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2. INTRODUCTIE
Augustus 2021
Lisanne (18 jaar) is één van onze huiswerkmaatjes. Ze woont op kamers in Ede en is als eerstejaars Social
Work student van de CHE een schooljaar lang verbonden geweest aan ons maatjesproject. Vol enthousiasme
is ze aan het begin van het schooljaar aan het maatjestraject begonnen en nu kijkt ze terug op een mooi
traject. Ze heeft Mohammed begeleidt, hij is 11 jaar, zit in groep 7 en is van Marokkaanse afkomst. Het is een
enthousiaste en energieke jongen.
Lisanne vertelt:
“Als ik naar Mohammed ga is het altijd gezellig! Omdat hij het soms lastig vindt om stil te zitten, proberen we
naast het leren en maken van zijn huiswerk ook altijd even te voetballen of te gamen. Mohammed is gek op
voetballen, dus hij leert mij wel eens wat trucjes. Hij is een slimme jongen die snel leert. Als we samen
begrippen leren voor een toets, lezen we om de beurt een begrip met uitleg voor. Hierna kijken we altijd even
welke begrippen zijn blijven hangen en leren we de lastigere begrippen nog. Dit gaat vaak super goed! En als
het even niet lukt, gaan we even iets anders doen en gaan we daarna weer verder. Van het gezin mag ik ook
altijd blijven eten wat super gezellig en lekker is! Kortom het is dus altijd een gezellige boel.”
Tijdens de periode van lockdown heeft Lisanne door middel van sociale media contact gehouden met
Mohammed. Zodra het weer een beetje kon is ze weer langs gegaan bij hem en hebben deze digitale
begeleiding voorgezet in fysieke begeleiding.
Op de vraag wat ze van het maatjesproject heeft geleerd geeft Lisanne als antwoord: “Ik heb vooral van de
houding van mijn maatje geleerd. Ik kan erg genieten van het zien van de onschuld en de lol die mijn maatje
kan hebben. Hij geniet van de kleine dingen en dat is mooi en leerzaam.”
Mohammed heeft geleerd dat hij fouten mag maken, dat hij zijn eigenwaarde daarin niet verliest. Hij is
zekerder geworden in zijn werk en in zijn werkhouding. Waar hij eerst voor alles een excuus aanbood, weet
hij nu dat hij van fouten maken kan leren.

