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We zouden het bijna vergeten, maar in 2020 hebben we ons
3e lustrum gevierd. Nou ja, niet gevierd zoals we dat wilden,
met een activiteit voor alle maatjes en mentoren,
maar we hebben er toch op een zoete manier aandacht aan besteed.

VOORWOORD
1. CORONA
2. MAATJESPROJECT
3. MENTORPROJECT
4. VAKANTIEMAATJES
5. SAMEN STERK
6. MAATJE VOOR ÉÉN DAG
7. SAMENWERKING

Corona
Het was toch echt wel het corona jaar. Toen ik alle informatie voor het
jaarverslag aan het verzamelen was, dacht ik dat gaat lastig worden
met het beeldmateriaal als je niet alleen zoomfoto’s wil laten zien.
Maar terugblikkend verraste me het hoeveel er eigenlijk doorgang
heeft gevonden. Dat we met het team en alle vrijwilligers telkens weer
bleven nadenken over wat kan er allemaal nog wel en hoe kunnen we
ervoor zorgen dat we toch deze kwetsbare kinderen en gezinnen
kunnen blijven ondersteunen. En hoe bedreven zijn we geraakt in het
online werken en contact onderhouden. Hoe we dat gedaan hebben,
leest u in dit jaarverslag.
Complimenten
Maar voordat we verder gaan met de terugblik op 2020 een
dikke pluim voor alle vrijwilligers die ondanks hun eigen corona
belemmeringen en uitdagingen toch zich zijn blijven inzetten voor
hun maatje en mentor. En juist in corona tijd zich aanmelden om
vrijwilligerswerk te doen.Wat ben ik trots op ons team dat met zoveel
energie en inventiviteit de vrijwilligers heeft ondersteund en allerlei
activiteiten en thema avonden heeft georganiseerd.
En zelfs een nieuw project in het afgelopen jaar heeft kunnen
ontwikkelen.

8. PERSONEEL EN BESTUUR

Ook in coronatijd hebben we ons weer kunnen onderscheiden door
onze persoonlijke benadering, ons enthousiasme en betrokkenheid
en het leveren van maatwerk.

9. ONTWIKKELINGEN EN
SPEERPUNTEN

Ik wens u veel leesplezier en heeft u naar aanleiding van het lezen
van dit verslag vragen of wilt u er verder over doorpraten,
neem gerust contact met ons op.
Joyce de Haan
projectleider Jong Perspectief
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CORONA
Corona jaar
Willen we wel een apart hoofdstuk
wijden aan corona, zo leuk is het
allemaal niet. Alhoewel het ook ter
sprake komt in andere hoofdstukken
willen we toch enkele punten
belichten.
Online
We hebben het afgelopen jaar veel
online kunnen inrichten, zoals thema
bijeenkomsten en trainingen voor
vrijwilligers en ook de 1 op 1
begeleiding van vrijwilligers gebeurt
via (beeld)bellen, whatsapp of
zoomgesprekken. Ook intakes en
evaluaties met gezinnen en
vrijwilligers vinden online plaats.
De matches vonden zo mogelijk
fysiek plaats, bij de gezinnen thuis.
Contact houden
Onze grootste inspanning was dat we
de contacten tussen vrijwilliger en
gezin/jongere waar nodig in stand
konden houden. We zijn hierin met
maatwerk en persoonlijke benadering
veelal in geslaagd. Vrijwilligers hielden
zo goed als het kon op afstand
contact via (beeld)bellen, spraken
online af, brachten cadeautjes en
educatieve materialen langs bij de
kinderen en gezinnen.
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Community
We hebben veel extra inspanning
geleverd om de vrijwilligers te
behouden en aan ons te binden door
het communitygevoel te versterken,
middels whatsappgroepen en online
intervisiegroepen, maar ook door
online activiteiten als bijvoorbeeld
een online pubquiz.
Contact met gezinnen, telefonisch
onderzoek
De rol van de coordinator werd
anders. Naast het zo goed mogelijk
ondersteunen van vrijwilligers, was er
nu ook meer rechtstreeks contact
met de gezinnen. Aan dit veelal
telefonisch contact hebben we een
klein onderzoekje gekoppeld.
We delen graag de uitkomsten
hiervan op de volgende pagina.

Naar aanleiding van deze
uitkomsten hebben we contact
opgenomen met het Meerpunt
Zoetermeer (CJG) met de vraag of
zij een online thema bijeenkomst voor
ouders kunnen organiseren over
genoemde onderwerpen als
motiveren van kinderen in coronatijd
gericht op huiswerk en/of
vrijetijdsbesteding. Er is een
werkgroep mee aan de slag gegaan,
maar het heeft niet geleid tot een
concreet aanbod. In de tussentijd
gingen de scholen weer open en
was de noodzaak minder.
We hadden gehoopt dat we met het
jaar 2020 ook corona konden
afsluiten. Helaas was dit niet
jaargebonden en zullen we ook in
2021 op een alternatieve wijze onze
projecten vorm moeten gaan geven.
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De volgende vragen zijn aan de ouders voorgelegd:
Wat mis je het meest in
deze periode?

Wat doet de vrijwilliger
altijd, maar kun je eigenlijk
ook zelf/gaat
jezelf nu ook goed af

- 1 op 1 fysieke begeleiding, even
kunnen sparren
(dit geldt zowel voor ouders als de
- goed kunnen aanpassen, vindt
kinderen die ondersteund worden),
tips en aanwijzingen van de vrijwilliger eigen oplossingen om met de
situatie om te gaan, zoals kinderen
de zeggenschap geven over de
- activiteiten buitenshuis doen,
planning en zoveel mogelijk ruimte
waaronder sport
geven om de gemoederen rustig
te houden, schakelen binnen
- rust voor jezelf als ouder nu
beperkte mogelijkheden.
iedereen thuis is
- praktische hulp/handjes
- vrijwilliger als mens
- luisterend oor
- structuur in huis
- tijd voor andere kinderen/
huisgenoten
Waarin de bovenste drie het
meest werden genoemd.

