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VOORWOORD
“Ik heb het gevoel dat ik er veel meer voor terugkrijg dan ik geef. Ze zijn
zó gastvrij en dankbaar.”
“Ik kreeg afgelopen week een video-oproep van mijn maatje, hij vertelde trots dat hij een 9
had gehaald voor zijn boekpresentatie.”
Dit zijn zomaar twee uitspraken van maatjes die betrokken zijn bij het project ‘Maatjes: meer dan
huiswerk’. Als ik dit hoor voel ik me dankbaar dat ik hierin een rol mag spelen. Dankbaar voor de maatjes die
een stukje van hun leven willen delen met een vreemde, maar ook dankbaar voor de kinderen die accepteren
dat iemand met ze mee kijkt.
Hoewel er veel ontwikkelingen zijn geweest in 2019 blijft de kern van het project hetzelfde. Alles draait om de
ontmoeting tussen de vrijwilliger en het kind. Vorig jaar hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen
dat deze ontmoeting van betekenis kan zijn voor zowel de vrijwilliger als het kind. Zo zijn we als
projectcoördinatoren voor het eerst meegegaan naar de kennismakingen van de vrijwilliger met hun maatje,
hebben we verdieping en toerusting aangeboden in de vorm van workshops, en hebben we de impact
gemeten. Graag nemen we u mee in de resultaten, cijfers en de verhalen van ‘Maatjes: meer dan huiswerk’.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Marianne Boonstoppel

Projectleider ‘Maatjes: meer dan huiswerk’

WIST JE DAT...
Een maatje met het gezin van
het kind dat hij begeleidt, mee
mocht naar Walibi?
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MISSIE & VISIE
Missie
'Maatjes: meer dan huiswerk’ ondersteunt kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit een kwetsbare situatie
bij het ontwikkelen van schoolvaardigheden, het groeien in zelfvertrouwen en het ervaren van steun.
Jonge vrijwilligers komen wekelijks bij het kind thuis om hier spelenderwijs aan te werken.

Visie
Wij geloven dat alle kinderen op de basisschool dezelfde kansen verdienen.

Doelgroep
'Maatjes meer dan huiswerk' is voor alle kinderen van 8-12 jaar op de basisschool in de gemeente Ede die te
maken hebben met:
een achterstand in hun taalontwikkeling
te weinig ondersteuning bij hun schoolwerk
weinig steun in eigen omgeving en sociale netwerk
psychosociale problemen. Denk hierbij aan faalangst, autisme, trauma’s, dyslexie, dyscalculie, geslotenheid,
ernstige ziekte in het gezin, ouders die licht verstandelijk beperkt zijn, gescheiden ouders, gebrek aan
geloof en vertrouwen.

JELLE
Jelle geeft huiswerkbegeleiding aan een Syrische jongen van tien. “Maar ik help hem niet alleen maar met
huiswerk” vertelt Jelle, “we gaan ook samen voetballen, met zijn vrienden afspreken en boodschappen doen.
Allerlei dagelijkse dingen.”
Meedraaien in het gezin van de jongen was in het begin even wennen: “Ze noemen me consequent allemaal
meester, ook de ouders. Sommige dingen wist ik wel, dat ik mijn schoenen uit moest doen. Andere dingen moest
ik zelf ontdekken, dat er een enorme laag drab onderin de koffie zat bijvoorbeeld.”
In de tijd dat Jelle met zijn maatje optrekt ziet hij duidelijke resultaten: “In het begin was hij heel onzeker over
zijn schoolprestaties, hij ging dan ook liever spelen dan met mij aan de slag. Maar toen we samen hadden
geoefend en hij betere cijfers begon te halen werd hij ook gemotiveerder om met zijn huiswerk aan de slag te
gaan. Dat zelfvertrouwen zag ik ook terug op het voetbalveld. Eerst vond hij het heel spannend om op
leeftijdsgenoten af te stappen, maar dat gaat ook steeds makkelijker.”
“Voor mijzelf is het ook een leerzame ervaring” vertelt Jelle. “Ik had eigenlijk nog nooit echt met kinderen
gewerkt. Mooi om de inzichten en gedachten van kinderen wat beter te begrijpen. Door met hem om te gaan,
word ik zelf ook weer een beetje kind!”
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RESULTATEN AFGELOPEN JAAR
In cijfers