Nienke de Graaf
Projectleider

Hij geniet van de kleine
dingen, dat is mooi en
leerzaam!
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2.1 VISIE & MISSIE
De kinderen en de huiswerkbegeleiding
Wij vinden dat álle kinderen waardevol zijn en dat zij gelijke kansen verdienen. We zien binnen de
gemeente Ede echter dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben om zichzelf te
ontwikkelen. Wij willen op dit terrein van betekenis zijn en de kinderen deze kans geven door ze te
koppelen aan een jonge vrijwilliger die hen ondersteuning biedt. Het is prachtig om een steentje bij te
dragen in de ontwikkeling en groei van kinderen, want ze zijn dat waard!
Een kind kan zich goed ontwikkelen als er sprake is van een basis van veiligheid en vertrouwen. De
vrijwilliger geeft zijn of haar tijd en investeert in het contact met het kind waardoor deze basis
ontstaat. De vrijwilliger begeleidt het kind met het maken van het huiswerk, maar is veel meer dan een
huiswerkbegeleider. Zoals onze naam al zegt, gaat het in ons project om ‘meer dan huiswerk’. Naast
huiswerkbegeleider is de vrijwilliger ook maatje: naast begeleiding bij het schoolwerk is er ruimte voor
ontmoeting en het aangaan van een verbinding. Bijvoorbeeld door samen te spelen, mee te doen in het
gezin en persoonlijke interesses te delen. Naast de groei in schoolse vaardigheden heeft het ook groei
in persoonlijke ontwikkeling tot gevolg. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en de sociale vaardigheden
van het kind ontwikkelen zich verder. Dit heeft ook weer positieve invloed, ontwikkeling en groei tot
gevolg in het gezin of de thuisplek van het kind.
De maatjes
Wij geloven dat jongeren veel te bieden hebben en tegelijkertijd veel kunnen leren van een traject
waarin zij vrijwilliger zijn. In ons maatjesproject zetten wij jongeren en jongvolwassenen (15-30 jaar) in
om basisschoolkinderen te ondersteunen. Zij ervaren als vrijwilliger hoe mooi het is om van betekenis
te zijn door wat van hun tijd en energie te geven aan een ander.
Maatjes zijn vrijwilligers, geen onderwijsprofessionals. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de aanvragen
die binnenkomen, en naar de capaciteiten, interesses en persoonlijkheid van zowel het maatje als het
kind. Op basis daarvan maken we een match.
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2.2 ACHTERGROND
In 2010 is Netwerk Dien je Stad voor het eerst met huiswerkbegeleiding gestart. Er bleek een
grote vraag te zijn naar ondersteuning van kinderen met een taalachterstand, veelal kinderen van
buitenlandse afkomst. Binnen het basisonderwijs kon in toenemende mate niet voldoende aan de
behoeften van deze kinderen worden voldaan. Daarnaast bleek het voor deze doelgroep lastig te
zijn om voldoende ondersteuning te krijgen vanuit de eigen omgeving en hun sociale netwerk.
Sinds 2010 hebben we vele kinderen huiswerkbegeleiding gegeven. Zij zijn beter geworden in
bepaalde schoolvakken, konden over naar de volgende klas en draaiden weer mee met de actuele
lesstof die gegeven werd in de klas.
Uit reacties die we de afgelopen jaren van vrijwilligers en leerkrachten ontvangen, concluderen
we dat het contact in veel situaties verder ging dan alleen het geven van huiswerkbegeleiding.
Sinds twee jaar is het huiswerkproject een eigen project en draagt het de naam 'Maatjes; Meer
dan huiswerk'. In ons werk sluiten we aan bij de inspiratiebron, visie en missie van Netwerk Dien je
Stad.

Reacties waren bijvoorbeeld:
Het zelfvertrouwen van het kind neemt toe
De taalontwikkeling van het kind neemt toe
Het plezier in school neemt toe
Het kind krijgt persoonlijke aandacht en durft zich
daardoor meer open te stellen
Kinderen die extra aandacht nodig hebben (o.a. vanwege
persoonlijke problematiek) kunnen in rust en in een
vertrouwde omgeving hun huiswerk maken
De vrijwilliger functioneert als een rolmodel voor het
kind en andere familieleden
Personen uit verschillende culturen worden
samengebracht en leen van elkaar
De (veelal) autochtone vrijwilliger wordt onderdeel van
een buitenlands gezin, bijvoorbeeld door mee te eten of
mee te gaan naar rapportengesprekken, opendagen, een
dagje weg of een andere leuke activiteit.
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3. OPZET VAN HET PROJECT
3.1 Omschrijving
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ is een project van Stichting Netwerk Dien je Stad, waarbij wordt
samengewerkt met basisscholen en hulpverleningsinstanties in de gemeente Ede. Het project richt
zich op kinderen van 8-12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en daarin steun nodig hebben.
Deze steun kunnen zij echter niet vanuit hun eigen netwerk ontvangen. Kinderen worden gekoppeld
aan een vrijwilliger die hen, voor de duur van een schooljaar, als maatje begeleidt met hun huiswerk.
De begeleiding vindt thuis plaats, in de gezinssituatie van het kind. Terwijl het maatje en het kind
bezig zijn met het huiswerk, bouwen zij een band op van vertrouwen en veiligheid, die een
fundament vormt om ook op andere ontwikkelingsgebieden te groeien. Hierdoor reikt de impact
van het contact veel verder dan enkel tot de schoolprestaties.

3.2 Doelstellingen
Hoofddoel
De schoolse vaardigheden van kinderen tussen 8-12 jaar worden vergroot door de
huiswerkondersteuning die zij ontvangen van jongeren en jongvolwassen.

