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Stichting B for You, Algemeen
1.1 Inleiding

Op 13 februari 2020 werden we 18 jaar. Als je volwassen
wordt, weet je dat er van alles gaat veranderen in
je leven en dat je verantwoordelijkheden toenemen.
Wij hadden natuurlijk niet gedacht dat het pad naar
ons 19e jaar in 2021 zo anders zou zijn dan we van te
voren konden inschatten. Meer dan een jaar zijn we
in meer of mindere mate in een lockdown beland die
grote invloed heeft op onze mentees, mentoren, onze
medewerkers, organisatie en partners. Online is de
norm geworden en dat hebben we gemerkt. Intakes,
informatiebijeenkomsten, trainingen, en gesprekken
gaan goeddeels via Teams, Whatsapp of Zoom.

Aanpassen

We hebben veel ontdekt dit jaar en daar is de
parallel met ouder worden dan ook weer gelegd. De
verantwoordelijkheid om de kinderen die we een
steun in de rug willen geven en hun talenten zichtbaar
willen maken, noopte tot snelle aanpassingen van
onszelf en de mentoren. De kinderen, verrassend
genoeg, gingen daar soepeler mee om, want ja,
online is een deel van hun leven. En wij van de andere
generaties moesten een been bijtrekken. Dat ging
ook meestal wel goed, maar we missen het directe
contact. En daarom hopen we dat we in 2021 met alle
vaccinaties in het vooruitzicht daar weer volop inhoud
aan kunnen geven. Maar we gaan de winst van het
afgelopen jaar online werken natuurlijk voortzetten.

Verrassende ontwikkelingen

In het verslag kunt u lezen dat er, ondanks alle
belemmeringen, veel is gebeurd en ook verrassende
ontwikkelingen zijn geweest. Zo zijn we gestart
met het ontwikkelen van een Dreamteam (sociaal
netwerk) om de kinderen heen. Maar ook is veel
duidelijker dat gezondheid een groot goed is
gebleken en geen vanzelfsprekendheid. Dat geldt ook
voor mentale gezondheid van zowel de kinderen als
hun families. De mentoren en de medewerkers zijn

Visie

Meer mentoren

Mentale gezondheid vertaalt zich ook in veerkracht,
flexibiliteit en externe oriëntatie op wat anderen
nodig hebben. In dat kader was een mooie
ontwikkeling dat na de zomervakantie meer mensen
zich aanmeldden als mentor, waaronder ook veel
meer mannen dan we gewend waren. Dat kwam
mooi uit want zo konden we alle kinderen gelijk
matchen. Toch hebben we minder matches gemaakt
dan in 2019, mede als gevolg van de lockdowns. Tot
tweemaal toe een stilstand omdat ontmoetingen niet
mogelijk waren. Daarnaast ontstond er een paradox
omdat er een grotere behoefte is aan ondersteuning
voor de kinderen, maar de scholen onvoldoende
tijd en aandacht konden geven aan het inschakelen
van externe hulpbronnen zoals B for You. Dit heeft
ertoe geleid dat we vanaf het laatste kwartaal extra
in zijn gaan zetten op de werving van mentees.

Leren van 2020

We gaan ervan uit dat onze volwassenheid ruim
voldoende is om te leren van de afgelopen periode. In
2021 vertalen we die kennis en ervaring weer om meer
mentees die aandacht te geven die ze nodig hebben.
Want alles wat je aandacht geeft dat bloeit.
Wilma Gillis-Burleson
Directeur-bestuurder

Missie
Wij zien dat investeren in
kinderen de samenleving
als geheel ten goede komt.

4

daar volop aandacht aan gaan geven. Bovendien is
ook ingezet op de start van een tijdelijk programma
om aandacht te geven aan oplopende achterstanden
bij kinderen als gevolg van het thuisonderwijs.
Vooral ook omdat niet alle kinderen daar voldoende
faciliteiten voor hadden. Dit programma, Onlinemaatje, is begin 2021 gaan draaien, mede dankzij het
snelle handelen van fondsen om dit te ondersteunen.

B for You biedt kinderen en
jongeren met een diversiteit aan
achtergronden mentoring om hun
talenten maximaal te benutten.

1.2 Corona
Het coronavirus heerst al meer dan een jaar en we
moeten mentoring uitvoeren binnen de maatregelen
vanuit de overheid om verspreiding tegen te gaan.
Door deze maatregelen hadden wij en onze mentoren
de uitdaging om na te denken over creatieve
oplossingen om nabijheid op afstand te kunnen
organiseren. Dat betekent dat we zaken moesten
wijzigen en aanvullingen hebben gedaan en nog steeds
doen op ons reguliere proces. We onderhielden ook
regelmatig contact met andere mentororganisaties,
regionaal, landelijk en internationaal, om elkaar
te inspireren en ervaringen te delen over hoe
mentoring uit te blijven voeren in deze coronatijd.

Uitdagingen en een nieuwe realiteit

We hebben deze situatie benaderd als een
nieuwe realiteit, voorbereidend en anticiperend op
een periode die anders zal zijn dan die van vóór de
coronacrisis. Vanaf de dag dat we begrepen dat onze
wereld drastisch zou veranderen, zijn we gaan nadenken
wat we wél kunnen doen voor onze mentoren en mentees.
De uitdagingen zaten niet alleen in het contact van de
mentor met de mentee, maar ook onze huisbezoeken voor
intakes van mentees of kennismaking tussen mentee
en mentor moesten anders worden georganiseerd.

Hulp van techniek

Gelukkig heeft de techniek ons geholpen en
nieuwe inzichten gegeven. Het lukt onze mentoren
over het algemeen goed om online contact te
onderhouden met hun mentee. Waar we ons eerst
nog zorgen maakten of mentees wel over devices
zouden beschikken om online te communiceren,
bleek dat niet zo’n groot probleem te zijn. Dat
komt vooral doordat scholen veelal gedwongen
waren om hun lessen online aan te bieden en
daarvoor ook laptops en dergelijke verzorgden.
Maar ja, vreemd blijft het wel, een mentorkoppel
zoekt nabijheid om het meeste uit het mentorschap
te halen en nu moet dat regelmatig met de barrière
van een scherm, telefoon of schriftelijk contact.

Mentorkoppels in coronatijd

De band tussen mentor en mentee behouden,
daar was alles op gericht tijdens de lockdowns.
Mentoren vonden toch ook manieren om op een
veilige manier fysiek buiten met hun mentee af te
spreken. Mentorkoppels lieten zien welke leuke
dingen zij verzonnen om met de huidige situatie om
te gaan en schreven hier verhalen over. En wij van
onze kant gaven ze regelmatig praktische tips hoe
ze het contact met hun mentee leuk konden houden
en de mentoring zin konden geven, ook digitaal.

We noemen er enkele:

De academische ontwikkeling
van je mentee kun je stimuleren door

Geef je mentee veel Vitamine Aandacht

Op afstand te helpen met de schoolopdrachten. Laat je mentee
met je videobellen terwijl hij/zij het schoolwerk maakt en er
even niet uitkomt. Daag je mentee uit om het eerste uitstapje na
opheffing van de maatregelen te plannen.

Door middel van videobellen, het sturen van
berichtjes, brieven, kaarten, foto’s en filmpjes.
Maak een quiz over elkaar om te ontdekken hoe
goed je elkaar eigenlijk kent.

Vergroot de leefwereld van je mentee
Bijvoorbeeld door een digitale rondleiding door een
museum te organiseren. Maak een gezamenlijk projectje, bijvoorbeeld van ‘Tussen kunst en quarantaine’ op
Instagram. Onderzoek welke educatieve/ informatieve
podcasts er zijn of maak een afspeellijst van muziek
voor elkaar.

Besteedt aandacht aan de sociaal
en emotionele ontwikkeling van je mentee

Waar gaan jullie heen?
Hoe gaan jullie?
Wat kost het vervoer?
Wat kost de activiteit?
Hoe lang is de reistijd?

Zorg ook voor plezier/afleiding
in deze moeilijke tijd
Doe mee aan de ‘doorgeef’ challenge van B for You,
volg samen een digitale dansles of doe een sportieve
challenge.

Maak een complimentenkaart; waar is je mentee goed
in? Heb je hem/haar dit wel eens verteld? Geef bevestiging door te laten weten dat je aan hem/haar denkt.
Zorg voor afleiding/een luisterend oor via de telefoon.