Een onderwerp dat veel
terugkwam in gesprekken
was de rol van de
vrijwilliger in coronatijd.
-vrijwilliger helpt bij structuur en
dagindeling (meerdere keren)
-vrijwilliger helpt op sociaal
emotioneel gebied
-vrijwilliger helpt bij het samen
sporten (energie/uitlaatklep)

- juiste zorg vinden bij de instanties
waar al contact mee is.

-zorgt voor meer zelfstandigheid
bij het maken van huiswerk

- omgang met kinderen
(als gevolg van voorbeeldgedrag
vrijwilliger):
consequenter naar het kind,
zeggenschap geven, ruimte geven.

-zorgt voor meer ruimte voor de
ouder tijdens online contact.

Het mooie weer was helpend in de
situatie, dat werd meerdere keren
aangegeven. Sommige gezinnen
voelen zich minder overbelast omdat
ze kinderen niet naar school hoeven
te brengen en halen, geen
logopedie, sport, zwemles en de
partner die thuis is, dat geeft rust.

Waar zit je nu het meest
mee, waar kunnen we je mee
helpen?
- Onzekerheid over hoe lang dit
gaat duren.
- Zorgen om corona.
- Geen controle over de situatie
hebben, niet direct contact hebben
bij moeilijke situaties.
- Dat het druk is in huis met school,
werk en niets buitenshuis kunnen
doen.
- Geen ervaring met online
bezigheden
- Moeite met plannen en organiseren
en begeleiden van thuiswerk en
onderwijs (meerdere keren).
-Vrijetijdsbesteding kinderen
(teveel tijd, teveel vrijheid).
- Angst/zorgen om kind, missen van
leeftijdsgenoten, kan niet werken
aan doelen.
- Tips over omgang met kinderen.
- Motiveren van de jongere en elkaar
begrijpen (ouder/kind).
Het gesprek met coördinator wordt
als fijn ervaren, even je verhaal kwijt
kunnen en delen van ervaringen,
een luisterend oor en even sparren
samen wordt erg gewaardeerd.
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MAATJESPROJECT

Maatjesproject
Aanmeldingen: 68
Koppelingen: 88

Z’MEER

P/N

L’LAND

34

21

13

GEKOPPELD

29

11

9

DOORLOPENDE
2019 KOPPELING

24

6

9

10

9

M/V

115 kinderen aangemeld voor
het (vakantie)maatjes project

M/V

62

<5 JAAR

53
5

6-10 JAAR

48

11-14 JAAR

43

15-18 JAAR

10

19-24 JAAR

4

ONBEKEND

5

WIJKEN:

VERLENGDE
KOPPELING

2

WACHTLIJST
EIND 2019

43

Vakantiemaatjesproject
Aanmeldingen: 47
Koppelingen: 41

M/V

GEKOPPELD

Z’MEER

P/N

19

18

10

16

10

15

L’LAND

- In Zoetermeer kwamen de aanmeldingen met name uit Buytenwegh, Meerzicht en Palenstein.
- In Pijnacker-Nootdorp komen de meeste aanmeldingen uit Pijnacker-Noord, Keijzershof en
Vrouwtjeslant Nootdorp.
- In Lansingerland komen de meeste aanmeldingen vanuit Berkel Dorp en Oranjebuurt.

Verwijzers, de kinderen zijn op de volgende wijze aangemeld:
Veel via Scholen, Jeugdformaat, Kwadraad en Middin.

Verder zijn regelmatige aanmelders: Enver Pleegzorg, CJG Lansingerland, Veilig Verder Team,
Youz, Gemiva, Impegno, Jeugd- en Gezinshulp, Kernteam Pijnacker-Nootdorp, Stichting Mee,
Schoolformaat, Vluchtelingenwerk
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Doelen
Er is in de matches gewerkt aan de volgende doelen,
per match kan er aan verschillende doelen worden
gewerkt:
- de jongere is sociaal vaardiger geworden,
legt makkelijker contacten;
					
- de jongere is zelfredzamer geworden,
ontplooit zelf meer initiatieven; 		
			
- het netwerk van het gezin is door het
maatjes/mentor contact vergroot; 				

29X

- de jongeren ervaren de 1 op 1 ondersteuning
van een maatje als positief en voelen zich gesterkt
in hun vaardigheden: 			
		
- de jongere toeleiden naar sport en hobby; 		

53X

-de jongere beheerst de Nederlandse taal beter; 		

11X

- de jongeren en hun (pleeg)ouders/verzorgers
voelen zich ondersteund door de vrijwilliger
en ervaren een stuk ontspanning en ontlasting;

‘heel erg bedankt dat je mij deze kans
hebt gegeven om yara te helpen, waardoor
ik nu een heel leuk en leerzaam jaar
heb gehad. ook wil ik je bedanken voor
de begeleiding die je mij hebt geven
het afgelopen jaar. heel erg bedankt!’
vrijwilliger marlijn, achttien jaar
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24X
21X

10X

48X

Toelichting:
Het werken aan doelen was dit jaar
ondanks corona toch nog wel
mogelijk. De afspraken werden als
ontspannend ervaren, even uit huis.
Extra belangrijk dit jaar om de
thuissituatie te verlichten.
Er werd noodgedwongen veel meer
bij en met elkaar geleefd wat veel
spanning gaf in de gezinnen.
Het praten over de thuissituatie is
waardevol in het maatjescontact.
Dit is ook niet zozeer meetbaar aan
het eind van een traject, behalve
dan dat de vrijwilliger aangeeft dat
dit een belangrijk onderdeel van de
match was. De jongere krijgt zo
de kans om zijn of haar hart te
luchten en datgene wat speelt in
een perspectief te plaatsen.
Reden van aanmelding is bij met
name jongens het ontbreken van een
mannelijk rolmodel. Alleenstaande
moeders ervaren dit echt als
meerwaarde voor hun zoons. Hier
is niet in aan te wijzen wat er dan
bereikt is, is niet te meten, maar zo
heeft de jongere wel een klankbord,
kan bepaalde dingen spiegelen en
zich optrekken aan de mannelijke
vrijwilliger.