Subdoelstellingen
-Er vindt groei plaats op diverse ontwikkelingsgebieden, waaronder de sociale- en taalontwikkeling
-Het zelfvertrouwen van het kind neemt toe
-Het netwerk van het gezin wordt vergroot er versterkt
-Vrijwilligers ervaren wat het is om van betekenis te zijn voor anderen
-Vrijwilligers doen leerervaringen op, op het gebied van didactische vaardigheden, coaching en omgaan
met een andere cultuur

3.3 Doelgroep
Kinderen
Kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’, zijn
kinderen van 8-12 jaar uit Ede die ondersteuning nodig hebben bij hun schoolwerk en:
deze ondersteuning niet kunnen ontvangen vanuit hun eigen sociale netwerk
waarin een kind baat heeft bij een combinatie van zowel huiswerkbegeleiding als ondersteuning op
het gebied van welzijn en preventie
in een gezin leven waar geen tot beperkte financiële middelen aanwezig zijn en geen beroep gedaan
kan worden op commerciële huiswerkbegeleiding
gebaat zijn bij 1-op-1 begeleiding in de thuissituatie, bijvoorbeeld door psychische- of leerproblemen
nog niet eerder (een compleet schooljaar) begeleiding hebben gekregen van één van onze maatjes
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Vrijwilligers
Jongeren en jongvolwassenen tussen de 15-30 jaar kunnen vrijwilliger worden bij
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’. Veel van deze vrijwilligers zijn studenten. Ervaring in het
onderwijs is prettig in de taak van maatje, maar is geen voorwaarde om maatje te zijn bij
ons in het project. Daarbij krijgen de maatjes, zoals in de werkwijze beschreven wordt,
persoonlijke begeleiding, intervisie en training waardoor het op voorhand hebben van
onderwijservaring geen vereiste is. Gemiddeld hebben de maatjes wekelijks anderhalf uur
contact met het kind. Van hen wordt deze inzet gevraagd voor de duur van een
schooljaar.
Wij vinden het belangrijk dat het contact niet alleen voor het kind, maar ook voor het maatje waardevol
is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat een vrijwilliger ondersteuning ontvangt in zijn of haar taak
als maatje en de mogelijkheid krijgt om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen of in te groeien. Om die
redenen begeleiden wij de maatjes op verschillende manieren, onder andere door de inzet van
maatjescoaches. Wij dagen hen uit om nieuwsgierig naar een andere cultuur te kijken, creatief te
denken en op spelende wijs samen met het kind met het huiswerk aan de slag te gaan. Door het
contact met het kind en het gezin om hem heen, ervaart het maatje wat het is om van betekenis te zijn
voor anderen.

Maatjescoaches
Vrijwillige maatjescoaches zijn betrokken personen die graag van betekenis willen zijn en geschikt zijn
om maatjes te begeleiden. Meestal zijn zij wat ouder dan de maatjes. Bij voorkeur zijn zij zelf ook maatje
(geweest), zodat ze het proces van binnenuit kennen en hun eigen ervaringen kunnen inzetten in de
begeleiding van vrijwilligers. Vrijwillige maatjescoaches werken veelal zelfstandig. Vrijwillige
maatjescoaches werken veelal zelfstandig al zijn de projectcoördinator en projectleider van ‘Maatjes:
Meer dan Huiswerk’ bereikbaar voor persoonlijk contact of vragen wanneer een maatjescoach dat wenst.

3.4 Bereik 2022
In 2022 gaan wij 80 trajecten begeleiden. Hiervan zijn ongeveer 35 trajecten opgestart in schooljaar
2021-2022 die doorlopen tot juni 2022. We verwachten ongeveer 5 trajecten te starten aan het begin van
2022. Na de zomer, schooljaar 2022-2023 zullen we de ongeveer 40 andere trajecten starten.
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4. WERKWIJZE
4.1 Korte weergave van een huiswerkbegeleidingstraject
De huiswerkbegeleiding bestaat uit een aantal fasen die hieronder staan beschreven.