5

Mentees en ouders in coronatijd

We hebben persoonlijk contact gehad met ouders van mentees die gekoppeld waren.
Naar ouders van kinderen die nog op de wachtlijst stonden hebben we een brief gestuurd met uitleg over de
situatie en de mogelijke vertraging van de komst van een nieuwe mentor. Een aantal geplande matches konden
uiteindelijk toch niet doorgaan en we verwachten dat die na de opheffing van de maatregelen weer worden
opgepakt.
Om onze mentees te laten weten dat we er voor ze waren tijdens de lockdown, hebben we ze allemaal een
goodiebag gebracht; ook de kinderen van de wachtlijst. De tasjes en de inhoud zijn geschonken door grote en
kleine sponsoren en door een fonds. Mentoren en medewerkers hebben de tasjes persoonlijk bij de voordeur van
de mentee afgegeven en besproken hoe het mentortraject verliep. Wat een blije gezichten heeft dit opgeleverd!
Daar waar er niet voldoende apparatuur bij de mentee thuis was om te communiceren met de mentor, gaven
we de mentor informatie over ondersteunende fondsen/organisaties waar bijvoorbeeld laptops konden worden
aangevraagd. We deelden ook informatie over hulpacties die zijn opgezet rondom voedselvoorziening.
We hebben contact gehad met verwijzers en ook met docenten, omdat bleek dat een enkel kind geen contact
had met de school. De mentoren van deze kinderen zijn ingeschakeld om te achterhalen wat er aan de hand
was en wat zij zouden kunnen doen. We zijn daardoor extra alert geworden op kinderen waarvan we zien of
verwachten dat zij ‘onbereikbaar’ zijn of worden en werken daarin samen met verwijzende instanties als school,
wijkteam en maatschappelijk werk.

Mentoren in coronatijd

We vroegen mentoren waar zij tegenaan lopen door de coronacrisis, zowel in het mentorschap als privé. We boden
hen een online mentormeeting aan om ervaringen uit te wisselen en creatieve ideeën te delen ter inspiratie.
Actieve mentoren konden deelnemen in een WhatsApp-groep, zodat onderling contact gemakkelijker werd. In
sommige gevallen ontstonden er privéproblemen doordat banen en inkomens onzeker waren of bij studentmentoren die onzeker werden over de vraag wat deze ‘break’ in hun studie voor gevolgen kon hebben.

De organisatie in coronatijd

De medewerkers op kantoor volgden de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus uiteraard ook. De meesten
werkten een groot deel van het jaar vanuit huis en deze situatie geldt nog steeds begin 2021. Natuurlijk missen we
elkaar inmiddels. Dat snel stellen van een vraag, grappen maken of even binnen lopen om een situatie te bespreken
was en is er niet meer bij. Alles gaat per telefoon of videobellen en dat is toch minder snel en ook minder leuk.
Bovendien hebben we gemerkt dat er veel georganiseerd moest worden om thuis te kunnen werken en dat extra
kosten werden gemaakt voor bijvoorbeeld abonnementen videobellen. De aanschaf van twee tablets/laptops en
de installatie van programma’s daarop was nodig, maar niet voorzien. Ons handboek gaan we aanpassen aan de
nieuwe realiteit; zo gaan we de online manier van werken erin opnemen en de do’s en dont’s tijdens een dergelijke
crisis beschrijven. Toen de ‘nieuwe realiteit’ zich aandiende, zijn we op de volgende manieren te werk gegaan.
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Zichtbaar blijven
Sociale media: We bleven content
plaatsen op Facebook, Instagram en
LinkedIn. Hierdoor kon iedereen zien
dat wij (deels vanuit huis) doorwerkten
aan het proces en we toonden de acties
die we uitvoerden en wie ons daarbij
ondersteunden.

Intake mentor/mentee
De voorkeur blijft om de
intakegesprekken thuis of op kantoor te
voeren, maar gezien de situatie deden
we dit ook online. Als een kind, ouder
of mentor het niet wenselijk vond om
het intakegesprek online te voeren,
dan zochten we in overleg naar andere
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Het slagen van de onlinegesprekken
bleek bij mentees vooral afhankelijk te
zijn van de leeftijd, de beheersing van de
Nederlandse taal van mentee en ouders
en de faciliteiten die ze thuis hadden.
Maar we zijn blij verrast dat de intakes
online eigenlijk goed uit te voeren zijn.
De kinderen bleken online soms zelfs
meer gefocust dan tijdens een fysiek
gesprek bij hen thuis.

Werving en Informatie
De informatiebijeenkomsten voor
(potentiële) mentoren hielden we online.
Medewerkers hebben daardoor kennis
opgedaan hoe deze bijeenkomsten te
organiseren.

Medewerkers belden naar oud mentoren
om hen opnieuw te interesseren voor het
(online-)mentorschap.

Selectie en training
De basistraining die iedere potentiële
mentor moet volgen voordat hij of zij
wordt gekoppeld, is de laatste maanden
van het jaar online aangeboden. Hoewel
ook hiervoor de voorkeur uitgaat naar
een fysieke ontmoeting, blijken ook deze
bijeenkomsten online beter te gaan dan
van tevoren was gedacht. Het vergt wel
extra inzet van de medewerker die de
training geeft om iedereen betrokken
te houden, omdat er bij de deelnemers
thuis ook van alles gebeurt wat hen kan
afleiden.

Kennismaking mentor,
mentee en ouder(s)
De kennismaking tussen mentor,
mentee en ouders, waarbij de
programmamedewerker altijd aanwezig
is, zijn we ook online gaan doen. En
ook dit kennismakingsgesprek verloopt
online beter dan we verwacht hadden.
Bijkomende voordelen zijn dat het
gesprek door het ontbreken van reistijd
makkelijker te organiseren is en dat het
minder tijdrovend is. En als een afspraak
werd gemist, kon dit ook sneller worden
hersteld.

7

1.3 B for You in de publiciteit
IndeBuurt Rotterdam
In de digitale krant van het AD, indebuurt
Rotterdam, werden vijf interviews geplaatst
over B for You. Ze zijn te vinden door dit
jaarverslag heen. Maar hier eerst het interview
met de bestuurder en oprichter van B for You,
Wilma Gillis. Zij vertelt hoe mooi het is om
mentor te zijn. Zij heeft B for You opgericht
omdat kinderen, die de toekomst van Rotterdam
zijn, het verdienen om een steuntje in de rug
te krijgen en hun talenten te ontwikkelen.
Het hele artikel is te vinden op ‘Indebuurt’.

Appeltje van Oranje

Een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds, dat
wil iedere organisatie winnen! Aan het begin van
het jaar maakte ons programma Mentoren010
kans op zo’n Appeltje. Uiteindelijk eindigden

we bij de laatste twaalf van driehonderd
inzendingen, mede dankzij het verhaal van
Kajin. Kajin kwam bij B for You binnen als
mentee en wilde heel graag zelf mentor worden
en dat is gelukt! Deze uitgekomen droom van
Kajin maakte zoveel indruk op de jury dat we
genomineerd werden. Op 9 juli was de dag van
de bekendmaking van de drie winnaars. Anders
dan in voorgaande jaren werden de winnaars
online bekendgemaakt door Koningin Máxima
en via een online verbinding kon iedereen de
uitreiking volgen. Het was nagels bijten of we
winnaar zouden zijn, maar helaas waren we
er niet bij. We hadden het alle enthousiaste
mentoren van harte gegund. Wel kregen
we prijzen voor de beste timing van de
pitch en voor deelname aan de verkiezing.

verhaal van

Kajin

Onze mentee Kajin groeit op in een liefdevol en warm gezin met haar
beide ouders, drie broers en twee zusjes. Het gezin woont nu ruim
drie jaar in Nederland en is afkomstig uit Syrië. In het begin van haar
periode in Nederland voelt zij zich alleen en onbegrepen. Zij wil vooral
graag ergens bij horen, buiten haar familie heeft zij dat nergens.
Zij krijgt van B for You een student-mentor van 24 en samen ondernemen
ze veel activiteiten. Haar mentor besteedt veel aandacht aan het vormen
van een toekomstperspectief. Het ambitieniveau van Kajin is enorm hoog.
Zij wil succesvol zijn en haar droom is om doktersassistente te worden.
Haar netwerk is in eerste instantie erg beperkt, maar samen met de mentor
onderzoeken zij hoe zij het netwerk kunnen vergroten. Kajin gaat hier heel
actief mee aan de slag en bereikt in korte tijd enorm veel, maakt grote
sprongen op school. Inmiddels is ze 19 en zelf mentor van een meisje van 8.
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2. Het Jaar 2020
2.1 Resultaten 2020

In 2020 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
Figuur 1: Matches B for You alle programma’s
(in absolute aantallen incl. overloop)

95
222

66

51

Totaal

Benefits for
Kids incl SVM

Benefits for
Girls

10
Mentoren010

School’s cool

Ondanks alle uitdagingen heeft B for You met haar programma’s nagenoeg aan
haar doelstellingen kunnen voldoen. Waar het ene programma meer last had van de
maatregelen of doorverwijzing (Benefits for Kids), was dat bij andere programma’s
door andere startmomenten, andere doelgroep of doorverwijzers minder aan de hand
(Benefits for Girls, Mentoren010). In totaal zijn er vanwege de beperkingen ca 15%
minder matches gemaakt dan in 2019.

