENTOREN 010

BENEFITS FOR GIRLS

FIGUUR 15 AANTAL BEGELEIDINGSKENMERKEN PER KIND

BENEFITS FOR KIDS

per mentee.

0,0

2.3 DE MOTIVATIE VAN DE MENTOREN
Mentoren hebben zeer verschillende persoonlijke drijfveren voor hun deelname. Variërend van kennis overdragen,
ervaringen delen, motiveren en stimuleren en bovenal een kind het gevoel geven dat het ‘ertoe doet’. Zij zijn geïnteresseerd
in de leefwereld van het kind en door samen op pad te gaan maakt het kind kennis met de wereld daarbuiten waardoor
het een breder perspectief krijgt. Eenmaal aan de slag als mentor, beseffen zij doorgaans dat zij in hun jeugd een mentor
hebben gemist of juist hoe geprivilegieerd hun leefwereld is.
Dit zeggen de mentoren:
• Ik vind dat kinderen allemaal een eerlijke kans moeten krijgen om hun plekje in Nederland te vinden.
• Mijn jeugd was eigenlijk best probleemloos maar ik ben mij ervan bewust dat niet ieder kind zo opgroeit,
daarom wil ik graag mijn bijdrage leveren door mentor te worden.
• Ik herken de problemen waar de mentees tegen aanlopen en wil graag wat voor de maatschappij terugdoen.
• Mijn jeugd was ook moeilijk en ik wil graag iemand steunen die hetzelfde meemaakt.
• Ik hoop voldoening en energie te halen uit het mentorschap; het gevoel dat ik echt iets kan betekenen voor een
ander. Als kind was ik heel meegaand, gedisciplineerd en niet echt een prater. Ik wilde niemand tot last zijn,
teleurstellen of opzadelen met mijn ‘problemen’. Die eigenschappen heb ik nog steeds wel, maar ik heb inmiddels
geleerd dat mijn mening er toedoet. Dat wil ik mijn mentee ook graag meegeven.
• Ik ben dol op kinderen. Ik verwacht in deze periode een leuke tijd te hebben, een andere leefwereld te leren kennen
en voldoening te halen uit het mentorschap. Ik hoop mijn mentee mee te kunnen geven dat je jezelf moet blijven;
sta open voor andere meningen en ideeën, blijf stevig in je schoenen staan (no matter what), blijf oog houden voor
de mensen om je heen en je omgeving in het algemeen.
• Ik heb zelf geen warme gezinssituatie gekend en wil daarom graag een ander helpen. Daarnaast vind ik het fijn om
op deze manier even niet de focus op mijzelf te hebben. Ik sport, studeer, werk en slaap. Het mentorschap is voor mij ook
een manier om de aandacht even van mijzelf af te halen en samen een leuke tijd hebben. Ontspannen en plezier
hebben met elkaar.
• Het programma Benefits for Kids lijkt me leuk, omdat ik de leefwereld van kinderen en jongeren interessant vind en
benieuwd ben naar hun denkbeelden. Daarbij hoop ik natuurlijk mijn mentee nieuwe dingen te laten ontdekken,
zelfvertrouwen te geven en te laten zien wat er allemaal is en kan in de wereld.

2.4 DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN DE MENTEE
Doel van mentoring is het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Om dit proces inzichtelijker te maken hebben wij
met behulp van een methodoloog de Ontwikkelmeter ontwikkeld,  gebaseerd op de vier kapitalen (sociaal, emotioneel,
cultureel en academisch). Eind 2019 is dit digitale meetinstrument geïntegreerd in ons registratiesysteem Mentorlink2.0
en uitgezet naar de mentoren. Vanaf de tweede helft van 2020 verwachten wij deze digitaal verkregen resultaten te kunnen
inzetten voor een gerichtere sturing en meer inhoudelijke monitoring.
Voor zowel ouders als mentoren hanteren wij twee momenten en dezelfde vragenlijst om tot een objectievere weergave van
de ontwikkeling van de mentee te komen. In de derde en negende maand vragen wij de mentoren om deze vragenlijst in te
vullen. Voor de ouders ligt dit moment bij de intake en het afrondend gesprek. In 2019 is dat dus nog voornamelijk
handmatig gebeurd.
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De gegevens geven de ontwikkeling mee die een kind gemiddeld laat zien t.o.v. de eerste vragenlijst.

ONTWIKKELING
MENTEES

EMOTIONEEL +18,6%

SOCIAAL +16%

ACADEMISCH +40,8%

CULTUREEL +44,3%

		

FIGUUR 16 ONTWIKKELING MENTEES IN KAPITAALGEBIEDEN IN PROCENTEN.

EMOTIONEEL KAPITAAL
Dit kapitaal omschrijft het emotioneel welbevinden van de mentee vanuit het gezichtspunt van de mentor. Het omvat het
zelfbeeld, zelfvertrouwen, toekomstbeeld en omgaan met teleurstellingen. Het emotioneel kapitaal geeft vooral inzicht in
hoe mentees zich voelen. De mentor speelt een belangrijke rol in het beïnvloeden van het welbevinden van een mentee.
Naast het opbouwen van een vertrouwensband dat fundamenteel is voor het mentortraject ontstaat zo ook een basis voor
de ontwikkeling van andere kapitaalgebieden. Mentoren geven bijvoorbeeld aan in te zetten op het creëren van een
toekomstperspectief door het zichtbaar maken van de kwaliteiten van de mentee. Gecombineerd met concrete
beroepsmogelijkheden leidt dit tot een positiever toekomstbeeld.
BINNEN DIT KAPITAAL IS ER EEN TOENAME IN DE ONTWIKKELING VAN MENTEES VAN GEMIDDELD 18,6% WAAR TE NEMEN.
ZELFVERTROUWEN VAN DE MENTEE			

+18%

ZELFBEELD VAN DE MENTEE			

+13,5%

VISIE OP TOEKOMSTBEELD 			

+26%

OMGAAN MET TELEURSTELLINGEN			

+17%
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SOCIAAL KAPITAAL
Het sociaal kapitaal geeft onder meer inzicht in de sociale netwerken van de mentee en hoe hij/zij omgaat met leeftijdgenoten en volwassenen. Een sociaal positief netwerk is belangrijk. Kinderen krijgen zo het gevoel dat zij meedoen. Helaas heeft
een groot aantal mentees een zeer beperkt netwerk. Inzet van het mentortraject is dan om een mentee te ondersteunen bij
het versterken van de sociale vaardigheden en handvatten te bieden om zijn/haar netwerk te vergroten.
BINNEN DIT KAPITAAL IS ER EEN TOENAME VAN 16% WAAR TE NEMEN.
HET OMGAAN MET ANDERE KINDEREN			

+17%

HET OMGAAN MET VOLWASSENEN			

+13%

HET VERGROTEN VAN HET SOCIAAL NETWERK 			

+23%

HEEFT MEER VRIENDJES EN/OF VRIENDINNETJES 			

+11%

CULTUREEL KAPITAAL
Dit kapitaal geeft inzicht in communicatie, omgangsnormen en motivatie. Hoe gedraagt een mentee zich en in welke mate
heeft het kennis van gedragsregels? Het gedrag van de mentee is immers voor een groot deel bepalend voor de wijze
waarop de omgeving op de mentee reageert. Ook is het gedrag van invloed op de kwaliteit van het mentortraject. Zo is het
voor een mentor minder complex om aansluiting te vinden bij een extravert kind met een duidelijke eigen mening en goede
communicatieve vaardigheden.
Onze programma’s weerspiegelen een grote verscheidenheid aan culturen en etniciteit. In de persoonlijke interactie zijn
bepaalde waarden echter universeel, zoals respect voor elkaar. Uiting van gewenst gedrag kan in verschillende culturen,
verschillend tot uiting komen of geïnterpreteerd worden. Daarom besteden wij extra aandacht aan culturele verschillen in
onze mentortrainingen.
BINNEN DIT KAPITAAL IS ER EEN SIGNIFICANTE TOENAME VAN 44,3% WAAR TE NEMEN.
WEET DE MENTEE HOE HET HOORT? 			