4.2 De opstartfase
In principe wordt de aanvraag voor het kind vanuit de school gedaan. Als er een aanvraag op een andere
manier binnenkomt, bijvoorbeeld via ouders of een maatschappelijk werker, dan vragen we alsnog de
betrokkenheid van de school van het kind bij de aanvraag. De leerkracht of IB’er heeft namelijk goed
zicht op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het kind, waar we in de begeleiding op aansluiten.
Doormiddel van een aanvraagformulier worden gegevens over het kind en de thuissituatie verzameld.
Indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen om te informeren over het kind of de thuissituatie.
De aanvragen worden zorgvuldig gescreend, met als doel dat de kinderen uit onze doelgroep zoveel
mogelijk de hulp ontvangen die zij nodig hebben.
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Voor de vrijwilliger start het traject met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er
kennisgemaakt en worden de gegevens, achtergrond en verwachtingen van de vrijwilliger in kaart
gebracht. Persoonlijk contact leggen vinden we daarbij belangrijk. De vrijwilliger tekent een
vrijwilligersovereenkomst en gedragscode van Stichting Netwerk Dien je Stad. Daarnaast wordt
er in 2022 een VOG aangevraagd in verband met de kwetsbare factor van de doelgroep. Als alles
in orde is, kan er een match gemaakt worden. Er wordt gekeken welk kind er het beste past bij de
vrijwilliger en andersom.

4.3 De trajectfase
Een huiswerkbegeleidingstraject loopt bij voorkeur een geheel schooljaar lang, wat neerkomt op tien tot
twaalf maanden. Het maatje en het kind ontmoeten elkaar gemiddeld één keer per week, voor ongeveer
anderhalf uur. Het traject is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Dat geldt voor zowel het kind als voor
het maatje. Er wordt commitment gevraagd van beide bij de start van het traject.
Voordat een traject daadwerkelijk van start gaat, vindt het matchgesprek plaats. Tijdens dit gesprek
maken het kind, zijn/haar gezin en de vrijwilliger kennis met elkaar. De maatjescoach is hierbij aanwezig.
Het is een belangrijk moment om te ontdekken of de match op papier ook daadwerkelijk een match is.
De leerdoelen waaraan tijdens de begeleiding aan gewerkt gaan worden, worden besproken en
vastgesteld.
Deze doelen worden vanuit school aangereikt in het aanvraagformulier en in overeenstemming met
ouders opgesteld. Dan wordt ook het commitment gemaakt om voor de periode van een schooljaar aan
elkaar verbonden te zijn, en het halen van de doelen op het oog te hebben. In het traject worden
tussentijds de doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het
huiswerkbegeleidingstraject wordt samen met de maatjescoach gekeken in hoeverre de beoogde doelen
zijn gehaald.
Door onze tussenevaluatie ook met de leerkrachten te delen, en ruimte te laten voor hun eigen
inbreng/feedback, betrekken we de leerkrachten/intern begeleiders bij het traject. Zodat we waar nodig
in goed overleg met de betreffende leerkracht de begeleiding in het traject kunnen bijsturen.
In overleg met het maatje wordt besproken of hij/zij vrijwillig en zo mogelijk zelfstandig betrokken wil
blijven of het traject afrondt. Een vrijwilliger kan dan ook zonder de betrokkenheid van het
huiswerkproject zelfstandig de begeleiding voortzetten. Daarbij blijven wij als projectcoördinator en
projectleider wel beschikbaar voor eventuele ondersteuning, mocht de vrijwilliger dat prettig vinden.
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4.4 Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers
Het maatje wordt begeleid door een maatjescoach en kan waar wenselijk ook ondersteuning krijgen van
de leerkracht van het kind. Zowel een projectleider, project coördinator of vrijwilliger kan de rol van
maatjescoach op zich nemen. De maatjescoach gaat mee naar het matchgesprek en onderhoudt na de
start van het traject contact met de maatjes en eventueel met de leerkracht en het gezin. De
maatjescoach voert ook de midden- en eindevaluatie uit met het maatje en het gezin. In de tussentijd is
de maatjescoach bereikbaar om mee te denken waar nodig.
Een aantal keer per jaar organiseert ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ een bijeenkomst voor de maatjes.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de vrijwilligers toegerust in hun taak als huiswerkbegeleider en is er
ruimte om kennis en ervaringen te delen en elkaar tips te geven. In workshops zullen diverse thema’s aan
bod komen, zoals ‘leren leren’, omgaan met cultuurverschillen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
Er worden daarnaast ook intervisiebijeenkomsten voor de maatjescoaches georganiseerd om hen de
kans te geven vaardigheden aan te leren in de begeleiding van het kind. De maatjescoaches ontmoeten
elkaar, wisselen tips en ervaringen uit en kunnen vragen stellen aan het team van ‘Maatjes: Meer dan
Huiswerk’. Ook is er aandacht voor inbreng van ervaringen en casuïstiek met als doel van en met elkaar te
leren.