888
320
Bereik gezinsleden (gem. 4)

Bereik onder verwijzers en professionals

1450
4500
Volgers Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn
Bezoekers website
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Evenals in 2019 kwam een groot aantal kinderen uit IJsselmonde en Hoogvliet. Veel kinderen met een
vluchtelingenachtergrond wonen in deze gebieden en werden aangemeld voor Mentoren010.
Met de gemeente Rotterdam was voor Benefits for Kids afgesproken 51 kinderen te matchen in 2020, en
wel 24 kinderen uit gebied Feijenoord, 13 uit Noord, 8 uit IJsselmonde en 6 uit Hoek van Holland. Zoals uit
bovenstaande grafiek blijkt, bleven vooral de gebieden Feijenoord en Hoek van Holland achter. Overal was de
worsteling van scholen en gezinscoaches merkbaar als gevolg van de lockdowns, waardoor het doorverwijzen
van kinderen vooral in Feijenoord, maar ook in andere gebieden achterbleef.
Figuur 2: Matches per gebied
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In 2020 werd 87% van de matches in Rotterdam uitgevoerd en 13% in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In
tegenstelling tot het jaar ervoor, hadden we in 2020 geen matches in overige gebieden.
Van het totaal aantal matches werden er in 2020 76 afgerond, 19 hiervan werden om verschillende redenen als
dematch afgerond. Dit lag hoger dan in voorgaande jaren o.a. als gevolg van het moeilijker tot stand komen
van het contact door beperkende maatregelen of omdat de mentor zelf tot een kwetsbare groep behoort m.b.t.
Covid-19. Daarnaast werden 50 matches verlengd, wat betekent dat ze na een jaar nog een periode doorgaan,
omdat de mentee nog behoefte had aan ondersteuning door een mentor.
Figuur 3: Matches per regio

MATCHES

PER REGIO

13%

87%

Rotterdam incl Hoek van Holland

Schiedam / Vlaardingen / Maassluis
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2.2 De mentees

Op het moment van de eerste lockdown waren er al relatief veel kinderen aangemeld. Het stokte vooral
daarna, omdat scholen en andere verwijzers thuis moesten werken en aan de organisatie van lessen en eigen
werkzaamheden hun handen vol hadden. Bovendien was werving lastiger geworden omdat fysiek informatie
geven in bijeenkomsten en dergelijke niet meer mogelijk was. Voor digitale werving kon alleen een-op-een
bij bestaande contacten nog een beroep worden gedaan. De vakantie die vervolgens haar intrede deed en de
verdere beperkingen in november, maakten het een hele uitdaging om de verwijzers en scholen een beroep te
laten doen op externe hulpbronnen waar B for You toch toe hoort. Naast de kinderen die al gematcht waren, zijn
er 90 nieuw gematcht en/of staan op de lijst. Gelukkig zijn er voldoende mentoren om alle kinderen te matchen.
Figuur 4: Aantallen mentees

Wachtlijst op 31-12-2019

27

Geworven mentees in 2020
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Totaal

107

Waarvan gematcht
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Figuur 5: Leeftijdsopbouw mentees
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De leeftijdsopbouw volgt de doelgroep van de programma’s. De grootste groep mentees is tussen de 9 en 15
jaar. Ook zien we enkele mentees die ouder zijn dan 16 jaar. Dit komt voornamelijk door de verlenging van
een match, waardoor een mentee soms net boven de grens uitkomt. Ook kan het zijn dat een kind zoveel
behoefte heeft aan een mentor, ook al is het 16 jaar of ouder, dat we deze toch meenemen en matchen.
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Figuur 6a: Jongens en meisjes totaal alle programma’s

GESLACHT

Figuur 6b: Jongens en meisjes per programma

GEMATCHTE
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120%
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100%

100%
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80%
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40%

72%
59%

54%
46%

41%

28%

20%
0%

0%
B for Kids

B for Girls

Mentoren010

School’s cool

Bij Benefits for Kids zien we een kleine toename van het aantal jongens; bij Mentoren010 juist een forse toename
van het aantal meisjes. Bij School’s cool is het aantal jongens groter dan het aantal meisjes, terwijl dit in 2019
precies andersom was. Een echte verklaring daarvoor hebben we niet.
Figuur 7: Samenstelling gezinnen mentees

Figuur 8: Schooltypen mentees

SAMENSTELLING

SCHOOLTYPE
MENTEES

GEZINNEN MENTEES

8%

10%

47%

56%

16%
Basisschool

45%

2 ouder-gezin
1 ouder-gezin

anders

Speciaal Onderwijs

Praktijkonderwijs

8%
3%

VMBO

7%

MAVOHAVO/VWO

ISK

Het aantal mentees wonend in een 2-oudergezin is in 2020 hoger dan mentees die in een 1-ouder gezin wonen.
Ook zijn er meer mentees die in een andere gezinssituatie leven. Meestal wonen zij bij hun grootouder(s); in een
enkel geval bij ooms en tantes of een oudere broer of zus. Eén mentee woont in een opvanghuis.
Verreweg de meeste kinderen zitten op het reguliere basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Gezien de
leeftijdsgroep van onze mentees, 6- tot 16-jarigen, is dat natuurlijk niet verwonderlijk. Er is een relatief groot
aantal mentees dat de Internationale Schakelklassen bezoekt (tegenwoordig eersteopvangscholen geheten), Dit
vanwege de doelgroep waar Mentoren010 zich op richt. Deze scholen bereiden kinderen, voor wie Nederlands
een vreemde taal is en die uit een andere cultuur of taalgebied komen, voor op het reguliere onderwijs.
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2.3 Begeleidingskenmerken en ontwikkeling van de mentees
In onderstaande grafiek zijn de factoren aangegeven die aanleiding waren om een kind aan te melden voor
een mentorprogramma. Deze zogenoemde begeleidingskenmerken zijn de leidraad voor de uitvoering van het
mentortraject. Maar ze zijn niet statisch; tijdens het traject kunnen meerdere begeleidingskenmerken aan het
licht komen die ook aandacht behoeven.
De categorie Overige (grijs) betreft aanvulling op de hulpverlening, een laag IQ, een psychische beperking en
een fysieke beperking. Deze kenmerken dienen vooral als achtergrondinformatie.
Per kind kunnen er meerdere redenen zijn om aangemeld te worden. Gemiddeld zijn dat 4,41
begeleidingskenmerken per mentee.
Figuur 9: Redenen van aanmelding, sociaal (geel), academisch (blauw), cultureel (groen) emotioneel (paars)

BEGELEIDINGSKENMERKEN
ALLE PROGRAMMA’S
Heeft een rolmodel nodig
Behoefte aan sociaal netwerk
Sociale vaardigheden ontwikkelen
Problematisch gedrag
Heeft behoefte aan talentontwikkeling
Wil schoolprestaties verbeteren
Hulp nodig bij schoolkeuze
Heeft hulp nodig bij beroepskeuze
Overgang BO naar VO
Behoefte vrijetijdsbesteding
Behoefte aan lichaamsbeweging
Laag zelfbeeld/zelfvertrouwen
Problematische gezinssituatie
Zorgverantwoordelijkheden
Aanvulling op hulpverlening
Laag I.Q.
Heeft een fysieke beperking
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48%
45%
29%
1%
59%
34%
7%
15%
14%
66%
18%
45%
30%
12%
9%
1%
1%

2.4 De persoonlijke ontwikkeling van de mentee
De manier waarop we de ontwikkeling van de mentees monitoren is gebaseerd op onze Ontwikkelmeter: een
digitaal in te vullen vragenlijst door mentoren op twee momenten in het traject. Mentoren ontvangen drie
maanden na de start van het mentortraject en aan het einde daarvan een vragenlijst met het verzoek deze
in te vullen. Doordat de vragenlijst op twee momenten wordt ingevuld, geven de antwoorden ons inzicht
in de ontwikkeling van de mentees tijdens het mentortraject. De vragenlijst bevat vragen over hun mentee
en het mentortraject en is gebaseerd op de vier kapitalen: sociaal, emotioneel, cultureel en academisch.
Figuur 10: Ontwikkeling mentees in kapitaalgebieden.