+24%

BIJSTUREN GEDRAG VAN MENTEE 			

+63%

STEMT MENTEE ZIJN/HAAR TAALGEBRUIK AF OP GESPREKSPARTNER 			

+46%

ACADEMISCH KAPITAAL
De leervaardigheid en motivatie ten aanzien van opleiding en toekomstperspectief staan centraal in het academisch kapitaal. Hoewel onze mentorprogramma’s niet specifiek inzetten op huiswerkbegeleiding door de mentoren, is het wel van
belang dat zij zich bewust zijn op welke wijze zij als mentor de schoolprestaties van de mentee kunnen beïnvloeden. Het
aanreiken van toekomstperspectief door het samen onderzoeken van beroepsmogelijkheden of ondersteuning bij studiekeuze is vooral voor mentees op de middelbare school van groot belang. Het werkt motiverend en resulteert in hogere cijfers en
meer plezier in school. Naar een doel toewerken geeft de mentees een positieve stimulans.
BINNEN DIT KAPITAAL IS EEN TOENAME VAN GEMIDDELD 40,8% WAAR TE NEMEN.
PRESTEERT MENTEE NAAR EIGEN TEVREDENHEID OP SCHOOL? 			

+17%

IS DE MENTEE GEMOTIVEERD VOOR SCHOOL? 			

+21%

HEEFT DE MENTEE BAAT BIJ HULP BIJ HUISWERK? 			

+60%

IS ER VERBETERING IN RESULTATEN ZICHTBAAR? 			

+65%
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3. MENTORPROGRAMMA’S
Stichting B for You voerde in 2019 de volgende programma’s uit: Benefits for Kids Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis en Hoek van Holland, Benefits for Girls, Mentoren010 en School’s cool in Schiedam en Hoek van Holland.
De programma’s spelen specifiek in op de verschillende doelgroepen en problematiek. In het overzicht zijn nog 2 matches
uit Schiedam te melden, die echter 2 meisjes betreffen die niet onder een van de daar uitgevoerde programma’s vallen.
Ze waren feitelijk te oud, maar ze zijn toch begeleid.

3.1 BENEFITS FOR KIDS

FIGUUR 17 MATCHES BENEFITS FOR KIDS

BENEFITS FOR KIDS ROTTERDAM, HOEK VAN HOLLAND
Benefits for Kids is het eerste en omvangrijkste mentorprogramma van de Stichting B for You en was in 2019 actief in
Rotterdam, Hoek van Holland en Schiedam. Het programma is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. De mentoren komen
voornamelijk uit het bedrijfsleven, arbeidsorganisaties, vrijwillige particulieren en student-mentoren. Het is een individueel
traject voor ca. 12 maanden waarbij de koppels minimaal 2x per maand op pad gaan. Ondersteuning bestaat uit
groepsactiviteiten, mentormeetings, trainingen, ouderbijeenkomsten en individuele begeleiding. Veel van de informatie
uit het jaarverslag betreft ook Benefits for Kids als grootste programma en is daarom hier niet apart opgenomen.
De uitgangspunten voor 2019 waren onder meer het werven van meer mannelijke mentoren, meer publiciteit genereren
t.b.v. werving mentoren, meer maatwerk leveren bij trainingen en de communicatie tussen medewerkers en mentoren
vergemakkelijken. Met onze ‘mannenmaandag’ op social media spraken we telkens op een andere manier mannen aan op
de impact die zij kunnen hebben als mentor. Ook op andere platforms vestigden we de aandacht op het belang van mannelijke mentoren. In o.a. het Venture Café waren we regelmatig te vinden om ons netwerk verder uit te breiden en in contact te
komen met potentiële mentoren. We hebben gebruik gemaakt van vrijwilligersvacaturebanken en ons logo uitgebreid met de
term ‘mentorprogramma’s’ zodat meteen duidelijk is waar we voor staan. Deze acties hebben geleid tot de aanmelding van
meer (mannelijke) mentoren.
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In 2019 hebben wij het werving-en-selectieproces herzien voor de student-mentoren van Hogeschool Inholland.
De procedure werd verkort en geïntensiveerd en heeft hele goede en gemotiveerde mentoren opgeleverd. Bij MBO
student-mentoren hebben wij onze verwachting bijgesteld; niet om het niveauverschil met HBO student-mentoren maar
om het feit dat stage-eisen niet aansluiten op onze praktijk.
Ondanks onze inspanningen om voldoende mannelijke mentoren te werven stonden er eind 2019 nog jongens op de
wachtlijst met een voorkeur voor een mannelijke mentor. Deze jongens groeien vaak op in een eenoudergezin zonder
vader en hebben behoefte aan een mannelijk rolmodel.
Mentees hebben vaker dan gemiddeld een klein netwerk en groeien op in relatieve (ook intellectuele!) armoede t.o.v. andere
kinderen. Vooral bij eenoudergezinnen (meestal moeder) met meerdere kinderen valt ons op dat wanneer er veel ballen in
de lucht gehouden moeten worden het teveel wordt met als gevolg afsluiting van de buitenwereld of te weinig aandacht voor
de kinderen individueel. Vooral het kind dat minder aandacht vraagt wordt over het hoofd gezien, zoals bij een mentee met
een puberende zus en een autistische broer. Vader is alleen af en toe in beeld. De mentee heeft geaccepteerd dat wanneer
hij bijvoorbeeld een mooie tekening maakt deze wordt verscheurd door de oudere broer.
Wensen van de mentees zijn vaak schrijnend. Zo wenst een mentee later een huis met een grote tafel waar hij met zijn hele
gezin aan kan zitten. Na het eten kunnen ze samen een spelletje doen aan tafel. Van moeder begrijpen we dat vader nooit
mee aan tafel eet, maar altijd alleen op de bank. Een ander mentee wenst dat het beter gaat met de familie wat betreft gezondheid maar ook dat alle schulden worden afbetaald. Dat mama weer gelukkig is, dat is een mentee’s eerste wens, maar
ook dat haar geheugen gewist wordt en als het kan dat het broertje weer thuis mag wonen.
In gebieden als Hoogvliet en IJsselmonde worden in toenemende mate kinderen aangemeld. Een uitdaging was het vinden
van mentoren voor deze gebieden die als ‘ver weg’ worden ervaren.
Verwijzers voor Rotterdam zijn o.a. PO via schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, Jeugdzorg en CVD. Met Homestart/
Humanitas in Rotterdam is de samenwerking aangehaald, door een beleidswijziging komen ook gezinnen in aanmerking
met oudere kinderen waardoor er meer aansluiting is met de doelgroep van het Benefits for Kids programma.
In Hoek van Holland zijn de contacten voortgezet met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het wijkteam Hoek van
Holland, de VraagWijzer-consulent, de drie basisscholen, Vitis Welzijn en het Centrum voor Dienstverlening. De vraag was
hier groot maar komt (nog) niet geheel terug in de cijfers omdat ouders tegelijkertijd een hoge drempel ervaren om hun kind
daadwerkelijk aan te melden door een gevoel van schaamte.
Het aantal medewerkers bevoegd om trainingen te geven is uitgebreid met een vierde medewerker en past bij ons
voornemen meer maatwerk te leveren bij trainingen. Ook is het contact met de mentoren vergemakkelijkt door de inzet
van meer digitale middelen o.a. het gebruik van Whatsapp.
In 2019 hebben we het Passiepoort aangepast naar een plakboekfunctie. Het is een mooi boekje geworden dat aan het
begin van de match aan het mentorkoppel wordt gegeven en waarin zij leuke herinneringen aan hun activiteiten kunnen
verzamelen.
Binnen de vier kapitalen zijn de volgende ontwikkelingen te zien in 2019:
Binnen het sociaal kapitaal zien we een ontwikkeling van +15 %. Het gebrek aan sociaal netwerk zien wij in alle programma’s terugkomen. Per mentee zien we dat gemiddeld 21% na mentoring beter in staat is hun eigen netwerk vorm te geven
en het aantal sociale contacten te vergroten.
Binnen het emotioneel kapitaal zien we een ontwikkeling van +20 %. De invloed van de mentoren is hier groot, ondanks het
feit dat zij de mentees in een lagere frequentie zien dan bij enkele andere programma’s. We zien de progressie vooral ook
met betrekking tot visie op eigen toekomst.
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Vergeleken met de overige drie kapitalen laat het cultureel kapitaal de grootste ontwikkeling zien van + 44%.
Gedurende het mentortraject krijgt de mentee veel handvatten mee om te functioneren in de maatschappij.
M.b.t. het academisch kapitaal zien we dat mentoren wel aandacht besteden aan schoolzaken maar dat is eerder projectmatig en naar behoefte. Specifieke onderwerpen zijn bijvoorbeeld boekbesprekingen, spreekbeurten en thematische
activiteiten. De ontwikkelmeter laat zien dat mentees naar eigen mening beter presteren op school en duidelijk betere cijfers
halen. Gemiddeld is er een toename van 39% waarneembaar.

