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VOORWOORD
Op het moment dat we in januari 2020 proostten op het nieuwe jaar, zag 2020 eruit als een mooi en
veelbelovend jaar. COVID-19 was op dat moment een klein virusje dat ergens ver weg was ontstaan en
in onze beleving waarschijnlijk ver weg zou blijven. Hoe anders verliep 2020. Corona en de lockdown
hield iedereen het hele jaar in zijn greep. Ook binnen Stichting IBCE stopte alles, met name toen ook
de basisscholen dicht moesten. Later in het jaar hebben de activiteiten van de Creatieve Werkruimte,
huiswerkbegeleiding en het project Kans toch voor het grootste deel plaats gevonden. In dit jaarverslag
2020 kunt u lezen over onze activiteiten en projecten die we online of in aangepaste vorm op locatie hebben
voortgezet met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
Het bestuur kan ondanks alles terugkijken op een mooi jaar waarin veel is gebeurd. Als voorzitter van
Stichting IBCE neem ik u graag in vogelvlucht mee in een aantal voor ons belangrijke gebeurtenissen. In het
begin van de lockdown hielden we zoveel mogelijk contact met onze vrijwilligers en deelnemers via de app,
kaartjes, versturen van mondkapjes etc. Om iedereen een hart onder de riem te steken en ze te laten weten
dat we aan ze dachten.
Zoals wellicht bekend vindt een groot deel van onze activiteiten plaats, verspreid over diverse locaties in
Leidschendam: De Plint, De Waterlelie, SenW Dobbelaan en De Valkhof. Na het vertrek van Vluchtelingenwerk
naar de Dobbelaan (SenW) zijn wij op de Valkhof blijven zitten. Dat is tijdelijk, het pand wordt te zijner tijd
gesloopt. Wij hopen dat wij in samenspraak met de Gemeente kunnen toewerken naar een langduriger
oplossing. De vele informatie over RIVM-richtlijnen en restricties hebben we in diverse talen zoals Tigrinya,
Arabisch en Turks verspreid onder onze verschillende doelgroepen.
Vlak voor de zomer werd vanuit de Gemeente L-V een beroep op ons gedaan om voor de jeugd in
Leidschendam zomeractiviteiten te organiseren, omdat veel kinderen niet op vakantie zouden gaan. Dit
resulteerde in een programma van 8 weken waarin we onze jeugd meenamen naar allerlei buitenactiviteiten
zodat ze toch nog een leuke zomervakantie konden beleven. Ook organiseerden we vanaf half december
extra winteractiviteiten zoals gamen, PlayStation, knutselen, voetballen en we organiseerden een mondkapjes
kleurwedstrijd.

•

Stichting Maagdenhuis

•

Kansfonds

•

PIN

•

Van Ravesteynfonds

•

Rabobank

•

Vanden Santheuvel, Sobbe

•

VSB

•

Jongeren belangen

•

Kinderzorg

•

Stichting Boschuysen

•

Stichting Zonnige Jeugd

•

Fonds Sluytermanvanloo.

Veel plezier met het lezen van het Jaarverslag 2020!
Voorzitter Stichting IBCE
Beatris Rocha

Helaas hebben we in 2020 ons zeer gewaardeerde Project Culinaire Maaltijden op dinsdagavond in de Plint
geheel moeten stoppen. We hopen in de toekomst deze activiteit weer te kunnen opstarten. Iris Beers,
projectleider van het project Kans vertrok in 2020. Wij hebben een vervanger gevonden in de enthousiaste en
zeer betrokken Wendela de Weger. Wendela was eerder actief als vrijwillig coördinator Huiswerkbegeleiding
binnen het project Kans en is sinds september onze nieuwe projectleider Kans. In 2020 vonden wij een
nieuwe penningmeester in Sharine Braams-Heijnders. Zij zal Jan Nienhuis vervangen, die jarenlang onze
penningmeester is geweest. Sharine is een enthousiaste en deskundige dame met een achtergrond als
accountant en heeft al voor diverse stichtingen de rol van penningmeester bekleedt. Wij zijn Jan ontzettend
dankbaar voor al zijn inzet en advies de afgelopen jaren en zijn erg blij dat hij als adviseur verbonden zal
blijven aan onze Stichting IBCE.
Wat was 2020 een absurd jaar, maar wat mogen we trots zijn dat we in totaal 600 kinderen, ouders en
overige deelnemers hebben kunnen bereiken.
We zijn onze medewerkers, vrijwilligers en deelnemers daarvoor ontzettend dankbaar en waarderen des te
meer dat zij betrokken en actief zijn gebleven, ondanks de vele beperkingen. Ook zijn we onze sponsoren en
subsidiegevers, sympathisanten en overige relaties dankbaar voor alle steun en betrokkenheid.
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•