TOTAAL ALLE

PROGRAMMA’S

7.05 6.60 6.57 6.30

1e Meting

2e Meting

7.41 6.79 7.26 6.61
Sociaal

Emotioneel

Cultureel

Academisch

Ons proces met de Ontwikkelmeter moet nog
verder worden verfijnd. De volgende stap is die
van de ouders, een veel diversere groep qua
niveau, taalbeheersing en betrokkenheid. Hun
informatie halen we nu persoonlijk op via de
evaluatiegesprekken. Het verzamelen, opbouwen en
analyseren van de data vergt veel tijd, maar we zien
dat we hier steeds verder in komen.
Op alle terreinen zien we een positieve ontwikkeling.
Wel is bij het academisch kapitaal en het
emotioneel kapitaal het effect van de schoolsluiting,
onzekerheid over de schoolperspectieven, gemis
aan persoonlijke contacten en mogelijkheden voor
activiteiten zichtbaar. Bij Benefits for Girls valt op dat
positieve aandacht voor een groei bij alle kapitalen
zorgt, waarschijnlijk omdat zij al langer actief waren
voordat de lockdown startte. Bovendien blijken zij
alle vormen van contact te waarderen, als ze maar
met iemand kunnen praten die ze begrijpt en een
luisterend oor biedt. Dat vinden zij bij hun mentor.
Bij Mentoren010 zit de groei in het academisch
kapitaal; deze kinderen maken enorme sprongen in
het beheersen van het Nederlands en het verbeteren

van hun taalvaardigheid in het algemeen. Mentees
en hun ouders krijgen bovendien een vollediger beeld
van het Nederlandse schoolsysteem. Op cultureel
gebied is het gedrag naar de mentoren zichtbaar
verbeterd. Mentees krijgen een beter toekomstbeeld
door inbreng van de mentor; dat wordt zichtbaar in
de stijging van het sociaal kapitaal.
De stijging in het emotioneel kapitaal, tot slot,
maakt zichtbaar dat mentees zich steviger in
hun schoenen voelen staan door de persoonlijke
aandacht van de mentor. School’s cool, dat sterk
gericht is op het academisch kapitaal, bleef daarin
juist achter omdat thuisbezoek, een kernelement
van dit programma, niet of zeer beperkt mogelijk
was. Het contact met school was ook lastiger.
Tegelijkertijd werd online wel het nodige opgepakt
om achterstanden te beperken of zelfs vooruitgang
te boeken. Een illustratie daarvan lezen we in het
interview dat mentorkoppel Lindsey en Ahura aan
‘Indebuurt’ van het AD gaf. De mentee vertelt daarin
dat zij door het contact met haar mentor van een
4,1 naar een 7,5 is gegaan voor wiskunde (zie ook
paragraaf 3.4).
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Sociaal

Emotioneel

Het sociaal kapitaal geeft een beeld van de
sociale vaardigheden en sociale contacten
van de mentee en hoe hij/zij omgaat met
leeftijdgenoten en volwassenen. Mentoren
geven gemiddeld een hoge score bij dit
kapitaal. Het contact met de mentee verloopt
positief en mentoren ervaren de omgang met
de kinderen als heel prettig en waardevol.
Het netwerk rondom de mentee is beperkt,
de kinderen en overige gezinsleden hebben
buiten de eigen culturele groep weinig andere
contacten. Mentoren zijn in de beginfase van
het mentorschap nog onvoldoende actief met
dit gegeven. Doel van het mentortraject is
daarom ook om het netwerk van de mentee en
het gezin uit breiden. Om hier meer richting
aan te geven hebben wij een nieuw element
aan het mentorschap toegevoegd met de naam
Dreamteam, zie hiervoor paragraaf 2.5.

Het emotioneel kapitaal richt zich op de gevoelswereld
van mentees. In welke mate het kind tevreden en
gelukkig is en omgaat met teleurstellingen. Van
mentoren horen we dat mentees in het begin moeite
hebben om hun ware gevoel naar hen te uiten en
sneller overgaan tot sociaal wenselijke antwoorden.
Naarmate de relatie tussen mentor en mentee zich
verdiept, delen mentees makkelijker hun gevoelens
met mentoren. Mentees ervaren het contact met
hun mentor als heel positief en kijken uit naar de
activiteiten en de ontmoetingen.

Academisch
Om een beter beeld te krijgen van de
studievaardigheden en motivatie ten aanzien
van school maken we gebruik van het
academisch kapitaal. Uit de gegevens van
de Ontwikkelmeter kunnen wij opmaken dat
inzet van een mentor een positieve bijdrage
levert aan de schoolresultaten en ook aan de
schoolbeleving. Mentoren besteden aandacht
aan studie en beroepskeuzes, wat leidt tot een
hogere motivatie bij mentees om te investeren
in school. De meeste ouders van mentees
zijn niet in staat om hun kinderen inhoudelijk
te ondersteunen met schoolcontacten en
huiswerk, bijvoorbeeld door hun geringe kennis
van de Nederlandse taal. In dit coronajaar was
het wel een uitdaging om daar vooruitgang in
te boeken.
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Cultureel
Binnen het cultureel kapitaal is de grootste groei
te zien ten opzichte van de andere kapitalen. Dit
kan erop duiden dat mentor en mentee na negen
maanden beter ‘op elkaar ingespeeld’ zijn. Ze hebben
elkaar beter leren kennen, de band is sterker en
normen, waarden en grenzen zijn vaker met elkaar
gedeeld.
Dit kapitaal geeft ook inzicht in hoeverre de mentee
op de hoogte is van gedrag en ongeschreven regels.
Mentoren bepalen niet welk gedrag mentees moeten
laten zien in bepaalde situaties, maar bespreken
dat verschillende momenten en situaties om andere
gedragingen kunnen vragen. Sommige mentoren
besteden veel aandacht aan omgangsvormen; dank
je wel zeggen, capuchon af als je ergens binnenkomt
et cetera. Ze geven na negen maanden een hogere
waarde aan omdat ze vaker getuige zijn geweest
van het gedrag van hun mentee met anderen en
in verschillende situaties. Mentoren zijn geen
moraalridders, maar stimuleren mentees na te
denken over hoe zij zich kunnen opstellen om het
gewenste resultaat te bereiken.
Situaties die besproken worden zijn bijvoorbeeld
sollicitatie-/stagegesprekken,
oplossen
van
conflicten met leeftijdsgenoten en hoe te reageren
wanneer je je onheus bejegend voelt.

2.5 Dreamteam
B for You is in 2020 gestart met het ontwikkelen van dit concept. Het is gericht op het vormen van een sociaal
vangnet of netwerk door mensen te koppelen aan een mentee, zonder dat ze noodzakelijk mentor zijn. Deze
mensen brengen wel competenties of kwaliteiten en contacten mee die voor de mentee op korte en lange
termijn waardevol zijn. Het doel is het verduurzamen van het mentortraject waardoor het sociale netwerk, de
kansen en het toekomstperspectief van de mentee worden vergroot.
Gedurende het hele traject, maar zeker tijdens de laatste drie maanden, werkt het mentorkoppel samen aan de
ontwikkeling van het sociaal kapitaal om het netwerk van de mentee te vergroten na afronding van de match.
Aan het eind van het mentortraject beschikt de mentee dan ook over drie tot vijf namen en contactgegevens van
mensen die hij of zij kan benaderen op het moment dat daar behoefte aan is.
De inzet is dat het Dreamteam in 2021 ingezet gaat worden bij alle mentorprogramma’s van B for You.

2.6 Werving mentees
Mentees worden veelal aangemeld door verwijzers vanuit ons netwerk, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin,
Jeugdbescherming, CVD, scholen, wijkteams, diverse welzijnsinstellingen en jeugdzorginstanties. Op regelmatige
basis worden deze verwijzers voorzien van informatie over onze programma’s. We hebben actief de wijkteams
benaderd die in de gebieden zitten waar wij in de gemeente Rotterdam specifiek op gericht zijn. Eerder in dit
jaarverslag is al aangegeven wat dit jaar de beperkingen en belemmeringen waren in de werving van mentees.

Onderstaand enkele voorbeelden van wervingsactiviteiten (toen dat nog kon).
We zijn aangeschoven bij een online overleg van
de schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers)
van scholen van het PCBO-bestuur in Feijenoord.
Hier is een korte presentatie gegeven van de
programma’s en zijn vragen beantwoord.
Hoek van Holland: De contacten met het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn verder
onderhouden, alsook met het wijkteam Hoek
van Holland en met Vitis Welzijn. Verder zijn er
contacten met drie basisscholen: de Jozefschool,
Van Rijckevorselschool en de Driemaster. Op de
laatstgenoemde school is een online presentatie
verzorgd door onze collega van School’s cool
Westland. Hij heeft ook ons mentorprogramma
Benefits for Kids op deze informatieavond
toegelicht.
Op een school in Schiedam hebben we informatie
over B for You gegeven aan gezinsspecialisten.
In het verslagjaar is met de directeuren van
de PRIMO en SIKO basisscholen gesproken.
Naar aanleiding van die gesprekken zijn we
aangesloten bij een overleg van de intern
begeleiders (IB’ers) van PRIMO scholen. Verder

is met gezinsspecialisten en andere verwijzers
bij Minters gesproken.
De samenwerking met SNTR is eind 2020
officieel afgerond. De dienstverlening van hun
organisatie is afgerond en de meeste gezinnen
zijn inmiddels uitgestroomd uit hun programma.
De banden met vooral Vluchtelingenwerk zijn
steviger aangehaald. Het grootste deel van de
mentees die tegenwoordig worden aangemeld
voor Mentoren010 komen via deze relatie.
Focus voor 2020 was om meer samenwerking te
zoeken met de onderwijsinstellingen die voor de
doelgroep van Mentoren010 onderwijs verzorgen,
de zogenaamde Internationale Schakel Klassen.
Door de lockdown, was het lastiger om dat
contact te krijgen of vast te houden.
Er komen ook meer aanmeldingen vanuit het
netwerk van Syrische gezinnen. Mond-totmondreclame werkt zeer effectief vanwege de
goede ervaringen die de gezinnen de afgelopen
jaren met ons hebben opgedaan.
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2.7 De Mentoren
We zijn blij verrast om te zien dat er een constante stroom van aanmeldingen is van mentoren. We zien dat door
de verhoogde aandacht voor de problemen waar kinderen nu mee kampen en de worsteling met thuisonderwijs,
naast onze online-wervingsactiviteiten, meer mensen zich melden om mentor te worden. Bovendien zijn veel
mensen thuis en zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding. Echter vallen de mensen af die het mentorschap
onvoldoende doordacht hebben en die verlichting ondervinden in de eigen situatie (ca. 30 van de 53).
Een deel van de mentoren is actief geweest voor 2 of 3 kinderen.
Vanwege de beschikbaarheid van voldoende mentoren kunnen we vrijwel alle mentees matchen.
Figuur 11: Aantallen mentoren
Aantal mentoren
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Teruggetrokken/
niet geplaatst