‘JE (PROGRAMMAMEDEWERKER) HEBT ONS BIJ ELKAAR GEPLAATST VANWEGE ÉÉN OVEREENKOMST,
MAAR WE HEBBEN HEEL VEEL RAAKVLAKKEN. DAT HEB JE GOED GEZIEN’ (EEN MENTOR).

BENEFITS FOR KIDS GEMEENTE SCHIEDAM
In maart 2019 is een programmamedewerker voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland in dienst
gekomen, nadat de eerdere medewerker in 2018 door ziekte was uitgevallen. In Schiedam lopen de contacten met de
verwijzers goed en kunnen we het momentum vasthouden door meer te investeren in het behoud en uitbreiding van ons
netwerk. Ondanks de vertraging hebben we in Schiedam 29 matches weten te realiseren en hebben we onze doelstelling
van 25 matches ruim behaald. Van de 29 kinderen die in 2019 gematcht zijn, volgen 2 het voortgezet onderwijs. De jongste
mentee was 8 en de oudste 15 jaar. De mentees werden aangemeld met gemiddeld 5 begeleidingskenmerken waarvan
‘Heeft behoefte aan talentontwikkeling’, ‘Heeft behoefte aan sociaal netwerk’ en ‘Heeft ondersteuning nodig bij invullen
vrijetijdsbesteding’ het vaakst voorkwamen.
Van de 29 mentoren zijn er 6 man en 23 vrouw. Ze variëren in de leeftijd van 21 tot 63 jaar en wonen in Schiedam,
Maassluis en Rotterdam. Zeven mentoren zijn student. De overige mentoren zijn werkzaam in het bedrijfsleven of zijn
werkzaam geweest in het onderwijs.
Sinds maart hebben wij verschillende activiteiten opgestart of geïntensifieerd. We hebben o.a. samengewerkt met Lentiz om
mentoren te werven binnen hun personeelsbestand. We stonden op de eerste vrijwilligersmarkt van Schiedam.
Met Home-Start (Humanitas) en Servicepunt Vrijwilligers Schiedam (SVS) zijn wij een pilot gestart voor mentorwerving.
Met de PRIMO en SICO-scholen is er op verschillende lagen samengewerkt. B for You sloot aan bij directie-overleggen, het
IB-netwerk en sprak met leerkrachten, gezinsspecialisten en wijkteams.
De mentees worden aangemeld door het WOT, een Intern Begeleider of vanuit andere (welzijns-) instellingen. De  mentees
komen vaak uit een kwetsbare omgeving. Slechts 2 van de 29 mentees wonen nog met beide ouders. De rest van de
kinderen wordt alleen verzorgd door moeder. In sommige gevallen delen zij hun moeder dan nog met 5 of meer andere
broers en zussen. Bij 5 mentees is vader niet meer in beeld. We zien dat de kinderen afkomstig zijn uit gezinnen waar
armoede heerst. Ook is het netwerk rondom het gezin klein. Vaak hebben ze wel ‘sterke’ banden om zich heen zoals een
tante, buurvrouw, mensen die ze dagelijks zien maar weinig ‘zwakke’ banden; mensen die ze via via kennen.
Naast de huisbezoeken van de programmamedewerkers voor intake- en begeleidingsgesprekken zijn de mentoren onze
ogen en oren. Signalen van onveilige situaties geven wij door aan de verwijzer en verwijzen daarmee indirect door naar
formele hulpverlening. Daarnaast zijn veel hulpverleningsorganisaties onderdeel van ons netwerk en wanneer een kind
gebaat is bij een sportieve of creatieve uitlaatklep dan kan de mentor de mentee daarin begeleiden. Zo wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van het Jeugdfonds Sport & Cultuur waarvan B for You zelf intermediair is.
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Binnen de vier kapitalen zien we de volgende ontwikkelingen:
Talentontwikkeling staat hoog in het vaandel bij ons. Over het algemeen zien we dat de mentees hoog scoren op de
ontwikkeling van het cultureel kapitaal, zo ook in Schiedam. Het stimuleren van talenten komt op verschillende manieren
terug onder meerdere kapitaalgebieden te weten sociaal, cultureel en academisch. De mentees laten de hoogste
ontwikkeling zien binnen het cultureel kapitaal ruim +40% en het academisch kapitaal 60%.  
Binnen het sociaal kapitaal zien wij dat het sociale netwerk van de mentee wordt uitgebreid en verbeterd waardoor ons
programma bijdraagt aan de zelf- en samenredzaamheid van de kinderen in Schiedam. De sociale vaardigheden van
mentees worden bevorderd door inbreng van de mentor. Met betrekking tot de sociale netwerken van mentees zien wij
een duidelijke toename. De gegevens die wij van mentoren terugkrijgen leiden in het sociaal kapitaal tot een groei van een
kleine +20% gemiddeld
Binnen het emotioneel kapitaal zien wij een ontwikkeling van gemiddeld +15% per mentee. Door de positieve aandacht
voelen de kinderen zich beter in hun vel.