Ik vond het mooi hoe jullie
altijd klaar staan voor de
vrijwilligers!
Reactie van vrijwilliger
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5. EVENEMENTEN
Naast de begeleiding- en intervisiebijeenkomsten voor maatjescoaches, wordt er zowel aan het
begin als aan het einde van het schooljaar een evenement georganiseerd. Voor beide
evenementen worden sponsoren benaderen om hieraan mee te werken. Op deze wijze leveren
bedrijven een bijdrage aan de ondersteuning van kinderen die deelnemen aan het
huiswerkproject.

5.1 Seizoenafsluiting juni
Aan het einde van het seizoen wordt het huiswerkfeest gehouden. Voor dit feest worden alle
vrijwilligers, kinderen en de gezinnen uitgenodigd. Op deze manier wordt het jaar feestelijk
afgesloten en de getoonde inzet beloond. Daarnaast is het een uitgelezen kans om de
betrokkenheid van de gezinnen op de organisatie te vergroten en de vrijwilligers met hun inzet te
waarderen.

5.2 Openingsfeest oktober
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met een openingsfeest. Dit wordt
gecombineerd met de eerste workshops voor de vrijwilligers. Na de workshop vindt het feest
plaats waarvoor alle kinderen, gezinnen en de maatjes zijn uitgenodigd om zo de start van de
huiswerkbegeleiding te vieren. Een prachtig moment waarop kinderen, gezinnen en maatjes
elkaar onderling ontmoeten en laagdrempelig met elkaar in contact kunnen komen
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6. SAMENWERKING
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ werkt actief samen met lokale (basis)scholen, andere projecten
van Stichting Netwerk Dien je Stad, welzijnsorganisaties en hulpverleningsorganisaties.
Met andere (onderstaande) organisaties die huiswerkbegeleiding bieden zoeken we samen naar hoe we
onze gezamenlijke drijfveer vorm kunnen geven om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
kinderen en hulpvragen in de gemeente Ede. In de samenwerking met partners vinden we een warme
overdracht, persoonlijk contact en pro actief zoeken naar samenwerking belangrijk. Zo is er een breder
bereik mogelijk, bieden we ondersteuning op de gebieden waar onze kracht ligt en staan we sterk in het
bereiken van kinderen die ondersteuning nodig hebben. Daarmee sluiten we aan bij actielijn 4
‘Samenwerking in de sociale basis’ uit het actieprogramma 2020-2023.
Door bij de aanmeldingen van kinderen goed af te stemmen met de betrokken leerkracht/ib-er sluiten
we aan bij actielijn 3 ‘Vraag en aanbod’ uit het actieprogramma Sociale basis. We hebben daarbij de
hulpvraag van het kind voorop liggen en zoeken naar een passend aanbod door een goede match te
zoeken met de vrijwilliger en het kind.
Er vindt samenwerking plaats op de volgende terreinen:
Basisscholen: Aanmelding van kinderen, afstemming en samenwerking rondom ondersteuning bij het
schoolwerk, waaronder het aanleveren van oefenmateriaal. We werken onder andere samen met de
Al Amana scholen in Ede, De Zuiderpoort, De Bongerd, De Lettertuin, De Caleidoscoop, Het Startpunt
en de Prins Florisschool.
Christelijke Hogeschool Ede: Werving van nieuwe vrijwilligers door het aanbieden van
maatjestrajecten als invulling van maatjesproject dat eerstejaarsstudenten Social Work moeten doen
voor hun studie.
Dulon College: Inzet van studenten, van bijvoorbeeld de opleiding Onderwijs Assistenten, als
vrijwilligers.
Projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad: Meedenken en communiceren over werkwijze,
professionalisering etc. Eventueel in contact brengen met een project dat beter aansluit op de
hulpvraag.
YourCube, CVVE en Dien je Stad: het geven van de Webinar ‘Interculturele Communicatie’.
YourCube: verschillende vrijwilligers die een YourCube traject volgen geven huiswerkbegeleiding via
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’.
Gemeente Ede: in samenwerking met de gemeente blijven wij betrokken bij meerder sociale
netwerken en initiatieven vanuit de gemeente.
Andere huiswerkorganisaties: samenwerking met Studiecentrum Het Kernhuis en Doe- en Leerplaats
Malkander
Speeltuin de Korenbloem: De Korenbloem heeft toegangscoupons beschikbaar gesteld voor de
maatjes in het project, zodat de kinderen de speeltuin kunnen bezoeken.
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In sommige gevallen wordt er samengewerkt met hulpverlenings- en
welzijnsorganisaties, zoals Opella, ’s Heeren Loo en Centrum voor Jeugd en Gezin.
Dit gaat voornamelijk over kinderen met psychosociale- of leerproblemen of
gezinnen die gezinsondersteuning ontvangen. Het samenwerken met
formeel/informele zorg is belangrijk voor het project omdat we zo de hulp en
ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Hiermee wordt onder andere
aangesloten bij actielijn 5 ‘Samenwerking met toegang en formele zorg’.