Gemeente Leidschendam-Voorburg

•

Vlietwensen

•

Oranje Fonds

•

Fonds 1818

•

Haella Stichting

•

Kinder Hulp
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Hoofdstuk 1: De belangrijkste resultaten van 2020
Ook in 2020 ziet het jaarverslag er qua opmaak hetzelfde uit als voorgaande jaren. De focus ligt op
wat er gedaan is en wat hiermee is bereikt, met als doel het geven van inzicht voor derde, sponsoren
en andere lezers.

De hoogtepunten van 2020 in een beknopte versie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De impact van COVID19;
Ruim 90 kinderen hebben in 2020, ondanks de beperkte mogelijkheden, meegedaan aan
activiteiten;
In 2020 hebben 60 leerlingen deelgenomen aan huiswerkbegeleiding;
Aan het Project Creatieve Werkruimte (PCW) hebben 20 kinderen meegedaan, er waren
boetseerlessen, en veel schilder- en knutselactiviteiten;
Kinderen koken met ouder; 20 kinderen hebben deelgenomen;
Het Project Culinaire Maaltijden voor ouderen kon na maart vanwege Covid geen doorgang
vinden;
Stichting IBCE heeft een vertrouwenspersoon gekregen;
Bestuurslid Jan Nienhuis trad terug als penningmeester en wordt opgevolgd door Sharine Brahms;
Wendela van Haeften is de nieuwe projectleider voor het project Kans geworden, voorheen was
zij al vrijwillig coördinator. Zij volgt Iris Beers op;
Dankzij Fonds Kinderhulp hebben we 30 jongeren nieuwe schoenen en jassen kunnen geven en
aan 10 jongeren laptops;
Er zijn veel alternatieve en creatieve activiteiten uitgevoerd zowel online als fysiek;
Door Covid hebben oudere vrijwilligers soms tijdelijk afgezegd maar hebben we vooral gedraaid
op onze jongere vrijwilligers (vaak oude deelnemers), waarvoor hulde;
Ondanks Covid hebben we toch verschillende stagiairs een stage kunnen bieden.

van digitale/online activiteiten.

Stagiaires
Naast een hoop vrijwilligers zijn er ook een aantal stagiaires betrokken bij de Stichting IBCE. Deze
stagiaires helpen vanuit hun opleiding om dingen binnen de Stichting IBCE op rolletjes te laten
verlopen. Er zijn zowel MBO als HBO studenten aanwezig die elk hun eigen opdracht en/of taak
krijgen. Op dit moment zijn er 9 maatjes/studenten ( 6 hiervan maatjes voor de statushouder
jongeren) betrokken.
Jaarlijks doen 12 stagiaires mee met het Maatjes project van Project Kans. De andere stagiairs
helpen bij de andere projecten zoals Huiswerkbegeleiding en de Creatieve Werkruimte.

Indeling
De indeling ziet er als volgt uit: we beginnen met project Kans. Daarna wordt er gekeken naar
diverse andere reguliere projecten die dit jaar hebben plaatsgevonden. Daarna gaan we in op wat
zakelijke aspecten binnen de Stichting IBCE, denk aan werving en selectie en bijvoorbeeld visie en
missie. En als laatste wordt er nog gekeken naar wat algemene zaken.