3.2. BENEFITS FOR GIRLS
MENTEE TIJDENS GROEPSACTIVITEIT: ‘HET IS ECHT LEUK HIER, EN IK HEB ER EEN VRIENDIN BIJ’.

FIGUUR 18 MATCHES BENEFITS FOR GIRLS

Benefits for Girls is een mentorprogramma dat jonge meiden van 12 t/m 16 jaar aan een vrouwelijke studentmentor (18-30
jaar) koppelt om samen wekelijks of tweewekelijks een activiteit te ondernemen. De mentoren komen uit het bedrijfsleven
of studeren aan mbo, hbo en wo. Een traject duurt gemiddeld minimaal 9 maanden. Dit programma richt zich op kwetsbare
meiden. De een-op-een begeleiding en de individuele activiteiten worden afgewisseld met groepsactiviteiten rondom vijf
thema’s: vriendschap en relaties, sociale media, blik op de toekomst, kunst en cultuur, voeding en beweging. Kenmerkend
voor deze doelgroep is de kleine leefwereld van de meiden en het gebrek aan sociale steun en stimulans vanuit de directe
omgeving. De mentees zijn in 2019 aangemeld via: Centrum voor Dienstverlening, de Wijkteams Zuid, Noord, Ommoord,
Lombardijen en Middelland, William Schrikker Groep, Ondersteuning Thuis, ASVZ en Bureau Frontlijn.
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In 2018 viel ons op dat een aantal mentees na het intakegesprek besloot niet deel te nemen. Voor een belangrijk deel kwam
dit doordat verwijzers niet (meer) goed op de hoogte waren van de doelstellingen van het programma. In 2019 hebben wij
meer aandacht besteed aan de informatievoorziening aan verwijzers.
Door inzet van student-mentoren van diverse opleidingen is er meer maatwerk vereist.
We hebben een bredere bekendheid opgebouwd en een stevige relatie met meerdere hogescholen in Rotterdam, maar ook
in Den Haag en Leiden. Dit succes is mede te danken aan het feit dat wij meedenken met het stagebeleid wat vanuit de
opleiding wordt gehanteerd met als gevolg goede mentortrajecten en succesvolle stages.
Er is tijdens het selectieproces veel aandacht besteed aan het gegeven of de student-mentor intrinsiek gemotiveerd is om
mentor te zijn. De mentoren volgden de verplichte basistraining mentor en een aanvullende training van totaal vier dagdelen
specifiek gericht op de doelgroep. Voor het aanvullende deel werd externe deskundigheid ingezet. Daarnaast vonden er
intervisiebijeenkomsten plaats. Het werkboek, een handleiding speciaal ontwikkeld voor Benefits for Girls, dient als ondersteuning voor de trainingen en intervisiebijeenkomsten.
In 2019 zijn er meer matches, waaronder ook het verlengen van matches vanuit 2018 (overloop). De koppels zijn heel actief
in het aandragen van onderwerpen binnen de thema’s maar ook in het organiseren van groepsbijeenkomsten vanuit de
thema’s. De koppels doen goed mee binnen het programma maar ook bij de andere activiteiten van de stichting.
Binnen de vier kapitalen zijn de volgende ontwikkelingen te zien:
Sociaal kapitaal: wij zien dat er binnen deze doelgroep een aanzienlijk aantal meisjes opgroeit zonder rolmodel in de nabije
omgeving. Ouders geven aan dit zorgelijk te vinden omdat de mentees niet met hun zorgen bij ouders terecht kunnen. Behoefte aan een netwerk en meer personen die hun dochter kunnen ondersteunen is voor ouders een belangrijk motief om in
te stemmen met deelname aan ons programma. Binnen dit kapitaal zien wij een gemiddelde ontwikkeling van +16%.
Emotioneel kapitaal: Wij zien veel mentees die worstelen met hun emoties. Mentoren bieden hierin steun door vooral een
luisterend oor te bieden en onvoorwaardelijk naast hun mentee te staan. Dit resulteert in een ontwikkeling binnen het emotioneel kapitaal van +18%. Het emotioneel welbevinden van de mentees heeft invloed op andere facetten van het leven van
mentees zoals school en overige relaties.
Cultureel kapitaal: bij een aantal mentees worden de mentoren geconfronteerd met onaangepast gedrag waar zij tijdens het
mentorschap gericht aandacht aan geven. Om het gedrag positief te kunnen beïnvloeden is de belangrijkste voorwaarde de
band die mentor en mentee met elkaar ontwikkelen. De invloed van de mentor binnen dit kapitaal laat een ontwikkeling zien
van +38%.
Academisch kapitaal: school maakt een belangrijk onderdeel uit van de leefwereld van mentees. Mentoren besteden veel
tijd aan het motiveren en stimuleren van de kinderen met betrekking tot school. Deze ondersteuning bestaat uit huiswerkondersteuning, bezoeken van open dagen en mentees inzicht geven in beroepsmogelijkheden. De schoolprestaties verbeteren
na inzet van de mentor. Dit leidt tot een ontwikkeling van +43%.

EEN STUDENT-MENTOR STOPTE MET STUDIE EN DE STAGE, MAAR WILDE WEL HAAR MENTORSCHAP
AFRONDEN: ‘IK WIL MIJN MENTEE NIET IN DE STEEK LATEN’.
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3.3 MENTOREN010

MOEDER MENTEE: ‘WE ZIJN HEEL BLIJ MET DE MENTOR. HIJ IS EEN STEUN VOOR MIJN ZOON,
MAAR OOK VOOR MIJ. DAT IS HEEL FIJN.’

FIGUUR 19 MATCHES MENTOREN010

Dit programma richt zich op kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar met een verblijfstatus die in Rotterdam gevestigd zijn.
De mentor richt zich voornamelijk op het kind (75%) en voor het overige op de overige gezinsleden en met name de ouders.
De mentor is voor een jaar een vast aanspreekpunt voor het gezin. De gehanteerde methodiek is mentoring aangevuld met
het ontwikkelen van een netwerk en activiteiten gerelateerd aan school. Door mentoring ervaart het gezin als geheel persoonlijke groei en ontwikkelen zij vaardigheden in de Nederlandse context. Zij ontwikkelen zelfredzaamheid, taalvaardigheid
en een sociaal netwerk. Dit draagt bij aan hun maatschappelijke participatie en integratie. In dit programma wordt intensief
samengewerkt met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam.
De mentees die momenteel worden begeleid zijn afkomstig uit verschillende bevolkingsgroepen uit Syrië. De mentees zijn
enorm gemotiveerd om succesvol te zijn in Nederland. Beroepskeuzes richten zich bijna altijd op beroepen waarvoor hoger
onderwijs nodig is. Ouders vinden het vooral belangrijk dat de mentor zich richt op het verbeteren van de Nederlandse taal.
Daarnaast is het vergroten van kennis over de Nederlandse cultuur en Nederland in het algemeen een veelgehoorde wens.
Hoewel er een kleinere instroom van vluchtelingen was, groeide het aantal statushouders en daarmee ook de kinderen op
de wachtlijst. Een van onze voornemens voor 2019 was dan ook het structureel verkorten van de wachtlijst. Dit is gelukt,
mede door de uitbreiding van het aantal mentoren. Begin 2020 hebben we nog acht kinderen op de wachtlijst;
dit is een daling van bijna 60%. Het streven is om meer mentoren te werven, meer dan het aantal kinderen op de wachtlijst,
zo kunnen we een nog betere keuze maken voor een passende match.
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Een van de mentees die een mentor heeft gehad via B for You is inmiddels zelf als mentor aan de slag bij ons. Mede
door inzet van haar eigen mentor, heeft ze zich in korte tijd enorm kunnen ontwikkelen en heeft ze een aantal belangrijke
persoonlijke doelen bereikt. Zo heeft ze een presentatie verzorgd voor de directeuren van het Albeda College en zit ze in
een comité van nieuwkomers dat gesprekspartner is van burgemeester Aboutaleb. Een mooi voorbeeld van een geslaagd
traject. Voornemen is om in 2020 oud mentees die oud genoeg zijn en voldoen aan de criteria actief te benaderen om zelf
mentor te worden.
Het aantal mentees dat met succes een mentortraject heeft afgerond is zichtbaar gestegen. Het aantal dematches is gedaald en de gemiddelde looptijd per mentortraject is ongeveer anderhalf jaar. In het eerste programmajaar leidde 11% van
de matches nog tot een dematch, dit is in het tweede jaar teruggebracht tot 6%. De gemiddelde looptijd van een traject is
vaak langer dan bij andere programma’s; mentor en mentee zijn minder geneigd elkaar snel los te laten, met uitzondering
van student-mentoren.
Om de schoolprestaties van de mentee te optimaliseren is het van belang dat ouders daar meer bij worden betrokken.
Mentoren hebben rond de 25% van hun beschikbare tijd gereserveerd voor ondersteuning van de rest van het gezin en met
name de ouders. Om mentoren hier op een juiste wijze in te helpen, hebben we aanvullende trainingen ontwikkeld waar
onder andere het Nederlandse onderwijsmodel aan bod komt om mentoren de vereiste kennis mee te geven.
In tegenstelling tot de andere programma’s van B for You, maakt Mentoren010 van relatief weinig verwijzers gebruik. Met
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) hebben we een samenwerkingsverband, waardoor de meeste mentees door
deze organisatie zijn aangemeld. Naast SNTR zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de verschillende wijkteams
samenwerkingspartners. Met Vluchtelingenwerk zijn de contacten verder aangehaald om meer diversiteit in de aangemelde
groep mentees te creëren.
Met trots kunnen we ook melden dat Mentoren 010 is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds. Uit
de 40 inzendingen is het geselecteerd voor de laatste 12. In april 2020 zal bekend zijn of we tot de winnaars behoren.
Binnen alle kapitalen is na een tweede meting een duidelijke toename/ vooruitgang te zien.
Te weten:
• Sociaal Kapitaal