VRIJWILLLIGER
Ik ervaar jullie als warm en persoonlijk. Ik ben heel blij met mijn
keuze om het maatjestraject bij jullie organisatie te doen.
Eén van de positieve reacties die we ontvingen naar aanleiding van de geboden
begeleiding aan de vrijwilligers
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7. ONTWIKKELING
In 2022 is er bij huiswerkproject Maatjes: Meer dan Huiswerk extra aandacht voor de
volgende thema’s:
Het gericht bereiken van de doelgroep
Het vergroten van schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen en steunervaring van het kind
Het zorgen voor betrokken, deskundige en tevreden vrijwilligers
Een hoge ouderbetrokkenheid
In coronatijd is ervaren hoe belangrijk deze thema's zijn. Hieronder wordt beschreven hoe dat
in 2022 concreet eruit gaat zien.

De doelgroep gerichter bereiken
Doordat leerkrachten en intern begeleiders onze checklist gebruiken kunnen wij onze beoogde
doelgroep beter bereiken. Zij dienen hun aanvraag met zorg bij ons in. We hebben veel overleg
over de aanvragen die ingediend worden. Zo kunnen we per kind kijken wat er nodig is voor
goede begeleiding.

Het vergroten van schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen en
steunervaring van het kind
In de periode van corona in 2020 en 2021 is ervaren hoe ondanks wisselende omstandigheden,
begeleiding gegeven kon blijven worden. Deze leerervaringen nemen we mee naar 2022. Te
denken valt bijvoorbeeld aan digitale begeleiding en contact i.p.v. fysiek contact en de fysieke
begeleiding en ondersteuning. Daarnaast wordt er ingezet op intensiveren van persoonlijk
contact en aanmoediging.
We houden zicht op de benodigde digitale middelen en waar nodig kunnen we inspelen op de
behoefte van het kind, zoals bijvoorbeeld het regelen van medium als een laptop.
We kijken terug op een bewogen schooljaar. Waar het vanuit het project het doel is om fysiek
langs te gaan bij het kind hebben we dit jaar de begeleiding vooral digitaal ingezet. Ondanks het
gemis van de fysieke afspraken zien we bij de digitale evaluatie dat veel maatjes aangeven dat de
schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van het kind vooruit zijn gegaan. De kinderen
hebben steun ervaren in een onrustige periode, doordat het maatje wekelijks contact heeft
onderhouden. Dit blijven we meenemen naar volgende jaren.
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Het zorgen voor betrokken, deskundige en tevreden
vrijwilligers
Door middel van digitale vrijwilligersbijeenkomsten is er in 2021 bijgedragen aan de
deskundigheid van de vrijwilligers. Door veel en persoonlijk contact tussen de
maatjescoaches en de vrijwilligers hebben wij hen voorzien van informatie en hen
ondersteund in de trajecten. Wij blijven in 2022 deze bijeenkomsten, digitaal of fysiek,
organiseren om zo onze vrijwilligers toe te rusten met de deskundigheid die ze nodig
hebben.
We vinden het belangrijk om vrijwilligers te waarderen voor hun toegevoegde waarde
die ze hebben in hun taak. . Dat hebben we ook in 2021 gedaan in de vorm van een
persoonlijk geschreven kaartje en een cadeaubon.