maatje van een vrijwilligster gaat nu
begeleid wonen. ze durft de stap te
zetten. haar vrijwilligster belt haar
regelmatig tijdens de coronatijd om te
horen hoe het gaat met haar.
‘we gingen samen op stap naar drievliet. het doel
voor anna is o.a. meer zelfvertrouwen krijgen.
nou in het attractiepark heeft ze daar heel hard
aan gewerkt! want ze is in attracties geweest,
wat ze eigenlijk niet durfde.
wat was ze trots op zichzelf achteraf!’

jongere tegen vrijwilligster: ‘je
voelt als een grote zus of tante voor
mij.’
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Online contact
Veel vrijwilligers hebben tijdens de lockdown
online contact gehouden. Door corona zijn er
matches enerzijds eerder gestopt,
bijvoorbeeld na 8 maanden en anderzijds
zijn sommige matches juist langer door
gegaan omdat er een periode niet live
afgesproken kon worden.
Enkele matches zijn definitief gestopt
vanwege corona, het lukte niet om het voort
te zetten, mede omdat ouders het niet meer
wilden of omdat de vrijwilliger vanwege privé
omstandigheden geen risico wilde nemen.
Flexibiliteit
Wat bijzonder was is de grote mate van
flexibiliteit van zowel vrijwilligers als het
team. Ondanks de moeiten en uitdagingen
in de privé sfeer bleven vrijwilligers contact
houden met hun maatje en het team
verzon telkens weer een nieuw online
activiteit of themabijeenkomst om het
contact tussen vrijwilliger en maatje en
vrijwilligers onderling te stimuleren en hen
te blijven motiveren.

“ze is super lief, grappig,
attent, ze kan heel goed
uitleggen en we hebben
altijd heel veel lol”
mira, elf jaar
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Maatwerk
Ons werk kenmerkt zich door het leveren van
maatwerk. Elke thuissituatie, jongere en
vrijwilliger vraagt weer om een andere
aanpak. Ter illustratie de match tussen
Jolanda en Raoul waar collega Mariska
bij betrokken is.
Mariska: ’Ik wilde Raoul in eerste instantie
koppelen aan een man, maar toen ik dit
voorlegde aan vader kwam naar voren dat
een vrouw beter zou passen. En toen kwam
Jolanda in mijn hoofd. Ze is een
“oud-vrijwilliger” en wanneer zij had
gezegd ik wil opnieuw gekoppeld worden
had ik waarschijnlijk niet zo snel aan Raoul
gedacht. Maar nu gebeurde het andersom.
Terwijl ik belde met vader dacht ik aan haar
en heb ik contact met haar opgenomen.
Het profiel sprak haar aan en al snel zijn
ze gematcht. En het is zo’n goed klik
geworden. Raoul is zo ontzettend veranderd!
Het contact met de kinderen van Jolanda
doet hem goed, zij zijn op een speelse
wijze een voorbeeld voor hem.
Jolanda: ‘het is een beetje alsof je er een
extra kind bij hebt, hij voegt heel natuurlijk
in en durft ook al volop mee te doen met
beetje plagen en grapjes maken en zo.’
Intussen is Raoul naar de middelbare school
gegaan en is de rol van Jolanda meer
verschoven van maatje naar mentor en helpt
ze hem met het plannen en organiseren
van het huiswerk.
‘Er is een band ontstaan tussen Raoul en
Jolanda en haar gezin die voorlopig zal
blijven bestaan, we vermoeden ook nadat
wij de match zullen afsluiten’ aldus Mariska.

Machteloos
Het gebeurt ook wel eens dat we een
geschikte vrijwilliger hebben, maar dat het
maatjescontact toch niet van de grond komt.
Zo ook met Gerlinde, een meisje met een
pittig verleden. De hulpverlening stopte,
maar de verwijzende instantie wilde wel
graag nog een maatje inzetten.
Die was snel gevonden en het was een hele
leuke match, maar uiteindelijk nam Gerlinde
geen contact meer op met vrijwilligster Sofie.
We probeerden samen met Sofie van alles,
maar helaas is het niet gelukt om de match
voort te kunnen zetten.
De verwijzer gaf aan dat ze wel vaker zo’n
“dip” had gehad, maar zo jammer dat je
dan niks kan betekenen voor zo’n meisje.
Want het had heel goed kunnen
zijn voor haar.

‘ik haal haar deze week
wel uit school op, dat
geeft jou weer even wat
meer rust.’ vrijwilliger
tegen moeder.

appje van vrijwilligster ineke: ‘ik heb bijna elke
week contact met soraya en haar moeder en ik merkte
dat soraya geen online les volgde omdat er niet genoeg
laptops in huis waren. ik heb toen navraag gedaan en
kwam erachter dat er laptops te leen zijn van school en
moeder hierop geattendeerd. er is toen contact geweest
met school en soraya mag nu vier dagen in de week naar
school. veel beter voor haar want ik merk bij het
huiswerk maken dat ze een grote achterstand heeft.’
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Aanmeldingen Vrijwilligers Maatjesproject 2020

Training/Begeleiding
In 2020 heeft er zeven keer een
training plaatsgevonden voor de
maatjes en drie vrijwilligers zijn
individueel getraind. De trainingen
vonden plaats in februari, maart,
juni, september (3 trainingen) en
december. Vanaf de eerste lockdown
hebben we de fysieke training
omgezet in een online training met
meerdere interactieve onderdelen.