11 %

• Cultureel kapitaal

38 %

• Emotioneel kapitaal

14%

• Academisch kapitaal

27%
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3.4 SCHOOL’S COOL SCHIEDAM EN HOEK VAN HOLLAND

FIGUUR 20 MATCHES SCHOOL’S COOL

School’s cool is bedoeld voor kinderen die onvoldoende begeleiding van huis uit (kunnen) krijgen om de overgang van de
basisschool naar de middelbare school succesvol te maken en schooluitval te voorkomen. Het programma werkt volgens de
landelijke formule van School’s cool Nederland. Naast de schoolprestaties heeft de mentor aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij school. Het gaat om een-op-een-begeleiding bij de leerling thuis, eenmaal per week, gedurende anderhalf jaar. Het is een aanvulling op de reguliere begeleiding in
het onderwijs. Een goede start in het voortgezet onderwijs is van essentieel belang voor de verdere schoolloopbaan.
Het programma wordt uitgevoerd in Schiedam (5) en Hoek van Holland (2).  Dit is exclusief 2 meisjes die wel begeleid zijn,
maar feitelijke te oud waren. In de eerste helft van 2019 ontstond een dip in de aanmeldingen veroorzaakt door het uitvallen
van de programmamedewerker. In de tweede helft van 2019 werden er weer meer kinderen aangemeld. De nieuwe programmamedewerker, gestart in maart 2019, heeft meteen het netwerk hersteld door in gesprek te gaan met schooldirecties,
intern begeleiders en een gezinsspecialist. Scholen, gemeenten, wijkteams en vrijwilligersorganisaties wisten ons daarna
vrij snel te vinden. Ook is voor School’s cool een folder ontwikkeld om mentoren te werven.
De informatie-uitwisseling tijdens de contacten met de School’s cool vestigingen Delft, Westland en Leiden/Den Haag
zorgden voor kennisvergroting. Ook is het contact met School’s cool Nederland en de vestigingen onderling in 2019 hechter
geworden ten opzichte van de jaren ervoor. De aanvraag voor School’s cool bij Stichting Kinderpostzegels werd landelijk
(gezamenlijk) ingediend.
In 2019 hebben minder mentoren zich aangemeld dan in 2018 voor het programma School’s cool. Oorzaak is o.a. de langdurige uitval in 2018 en begin 2019 van de programmamedewerker waardoor werving en opvolging stagneerde. Ook het
wegvallen van de studenten van de Hogeschool Rotterdam door een veranderd stagebeleid en het feit dat dit programma
meer vraagt van de mentoren waren daar debet aan. De misvatting van een huiswerkbegeleidingsproject, wekelijks en thuis
een leeromgeving stimuleren bleken een drempel. Inmiddels is wel duidelijker gecommuniceerd dat je als mentor ook met je
mentee op stap kan gaan.
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MENTEE:

‘IK BEN ZO BLIJ DAT IK JOU HEB ONTMOET’.

ONTWIKKELING BINNEN DE VIER KAPITALEN:
Binnen het sociaal kapitaal zien we een groei van +20%. Met betrekking tot de sociale netwerken van mentees zien wij
een duidelijke ontwikkeling  en kinderen leren hun eigen netwerk te vergroten met behulp van de mentor.
Een mentor draagt bij aan de emotionele gesteldheid van een mentee. Binnen School’s cool laat het emotioneel kapitaal
een ontwikkeling zien van +11%. Door de positieve aandacht van de mentor voelen mentees zich beter in hun vel.
Onze samenleving zit boordevol ongeschreven gedragscodes die voor mentees niet altijd even makkelijk te doorgronden
zijn. Mentoren besteden hier aandacht aan. Dit zien wij duidelijk terug in het cultureel kapitaal.  Dit kapitaal laat in verhouding de grootste groei zien ten opzichte van de andere kapitalen. Voor School’s cool betrof dit een ontwikkeling van +30%.
Binnen het academisch kapitaal zien wij duidelijk een hogere score in ontwikkeling binnen School’s cool ten opzichte van de
andere programma’s. Dit ligt in lijn der verwachting omdat de focus nadrukkelijk meer ligt op schoolzaken in vergelijking met
andere programma’s. De ontwikkeling bedroeg hierbij +75%

STICHTING B FOR YOU | 2019

4. WERVING
4.1 WERVING
In 2019 is sterker dan in 2018 ingezet op werving (zie figuur 10 werving mentoren), acquisitie en communicatie om zowel
onze naamsbekendheid en aantal netwerkcontacten te vergroten maar vooral om meer mentoren, met name mannelijke,
te werven. Voor ons interessante netwerken zijn in 2019 goed in kaart gebracht en intensiever bezocht door  met name ook
door de medewerker werving, acquisitie en communicatie. Ook het aantal presentaties, acties en inzet via social media is
toegenomen ten opzichte van 2018.
Bedrijven en contacten die benaderd zijn in 2019 in het kader van wervingsinitiatieven zijn o.a. Venture Café Rotterdam,
Jong Management (onderdeel VNO/ NCW), Rotterdammers voor Rotterdammers en Loonstrokie. Tevens hebben we
deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt in Schiedam en aan diverse stagemarkten van MBO en HBO instellingen.
Onze deelname aan de Marathon Rotterdam heeft een boost gegeven aan de werving van mentoren. Met Lentiz
Onderwijsgroep zijn wij een wervingsactie gestart binnen hun personeelsbestand. Zowel de inzet van vrijwilligersvacaturebanken, de pilot met twee hulpverleningsorganisaties om gezamenlijk vrijwilligers te werven, alsmede het
introduceren van mentorkoppels binnen lokale bedrijven en onze ludieke actie ‘mannenmaandag’ dragen bij aan de
werving van mentoren.

4.2 TRAININGEN EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
In 2019 hebben 17 trainingen plaatsgevonden en 13 informatiebijeenkomsten. We zijn verheugd met de toename van het
aantal trainingen.. De extra sessies van Mentoren010 en de aanwas van mentoren hebben daarvoor gezorgd.  
Ook de informatiebijeenkomsten om geïnteresseerden te informeren over onze programma’s en wat het betekent om
mentor te zijn, zijn goed bezet geweest. Onze trainingen worden soms ook extern uitgevoerd.
Voor de stichting Challenges hebben we 2 basistrainingen over mentoring verzorgd.

4.3 WERVING MENTEES
Mentees worden veelal aangemeld door al eerder genoemde verwijzers vanuit ons netwerk zoals Centrum voor Jeugd en
Gezin, CVD, scholen, diverse welzijnsinstellingen en jeugdzorginstanties. Op regelmatige basis worden zij voorzien van
informatie over onze programma’s. Doordat B for You al jarenlang bekend is bij deze organisaties vergt de werving van
mentees relatief minder tijd dan de werving van mentoren.
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5. ACTIVITEITEN VOOR MENTOREN EN MENTEES
In 2019 zijn meerdere activiteiten georganiseerd voor de mentorkoppels. Hieronder een aantal highlights.