70 vrijwilligers hielpen 77 kinderen

41.6%

58.4%

Afgelopen jaar hebben 70 vrijwilligers in totaal 77
kinderen kunnen begeleiden. Ze werden gecoacht
door 2 medewerkers van Netwerk Dien je Stad en 5 vrijwillige
maatjescoaches.
32 trajecten hadden we meegenomen uit 2018. In 2019 zijn
we gestart met het begeleiden van 45 extra kinderen.
In totaal zijn er 41 trajecten afgesloten. 4 van deze kinderen
worden nog steeds begeleid, maar zonder tussenkomst van
Dien je Stad. Deze koppels gaan zelfstandig verder. Dit
betekent dat we 36 trajecten meenemen naar 2020.
Er zijn 51 nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan staan er nog
12 open op 31 december 2019.

32 trajecten meegenomen uit 2018
45 trajecten gestart in 2019

5 vrijwilligers coachten de maatjes
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In totaal hebben onze vrijwilligers 1208 activiteiten
ondernomen met hun maatje. Dit zorgt voor in totaal 2557
vrijwilligersuren.

OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN

De kern van het maatjesproject is de ontmoeting van de vrijwilliger en het kind. Twee unieke personen
ontmoeten elkaar en lopen een stukje van hun leven met elkaar mee. In principe duurt dit een jaar,
maar in de praktijk zien we dat dit soms ook langer duurt en dat maatjes zelfstandig verder gaan
zonder de begeleiding van Netwerk Dien je Stad. ‘Maatjes: meer dan huiswerk’ staat voor:
Persoonlijke aandacht
Op speelse wijze
Werken aan zelfvertrouwen
Eén op één begeleiding
Samenbrengen van verschillende culturen
Oefenen schoolvaardigheden

De opbouw van het contact
Opstartfase vrijwilliger
1. Informatieverstrekking
2. Intake en screening
3. Kennismaking met het kind, samen met maatjescoach
4. Bedenktijd
5. Start huiswerkbegeleiding

Opstartfase kind
1. Aanmelding van intern begeleider basisschool/ leerkracht/ schoolmaatschappelijk werk
2. Informatieverstrekking
3. Kennismaking met vrijwilliger, samen met maatjescoach
4. Bedenktijd
5. Start huiswerkbegeleiding

Trajectfase
1. Start en kennismaking: werken aan vertrouwen, band opbouwen
2. Ontwikkelingsfase: huiswerkbegeleiding geven, aan doelen werken, ook op een speelse manier
3. Tussentijdse evaluatie: met elkaar bespreken hoe het contact verloopt en hoe er aan de leerdoelen wordt
gewerkt
4. Afbouwen en herdefiniëringsfase (afrondingsfase)

Coaching
De vrijwilliger is belangrijk voor ‘Maatjes: meer dan huiswerk’. We willen dat de vrijwilliger plezier ervaart,
weet dat hij of zij van betekenis is en leert van de ander. Het kan zijn dat dingen heel anders gaan dan gedacht
of gepland. Dit kan zijn omdat het contact moeilijk verloopt of omdat ouders veel verwachten bijvoorbeeld.
De medewerkers van Dien je Stad denken graag mee. Sinds we dit jaar voor het
eerst meegaan met kennismakingen, merken we dat er een sterkere relatie
is met de vrijwilliger en dat ze sneller vragen om mee te denken als het
contact niet zo goed verloopt.

PAGINA 5

Activiteiten
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers elkaar ontmoeten, maar ook de kinderen en de ouders van de
kinderen. Zo vergroten de betrokkenen hun netwerk, ze leren van elkaar, ze kunnen met elkaar delen
hoe het gaat en ideeën op doen bij elkaar.