AANGEMELD:
19 via School

(Hogescholen / Social Work, HBO-V)

32 via Website en krant

4 via Vrijwilligers Informatie Punt
35 via Familie en kennissen
19 via Overig/ onbekend

In totaal hebben 47 vrijwilligers de
training gevolgd en zijn er 41
gematcht. Eind 2020 staan er nog
31 vrijwilligers zogezegd in de wacht,
vanwege de corona regels kunnen we
nu de match niet maken.

(o.a. Oranje Fonds campagne)

64 voor

regulier maatje

45 voor

vakantiemaatjes

109

43 uit Z’MEER
28 uit P/N
24 uit L’LAND
14 uit OMLIGGEND

18

83

26

12 van <18 jaar
54 van 18- 30 jaar
17 van 31- 45 jaar
7 van 46- 55 jaar
15 van 65 + jaar
4 onbekend

De vrijwilligers geven de begeleiding
vanuit JP gemiddeld een 8,7.
Het is opvallend dat er in 2020 zoveel
twintigers zich hebben aangemeld die
dit vanwege hun studie doen!
Daarnaast zijn er steeds meer
vrijwilligers die een kortere periode
zich willen inzetten en waar mogelijk
hebben we met maatwerk en in
overleg met de gezinnen deze
vrijwilligers kunnen inzetten.

Dit heeft ook wel invloed op de match
gehad en is niet alles uit een match
gehaald wat anders wel mogelijk was
geweest. Dit zie je ook weer terug in
de tweede lockdown eind 2020.
Er is meer telefonisch contact
geweest met de vrijwilligers en we
hebben verschillende digitale
bijeenkomsten en activiteiten
georganiseerd, zowel voor de
vrijwilligers en de maatjes
gezamenlijk als voor de vrijwilligers
afzonderlijk. De opkomst was hierbij
hoog, voor vrijwilligers een makkelijke
manier om aan bijeenkomsten deel te
nemen. We zullen dit in de toekomst
blijven doen, gecombineerd met
fysieke ontmoetingen.
Champagne
Aan het eind van de eerst online
maatjestraining stelden we de vraag;
met welk drankje of gerecht zou je
deze training kunnen omschrijven?
Eén van de nieuwe vrijwilligers
antwoordt; Een glas champagne;
bruisend en bubbelend.

Ondersteuning vrijwilligers
Zoals gezegd was het grootste
aandachtspunt vanuit Jong
Perspectief om de vrijwilligers te
ondersteunen om het contact met
de jongere en het gezin te houden.
Het was voor de vrijwilligers in de
eerste lockdown echt wel heel lastig
om activiteiten te bedenken die
mogelijk waren binnen de
omstandigheden.
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MENTORPROJECT
Aantal aangemelde leerlingen voor mentorproject:

Z’MEER

P/N

L’LAND

20

10

13

GEKOPPELD IN 2020

14

10

12

DOORPLOPENDE TRAJECTEN
UIT 2019

13

13

8

TOTAAL AANTAL TRAJECTEN

27

23

Achtsprong
Meerpaal

Nootdorp,
Pijnacker,
Delfgauw

Bleiswijk, Berkel
en Rodenrijs,
Bergschenhoek

ONC Clauslaan,
Erasmuscollege

Stanislas
Pijnacker

Melanchton
Berkrode,
Business school,
Wolfert
Lansingh.

AANGEMELDE
LEERLINGEN 2020

MEESTE AANMELDINGEN UIT
MEEST GEKOZEN
VERVOLGONDERWIJS

In totaal over de 3 gemeentes zijn er door
25 verschillende scholen leerlingen
aangemeld, ruim twee maal zoveel jongens
als meisjes zijn aangemeld. We zien een
toename in aanmeldingen van multiproblem
gezinnen en aanmeldingen waarbij
taalondersteuning centraal staat.
Thuismentoren
In 2020 hebben zich 29 nieuwe vrijwilligers
aangemeld voor het mentorproject.
Acht van hen zijn woonachtig in Zoetermeer,
6 in Pijnacker-Nootdorp, 11 in Lansingerland
en 4 uit de omliggende gemeenten.
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Training/begeleiding mentoren
20 vrijwilligers hebben uiteindelijk
de training gevolgd. De eerste
trainingsavond is gericht om de
thuismentoren klaar te stomen voor
de start van het mentortraject.
Twee maanden nadat het schooljaar
is begonnen volgt de tweede
trainingsavond. Deze is gericht op
het thema Motivatie.
Doelen:
Centraal in het mentorcontact staat
het werken aan de volgende doelen:
- hulp bij de planning van het
huiswerk (27x)
- organiseren van het huiswerk (24x)
- structuur bieden (25)
Toelichting doelen
Het werken aan deze doelen ging ook
in coronatijd door: overhoren, helpen
bij planning, aandacht voor een
specifiek vak of praten over school.
Wat lastiger is om online te doen is
een leerling iets uitleggen,
bijvoorbeeld hoe je een planning
maakt of een bepaald vak overhoort.
Het lukt zeker wel, maar kost meer
tijd en je moet het echt stap voor stap
duidelijker uitleggen.
Je ziet wel dat de leerlingen,
noodgedwongen weliswaar, meer
zelfredzaam zijn. Ze moeten het meer
zelf uitvogelen en sneller zelf aan de
bel trekken als ze iets niet snappen.