Het verhogen van ouderbetrokkenheid
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten zetten wij ons aanvraagformulier in bij de aanmeldingen. .
Hierin worden ouders vanaf de aanmelding al betrokken bij de huiswerkbegeleiding. Omdat we deze
ouderbetrokkenheid belangrijk vinden gaan we de mogelijkheid onderzoeken om de folder te laten
vertalen naar het Arabisch. Zo betrekken we de ouders bij ons project in een voor hen vertrouwde taal. Er
is veel contact geweest vanuit het project naar ouders toe. Ze zijn bij de matchgesprekken aanwezig, en
ook vragen we de ouders een eindevaluatie in te vullen. Door ouders de eindevaluatie in te laten vullen
sluiten we aan bij Actielijn 6 ‘Meten en weten in de sociale basis’. We creëren overzicht op het effect van
de begeleidingstrajecten bij hun kinderen.

Inspelen op de veranderingen in de samenleving
We hebben afgelopen jaar ingespeeld op de wisselende omstandigheden door de beperkende
maatregelen omtrent corona. We hebben aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de
begeleiding van de kinderen in ons project door kon blijven gaan. Digitaal contact in plaats van fysiek.
Meerdere keren per week een contact moment tussen de vrijwilliger en het maatje ipv een groot contact
moment. We hebben gezien wat de vraag was vanuit de samenleving en zijn daar flexibel op
ingesprongen. Daartoe zijn wij zeker ook bereid in 2022. We willen onze opgedane ervaring inzetten en
meenemen, aangezien we niet weten hoe het gaat lopen.
We blijven inzetten op het persoonlijke contact met onze vrijwilligers. We vinden het belangrijk om hen
te motiveren zich in te zetten voor het welzijn van mensen in onze samenleving die daar ondersteuning
bij nodig hebben.
Op verschillende manieren sluit ons project aan bij het actieprogramma sociale basis:
Door het aanbieden van vrijwilligersbijeenkomsten,
intervisiemomenten en begeleiding delen wij onze kennis met hen en
vergroten we de impact die de begeleiding heeft op de kinderen in
ons project. We geven hen de waardering die ze verdienen. Dit doen
we door persoonlijk contact, maar ook een attentie aan het eind van
een traject. We werken daarin samen met een ondernemer uit Ede.
Dit sluit aan bij actielijn 1 ‘Vrijwilligers’.
Onze samenwerkingen zorgen voor een brede inzet van kennis en
kracht en bieden daarmee een breder bereik. Kinderen krijgen zo de
zorg die ze nodig hebben. Dit sluit aan bij actielijn 3 en 4.
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De samenwerking met hulpverlenings- en welzijnsorganisatie bied, waar nodig, de
formele zorg. En sluit hiermee aan bij actielijn 5 ‘Samenwerking met toegang en
formele zorg’.
En onze impactmeting zorg voor de aansluiting bij actielijn 6 ‘Meten en weten in de
sociale basis’.