3x Intervisie (eerste deel 2019)
Voor de vrijwilligers organiseerden we onderlinge intervisie. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest.

1x Workshop (tweede deel 2019)
Uit evaluatie bleek dat de vrijwilligers behoefte hebben aan meer input met betrekking tot de ondersteuning
van hun maatje. We hebben daarom een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd waar een remedial teacher
een workshop kwam geven over hoe je een kind kan ondersteunen in het leren.

Afsluitend feest
Om het schooljaar en daarmee veel maatjescontacten af te sluiten hebben we een eindfeest georganiseerd. In
de stralende zon hebben kinderen kunnen genieten van schmink, een springkussen, een pannakooi en
dergelijke, Ouders en vrijwilligers vonden elkaar tijdens een hapje en drankje.

Startfeest
Aan het begin van het schooljaar zijn we ook weer gestart met een feest. Ontmoeting stond weer centraal en
veel vrijwilligers hebben hun maatje weer op een andere manier leren kennen. Dit feest was voor de
vrijwilliger en zijn of haar maatje met familie. Voor dit feest konden we gratis gebruik maken van speeltuin De
Korenbloem en stelde Youth for Christ hun mobiele ontmoetingsplek beschikbaar.

Ontmoetingsfeest
In december vond het ontmoetingsfeest plaats. We hebben hiervoor samengewerkt met Netwerk Dien je
Stad, CVVE, Mentorproject Laten we Welzijn en Tot Uw Dienst. Een aantal maatjes heeft geholpen als
vrijwilliger om dit feest mogelijk te maken en veel kinderen hebben genoten van het kinderprogramma terwijl
de ouders hun eigen programma hadden.

Vrijwilligerswaardering
De vrijwilligers van ‘Maatjes: meer dan huiswerk’ vormen samen een netwerk. Om ze te bedanken voor hun
inzet laten we op verschillende manieren merken dat we hun inzet waarderen. Met kerst hebben we ze
bijvoorbeeld allemaal een kaartje gestuurd met daarop een persoonlijke tekst.
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LEERERVARINGEN
Spreiding van werkzaamheden

2019 was een jaar vol ontwikkelingen. Er is veel gebeurd en veel was nieuw. Aangezien het project
met schooljaren heeft te maken, piekt het regelmatig: als het schooljaar begint, als het schooljaar
eindigt en halverwege het schooljaar als het tijd is voor tussentijdse evaluaties. In combinatie met de
ontwikkelingen die daar tussendoor kwamen (bijvoorbeeld een impactmeting aan het einde van het
schooljaar), zorgde dat voor hoge werkdruk in bepaalde periodes. Wat we hieruit leren is dat we een
planning moeten maken waarin we rekening houden met de piekmomenten en de dingen die we
willen ontwikkelen daar omheen plannen. Op deze manier kunnen we op de feiten voorlopen en de
werkdruk gedurende het jaar stabiliseren.

Prioriteren van aanmeldingen
We krijgen veel aanvragen vanuit scholen voor huiswerkbegeleiding bij kinderen. Nu proberen we op basis
van het aanvraagformulier of hoe lang een kind op de wachtlijst staat een match te maken. Soms geeft een
school aan dat een kind een hoge prioriteit heeft. Aan de andere kant zien we soms ook dat er
huiswerkbegeleiding aangevraagd wordt voor een kind, terwijl dan blijkt dat het kind het super goed doet op
school. Wellicht dat ouders hoge eisen hebben in dat geval. Nu is er geen duidelijke vorm van hoe aanvragen
geprioriteerd worden. Hier willen we in 2020 aan gaan werken.