53

Beschikbaar op
31-12-2020

24

133

Figuur 12: Verdeling leeftijden mentoren

151

Figuur 13: Mannelijke en vrouwelijke mentoren
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51-60 jaar
61-70 jaar

29%

vrouw
man

Opvallend is dat in de leeftijdsgroep 18-20 jarigen alle mentoren vrouw zijn. Bij de leeftijdsgroep daarboven, de
21-25-jarigen, zien we al iets meer mannen. Naarmate de leeftijd van de mentoren stijgt, komt de verdeling manvrouw steeds meer in balans. Bij het mentorprogramma Benefits for Girls hebben we uitsluitend vrouwelijke
mentoren. Dat het aantal vrouwelijke mentoren door dit alles veel hoger ligt dan het aantal mannelijke, zoals
in grafiek 13 te zien is, is dan ook een logisch gevolg. Een opvallende constatering is ook dat, op een enkele
uitzondering na, alle student-mentoren bij B for You vrouw zijn.
Het aantal mannelijke mentoren laat ten opzichte van 2019 een lichte stijging zien van 2%. We blijven ons
inspannen om dit aantal te laten stijgen, zodat we alle jongens die dat willen van een mannelijk rolmodel
kunnen voorzien. Tijdens de lockdown zijn wel meer mannen zich gaan aanmelden.
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In de woonplaatsen van de mentoren is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het grootste deel van onze
mentoren komt nog altijd uit Rotterdam. Door werving van student-mentoren bij hogescholen in andere steden,
valt een groot deel van deze groep onder de overige woonplaatsen.
Figuur 14: Woonplaats huidige mentoren
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Werving mentoren
Door de corona-maatregelen was het in 2020 niet
mogelijk om grotere wervingsacties op te pakken.
De plannen voor deze activiteiten lagen klaar en
zijn in kleine mate online ingezet. Ze zijn zeker
bruikbaar voor wanneer het weer kan:
Met een team lopers deel te nemen aan de
Marathon van Rotterdam;
Een ‘Mannenmaandag-borrel’ in het Slaakhotel;
Bijwonen van ‘Talent Nights’ van Venture Cafe;
Werven onder personeel van het SS Rotterdam.
In april/mei zagen we dat verreweg de
meeste mentoren ons vonden via vacaturesite
‘Rotterdammers voor elkaar’ (nu ‘Zorgzaam 010).
Blijkbaar zochten mensen tijdens de lockdown
zelf actief naar vrijwilligerswerk dat bij hen past.
Samen met het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam
en Home-Start van Humanitas is overlegd op welke
manier meer vrijwilligers in Schiedam kunnen
worden geworven.
We waren aanwezig op online stagemarkten
voor werving van mentoren bij hogescholen in
Rotterdam, Den Haag en Leiden. Veel mentoren
hebben zich aangemeld via de Maatjescampagne
van het Oranje Fonds Verder heeft de nominatie
van Mentoren010 voor de Appeltjes van Oranje ons
veel publiciteit opgeleverd.

Social media hebben we ingezet om te laten zien
op welke manieren je invulling kunt geven aan het
mentorschap, zowel live als online.
We hebben mooie voorbeelden van de motivatie
van mentoren
Een bijzondere motivatie van een mentor was
dat zij graag een mentee wil bijstaan die wordt
gepest, omdat zij dat ook heeft meegemaakt. Zij
wil het kind sterker maken door er met iemand
over te praten die hier ervaring mee heeft. Zij
had, achteraf gezien, daar het meeste behoefte
aan toen zijzelf hiermee te maken had. De mentor
durfde het destijds niet te vertellen aan moeder of
haar leraar op school. Hierdoor voelde ze zich heel
vaak eenzaam.
“Eigenlijk ben ik altijd betrokken geweest als
het gaat om gelijke rechten en gelijke kansen
voor iedereen. Zelf ben ik bevoorrecht met een
goede sociale omgeving, onderwijs en baan. In het
buitenland heb ik vaak gezien dat dit anders is
voor veel mensen en niet vanzelfsprekend. Iemand
anders helpen om dat na te streven geeft een
goed gevoel. Van nabij heb ik meegemaakt hoe
lastig het kan zijn in Nederland te aarden en te
integreren. Die ervaring zou ik ook graag gebruiken
om anderen verder te helpen.”
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2.8 Collectieve begeleiding
Trainingen en informatiebijeenkomsten
In 2020 vonden 9 informatiebijeenkomsten
plaats voor mensen die zich hadden aangemeld
voor het mentorschap. Voor zo’n 25 mensen die
niet aanwezig konden zijn, werd de informatie
gecombineerd met een intakegesprek. Er hebben
18 mentortrainingen plaatsgevonden, waarvan er
drie een-op-een zijn gegeven.

Mentormeetings

De mentoren van B for You konden in 2020
deelnemen aan twee mentormeetings. De eerste
was een goed bezochte meeting op 16 januari.
Het thema was positieve psychologie en werd
samen met een externe organisatie, Avant Sanare,
georganiseerd. Deze organisatie zet zich in voor
persoonlijke groei en blijvende gedragsverandering
van kinderen, jongeren en volwassenen.

Op 23 april was inmiddels de coronapandemie
uitgebroken en konden mentoren deelnemen aan
een digitale mentormeeting via Zoom. Mentoren
hadden juist toen behoefte aan het uitwisselen
van ervaringen. Per programma zijn er aparte
kleinschaliger online bijeenkomsten geweest.
Uit het gesprek met de mentoren bleek dat zij ook
tijdens de crisis voldoende mogelijkheden hadden
om het contact met hun mentee te onderhouden
en hun mentee in zijn/haar ontwikkeling te
ondersteunen. En mentoren konden deze situatie
vooral aangrijpen als leermoment voor de mentee:
Hoe flexibel ben je? Hoe pas je je aan deze nieuwe
realiteit aan? In hoeverre ben je bereid nieuwe
dingen te proberen? Hoe ga je om met uitdagingen?

Dag van de vrijwilliger
Op maandag 7 december was het de dag van de vrijwilliger. Zorgzaam010, het
platform voor vrijwilligerswerk van de gemeente Rotterdam waar hulpvraag en
-aanbod bij elkaar worden gebracht, stelde een cadeautje beschikbaar voor alle
vrijwilligers in Rotterdam: de decemberkalender. We hebben deze doorgestuurd
naar al onze actieve mentoren, als dank voor de manier waarop zij zich belangeloos
inzetten voor onze mentees. Tot het einde van het jaar konden zij elke dag een
digitaal cadeautje uitpakken.

20

3. Mentorprogramma’s
Stichting B for You voerde in 2020 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. De
programma’s spelen specifiek in op de verschillende doelgroepen en problematiek.

3.1 Benefits for Kids

Matches
Aantal matches
Waarvan overloop
Waarvan nieuw & verlengd
Afgerond
Dematch

95
46
49
44
10

Rotterdam, inclusief Hoek van Holland

Oud-mentee wordt mentor

Benefits for Kids is een belangrijk programma voor
kinderen en tieners en bestaat al sinds 2001. In 2020
waren we met dit programma actief in Rotterdam,
Hoek van Holland en Schiedam. Het is een individueel
traject van circa 12 maanden waarin de koppels
minimaal tweemaal per maand op pad gaan.

Als 18-jarige kent B for You veel oud-mentees die
inmiddels ook volwassen zijn. Sommigen willen nu
graag zelf van betekenis zijn als mentor. Zij geven een
ander kind dat hoognodige steuntje in de rug, omdat zij
weten wat het betekent als je in een situatie zit dat je
een mentor nodig hebt. We zijn daar trots op.

Een paar voorbeelden waarom mentees zijn aangemeld
bij Benefits for Kids:
Moeder voedt de kinderen alleen op en heeft
gezondheidsklachten, waardoor ze weinig tot niets kan
ondernemen met haar kinderen en waardoor mentee
zich veel zorgen om haar maakt.
Vader is niet in beeld en mentee woont met alleen
maar vrouwen in huis; moeder en twee zussen. Nu hij
de puberleeftijd nadert, heeft hij behoefte aan een
man om dingen mee te delen en sportieve activiteiten
mee te ondernemen.
Gezin van mentee heeft veel meegemaakt. Veilig
Thuis is betrokken bij het gezin. Moeder voedt alleen
vijf kinderen op. Er is niet veel geld. Mentee verdient
het om zorgeloze tijden te kennen en onverdeelde,
positieve aandacht te krijgen.