Ontlast
Ouders zijn heel blij met een
thuismentor. Helemaal in coronatijd
is het best zwaar voor ouders.
Ze hebben moeite om alle ballen in
de lucht te houden en weten soms
niet hoe een en ander aan te pakken
of hebben moeite met de
Nederlandse taal. De mentor ontlast
de ouders en ouders zijn dankbaar
dat een ander hun zoon of dochter
helpt. De leerling krijgt toch extra
ondersteuning en kan zijn of haar
vragen aan de mentor stellen. Waar
een mentor ook bij helpt is praten
met de leerling over de thuissituatie
en leert hoe de leerling op tijd hulp
kan vragen.
Coronatijd
Alles was anders dit jaar. De
mentoren kwamen niet meer bij de
leerling thuis maar moesten ineens
online (grotendeels van het jaar)
begeleiding geven. Opvallend genoeg
ging dit best goed! De mentoren
gingen er flexibel mee om en er
was best wat mogelijk.De leerlingen
wisten op een gegeven moment niet
beter omdat ze ook de lessen van
school online moesten volgen en ook
de mentoren gingen hier flexibel mee
om. Online was best veel mogelijk,
zoals documenten delen of met de
camera je huiswerk laten zien etc.
Wat je wel merkt is dat de
concentratieboog lager is online.
Zeker op de momenten dat de
leerlingen ook online les kregen
vanuit school. Het is best veel en
vermoeiend dan en vraagt meer van
ze dan wanneer je fysiek elkaar ziet
en spreekt. Hierdoor werd de online
begeleiding sessies soms wat
ingekort.
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Online afspraken
Er was ook veel meer telefonisch en
digitaal contact met de gezinnen en
vrijwilligers dan andere jaren om te
horen hoe het met iedereen gaat in
coronatijd en om de binding te
houden.
Wat ook anders was is dat wij de
leerkrachten en IB’ers online of
telefonisch spraken. Anderen jaren
gingen wij naar school toe. En
eigenlijk ging dit prima en bespaart
veel (reis)tijd met hetzelfde resultaat.
Dat zullen we ook na corona blijven
doen.
Beeldscherm
Wat wel lastig was voor de
projectmedewerkers is dat ze de
nieuwe leerlingen die gestart zijn
schooljaar 2020/2021, alleen online
kennen en dus alleen op een beeldscherm hebben gezien. Hierdoor
‘leven’ de leerlingen wat minder,
omdat je geen verdere context hebt.
Voor de mentoren die nieuw gestart
zijn en alles online doen is dit ook
extra ingewikkeld. Je krijgt veel
minder snel een band met de leerling
en ook het vertrouwen winnen duurt
langer. De beginfase loopt daardoor
soms wat stroever.

Bijeenkomsten online
Voor de online intervisie en thema
bijeenkomsten was best veel animo.
Zeker de thema avonden
(Puberbrein, contact met ouders,
Kindertelefoon) waarbij het meer
zenden is, werkt online prima.
Wel is er minder interactie met de
vrijwilligers.
De intervisie avonden waren ook heel
nuttig in corona tijd, juist in deze tijd
is om elkaar tips te geven en
motiveren was heel belangrijk, de
opkomst was ook best groot.

moeder over mentor: ‘naast
dat zij mijn dochter helpt
met schoolwerk, doen ze
vaak ook leuke dingen en
kletsen ze veel. ze hebben
zoveel plezier samen, heel
leuk om te zien!’

mentor: ‘na afloop als we hard gewerkt
hebben aan zijn schoolwerk, dan gaan we
vaak nog een potje schaken samen.’
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VAKANTIEMAATJES
Vakantiemaatjes hebben we tijdens
de lockdown in het voorjaar van 2020
ontwikkeld om kinderen in
kwetsbare gezinssituaties toch een
mooie zomervakantie te kunnen
bieden. En het bleek een succes.
Uiteindelijk zijn 41 koppels van start
gegaan en hebben een leuke
vakantietijd met elkaar gehad.

Vrijwilligers
De aanmeldingen van vrijwilligers
kwamen veelal als reactie op
oproepen in lokale kranten, via een
mailing van Jong Perspectief naar
onze huidige vrijwilligers, via
vacaturebanken of
samenwerkingspartners als Netwerk
Young Connection en Jeugdland.

Aanmeldingen
In twee maanden tijd zijn er 47
kinderen aangemeld, waarvan 33
jongens en 14 meisjes. De meeste
kinderen hadden de leeftijd tussen
de 9 en 14 jaar. Van de aangemelde
kinderen stonden er vijf op de
wachtlijst van Jong Perspectief.

Van de 45 aangemelde vrijwilligers
kwamen er 14 uit Pijnacker-Nootdorp,
13 uit Lansingerland, 15 uit
Zoetermeer en drie elders uit de
regio.

De meeste aanmeldingen kwamen
via scholen en schoolmaatschappelijk
werk. Andere aanmeldingen kwamen
via pleegzorg, ggz of van ouders zelf
die het in de lokale krant hadden
gelezen.
Er zijn uiteindelijk 41 koppels gestart,
15 koppels actief in Zoetermeer,
16 in Pijnacker-Nootdorp en
10 in Lansingerland.

Verrassend
Het was verrassend hoe snel er iets
werd opgebouwd tussen vrijwilliger en
jongere bij dit kortstondig project, de
meeste koppelingen gingen goed en
was er een leuk contact.
Het contact met hun vakantiemaatje
leidde tot structurele veranderingen
zoals meer contact met
leeftijdsgenoten en meer
zelfvertrouwen door op te trekken
met anderen.