FEEST
"Ik zie alleen maar blije gezichten" zei een vader van één van de kinderen tijdens het openingsfeest 30
oktober. Zijn Nederlands was beperkt en hij vond het moeilijk om met andere mensen te communiceren, maar
hij genoot. Ondanks zijn beperkte taalbeheersing, wilde hij ons graag vertellen hoe mooi hij het vond.
Ondertussen speelde zijn zoontje voetbal met zijn nieuwe maatje en een aantal andere kinderen. Van de kou
hadden ze geen last. Voor de maatjes was het een mooie manier om elkaar beter te leren kennen. Eén van de
maatjes zei dat ze op deze manier andere kanten van haar maatje had leren kennen dan wanneer ze gewoon
huiswerk aan het maken waren. Ze wilde nu vaker met haar maatje buiten gaan spelen, want ze kwamen
erachter dat ze dat allebei erg leuk vonden namelijk.
Terwijl de meeste ouders elkaar beter leerden kennen tijdens het drinken van een kopje koffie of thee, lieten
de kinderen zich schminken, maakten ze een slinger, speelden ze spelletjes in de mobiele ontmoetingsplek van
Youth for Christ of speelden ze in de speeltuin.
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ONTWIKKELINGEN

We zijn in de eerste maanden stap voor stap de geplande doelstellingen gaan prioriteren en in de tijd
gaan uitzetten. We zijn in samenwerking met de gemeente begonnen met impactmeten. Het doel
hiervan is dat dit onder andere bijdraagt aan het verder professionaliseren van het
project. We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij de Rabobank Vallei en Rijn, waar een driejarige
toekenning uit voort gekomen is. Die bijdrage is per 2019 ingegaan. Ook het Oranjefonds heeft een
subsidie voor het project 2019 verleend. Hierdoor is het project in een sneltreinvaart gestart is met
professionaliseren. Omdat er meer uren beschikbaar kwamen door de extra subsidie is er een
projectleider aangenomen. Zij is gestart om de doelstelling voor 2019 te realiseren. Hieronder is te
lezen hoe dat er uit heeft gezien.

Continuering
Begeleiding van 70 kinderen per projectjaar
Zoals bij de resultaten te vinden is, hebben we 77 kinderen kunnen begeleiden. Dat betekent dat we meer
kinderen begeleid hebben dan we van hadden verwacht.

Inzet op werving vrijwilligers om huiswerkbegeleiding te bieden
Dit is gebeurd door presentaties te geven op plekken waar veel jongeren zijn, met name op scholen. Hier
hebben we veel vrijwilligers kunnen werven, zodat veel kinderen huiswerkbegeleiding hebben kunnen
krijgen.

Samenwerking met scholen en hulpverlenende instanties
We werken momenteel samen met 17 lokale basisscholen. Daarnaast hebben we steeds meer contact met
organisaties om de basisschool heen.

Doorontwikkeling
Daarnaast hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van onderstaande doelen.