Een van die oud-mentees van Benefits for Kids is
Abigail. En zij vertelt over haar motivatie in een filmpje.
Abigail over B for you.
Andere motivaties van mentoren zijn:
“Ik ben zelf woonachtig in Rotterdam en heb
daardoor veel raakvlakken met de jeugd hier. Zelf ben
ik de ‘problematiek’ ontstegen en heb nu stabiliteit
gevonden in mijn baan en sociaal leven. Help graag
anderen dit ook te doen. “
“Ik heb me ingeschreven omdat ik graag andere
mensen wil helpen! Onlangs ben ik afgestudeerd en
ben op zoek naar een baan. Dat betekent dat ik nu
veel tijd heb voor mijn hobby’s: lezen, Netflix, puzzelen,
hardlopen, yoga en m’n vrienden bezoeken. Maar
daarnaast zou ik mijn tijd dus graag willen gebruiken
om me in te zetten voor anderen.”
“Door mijn werk als orthopedagoog kom ik kinderen
tegen die ik meer aandacht gun. Die aandacht wil ik nu
zelf geven.”
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Hieronder een paar verhalen over het verloop van matches in 2020.
In de digitale krant van het AD, indebuurt Rotterdam, is middels een interview aandacht gegeven aan de volgende
match.

Zeinrich (10) is thuis omringd door meisjes, en daar baalt-ie soms best van. Via Stichting B for You kwam hij in contact met zijn mentor Stefan (38). Sindsdien gaan ze samen om de week een middagje op pad, lekker ‘mannendingen’
doen. Het hele artikel op ‘Indebuurt’.

Door de strengere coronamaatregelen konden Hicham en Aisha elkaar een korte periode niet fysiek ontmoeten.
Samen bedachten ze een spel; om beurten gaven ze elkaar de opdracht om een foto te maken; liefste foto van
je huisdeur, grappigste foto van je huisdier, een foto met een optische illusie er in, etc. Op deze manier konden
ze op een leuke manier contact onderhouden.

Schiedam
Voor Benefits for Kids in Schiedam is het een roerig jaar geweest. Naast de problemen rond de coronacrisis
is ook de programmamedewerker voor Benefits for Kids en School’s cool Schiedam verhuisd naar het hoge
Noorden. Haar functie is pas in 2021 opgevuld. De taken van de medewerker zijn vanaf september herverdeeld
onder de huidige medewerkers. Zij hebben de matches verder begeleid en het proces gaande gehouden.
In 2020 is veelvuldig deelgenomen aan de Tafelbijeenkomsten Opgroeien van SamenSchiedam. Er is samengewerkt
om vrijwilligers te werven met o.a. Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, Home-Start van Humanitas, Kleine
Ambassade en DOCK. Verder zijn verwijzers van de PRIMO- en SIKO-basisscholen, en Minters actief benaderd om
mentees aan te melden.

Vanuit de matches
Lisa is de mentor van Bryandy en ze zien elkaar om de week. En daar is niet alleen Bryandy bij gebaat, maar Lisa zelf
ook! En nu willen Bryandy’s vriendinnen óók allemaal een mentor zoals Lisa.
Het hele artikel op ‘Indebuurt’.

Mentee Dyana en mentor Vicky hebben het traject met een jaar verlengd en het in 2020 afgerond. Dyana heeft
haar angsten overwonnen en durft nu over zichzelf te vertellen en zich in een gesprek te mengen. Vicky heeft ook
dingen geleerd, zoals geduldig te zijn. En door het leven van haar mentee zag ze in dat niet alles vanzelfsprekend
is. Ook de moeder van Dyana zag dat haar dochter angsten overwon en was blij met de match. Vicky heeft een
fotoboek gemaakt van de afgelopen twee jaar en de ouders van Dyana nemen Vicky nog een keer mee uit eten
als dank voor de steun in de afgelopen tijd.
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3.2 Benefits for Girls

Matches
Aantal matches
Waarvan overloop
Waarvan nieuw & verlengd
Afgerond
Dematch

51
18
33
30
5

Benefits for Girls is een mentorprogramma dat jonge meiden van 12 t/m 16 jaar aan een vrouwelijke (student)mentor
(18-30 jaar) koppelt om samen wekelijks of tweewekelijks een activiteit te ondernemen. De mentoren zijn vrijwilligers en
hebben veelal een baan of studeren aan mbo, hbo of wo. Een traject duurt gemiddeld minimaal 9 maanden. De aanpak
richt zich specifiek op kwetsbare meiden. De een-op-een-begeleiding en de individuele activiteiten worden afgewisseld
met groepsactiviteiten gebaseerd op vijf thema’s:
Blik op de toekomst (Waar wil ik naartoe? Wat wordt er van mij verwacht?)
Mijn Roots (Wie ben ik? Hoe ben ik opgevoed, verschillen vrouw-man)

Voeding en beweging (Wat voor effect heeft social media op mijn leefstijl? Hoe blijf ik gezond, wat is verslavend?)
Vriendschap en relaties (Pubermeiden-puberjongens? Vriendschap-sociaal media)

Kunst en cultuur (Creatieve talenten ontdekken, leven in twee culturen, subculturen)
Kenmerkend voor deze doelgroep is de kleine leefwereld van de meiden en het tekort aan sociale steun en stimulans
vanuit de directe omgeving.
Er zijn nieuwe contacten gelegd o.a. met ELANCE Academy, Memosa (Mentormoeders bij huiselijk geweld) en het
Kennisatelier Jongeren.
Net als vorig jaar is van een aantal koppels uit de groep van 2019-2020, de match verlengd. Met mentee, mentor
en ouders is besproken dat de mentee wat langer ondersteuning nodig heeft van de mentor. De gevolgen van de
coronapandemie zijn wel te merken.
Eén mentee heeft zich voor het kennismakingsgesprek teruggetrokken omdat zij bang was voor het coronavirus. Twee
zusjes hebben zich teruggetrokken omdat de moeder in de risicogroep valt. Ze hadden geen behoefte om online aan
een mentor gekoppeld te worden.
Een mooi resultaat is bereikt bij het volgende koppel:
De behoefte van mentee lag op het academisch kapitaal. Ze was pas 6 maanden in Nederland en heeft hulp nodig met
de Nederlandse taal, haar huiswerk en de overgang van de basisschool naar VO. Moeder kan haar hierbij niet helpen
want zij woont pas 4 jaar in Nederland. De mentor kon meteen met de mentee aan de slag omdat de mentee gewend is
om online les te krijgen. Het mooie resultaat is dat het schoolniveau van de mentee van VMBO Kader naar HAVO/VWO
is gegaan.
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3.3 Mentoren010

Matches
Aantal matches
Waarvan overloop
Waarvan nieuw & verlengd
Afgerond
Dematch

66
30
36
29
3

Dit programma richt zich op kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar uit Rotterdam met een verblijfsstatus. De
mentor richt zich voornamelijk op het kind (75%) en voor de overige tijd op het hele gezin. De kinderen ontwikkelen
zelfredzaamheid, taalvaardigheid en een sociaal netwerk. Dit draagt bij aan hun maatschappelijke participatie en
integratie.

Mentees

De mentees wonen verspreid over heel Rotterdam, maar vanuit IJsselmonde en Hoogvliet zijn er meerdere
aanmeldingen. Met name in deze gebieden wonen veel statushouders. Wij hebben de banden met Vluchtelingenwerk
steviger aangehaald, nu de samenwerking met SNTR afliep. Het grootste deel van de mentees die tegenwoordig
wordt aangemeld komt via deze relatie. Er zijn meer meisjes aangemeld om een mentor te krijgen in vergelijking met
de vorige projectperiode. Ouders lijken nu minder moeite te hebben om hun dochters aan te melden. Dit hangt ook
samen met het feit dat het overgrote deel van de gezinnen inmiddels alweer een paar jaar in Nederland verblijft en
beter bekend is met de verschillende mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning te geven.
Binnen Mentoren010 zien wij namelijk veel grote gezinnen met soms wel tien kinderen waarvan er zes aangemeld
zijn om een mentor te krijgen. Om hier op een goede manier aan tegemoet te komen, maken wij bij gelegenheid de
keuze om een mentor te koppelen aan twee kinderen. De behoeften van de kinderen is altijd het uitgangspunt en we
kijken daarom ook kritisch of dit inderdaad haalbaar is. Belangrijke aspecten die hierin een rol spelen zijn onder meer
leeftijd van de mentees en of zij qua karakter, houding en gedrag ook in staat zijn om een mentor te delen met hun
broertje of zusje.
Een aantal redenen waarom mentees een mentor van Mentoren010 nodig hebben:
Mentees willen vooral hun taalniveau verbeteren door omgang met een Nederlands sprekende mentor.