‘we hebben het dit jaar erg zwaar door
persoonlijke omstandigheden en door het
vakantiemaatje heeft mijn zoon toch een
leuke tijd en leuke momenten in de zomervakantie
gehad. ontzettend dankbaar!’,
moeder van een vakantiemaatje
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‘het was wel even aanpoten om in een korte tijd
een nieuw project te ontwikkelen, maar trots
dat we zoveel kinderen een fijne vakantie
hebben kunnen bezorgen’,
teamlid jong perspectief
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Meerwaarde
Vakantiemaatje bleek voor
potentiële vrijwilligers een
laagdrempelige manier om kennis
te maken met het maatjesproject en
er zijn zeven vakantiemaatjes die na
afloop van het project regulier maatje
zijn geworden. Vakantiemaatje is ook
een leuke manier om als gezin je in te
zetten voor een kind en jongere.
Op deze wijze betrek je je eigen
kinderen op een laagdrempelige
manier bij vrijwilligerswerk en kunnen
zij eraan bijdragen dat de
vakantiemaatjes spelenderwijs
vaardigheden ontwikkelen.
Zoals we bijvoorbeeld hoorden van de
moeder van Stefan (8): ‘Stefan heeft
meer zelfvertrouwen gekregen. Hij
zocht in de vakantie meer kinderen
op, en dat kwam echt door het
contact met de kinderen van
vrijwilligster Miranda.’
Laagdrempelig
Daarnaast is het voor jongeren ook
een laagdrempelige manier om
kennis te maken met het maatjes- en
mentorproject en te ervaren hoe het
is om een maatje te hebben.
Vanuit het project Vakantiemaatje zijn
10 jongeren aangemeld voor het
reguliere maatjes- en mentorproject
en zijn we in contact gekomen met
9 nieuwe verwijzers.
En tot slot konden we de wachttijd
voor jongeren op een regulier maatje
overbruggen met het aanbod van een
vakantiemaatje.
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Vervolg
Met het project Vakantiemaatje
hebben we in kunnen spelen op een
actuele situatie. Met ons relatief
kleine team en formatie hebben we
samen de schouders eronder gezet
en snel kunnen schakelen om het
project van de grond te krijgen.
We hebben Vakantiemaatjes ingezet
om specifiek in te spelen op de
vakantieperiode in coronatijd, maar
terugkijkend op voorgaande jaren was
er eigenlijk altijd al voor de
zomervakantie een opvallende groei
van aanvragen voor maatjes in de
zomerperiode vanuit verwijzende
partijen als bijvoorbeeld
Jeugdformaat en
(school)maatschappelijk werk.
Daar konden we vooralsnog niet op
inspelen met het reguliere
maatjesproject, maar met
Vakantiemaatjes kunnen we dat wel.
Het project Vakantiemaatjes zullen
we op gaan nemen in ons regulier
aanbod.
Hiervoor zullen we voor het komend
jaar financiële ondersteuning
aanvragen bij relevante fondsen
en gemeentes in ons werkgebied en
hopen op termijn dat we het kunnen
integreren in ons gemeentelijk
aanbod.
De gehele beschrijving en terugblik
van het project vakantiemaatjes is op
aanvraag verkrijgbaar
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SAMEN STERK
We werken samen met Humanitas
Zoetermeer in het project Samen
Sterk voor vrijwillige inzet in gezinnen.
We doen hierbij mee aan het
programma van het Oranje Fonds
Vrijwillige zorg in gezinnen. In het
project Samen Sterk voor Gezinnen
worden vrijwilligers ingezet in
complexe gezinssituaties waar
reeds hulpverlening aanwezig is.
We are Family
We hebben ons in het afgelopen jaar
enerzijds gericht op werving van
vrijwilligers met de Campagne We Are
Family. Deze campagne hebben we
gezamenlijk als organisaties gedaan.
Het was en is mooi om te ervaren dat
we ook in het werven van vrijwilligers
elkaar kunnen versterken.
Mensen haken aan op dat ze iets voor
gezinnen willen betekenen en
wij kijken waar ze het beste tot hun
recht komen, bij één van de beide
organisaties of als dat niet passend is
eventueel bij een ketenpartner.

34

Samenwerking formele zorg
Daarnaast hebben we ons gericht op
de samenwerking met ketenpartners,
samenwerking met de formele en
informele zorgverleners.
We zijn er trots op dat we een mooi
programma konden maken voor de
collega-partners in Zoetermeer en
Pijnacker-Nootdorp met de
bijeenkomsten Op Verhaal Komen
waarin een verhalenvertelster over
een succesvolle samenwerking
vertelde. Deze bijeenkomsten werden
gewaardeerd door de ketenpartners
en zijn helpend geweest voor de
onderlinge samenwerking in de
gemeentes.

Bereik
In 2020 hebben we vanuit
Humanitas en Jong Perspectief
gezamenlijk 26 thuiswonende
kinderen met de ondersteuning
bereikt, waarvan 11 uit Zoetermeer
en 15 uit de gemeente
Pijnacker-Nootdorp
(allen uit de kern Nootdorp).
In totaal waren er 10 vrijwilligers
betrokken bij de gezinnen. Er was in
deze gezinnen afstemming met
onder meer kernteam/CJG, jeugdhulp,
pleegzorg gezinsondersteuning.
Meer dan de helft van de gezinnen
zijn nieuwkomers.

Van het verhaal hebben we een
podcast uitgebracht:
https://soundcloud.com/lex20one/
jong-perspectief-humanitas
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MAATJE VOOR ÉÉN DAG
Vrijwilligster Sharon is inmiddels al
6 jaar maatje bij Jong Perspectief
en weet als geen ander wat een
voldoening het kan geven om een
jongere te zien groeien door de extra
aandacht en steun. Ze werkt bij
“De Vereende” , de verzekeraar voor
bijzondere risico’s, die dit jaar hun
80-jarige bestaan vieren.
Binnen de organisatie was er een
oproep gedaan of medewerkers
organisaties kennen waar zij als
bedrijf iets voor konden betekenen.
Sharon heeft toen Jong Perspectief
aangemeld.
Maatje voor 1 dag
En zo is het idee ontstaan van
“maatje voor één dag”, waarin de
medewerkers van “De Vereende”
een activiteit ondernemen met
vrijwilliger en jongere (maatje of
mentor).
Sharon heeft de afgelopen tijd haar
collega’s enthousiast gemaakt en in
2020 zijn er verschillende leuke
koppelingen geweest!

Sloeptouw
Zo nam collega Willem het
maatjeskoppel Max en Ferry op
sloeptouw.Willem heeft een sloep
achter zijn huis en vandaaruit kun je
door Leiden en omgeving varen.
Willem had er een feestje van
gemaakt en voor allerlei
versnaperingen aan boord gezorgd.
Hij liet het koppel allerlei
bezienswaardigheden van Leiden
zien en met Max aan het stuur staken
ze de Kaag over.