ROTTERDAM MARATHON
Een aantal mentoren, ambassadeurs en medewerkers (25 in totaal) hebben namens B for You een kwart marathon gelopen
met als doel meer bekendheid, sponsoring en mentoren voor de stichting te genereren. In aanloop naar de marathon zijn de
lopers op komische wijze “getraind” door onze ambassadeur John Buijsman.

DE RONDE TAFEL NEDERLAND SERVICECLUB BIJ MINIWORLD
Mentoren en mentees kregen op uitnodiging van Tafel 99 van de Ronde Tafel Nederland Serviceclub op zaterdag 23 maart
een gratis rondleiding door Miniworld Rotterdam. Met de Tafelaars zijn de mentorkoppels vervolgens in gesprek gegaan
over de verschillende beroepen die de Tafelaars uitoefenen.

RONDVAART FUTURELAND
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijkaarten verstrekt voor de Futureland Ferry. Mentorkoppels kregen zo de mogelijkheid
om een gratis rondvaart te boeken door Maasvlakte 2, het nieuwe Havengebied van Rotterdam.

B FOR YOU BBQ
Om onze waardering te tonen voor alle mentoren en vrijwilligers hebben wij op 28 juni een B for You BBQ georganiseerd in
het Vroesenpark in Rotterdam. De BBQ was tevens bedoeld om nieuwe mentoren te werven. Aan de mentoren was daarom
gevraagd een introducé mee te nemen. Ongeveer honderd mentoren, mentees, ambassadeurs en medewerkers van B for
You waren hierbij aanwezig.

OP ONZE JAARLIJKSE B-DAY IS EEN MENTEE SAMEN MET HAAR MOEDER GEKOMEN. ZE WACHTTE

HELAAS LANG OP EEN MENTOR. NU HEEFT ZE EINDELIJK EEN MENTOR EN HET IS ZO MOOI OM HAAR
MET HAAR MENTOR TE ZIEN MET EEN SMILE WAAR IEDEREEN GELUKKIG VAN WORDT.

RABOBANK ZOOMERAVONDEN!
Dankzij de vrijkaarten beschikbaar gesteld door de Rabobank Rotterdam konden onze mentorkoppels op
24 juli en 28 augustus gratis naar Diergaarde Blijdorp tijdens de Rabobank ZOOmeravonden.

B-DAY 2019
Op 12 oktober vond de jaarlijkse B-day plaats. Dit keer in het HipHopHuis in Rotterdam. Onze mentees konden deelnemen
aan de workshops Afro-dance, breakdance, rappen en spoken word. Ook enkele mentoren deden ijverig mee.
Aan het einde van de middag was ruimte om hun kunsten te vertonen.
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FEYENOORD
Jaarlijks maakt de Stichting Bevordering van Volkskracht het voor de mentorkoppels mogelijk om de thuiswedstrijden van
Feyenoord te bezoeken. Een beleving op zich voor de mentees en ook voor hun mentoren. In 2019 kregen wij 12 kaarten
voor een half seizoen thuiswedstrijden Eredivisie en Europa League. Deze kaarten zijn erg gewild bij onze mentorkoppels
en geregeld ‘uitverkocht’. Meer dan 27 mentoren met één of meerdere mentees en soms een broertje of zusje hebben hiervan gebruik gemaakt.  

MENTEE: TOEN IK, SAMEN MET MIJN BROER EN ONZE MENTOREN BIJ DE KUIP AANKWAM,

HAALDEN WE EERST EEN HEEL GROTE ZAK PATAT. WE DACHTEN DAT WE DIE NOOIT ZOUDEN OP

KRIJGEN, MAAR BINNEN 7 MINUTEN HAD MIJN BROER ZIJN PATAT OP. IK DEED ER 14 MINUTEN

OVER. VOORDAT DE WEDSTRIJD BEGON, WAS ER VUURWERK. DAT VOND IK HEEL MOOI. HET VIEL

MIJ OP DAT DE VOETBALLERS HEEL VER KONDEN SCHIETEN, WEL 5 METER VER. EN MISSCHIEN NOG
WEL VERDER. IK HEB LIEDJES GEZONGEN EN VOND HET LEUK DAT HET STADION EEN BEETJE GING
TRILLEN TOEN FEYENOORD SCOORDE. NA DE WEDSTRIJD GINGEN WE MET DE TREIN NAAR HUIS.
HET WAS HEEL DRUK IN DE TREIN EN ER KON NIEMAND MEER BIJ. DAT DE TREIN DIE LATER
AANKWAM EERDER VERTROK, VOND IK HEEL GRAPPIG.

Een mentor die met zijn mentee de wedstrijd van
16 december bezocht

“Ga je mee naar ’t stadion, naar de ploeg van rood en wit
Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit... “
Dat was 16 december van het afgelopen jaar wel anders;
niet dat Feyenoord in andere kleuren speelde of dat
het niet gezellig was: het was die dag ijskoud om te gaan
kijken naar een potje voetbal. Maar er stond wel een
kraker op het programma tegen de club uit Eindhoven,
PSV.
Ruim een week eerder kreeg ik via de mail de
mededeling dat er kaarten beschikbaar waren voor een
wedstrijd van Feyenoord. Als mentor van een jongen
van 10 jaar, hoefde ik daar niet lang over na te denken.
Mijn mentee is voor Feyenoord en ik ben gek van
voetbal. Gek genoeg, voor mij dan, was mijn mentee nog
niet eerder naar een voetbalwedstrijd geweest.
We zouden er een dagje voetbal van maken en dat is
gelukt ook. Mijn mentee heeft zich vanaf huis kunnen
verbazen tot het moment dat ik hem weer thuis
gebracht had.

DE EINDEJAARSBIJEENKOMST
Op 17 december vond de eindejaarsbijeenkomst plaats in het Venture Café in het Groot Handelsgebouw.
Een moment om terug en vooruit te kijken maar bovenal om elkaar te ontmoeten.
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6. PR EN COMMUNICATIE
In de afgelopen jaren heeft de stichting B for You een breed en groot netwerk opgebouwd. In 2019 heeft de in 2018
aangetreden medewerker werving, acquisitie en communicatie een extra impuls gegeven aan ons netwerk,
communicatiebeleid en het bereiken van nieuwe doelgroepen mentoren (20 – 40 jaar). Een aantal HBO studenten heeft een
communicatieopdracht uitgevoerd en een presentatie met en over B for You verzorgd voor hun eigen netwerk. Naast een
grotere naamsbekendheid heeft ons communicatiebeleid primair tot doel het bewerkstelligen van meer aanmeldingen van
mentoren, een juiste doorverwijzing van kinderen, het bereiken van toekomstige sponsors en partners en het aantrekken
van het juiste personeel. Ook zijn de eerste stappen gezet naar een jaarlijkse pr/communicatie/wervingscampagne gericht
op verdere professionalisering en schaalvergroting.
In 2019 zijn we zowel online als offline zichtbaar geweest. Online door onze aanwezigheid op social media (Facebook,
Linkedin, Youtube en Instagram) en offline door onze deelname aan o.a. de Rotterdam Marathon waarbij een aantal lopers
uit ons netwerk ter promotie een hele marathon heeft gelopen in ons B for You shirt. De website van de stichting is goed
bezocht (cijfers 2019: ruim 4900 bezoeken en 3900 bezoekers) en maandelijks delen wij een digitale nieuwsbrief.
Via Google Analytics en Facebook Insights kregen wij meer inzicht in het onlinegedrag van de bezoekers op onze website
en social media. Ook onze mentoren hebben bijgedragen aan de promotie van de mentorprogramma’s:  zo deelt een mentor
die tevens illustraties maakt maandelijks een illustratie online over een quote of gebeurtenis uit de dagelijkse mentorpraktijk.
Maandelijks verschijnt een artikel op de Rotterdamse nieuwssite In de Buurt. Deze site is onderdeel van DPG Media (o.a.
huis-aan-huis krant en AD) en is bedoeld voor inwoners en ondernemers. Deze nieuwssite heeft een groot en breed bereik
van meer dan 390.000 bezoekers en is gekoppeld aan Facebook en Instagram met respectievelijk meer dan 17.000 fans
op Facebook en 4.000 volgers op Instagram. Op TV Rijnmond was een nieuwsitem te zien van onze ambassadeur John
Buijsman als ‘trainer’ voor de B for You marathonlopers. Via ons netwerk en donateurs genereren wij nieuwsmomenten door
o.a. de Facebookpagina’s van volgers. Voor het eerst hadden wij ook B for You merchandising: de B for You
supporterssjaal, beelden van mentoren, mentees, netwerk en overige sympathisanten werden volop gedeeld op social
media. Wat meer zakelijk gericht zijn wij actief aanwezig op Linkedin. Ter ondersteuning van onze communicatie, acquisitie
en werving bezoeken we diverse (netwerk)activiteiten waaronder Venture Café en het Ondernemersontbijt.