Aansluiten bij de 'Herstelagenda Corona'
Door het inzetten en waarderen van vrijwilligers die verbonden zijn aan de gemeente Ede, door
bijvoorbeeld hun studie of hun woonsituatie, sluit ons project aan in op de speerpunten van de
‘Herstelagenda Corona’. We zetten onze vrijwilligers in voor mensen uit de Edese samenleving en
zien daarbij het belang om hen bij de kinderen thuis te laten komen. Zo worden sociale netwerken
uitgebreid en wordt persoonlijk contact gestimuleerd.
Door lokale ondernemers te vragen naar een bijdrage aan de waardering van onze vrijwilligers willen
wij hen, zowel de ondernemer als de vrijwilliger, stimuleren zich in te blijven zetten voor de Edese
samenleving. Om zo in te kunnen blijven spelen op de ontwikkelingsbehoeften van de
bassischoolleerlingen uit Ede.
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8. VOORUITBLIK 2022
Taalmaatjes
Het valt ons op dat er veel kinderen zijn die buiten ons project vallen. Dit komt onder
andere naar boven in gesprekken met scholen en ingevulde aanvraagformulieren.
We merken in de gesprekken met internbegeleiders en leerkrachten, dat er vanuit de leerkrachten
behoefte is aan ondersteuning bij de jonge kinderen uit groep 3 en 4.
Dit zijn veelal kinderen van ouders met een migratie verleden. Zij hebben een klein sociaal netwerk
waardoor het begeleiden van hun kinderen bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal moeizaam gaat.
Deze kinderen bouwen op hele jonge leeftijd al een taalachterstand op. En ondervinden hiervan hinder in
hun verdere schoolcarrière.
In een aantal gevallen die we opmerken zijn oudere broers en/of zussen al eerder betrokken geweest bij
Maatjes: Meer dan Huiswerk. Zowel de leerkrachten als de ouders hebben de begeleiding uit het project
als positief ervaren en willen dit ook graag voor deze jongere kinderen.
We gaan eind 2021/ begin 2022 onderzoeken of we met andere organisaties een samenwerking kunnen
opzetten. Deze kinderen hebben begeleiding nodig in de ontwikkeling van hun Nederlandse taal, maar
ook op sociaal emotioneel vlak zien we dat het belangrijk is dat er ondersteuning geboden gaat worden
aan deze kinderen.
Vaak krijgen deze kinderen nog geen huiswerk mee vanuit school. Daardoor vallen ze buiten de
omschreven doelgroep van het project. We willen gesprekken met andere
huiswerkbegeleidingsorganisaties en de gemeente Ede voeren om te onderzoeken of er mogelijkheden
zijn om de doelgroep uit te breiden zodat deze kinderen ook het profijt van begeleiding van een maatje
kunnen ontvangen. We denken aan een traject waarbij de vrijwilliger functioneert als Taalmaatje.
Door vroegtijdig in te zetten op ondersteuning bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal wordt er
preventief geanticipeerd om een mogelijke achterstand in de taal, die verder gaat dan alleen school
ontwikkeling, maar ook ten goede komt aan de groei op andere ontwikkelingsgebieden. Daarnaast vormt
het eventueel ook een basis voor huiswerkbegeleiding op langere termijn. Het hele gezin kan zo
profiteren van de taalondersteuning die geboden wordt aan het kind/de kinderen.
Door samenwerking met "De VoorleesExpres", gesprekken met de gemeente en scholen willen we in de
loop van 2022 een helder beeld hebben van mogelijke ondersteuning vanuit ons project en
samenwerking met betrekking tot deze doelgroep.
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9. FINANCIEEL OVERZICHT
Inkomsten
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Kosten

Gemeente Ede
Fondsen
Scholen
Bedrijven
Maatschappelijke org.

€ 47.500
€ 10.300
€ 5.000
€ 5.000
€ 3.500

Personeel
Ontwikkeling
Vrijwilligersbudget
Training en inspiratie
Huisvestingskosten
Communicatie & PR
Bijdrage landelijk netwerk
Kantoorkosten
Accountantskosten
Opbouw continuïteitsreserve

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

53.150
3.500
1.250
2.750
250
2.000
750
3.550
2.100
2.000

Totaal inkomsten

€ 71.300

Totaal kosten

€

71.300

Resultaat

€

0