Grensverleggend
Het maatjeskoppel waarmee
medewerker Christa op pad ging
wilden hun grenzen verleggen en
bezochten een attractiepark.

Tweemaal
Collega Eddy was zo enthousiast dat
hij 2x op pad is geweest met een
koppel. Inmiddels heeft Eddy zich
aangemeld als vrijwilliger bij het
maatjesproject in zijn woonplaats.

Maatje voor 1 dag hopen we in 2021
weer aan te kunnen bieden aan
bedrijven in ons werkgebied.

Dameskoppel
Medewerker Lisanne sprak af met
een dameskoppel en voor de
gelegenheid wilden de dames eens
wat anders doen de creatieve
activiteiten die ze doorgaans doen.
Het werd karten en laser gamen
Lisanne: ‘Ik heb een superleuke
middag gehad en beveel het iedereen
aan! Mooi om te zien wat een-op-een
aandacht een kind goed kan doen.’
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Christa: ‘We hadden een leuke klik
met z’n drieën. De dag is voorbij
gevlogen, het maatje durfde steeds
meer en de vrijwilligster en ik zijn
afwisselend met haar in allerlei
attracties geweest. De grote grijns is
niet van haar gezicht af geweest.’

wat een mooie stichting
en wat een mooie
maatschappelijke rol en
wat onwijs gaaf dat
wij vanuit ‘de vereende’
de kans krijgen om hier
ook een steentje in bij
te dragen.
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SAMENWERKING
Jong Perspectief heeft veelvuldig
contact met relevante organisaties
ten behoeve van de jongeren. Tijdens
het hele traject van intake, koppeling
en evaluatie zijn er contactmomenten
met de verwijzers. Met de partners
van het CJG/kernteams in zowel
Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en
Lansingerland is er regelmatig
overleg. Er is veel contact met het
onderwijs, de intern begeleiders van
scholen en schoolmaatschappelijk
werk, maar ook met organisaties als
Middin, Veilig Verder Team en
Jeugdformaat . Om een sluitende
aanpak rond de zorg en
ondersteuning van kinderen en
jongeren te bevorderen zijn we
aangesloten bij de verwijsindex
Haaglanden en SISA. Op deze wijze
kunnen we betrokken organisaties
informeren over de inzet van het
maatjesproject in een gezin en
hierdoor afstemming rond het gezin
bevorderen.
Themabijeenkomsten
Voor de thema bijeenkomsten voor
onze vrijwilligers maken we graag
gebruik van de expertise van
organisaties uit ons werkgebied.
Zo heeft de Opvoedpoli Pijnacker een
avond verzorgd over in contact met
ouders. Onze collega Dionne is tevens
vrijwilligster bij de landelijke
Kindertelefoon en samen met haar
coördinator verzorgde zij een thema
avond over in gesprek met kinderen.
Ankie Remijn van Investeren in Leren
trapte de online thema bijeenkomsten
af met het onderwerp het Puberbrein.
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Netwerkoverleggen
In Lansingerland nemen we
structureel deel aan het
Netwerkoverleg Jeugd en in
Zoetermeer zijn we sinds 2020
Meerpuntpartner en nemen we deel
aan het POP (preventief
opvoedondersteuning) overleg.
In Pijnacker-Nootdorp is er geen
netwerkgroep rond jeugd actief,
maar daar is wel behoefte aan bleek
uit de bijeenkomst ‘Op Verhaal
Komen’ welke we samen met
Humanitas georganiseerd hebben
in het afgelopen jaar. We hebben
gezamenlijk met Humanitas het
initiatief genomen om
tweemaandelijks een netwerkoverleg
te organiseren rond formele en
informele ondersteuning van
gezinnen.

Financiële partners
De organisaties die het voortbestaan
van het maatjesproject Jong
Perspectief dit jaar mogelijk hebben
gemaakt zijn de gemeenten
Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en
Lansingerland, Fonds 1818,
Stichting Zonnige Jeugd, Stichting
Weeshuis der Doopsgezinden en
Stichting Madurodamfonds. We zijn
blij met het vertrouwen van hen in
onze organisatie. Voor de financiële
verantwoording verwijzen we graag
naar de jaarrekening.

Vakantiemaatjes
Voor het project Vakantiemaatjes
hebben we in de voorbereiding de
samenwerking gezocht met de
Nootdorpse Vakantieweek, Jeugdland
Pijnacker en Netwerk Young
Connection. Zij hebben mede
vrijwilligers voor Vakantiemaatjes
geworven en we hebben gebruik
gemaakt van de vakantieboxen die
de vakantieweken hadden ontwikkeld
voor de jeugd.
Zowel de Rotary Pijnacker Nootdorp
als de Lionsclub Zoetermeer hebben
Vakantiemaatjes financieel
ondersteund evenals Fonds 1818 en
Kinderhulp.
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PERSONEEL EN BESTUUR
Thuiswerken
Helaas hebben we in 2020 weinig
kunnen genieten van onze gezellige
nieuwe kantoorruimte.
We hopen er medio 2021 weer met
elkaar te vertoeven, maar in het
afgelopen jaar was het voornamelijk
kantoor aan huis.Dit was best een
uitdaging, met name ook voor de
collega’s met kinderen thuis, soms
ook gecombineerd met
thuisonderwijs.

Bijeenkomsten en cursussen
Om gemotiveerd en geïnspireerd te
blijven zijn er diverse bijeenkomsten
bijgewoond zoals de Voor de Jeugd
dag en de bijeenkomst Thuiszitters
van Number 5 Foundation.
Individueel hebben medewerkers zich
verdiept rond de thema’s
Talentontwikkeling en Mailchimp.