Ouders willen dat hun kinderen meer meekrijgen van de mogelijkheden die Nederland hen te bieden heeft.

Mentees worden aangemeld om hun sociale netwerk te vergroten en meer inzicht te krijgen in de Nederlandse
cultuur.
Het bijzondere verhaal van Kajin voor de Appeltjes van Oranje (zie paragraaf 1.3) is prominent aanwezig geweest in
onze uitingen.

Bart maakt Mohamed wegwijs in Rotterdam: Mohamed en zijn mentor Bart vertelden, nog net voor de coronapandemie, honderduit over de leuke en bijzondere dingen die ze hebben gedaan.
Het hele artikel op ‘Indebuurt’.
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MENTOR: “IK WIL GRAAG DAT DE MATCH MET MIJN MENTEE LANGER DOORLOOPT DAN EEN JAAR.
HIJ HEEFT HET NU EXTRA NODIG NU HIJ NIET NAAR SCHOOL GAAT, MAAR OOK OMDAT IK VEEL PLEZIER AAN HET
CONTACT BELEEF EN ER ENERGIE VAN KRIJG.”
3.4 School’s cool Schiedam

Matches
Aantal matches
Waarvan overloop
Waarvan nieuw & verlengd
Afgerond
Dematch

10
3
7
4
1

School’s cool Schiedam wijkt af van de andere programma’s van B for You omdat het hier gaat om een thuismentor.
Juist het thuis zijn bij de mentee was in het afgelopen coronajaar lastig. De mentorkoppels die er waren, hebben het
zoveel mogelijk online opgepakt. Aan het eind van 2020 zijn tien matches actief (geweest).
Met het vertrek van een medewerker zijn de werkzaamheden en lopende matches begeleid door de projectleider en
andere programmamedewerkers van B for You. Ondanks dat de oorspronkelijke inzet van een thuismentor vaak niet
mogelijk was vanwege de maatregelen, is er wel vooruitgang geboekt bij de mentee op sociaal, emotioneel, cultureel
en academisch kapitaal. Wat we wel constateerden is dat niet ieder mentorkoppel het prettig vond om actief online
het mentortraject voort te zetten. Dit wordt weer intensiever opgepakt als dat mogelijk is bij versoepelingen van de
maatregelen.

Mentorkoppel Lindsey en Ahura ontmoeten elkaar online en doen onder meer een beroepentest via Skype. Door ‘nerd’ Lindsey
ging Ahura van een 4,1 naar een 7,5 voor wiskunde.
Het hele artikel op ‘Indebuurt’.
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3.5 Activiteiten mentorkoppels
In 2020 zijn in beperkte mate activiteiten georganiseerd voor de mentorkoppels.

Marathon Rotterdam

BBQ

Begin 2020 waren we volop bezig om
voorbereidingen te treffen voor deelname van
het superteam B for You aan de Rotterdam
Marathon. Net als het jaar daarvoor wilden we
met dit team meedoen aan de kwartmarathon
op 4 en 5 april om zo aandacht te vragen voor
mentoring en voor B for You. Vanwege de
coronamaatregelen verschoof het evenement
eerst nog op naar oktober 2020, maar in de
zomer bleek ook dat niet haalbaar. Voor zover
nu bekend staat de marathon gepland voor het
weekeinde van 23 en 24 oktober 2021. Hardlopers
zijn volhouders; dus het komt vast goed!

Op vrijdag 17 juli waren de coronamaatregelen zover verruimd
dat we het toch aandurfden: onze jaarlijkse BforYou-BBQ
organiseren. En dus nodigden we onze mentorkoppels,
andere vrijwilligers en relaties uit voor een barbecue in het
Vroesenpark. Net op tijd voor de barbecue werd het prachtig
weer en kon iedereen genieten van lekker eten en drinken
en konden de kinderen meedoen aan spelactiviteiten. Er was
voldoende ruimte, zodat we ons prima aan de toen geldende
coronamaatregelen konden houden. Een aangepaste, maar
zeker geslaagde BBQ.

Feyenoord
Jaarlijks maakt Stichting Bevordering van
Volkskracht het voor de mentorkoppels mogelijk
om de thuiswedstrijden van Feyenoord te
bezoeken. Wat jammer dat ook dit niet kon
doorgaan, omdat de wedstrijden zonder publiek
werden gespeeld.

Bingo
Om het jaar 2020 een beetje leuk af te sluiten,
organiseerden we voor onze mentoren en
mentees op 22 december een eindejaarsbingo.
Vanwege de coronamaatregelen werd het
natuurlijk een digitale bingo. Acteur, rasRotterdammer en onze ambassadeur John
Buijsman leidde de bingo en liet zien welke
prijzen er gewonnen konden worden. Zonder
prijzen geen bingo natuurlijk en die ontvingen
wij van vele kanten. Met bijna vijftig deelnemers
werd het een gezellige bingo en waren veel
mentees blij met hun gewonnen prijzen.
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Adventure City
Ook onze jaarlijkse B-day kon in oktober niet doorgaan vanwege
de coronamaatregelen. Omdat we onze mentorkoppels toch
iets wilden bieden, vonden we een leuk alternatief in de
vorm van een eindejaarcadeautje. Alle koppels kregen de
gelegenheid om in de maanden december en januari naar
Adventure City te gaan, een spectaculair in- & outdoor park,
waar je volop kunt klimmen, boulderen en zippen. Helaas
moest ook Adventure City half december zijn deuren sluiten
waardoor slechts enkelen van het aanbod gebruik hadden
gemaakt. In 2021 zal de rest van de koppels nog de gelegenheid
krijgen om ernaartoe te gaan.

Adventure City
Als een van de gelukkigen beleefde deze mentor een heerlijk middagje Adventure City met haar mentee:
“Na het aantrekken van een veiligheidstuig en een helm én na een instructie (van een grappige meneer) konden
we ‘los’. Eerst beneden een klim- en klauterparcours. Daarna springen in het springnet.... En ondanks het koude,
mistige weer toch ook buiten klimmen en klauteren. Hadden we heel klein beetje spijt van, eerst met de knieën
een natte tunnel afgedroogd en daarna de glijbaan. Mijn mentee stond vooraan dus moest als eerste en werd dus
ook het natst. Een klein half uurtje voor het einde bedacht mijn mentee dat ze toch het hogere parcours wilde
doen. Hoe stoer als je hoogtevrees hebt. Als een speer stond ze weer vooraan en ging ze het parcours over. Beetje
jammer dat ik ook mee moest, met zwetende handen achter haar aan. Maar wat leuk en stoer dat zij het gedaan
heeft. Kortom, een superleuke middag.”
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4. Ambassadeurs en samenwerkingspartners
4.1 Ambassadeurs

In 2020 waren de volgende ambassadeurs actief voor B for You:
Henk Aron, Niek Baar, Jean-Paul Boëtius, John Buijsman, Diederik van Dommelen, Lionel Eersteling, Mai
Elmar, Ton Geerts, Peter Goedvolk, Tim Hartog, Gijs van Heijst, 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 1 en 2 december zijn twee digitale ambassadeursbijeenkomsten gehouden. Door de verdeling over twee
dagen en het feit dat de bijeenkomst digitaal was, konden 22 van de 28 ambassadeurs deelnemen. Grote
indruk maakte het filmpje van Abigail; zij was 16 jaar geleden mentee en wordt nu mentor. Veel ambassadeurs
hebben op allerlei terreinen hun hulp en ondersteuning aangeboden. Voorbeelden zijn de donatie van een
deel van onze computers en mooie prijzen voor de Bingo. In 2021 zal een groep ambassadeurs onze vraag en
hun aanbod concreet bij elkaar brengen.
Zakenmannen Frans Lavooij en Henk Aron helpen Rotterdamse kinderen. In dit artikel leggen zij allebei uit
waarom zij graag tijd vrijmaken voor hun rol als ambassadeur van B for You. Het hele artikel op ‘Indebuurt’.

4.2 Partners en samenwerkingen
Gemeente Rotterdam

Met de Gemeente Rotterdam hebben wij een
langdurige samenwerking en dan specifiek de
gebieden Noord, 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 werken we samen met
de deelnemende organisaties van de Thematafel
Opgroeien. Organisaties zijn o.a. De kleine
Ambassade. Stichting Aanzet, DOCK, Buurtwerk,
Lentiz, Welzijn e25, De Spartaan, Stichting
Humanitas, Yets Foundation,. CJG Rijnmond,
Bibliotheek Schiedam.

Fondsen

Fondsen zijn sinds ons bestaan belangrijke partners
voor B for You. Een aantal fondsen heeft voor
specifieke programma’s meerjarige toezeggingen
gedaan waardoor er meer rust is ontstaan in de
administratie rondom aanvragen.
De lijst met fondsen vindt u op pagina 34.
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Woonstad Rotterdam

Gedurende jaren hebben wij met Woonstad
Rotterdam een prettige samenwerking, die in
2020 verder is uitgebouwd. Zowel intern als extern
wordt B for You door Woonstad ondersteund.

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.