7. AMBASSADEURS EN SAMENWERKINGSPARTNERS
7.1 AMBASSADEURS
In 2019 zijn de volgende ambassadeurs actief geweest voor B for You: Henk Aron, Niek Baar,
Jean-Paul Boëtius, John Buijsman, Diederik van Dommelen, Mark van der Eerden, Lionel Eersteling, Mai Elmar, Ton Geerts,
Tim Hartog, Peter Goedvolk, Ruth Jacott, Frans Lavooij, Korrie Louwes, Dina Medina, Sohrab Nurzai, Omani Ormskirk,
Melanie Post van Ophem, Richard Scalzo, Shanice Silva Cruz, Marc van Staveren, Soufiane Touzani, Jos van der Vegt,
Hans Vervat, Kees Vrijdag, Ton Wesselink, Y.M.P., Yootha Wong-Loi-Sing.
Op 8 augustus 2019 overleed onze ambassadeur Mark van der Eerden. Wij verliezen in Mark een sympathieke en
betrokken ambassadeur.

7.2 ACTIES EN SAMENWERKING
Ook in 2019 benaderde B for You regelmatig bedrijven met de vraag of zij iets voor ons konden betekenen. Voor ons is
werven van mentoren de primaire doelstelling en voor bedrijven is de invulling van hun maatschappelijke betrokkenheid van
belang. Bedrijven kunnen i.p.v. mentoren ook kennis of faciliteiten beschikbaar stellen of besluiten om B for You te sponsoren. Vaak groeit uit zo’n contact een langdurige samenwerking. Onze partners zijn veel en divers. Hieronder volgt een deel
van de vele partijen die ons ondersteunen in de vorm van werving van mentoren, faciliteiten of financiering.
In bijlage 1 zijn alle partners opgenomen.

GEMEENTE ROTTERDAM
Met de Gemeente Rotterdam hebben wij een langdurige samenwerking en dan specifiek de gebieden Noord, Delfshaven,
Feijenoord, IJsselmonde en Hoek van Holland. Door de ondersteuning van andere fondsen en sponsoren kunnen ook kinderen vanuit andere Rotterdamse gebieden aangemeld worden.

GEMEENTE SCHIEDAM
De Gemeente Schiedam ondersteunt Benefits for Kids Schiedam en School’s cool Schiedam. In het kader van Samen
Schiedam 2019 – 2020 en daarbinnen Thematafel Opgroeien werken we samen met andere organisaties.  Alhoewel
arbeidsintensief voor kleine organisaties als B for You  is het voordeel dat het programma meteen goed in beeld is bij alle
organisaties binnen welzijn die betrokken zijn bij onze doelgroep.

FONDSEN
Fondsen zijn belangrijke partners voor B for You. Door hun jarenlange ondersteuning hebben wij sinds 2001 kinderen
kunnen ondersteunen met een mentor. Een aantal fondsen hebben voor specifieke programma’s  meerjarige toezeggingen
gedaan waardoor er meer rust is ontstaan in de administratie rondom aanvragen. Dit zijn het VSBfonds, Oranjefonds, Sint
Laurensfonds, Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Fonds Schiedam Vlaardingen. Een volledige lijst van de fondsen staat in bijlage 1.
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WOONSTAD ROTTERDAM
Met Woonstad Rotterdam hebben wij een mooi en langdurige samenwerking die in 2019 verder is uitgebouwd.
Zowel intern als extern wordt B for You door Woonstad ondersteund.

PORT OF ROTTERDAM/HAVENSTAD
We hebben een waardevolle samenwerking met het Havenbedrijf. Het is mooi dat het Havenbedrijf Rotterdam ruimte
biedt aan medewerkers om vrijwilligerswerk te doen en dat de stichting wordt ondersteund.

DELOITTE
Met inzet van 2 consultants is onze organisatie geholpen om het nieuwe meerjarenplan te realiseren.
Gedurende 6 weken is intensief gewerkt aan het document dat ons voor de periode 2020-2022 richting en koers
moet geven.

ROTTERDAMPAS
Met Rotterdampas hebben wij de afspraak dat onze mentoren de Rotterdampas kunnen kopen met € 20,- korting.
Het merendeel van de mentoren heeft hier gebruik van gemaakt. Positief is dat de gezinnen ook tot aanschaf van de pas
overgaan en daardoor zelf meer ondernemen met de kinderen.
Meer dan in andere jaren werden wij door onze naamsbekendheid in 2019 spontaan benaderd door partijen voor
nieuwe projecten, samenwerkingen en commissies en advies o.a. door Plus 5.

7.3 FUNDRAISING
Fundraising is een noodzakelijke en welkome aanvulling op het budget van de organisatie. In 2019 hebben de
fundraisingactiviteiten niet alleen bijgedragen aan sponsoring maar ook aan het werven van mentoren, faciliteiten en
het vergroten van ons netwerk. Daarnaast was het een goed communicatiemoment om aan een groter publiek kenbaar te
maken waar we voor staan, wat onze activiteiten zijn en welke resultaten we boeken.
De fundraising activiteiten waren onder meer een businesslunch georganiseerd door een van onze ambassadeurs en de
deelname aan de Rotterdam Marathon o.l.v. ambassadeur John Buijsman. Maar ook enkele ambassadeurs doneren direct
aan de stichting.
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8. POSITIE EN KENNISDELING
De stichting is vanwege haar kennis, ervaring, innovatief vermogen en de wil om ook van anderen te leren onderdeel
van diverse kennisnetwerken. Alhoewel alle medewerkers in netwerken functioneren is deze taak voor een belangrijk
deel belegd bij bestuurder en projectleider.

8.1 LANDELIJK: KENNISKRING MENTORING / MASTERS IN MENTORING
Het actieplan van deze Kenniskring betrof de periode 2018 /2019. Er is in juni 2019 een landelijk Kenniscafé georganiseerd
dat plaats heeft gevonden bij het Oranjefonds. Het thema was ‘Jonge statushouders en mentoring’ en is goed bezocht en
succesvol verlopen. Verder zijn er twee reguliere bijeenkomsten geweest waarin besproken is hoe verder te gaan nadat het
Oranjefonds te kennen had gegeven de Kenniskring niet verder financieel te ondersteunen. In december is besloten om
met elkaar mogelijkheden of aansluitingen te zoeken om de interventie mentoring nog meer op de kaart te zetten o.a. bij
onderwijsinstellingen.