Ontwikkeling van communicatie producten
Het huiswerkproject heeft een nieuwe naam en logo: ‘Maatjes, meer dan huiswerk’. Er is een flyer ontwikkeld
voor de ouders om het project eenvoudig uit te leggen. Deze wordt uitgedeeld tijdens de kennismaking van de
vrijwilligers met het kind. Hier kunnen ook afspraken en leerdoelen opgeschreven worden. Daarnaast hebben
we flyers ontwikkeld die we uit kunnen delen aan scholen / instanties die met kinderen werken of voor het
werven van nieuwe vrijwilligers.
Er zijn twee promotiefilmpjes gemaakt die we kunnen gebruiken voor social media en presentaties om een
goed beeld te geven hoe zo’n traject eruit ziet. We zijn een Instagram account begonnen waardoor volgers ons
online kunnen vinden.
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Begeleiden vrijwilligers
De trajectbegeleiding is sinds de zomer 2019 geïntensiveerd. Bij elke kennismaking van een
vrijwilliger met zijn of haar maatje is er een medewerker van Netwerk Dien je Stad aanwezig. Na
circa 5 maanden gaat deze medewerker mee voor een tussentijdse evaluatie. Er is ook een pilot
gedaan om mee te gaan met eindevaluaties. Bij elk traject dat na augustus 2019 afrondt, gaat ook
dezelfde medewerker mee om het traject af te ronden en met de vrijwilliger en zijn maatje na te
denken over hoe het eruit gaat zien voor het kind na de afronding van de huiswerkbegeleiding via
Dien je Stad. Kunnen ze samen verder zonder onze begeleiding? Stopt de vrijwilliger? Kan het kind
verder zonder huiswerkbegeleiding of is een nieuw maatje wenselijk?
We merken dat het waardevol is dat een coördinator van Netwerk Dien je Stad met de vrijwilliger meegaat
naar het kennismakingsgesprek met hun maatje. We zien dat daardoor sneller een afspraak van de grond
komt en de verbinding tussen maatje en vrijwilligers sneller gelegd is. Daarnaast kent de coördinator vanuit
Netwerk Dien je Stad nu het gezin, waardoor het makkelijker is om de vrijwilliger te coachen. Dit maakt de
kans van slagen groter, zorgt voor meer plezier en impact.
In de eerste helft van 2019 hebben de intervisies er hetzelfde uitgezien als voorgaande jaren. Vanaf de
tweede helft van 2019 zien de bijeenkomsten er meer uit als een workshop. Er is op deze manier meer
kennisoverdracht over thema’s waar vrijwilligers behoefte aan hebben. De workshop van oktober 2019 ging
over het thema ‘leren leren’: hoe ondersteun je een kind in zijn leerproces?
Veel trajecten lopen van het begin tot het einde van het schooljaar. Veel tussentijdse evaluaties zullen dus
plaatsvinden in februari / maart. Er zijn daarom nog maar beperkt tussentijdse evaluaties uitgevoerd. De
ervaring van de enkele evaluaties die zijn uitgevoerd zijn positief: de evaluatiegesprekken helpen de
vrijwilligers om opnieuw na te denken welke behoefte het grootste is wat betreft de ondersteuning voor het
kind.

Werven vrijwilligers
De periode na de zomervakantie is voor veel vrijwilligers een logische tijd om te starten met een
huiswerkbegeleidingstraject. We zijn toen naar de Christelijke Hogeschool Ede geweest en hebben voor alle
eerstejaars van social work kunnen presenteren. Ook hebben we contact met het Dulon College, een MBO
waar studenten onder andere worden opgeleid tot onderwijsassistente. We hebben contact gehad met één
van de docenten die ons maatjesproject onder de aandacht heeft gebracht bij zijn studenten. Verder zijn we
aanwezig geweest op het introfestival van de Christelijke Hogeschool Ede, de Goed voor Elkaar beurs van
Malkander in Ede en hebben collega’s van Netwerk Dien je Stad over ‘Maatjes: meer dan huiswerk’
verteld tijdens presentaties die ze hebben gegeven aan onder andere bij studentenverenigingen en jeugdclubs
in kerken.
Daarnaast hebben we gemerkt dat vrijwilligers enthousiast zijn over dit maatjesproject en ze hun vrienden
enthousiasmeren. Verschillende vrijwilligers zijn via andere vrijwilligers bij ons terecht gekomen. Ook als een
vrijwilliger om wat voor reden dan ook het traject niet kan voortzetten, denken ze mee en neemt een
huisgenoot of vriendin het soms over.
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Bekendheid vergroten
Eerdere jaren was het voor ouders van kinderen die via ons huiswerkbegeleiding krijgen vaak
niet duidelijk dat de huiswerkbegeleiding door Netwerk Dien je Stad georganiseerd werd.
Daarom hebben we dit jaar gewerkt aan naamsbekendheid. De eerder benoemde
communicatiemiddelen en kennismakingsgesprekken spelen hierin een belangrijke rol.
De feesten aan het begin en einde van het schooljaar dragen ook bij aan de naamsbekendheid van
Netwerk Dien je Stad bij de ouders van de kinderen. Er was ruimte om elkaar te ontmoeten in een
informele setting. De vrijwilligers en ouders konden hun ervaringen uitwisselen en kinderen vonden
elkaar op het springkussen of het voetbalveld.
Tijdens kennismakingen met kinderen die in september voor het eerst een traject starten bij Netwerk Dien je
Stad horen we zelfs terug over het eindfeest in mei en vragen ze of er weer een feest komt. Tijdens het
kennismakingsgesprek krijgen de kinderen een welkomstpakketje. Dat is een linnen tasje met het logo van
Netwerk Dien je Stad met daarin een schrift, pen, potlood en spelletje voor het kind. Daarnaast zit er voor
ouders een informatieboekje in over ‘Maatjes: meer dan huiswerk’, een folder van de bibliotheek en een flyer
met de verschillende taalcafés in Ede.