Kennisdeling

Ook op dit gebied heeft B for You
samenwerkingspartners.
Op stedelijk niveau is dat onder de noemer
Rotterdam Mentorstad met BBBS, Rotterdamse
Douwers en Mentoren op Zuid.
Op landelijk niveau delen we kennis onder de
naam Kenniskring Mentoring. Daarin participeren
we met School’s cool landelijk, Matchmentor
Helmond, Humanitas, Match Overijssel.
Op Europees niveau zijn wij deelnemer van
European Centre for Evidence-Based Mentoring
(ECEBM). Daar kunnen wij presentaties geven en
workshops en webinars online volgen.

5. De Organisatie
5.1 Raad van Toezicht

Zoals voor velen, was 2020 een bijzonder jaar. De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar zes maal regulier
vergaderd. Daarnaast is er een informele bijeenkomst gehouden. Ook zijn er twee aanvullende online vergaderingen geweest over de coronaontwikkelingen en de gevolgen voor de organisatie. In dat kader zijn door de
bestuurder opgestelde scenario’s besproken om tijdig te kunnen bijsturen. Het bestuur heeft de RvT tussentijds
regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen als gevolg van corona(maatregelen).
De voorzitter R. van der Post is herbenoemd voor een 2e termijn van 4 jaar. Vanwege de ongewone en onvoorspelbare situatie is ervoor gekozen om de trainee-functie in de RvT pas in 2021 weer in te vullen. De vrijwilligersvergoeding, die de RvT leden jaarlijks ontvangen, is gedoneerd aan de stichting.
Hoewel fysieke contacten tot het minimum zijn beperkt, is de RvT wel aanwezig geweest bij de BBQ om toch
ook echt contact te houden met de mentoren en mentees. De leden van de raad namen ook deel aan de digitale
bijeenkomst met de ambassadeurs begin december.
De volgende onderwerpen en te nemen besluiten zijn in de vergaderingen besproken:
Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019

Jaardoelstellingen en begroting 2020
Kwartaalrapportages en liquiditeitsprognoses 2020
Jaarplan 2021 en begroting 2021
Fundraising voor de korte en lange termijn

Werkplannen van de programma’s en stand van zaken
Benefits for Kids, Benefits for Girls, Mentoren010 en School’s cool
Personele bezetting werkorganisatie
Coronascenario’s: strategie (inhoud) en financieel (bekostiging).

Governance
(Voorbereiding en terugkoppeling) Zelfevaluatie RvT 19 januari
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Actualisering Calamiteitenplan
Veiligheidsprotocol
Jaaragenda 2021

Rooster van aftreden

Uitkomsten evaluatie bestuur.
De Raad hecht eraan zijn waardering uit te spreken voor alle mensen die zich hebben ingezet om ook in dat
lastige jaar 2020 kinderen dat extra steuntje te geven.
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Raad van Toezicht

Functie

(neven)functies

Dhr. R. van der Post

Voorzitter
Vanaf 2-9-2016

Adriana123advies, zelfstandig adviseur
Wonen-Zorg-Onderwijs, Lid Raad van
Commissarissen Bouwvereniging “Onze
Woning” (BVOW), Voorzitter Stichting
Vrienden van Ypsilon, vanaf 01-02-2020 lid
van de Beroepsveldencommissie bij
Inholland

Mevr. S. Noormohamed

Lid
Vanaf 13-7-2018

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

Mevr. J. Veenendaal

Lid
Vanaf 27-6-2014

Voorzitter van de beroepenveldcommissies,
van de Willem de Kooning academie tot juni
2020, Lid Raad van Toezicht Designmuseum
Den Bosch

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,
Bestuurslid Stichting Bevordering van
Volkskracht, Bestuurslid AmbachtNederland
tot 1 april 2020, Lid curatorium van de
Mandele stichting.

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

Namens de Raad van Toezicht
Dhr. R. van der Post
Voorzitter
21 april 2021
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5.2 Team

De personeelsformatie van B for You is in 2020 iets afgenomen tot 5,50 fte’s, verdeeld over de volgende
functies:
1 directeur/bestuurder (parttime)
1 projectleider (parttime)

4 en vanaf september 3 (parttime en 1 fulltime) programmamedewerkers.
2 (parttime) medewerkers officemanagement.

We hebben in januari en september afscheid genomen van twee medewerkers. Eén van de vacatures is opgevuld;
vanwege de coronapandemie is dat pas in 2021 gebeurd.
Daarnaast heeft B for You diverse stagiaires (mbo en hbo) en vrijwilligers.
Onder meer door de COVID-19 pandemie kunnen stagiaires moeilijk stageplekken vinden. De stichting heeft
daarom aan drie stagiaires de gelegenheid gegeven om gedurende een afgesproken periode intern stage te
lopen.
De medewerkers ontvangen een salaris en emolumenten die passend zijn voor een organisatie als onze stichting.
Dit betekent dat we bij de salariëring rekening houden met de aard en doelstellingen die ideëel van karakter
zijn. Voor alle functies is een functieprofiel met competenties opgesteld. Onze interne vrijwilligers ontvangen
een vrijwilligersovereenkomst en een vrijwilligersvergoeding. Zij worden ingezet op basis van apart afgesproken
taken. Zo heeft een vrijwilliger met een pedagogische studie ons geholpen met de eerste fase van een verzoek
tot erkenning bij het NJI. Zowel de vrijwilligers als de mentoren zijn verzekerd.

Gedragscodes en procedures
Wij willen onze doelen bereiken op een veilige, integere en transparante manier. Daarom werken wij met
reglementen, procedures en gedragscodes die zowel door medewerkers als door vrijwilligers zoals de mentoren
onderschreven moeten worden. Hieronder valt ook ons Handboek B for You, waarin onze werkwijze inzake
mentoring is opgenomen, inclusief alle documenten en formulieren.

Mentorlink
B for You werkt in een zelf aangepast registratiesysteem: Mentorlink 2.0.
In het systeem worden persoonsgegevens opgenomen, waarvoor toestemming moet zijn verkregen van de
betrokkenen. Op het registreren en gebruiken van gegevens in zijn algemeenheid zijn ons Privacy beleid en
Privacy protocol van toepassing, waarbij de AVG-richtlijnen worden gevolgd. Het protocol is ook op de website
gepubliceerd. We hebben met het gebruik van Mentorlink en de koppeling met de Ontwikkelmeter een
beter en specifieker inzicht in alle inspanningen rondom geworven mentoren en mentees, matches en meer
managementinformatie.

5.3 ANBI status
De organisatie heeft op basis van haar doelstellingen en activiteiten uit het verleden de ANBI-status verworven.
B for You is aangesloten bij Kennisbank Filantropie waarop de gegevens van de stichting te vinden zijn.
https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you.
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6. Financiën
Baten en Lasten

31-12-2020

Subsidies en Fondsen

€

354.726,00

Overige opbrengsten

€

53.776,00

€

408.502,00

€

399.628,00

Bankrente- en kosten

€

382,00

Resultaat

€

8.492,00

Huisvesting

€

23.123,00

Lonen en Salarissen

€

251.221,00

Sociale Lasten en Pensioenen

€

44.769,00

Overige personeelskosten

€

12.383,00

Project en Inkoopkosten

€

28.702,00

Organisatie en Kantoorkosten

€

16.664,00

Algemene en Accountantskosten

€

19.656,00

Afschrijvingen

€

3.113,00

In het financieel overzicht is duidelijk te zien dat er
impact van de coronamaatregelen is. Ten opzichte
van de begroting (die op groei was ingericht) is er
juist een krimp te zien in zowel de baten als de
lasten.

werken zorgde voor minder reis- en locatiekosten,
maar wel voor kosten voor de inrichting van de
werkplekken en digitale ondersteuning. Omdat een
arbeidsovereenkomst afliep hebben we deze in het
laatste kwartaal niet ingevuld, wat ook tot lagere
kosten leidde.

Zo is er nauwelijks mogelijkheid geweest om
fundraising en sponsoring goed inhoud te geven. Rekening houdend met alle lasten kostte een
Ook zijn twee nieuwe programma’s doorgeschoven gemiddelde match ca € 1800,--. Per programma
naar 2021.
kan dit verschillen door een andere opbouw in
bijvoorbeeld soort activiteiten.
M.b.t. de lasten zijn er minder activiteiten, minder
matches en dus directe projectkosten geweest, De accountants- en administratiekosten zijn relatief
zoals het gebruik van het budget voor activiteiten hoog als gevolg van twee assurance rapporten die
door de mentoren. Minder activiteiten werkte ook zijn opgesteld voor de programma’s Benefits for
door in de organisatie en kantoorkosten. Het online Kids en Mentoren010.
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Financiers en samenwerkingspartners in beeld

Thuismentor voor brugklasser

Stichting Bevordering
Maatschappelijke
Dienstverlening

Partners die bijdragen in natura of door fundraising

Dank aan de diverse andere particuliere donateurs
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Thuismentor voor brugklasser
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Stichting B for You
Bergsingel 271
3037GW Rotterdam
Tel 010-2857825