8.2 ROTTERDAM MENTORSTAD
Rotterdam Mentorstad, een initiatief van Hogeschool Rotterdam en Stichting B for You, is een overleg waaraan diverse
mentorprogramma’s deelnemen die actief zijn in Rotterdam.
Dat zijn Mentoren op Zuid, Big Brothers Big Sisters Rotterdam, Rotterdamse Douwers, Giving Back en B for You.
In 2019 was ook een vertegenwoordiger vanuit het Jongerenloket vanuit de gemeente Rotterdam deelnemer.
Thema’s die aan de orde zijn geweest zijn werving mentoren, doorstroom mentoren, monitoring en social return
on investment.
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MENTOR: ‘OM MIJN MENTEE DE WAARDE VAN GELD BIJ TE BRENGEN, MOCHT HIJ VOOR 2 EURO

SNOEP SCHEPPEN. HIJ PAKTE EERST NATUURLIJK VEEL TE VEEL EN MOEST STEEDS EEN BEETJE TERUGDOEN.
UITEINDELIJK STONDEN WE DRIE KWARTIER BIJ HET SCHAP VOORDAT HIJ DE JUISTE HOEVEELHEID HAD.
MIJN MENTEE LEERDE ZO DE WAARDE VAN 2 EURO IN SNOEP EN WAS
ALSNOG HEEL BLIJ MET ZIJN SNOEPJES.’
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9. STICHTING B FOR YOU
9.1 RAAD VAN TOEZICHT
VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2019
Stichting B for You bestaat inmiddels 17 jaar en dat is positief, een hele prestatie gegeven het feit dat de stichting afhankelijk
is van fondsen, subsidies, sponsoring en donaties.
De Raad van Toezicht ziet een positieve ontwikkeling van de stichting, met name op het gebied van de in het businessplan
afgesproken prestaties en de externe communicatie. Desondanks blijft een organisatie op de schaal van B for You
kwetsbaar voor onverwachte gebeurtenissen. In dat opzicht is 2019 een goed jaar geweest, waarin zich geen
noemenswaardige problemen hebben voorgedaan. De relaties met diverse hogescholen zijn voortvarend ter hand
genomen. De externe communicatie is via social media, activiteiten en netwerken verbeterd.
Extra vergaderingen zijn dan ook niet aan de orde geweest.
In de periode na de zomer is het nieuwe businessplan 2020-2022 besproken en vastgesteld. Hiermee zijn de doelen
voor de komende 3 jaar helder.
De samenstelling van de RvT is ongewijzigd gebleven en de bestuurlijke ervaringsplaats van Mevr. A. de Haij is in juli
afgerond.
In 2019 is in maart, mei, september, november en december vergaderd waarbij alle leden aanwezig waren.
De RvT is aanwezig geweest bij de brainstorm over het businessplan o.l.v. Deloitte en de ambassadeursbijeenkomst in
november. Een aantal keer heeft de voorzitter een 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 2018
Werkplannen van de programma’s en stand van zaken, Benefits for Kids, Benefits for Girls, Mentoren010, School’s cool
Jaardoelstellingen 2019

Kwartaalrapportages en liquiditeitsprognoses 2019

Jaarplan 2020

Begroting 2019 en 2020

Businessplan 2020-2022

Evaluatie businessplan 2017-2019

Kennismaking met ambassadeurs

Personele bezetting stichting

Fundraising

Terugkoppeling zelfevaluatie

GOVERNANCE
(Voorbereiding) Zelfevaluatie RvT 19 januari

Jaaragenda

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rooster van aftreden

Actualisering Calamiteitenplan

Uitkomsten evaluatie bestuur

Veiligheidsprotocol
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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’.
In november 2019 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 en de mix aan directie- en bestuurstaken.
In maart 2019 heeft Mazars de controle verricht van de jaarrekening over 2018. Deze is met hen besproken op 27 maart
2019 en 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 hun netwerken en contacten voor de organisatie ingezet.

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)

5 (parttime) programmamedewerkers.

1 projectleider

1,25 officemanager

Daarnaast heeft B for You diverse stagiaires (MBO en HBO) en vrijwilligers.
Voor heel B for You geldt dat de ondersteuning van het primaire proces steeds belangrijker wordt.
In het verslagjaar is geen sprake geweest van langdurig ziekteverzuim.
In maart is een nieuwe collega aangetreden t.b.v. de gebieden Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.
Er is geïnvesteerd  in een medewerker die zich specifiek richt op werving van mentoren, acquisitie van sponsoring en
communicatie.

9.3 MENTORLINK REGISTRATIE SYSTEEM
In 2017 is een start gemaakt met de implementatie van een nieuw registratiesysteem: MentorLink 2.0. Na onderzoek is een
samenwerking aangegaan met Data-flow. Deze organisatie heeft ervaring opgedaan met het opzetten van een systeem
voor School’s cool Amsterdam.
Het nieuwe systeem functioneert, het implementatietraject is afgerond en wordt volop gebruikt. Desondanks hebben nog
redelijk wat aanpassingen plaatsgevonden als gevolg van de ervaringen in de gebruiksperiode. BforYou heeft nu wel een
beter en specifieker inzicht in alle inspanningen rondom geworven mentoren en mentees,  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.
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RAAD VAN TOEZICHT 2019

FUNCTIE

(NEVEN)FUNCTIES

Dhr. R. van der Post

Voorzitter

Adriana123advies, zelfstandig adviseur

Vanaf 6-9-2016

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

Mevr. S. Noormohamed

Lid vanaf 13 juli 2018

Directeur/bestuurder Stichting Magnoliahuis
Lid Raad van Toezicht Quadrant Kindercentra
regio Gouda
Bestuurslid Lokaal te Rotterdam. nov. 2019

Mevr. J. Veenendaal

Lid vanaf 27-06-2014

			

Lid van de Rotterdamse Raad van Kunst en
Cultuur tot 1 juni 2019
Voorzitter van de beroepenveld commissies
van de Willem de Kooning academie
Lid Raad van Toezicht Designmuseum

			

Den Bosch

BESTUUR		
Mevr. mr. W.L. Gillis-Burleson

Directeur/Bestuurder

				

Directeur/eigenaar Legato BV
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
KindeRdam
Voorzitter Raad van Toezicht Theater Zuidplein
Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer
Lid RvC Stichting Woonplus
Lid Raad van Toezicht Rotterdam Topsport tot  

				

1 mei 2019

				

Bestuurslid Stichting Bevordering van

				

Volkskracht
Bestuurslid AmbachtNederland
Lid curatorium van de Mandelestichting.

Mevr. A. de Haij

Junior lid RvT

Adviseur en projectmanager

tot 1-07-2019

Gemeente Museum Den Haag

		
Namens de Raad van Toezicht op 24 april 2020
Dhr. R. van der Post
Voorzitter
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10. FINANCIEEL OVERZICHT 2019
BATEN EN LASTEN		

31-12-2019

Subsidies en Fondsen

€   413.503,00

Overige opbrengsten

€     46.735,00

			

€ 460.238,00

		
Huisvesting

€   23.959,00

Lonen en Salarissen

€ 274.665,00

Sociale Lasten en pensioenen

€   50.588,00

Overige personeelskosten

€   13.833,00

Project en inkoopkosten

€   38.849,00

Organisatie en kantoorkosten

€   21.871,00

Algemene en Accountantskosten

€   20.951,00

Afschrijvingen

€     3.706,00

€ 448.422,00
Bankrente- en kosten

€        361,00

Resultaat		

€ 11.455,00

STICHTING B FOR YOU | 2019

BIJLAGE 1. FINANCIERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS IN BEELD

RABOBANK ROTTERDAM FONDS

-

VOORMALIGE ST. SWART-VAN ESSEN

-

VAN LEEUWEN VAN LIGNAC STICHTING

RABOBANK FOUNDATION

PARTNERS DIE BIJDRAGEN IN NATURA OF DOOR FUNDRAISING
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KINDEREN ZIJN ONZE TOEKOMSTIGE UITVINDERS,

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