Uitbreiding netwerk
Naast het contact met de basisscholen, hebben we ook contact opgenomen met het netwerk rondom die
scholen en de ontwikkeling van kinderen. Er is contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin over de
aanmelding van kinderen die ondersteuning nodig hebben bij huiswerk. Daarnaast hebben we contact gelegd
met de bibliotheek om te kijken hoe we lezen kunnen stimuleren onder kinderen. Voor het geven van een
workshop aan de huiswerkbegeleiders over ondersteunen bij schoolvaardigheden hebben we samengewerkt
met een bureau dat ervaring heeft met remedial teaching. Maatjes kunnen haar daarna ook nog contacten met
specifieke vragen voor advies bij de ondersteuning van hun maatje.
Het Taalhuis weet veel over ondersteuning van volwassenen die beperkt Nederlands spreken. We vertellen
over hen tijdens ons contact met de ouders van het kind. Daarnaast werken we samen met Stichting
Studiekans, een nieuw initiatief van Breinbrekers, voor kinderen met beperkte financiële middelen die
huiswerkondersteuning nodig hebben op de middelbare school. Zowel naar deze stichting als Huiswerk
Instituut Bennekom kunnen we kinderen doorverwijzen en regelen we een warme overdracht, zodat ze
huiswerkbegeleiding kunnen krijgen op de middelbare school.

Resultaat- en impactmeting
In 2019 is er begonnen met een resultaat- en impactmeting. Hierin kwam duidelijk naar voren dat het
huiswerkproject een positief effect heeft op de schoolvaardigheden van de kinderen, hun zelfvertrouwen en
dat de kinderen daadwerkelijk zich gesteund weten door de vrijwilligers.

Conclusie
Er is veel gebeurd in 2019, veel om dankbaar voor te zijn. Er zijn veel stappen
gezet om het project te professionaliseren, maar de kern van het project
is hetzelfde gebleven: de ontmoeting tussen een vrijwilliger en het
kind, ze leren van elkaar op een ongedwongen manier. Er zijn alleen
handvatten gekomen om het contact nog mooier te maken.
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SAMENWERKINGSPARTNERS

‘Maatjes: meer dan huiswerk’ werkt samen met andere projecten van Netwerk Dien je Stad.
CVVE
Samenwerking op het gebied van workshops, omdat interculturaliteit in beide projecten een rol
speelt.
Laten we Welzijn
Als we een aanvraag binnenkrijgen voor een basisschoolkind waar een diepere ondersteuningsvraag
ligt dan huiswerk
YourCube
Verschillende vrijwilligers die een YourCube traject volgen geven huiswerkbegeleiding via ‘Maatjes:
meer dan huiswerk’
Daarnaast wordt er actief samengewerkt met lokale basisscholen, welzijnsorganisaties en
hulpverleningsinstanties.
Basisscholen: Al Amana afdeling 1,2,3, De Zuiderpoort, De Bongerd, De Lettertuin, De Kern, Het Startpunt,
Franciscusschool, Groene vallei, Calluna, Kraats, Fonkel, Caleidoscoop, Koning Davidschool
Aanmelding van kinderen, afstemming en samenwerking rondom ondersteuning schoolwerk, waaronder het
aanleveren van oefenmateriaal.
Hulpverleningsorganisaties: School Maatschappelijk Werk
Afstemming en samenwerking rondom kinderen waarbij sprake is van psychosociale problemen.
Welzijnsorganisaties (Malkander)
Doorverwijzing.
3x3 Remedial teaching
Samenwerking rondom ondersteuning van de maatjes op onderwijsgebied
Breinbrekers (Stichting Studiekans), Huiswerkinstituut Bennekom
Samenwerking rondom een warme overdracht als kinderen naar de middelbare school gaan.
Speeltuin De Korenbloem
De Korenbloem stelt hun speeltuin beschikbaar voor evenementen van het project.
Onderwijsinstellingen: Christelijke Hogeschool Ede, Dulon College, Hogeschool Utrecht, Avans
Studenten de mogelijkheid bieden om begeleidingsvaardigheden op te doen.
Gemeente
Impactmeting
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VOORUITBLIK 2020