Infomaatje
Wat een zegen dat Infomaatje
operationeel was toen we vanwege
corona veelal thuis zijn gaan werken.
Desondanks hebben we online goed
Door het automatiseringssysteem
contact met elkaar onderhouden.
Rond de zomer konden we incidenteel waren alle contact en clientgegevens
ook vanuit huis te benaderen.
in kleine groepjes samen op kantoor
werken.
Eind 2020 bestaat het team uit de
volgende medewerkers: Diana
Na de zomerperiode hadden we
Huurman, Mariska van der Knaap,
gezamenlijk startmoment met een
Annette Berkhout, Dionne Schaarelunch in de kas van Buurttuin de
man (projectmedewerkers), Karin van
Zoete Aarde.
Haaren (projectassistent) en Joyce de
Haan (projectleider).

Beleidsmiddag
In 2020 is er vanwege corona geen
beleidsmiddag met bestuur gepland.
Om binding tussen bestuur en team
te houden zijn er duo’s gevormd met
elk een bestuurs- en teamlid om
onderling betrokkenheid te houden.
Ook waren er met regelmaat
gezamenlijke online bijeenkomsten
om de corona maatregelen met elkaar
af te stemmen.
Koersbepaling
Tot tweemaal toe hebben we in 2020
de bijeenkomst over aantrekkelijk
besturen gepland en tot tweemaal
toe helaas ook weer moeten cancelen
vanwege corona.
Het bestuur bestond eind 2020 uit
zeven leden: Ignas Wajon, Yvonne
Bink, Diana Peeters, Petra Graafland,
Vanessa Verhoeven, Louise Treffers
en Coen Wilms.

Dionne Schaareman heeft eind 2020
laten weten bij Jong Perspectief te
vertrekken vanwege een nieuwe
baan, zodat we op zoek moesten naar
een nieuwe collega.
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ONTWIKKELINGEN EN SPEERPUNTEN
Maatjes-en mentorproject
In het afgelopen jaar was er door de
corona beperkingen de noodzaak de
offline training om te zetten in een
online training. Dit is zowel voor het
maatjes- als het mentorproject
ontwikkeld en met de nodige
interactieve bestandsdelen een goed
alternatief voor de offline training.
De monitoring van de matches die we
in 2019 hebben toegepast voldoet
niet in de praktijk. De vraagstelling is
te ingewikkeld voor kinderen en ook
voor ouders die de Nederlandse taal
niet machtig zijn. Verder wordt het
effect van de interventie niet
voldoende zichtbaar.
We zijn gestart met het ontwikkelen
van een nieuw meetinstrument.
We hebben hierbij gebruik gemaakt
van de ervaringen van de
maatjesprojecten Vitalis en Elance
en de verwachting is dat we het
nieuwe meetinstrument in het tweede
kwartaal van 2021 in gebruik kunnen
nemen. Om meer aan impactmeting
te kunnen doen zal de projectleider
in 2021 de cursus Effectencalculator
gaan volgen.
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De vraag om taalondersteuning in het
mentorproject neemt toe. We willen
het taalaspect in het mentorproject
vergroten en zullen hierbij de
expertise inschakelen van School’s
cool vestigingen die hiermee meer
ervaring hebben, zoals Taal doet
Meer uit Utrecht.
Verder is er een toenemende vraag
om huiswerkondersteuning van zowel
hogere klassen van de middelbare
school (zgn. mentorproject XL) als
ondersteuning van leerlingen uit de
groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs (zgn. mentorproject
XS). We gaan in 2021 onderzoeken
of wij (één van) deze projecten in ons
aanbod kunnen opnemen om aan de
vraag te kunnen voldoen.
Talentontwikkeling
Talent ontwikkeling is een belangrijk
aspect in het maatjes- en
mentorcontact. Het is een thema dat
ook de medewerkers raakt. Hiermee
gaan we in 2021 als team op
verschillende manieren mee aan de
slag en zetten onze eigen talenten
hierbij in. Zo zal collega Mariska een
thema avond/workshop voor
vrijwilligers over talentontwikkeling
ontwikkelen en collega Annette haar
creatieve talenten inzetten en de
vaardigheden die zij opgedaan heeft
in de workshop ‘Teken je gesprek’
toe te passen in de training van het
mentorproject.

Samen Sterk project
In het Samen Sterk project werken
we samen met Humanitas en doen
we mee met het programma
Vrijwillige Zorg in gezinnen.
Eind 2021 eindigt het programma en
daarom werken we in het komende
jaar aan verduurzaming van het
project. We zullen de bestandsdelen
van de ondersteuning van Samen
Sterk gezinnen beschrijven en
vertalen in een kostprijs en in contact
gaan met gemeenten en fondsen om
dit aanbod in te kopen c.q.
te financieren.

Bedrijven
Het concept ‘Maatje voor 1 dag’
zullen we aanbieden aan meerdere
bedrijven in onze regio waarmee we
verwachten meer
medewerkersvrijwilligers aan ons te
kunnen binden. Verder bieden we zgn.
sponsorpakketten aan om bedrijven
de gelegenheid te geven ons
financieel te ondersteunen en
maatschappelijk verantwoord te
ondernemen.

PR
In 2020 zijn we gestart o.l.v.
vormgeefster Esmee van der Horst
met de vernieuwing van onze website.
De verwachting is dat deze medio
2021 gereed zal zijn.
Het foto en film materiaal gaat ook
al enkele jaren mee en zullen we in
2021 vervangen door nieuwe filmpjes
en foto’s van vrijwilligers en
maatjes- en mentorkoppels.
De gezamenlijke wervingscampagne
We are Family met Humanitas was
een groot succes, we hebben hierdoor
een twintigtal nieuwe vrijwilligers
kunnen werven.
Ook in 2021 willen we gezamenlijke
wervingsacties op touw zetten. Zo is
er in maart/april een gezamenlijke
actie met de Bibliotheek Oostland en
Netwerk Young Connection rond het
thema Taalmaatjes en willen we ook
in Zoetermeer wervingsacties met
andere organisaties organiseren.

VORMGEGEVEN
DOOR ESMEE
VD HORST.
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