Er is al van alles gebeurd, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden en kansen voor ‘Maatjes: meer
dan huiswerk’. Aan de hand van verschillende doelen werken we gericht aan het vergroten van
impact. Aangezien er in 2019 veel ontwikkeld en geprofessionaliseerd is, zal 2020 in het teken staan
van evalueren, finetunen en verduurzamen. Wat is de waarde van meegaan naar de kennismaking,
een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie? Weten ouders ons te vinden? Dit zijn vragen waar
we ons in 2020 mee bezig zullen houden.
Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen in gang gezet die meer tijd nodig hebben en waar we in 2020
verder aan gaan werken. Om de persoonlijke begeleiding te bieden die we graag willen bieden, zullen we
actief opzoek gaan naar maatjescoaches: vrijwilligers die andere vrijwilligers kunnen coachen. We willen
meer doen aan kennisoverdracht, dus meer workshops aan gaan bieden. Op deze manier
kunnen de vrijwilligers van meer betekenis zijn.
Door betere communicatie met intern begeleiders willen we er naar toe werken dat we de kinderen die harder
hulp nodig hebben, eerder aan een vrijwilliger kunnen koppelen. Daarnaast willen we werken aan de werving
van vrijwilligers, zodat we meer kinderen kunnen helpen.
Verder willen we werken aan financiële zelfstandigheid. De gemeente is een grote partner van het ‘Maatjes:
meer dan huiswerk’. Daarnaast is er een aantal fondsen die bijdragen aan het project. Deze fondsen zullen in
de toekomst afbouwen, dus we zullen op zoek gaan naar lokale bedrijven die partner willen worden van
‘Maatjes: meer dan huiswerk’.

MATTHIJS
"Misschien hebben jullie mij al voorbij zien of horen komen. Ik ben Matthijs van Sligtenhorst, 33 jaar oud en
sinds september 2019 met veel plezier actief bij Netwerk Dien je Stad. Naast dat ik huiswerkmaatje ben van 2
kinderen uit 1 gezin (zie foto), ben ik ook maatjescoach van 5 andere huiswerkmaatjes. Die stap naar
maatjescoach worden, ging geleidelijk. Ik begon in juni 2018 als huiswerkmaatje bij deze broer en zus.
Gedurende mijn aanwezigheid ben ik een soort van huisvriend geworden. Inmiddels hadden er wat evaluaties
plaatsgehad en bleef alles altijd gesmeerd lopen. Toen kwam de vraag of ik ook maatjes wilde gaan coachen. Ik
had de vraag al eens voorbij zien komen, maar dacht dat het niets voor mij zou zijn. Toch kwam de vraag een
paar maanden later als een soort boemerang weer terug. Voor mij persoonlijk was er veel aan het veranderen,
wat maakte dat ik het nu wel kon. Deze uitdaging heb ik toen met beide handen aangegrepen. En inmiddels
ben ik betrokken bij 5 enthousiaste studenten, waar ik de kennismakingsgesprekken mee regel, de midden- en
eindevaluaties. Tussentijds ben ik altijd beschikbaar als vraagbaak, adviseur of klankbord. Juist die afwisseling
van rollen (en de diverse manieren waarop een beroep op je wordt gedaan) maken dit voor mij een
schitterende combinatie!"
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FINANCIEEL RESULTAAT

Het financieel resultaat van ‘Maatjes: meer dan huiswerk’ is te vinden in het jaarverslag van
Netwerk Dien je Stad.
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