De belangrijkste aandachtspunten van 2021
•
•
•
•

Vanaf het najaar 2020 hebben we verschillende lokalen van de Valkhof in gebruik, voor 2021
moeten we met de gemeente op zoek naar een definitieve locatie;
Opnieuw starten van activiteiten die vanwege Corona niet of beperkt plaats hebben gevonden;
Opnieuw starten van de cursus financiële educatie in het kader van preventie;
Aan kinderen en ouders meer bewegingsactiviteiten buiten aanbieden.

Vrijwilligers
De Stichting IBCE heeft in 2020 steun gekregen van ruim 60 vrijwilligers. Deze vrijwilligers
helpen de Stichting IBCE waar nodig, bieden ondersteuning bij lessen en workshops , koken, als
nodig is individuele mensen begeleiden en helpen met het bedenken en uitvoeren van nieuwe
(maatschappelijke) ideeën. Door Covid hebben veel oudere vrijwilligers niet meegedaan. Daar
tegenover stond dat veel jonge vrijwilligers zich extra hebben ingezet bijvoorbeeld door het opzetten
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Hoofdstuk 2: Het project Kans
Met project Kans wil de
Stichting IBCE gerichte
ondersteuning bieden
aan statushouders en
hun kinderen door
middel van een
samenhangend
activiteitenaanbod.
Project Kans is
gestart in augustus
2018 en hierna
doorgegaan met brede
bekendheid onder
de sociale partners
en statushouders/
gezinnen in met name
Leidschendam en wordt
met veel enthousiasme
door een groot team van vrijwilligers gedragen. Kinderen en ouders voelen zich thuis bij onze educatieve
activiteiten die hen dankzij een positieve benadering en in een veilige sfeer een geschikte omgeving bieden
voor hun ontwikkeling.
Dit jaar konden minder activiteiten plaatsvinden. Gelukkig kon een groot gedeelte van het jaar nog wel
taalbegeleiding plaatsvinden, dit gebeurde dan online. Omdat er geen activiteiten van project Kans plaats
konden vinden in de Bredeschool, i.v.m. Corona maatregelen. Het excursie programma viel dit jaar in het
water. Het Maatjes project kon gelukkig wel doorgaan.
Corona heeft een grote invloed gehad op ons programma. Per 16 maart zijn alle activiteiten van het Project
Kans stopgezet. De vrijgekomen tijd is aangegrepen om aan projectontwikkeling te doen. Daarnaast is
geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten online plaats te laten vinden. Soms lukte dat goed en soms was
dat heel moeilijk. De doelgroep kenmerkt zich door weinig kennis van computers te hebben. Veel kinderen
beschikte ook niet over een laptop. Over het algemeen konden ze wel gebruik maken van een telefoon van
één van de ouders. Zodoende is er besloten om twee activiteiten voor kinderen online door te laten gaan:
taalbegeleiding en de dansles. De taalbegeleiding werd in haar vorm wel wat aangepast. Er vond eerst een
kort gesprek plaats met de kinderen over hoe het ging thuis en of zij vragen hadden. Daarna werden er 1 of
2 verhalen voorgelezen. Ten slotte kregen de kinderen nog een opdracht om thuis mee aan de slag te gaan.
In het begin was de animo goed, later liep het wat terug. De dansles (eerst fysiek, daarna online) vormde een
welkome afwisseling voor de kinderen die toch weinig bewogen tijdens de quarantaine. De groep was echter
wel vrij klein. De danslessen waren nét voor de coronatijd begonnen en de groep was nog redelijk klein (8
deelnemers), deze kinderen zijn wel structureel aanwezig geweest tijdens de zowel online als ‘offline’ lessen.
Hieronder beschrijven we de lopende activiteiten in 2020 die gerekend worden tot het project Kans:

Taalbegeleiding voor kinderen
Dit is taalondersteuning door middel van sport en spel. Er is 1 vrijwillige coördinator en er zijn 4
ondersteunde vrijwilligers. Project Kans bood in 2020 taalbegeleiding aan 35 kinderen uit zeven verschillende
landen: Syrië, Oeganda, Koerdistan, Eritrea, Armenië, Albanië en Libië. De deelnemende kinderen waren
tussen de vijf en dertien jaar oud. Sommige kinderen wonen al een paar jaar in Nederland, maar een groot
aantal kinderen pas een aantal maanden. De twee uur durende taalbegeleiding werd op maandagmiddag
in de Brede school de Waterlelie gegeven. Per bijeenkomst waren gemiddeld 18 kinderen, drie vrijwilligers
en een vrijwillige coördinator aanwezig. De lessen waren thematisch opgebouwd en verdeeld in een
vaste structuur: kringactiviteiten (voorlezen, herhalen eerder aangeboden woorden, zingen, kringgesprek,
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meerdere schriftelijke taalopdrachten, een creatieve opdracht en een bewegingsactiviteit. Door de lessen
thematisch aan te bieden, vergrootten de kinderen hun woordenschat in overzichtelijk aangeboden clusters.
Enkele thema’s waren: Onderwijssysteem en Gezondheid systeem in Nederland.

Huiswerkbegeleiding voor jongeren
Op maandag is er huiswerkbegeleiding, dit is vooral één op één. De gemiddelde leeftijd is ongeveer tussen
de 10-18 jaar oud. Het doel van de huiswerkbegeleiding is vooral hulp en ondersteuning bij het maken van
het huiswerk, ritme aanleren en het helpen met bestuderen van te leren stof. De begeleiding bestaat uit
het op weg helpen bij het maken van huiswerk, het aanleren van leerstrategieën (bijvoorbeeld het maken
van flitskaartjes, woordspinnen en samenvattingen). Maar ook het overhoren van geleerde stof was een belangrijk onderdeel. De huiswerkbegeleiding van project Kans vind normaal plaats in Bredeschool de Waterlelie op maandagavond. Door Corona was de Waterlelie een groot gedeelte van het jaar dicht. Daarom is veel
van deze begeleiding online door gegaan.

Jongerenmaatjes
Dit is een onderdeel van project Kans waarbij de nadruk ligt op sociale integratie en maatschappelijke participatie. De leeftijd van de kinderen is 12-20
jaar en deze worden gekoppeld aan een jongere die geboren/opgegroeid
is in Nederland. Het algemene doel van deze activiteit is om de sociale
integratie en maatschappelijke participatie van nieuwkomers tussen de 12
en 20 jaar te bevorderen door koppeling aan een jongere die in Nederland
is geboren en/of is opgegroeid.
Uitgangspunten:
• Jongeren ondersteunen jongeren;
• Wederzijdse kennis van elkaars leefwereld en respect voor elkaar versterken;
• Jonge statushouders worden wegwijs gemaakt in de samenleving en in de eigen gemeente;
• Op informele wijze oefenen met de Nederlandse taal.
Het Maatjesproject had in 2019-2020 twee zeer capabele coördinatoren die samen een goed team vormde.
Zij hebben het Maatjesproject echt kunnen doen opleven. In oktober 2020 zijn er weer nieuwe maatjes
geselecteerd, die via verschillende hogescholen een stageplek zochten. Eind oktober waren er in totaal zes
maatjes geselecteerd. De jongeren waaraan maatjes gekoppeld worden, zijn geselecteerd uit het eigen
bestand van IBCE, zoals de taal- en spelbegeleiding, de Creatieve Werk Ruimte en de huiswerkbegeleiding.
Voordeel van deze werkwijze hiervan was dat de jongere en hun ouders (al) bekend waren bij IBCE. In
november hebben de coördinatoren een training aan de maatjes gegeven en de kennismaking en koppeling
maatje/jongere vond begin januari plaats. Vervolgens zijn de maatjes enthousiast gestart met het contact
leggen, elkaars leefwereld ontdekken, aftasten wat jongere en maatje zoal beweegt en samen uitzoeken
welke activiteiten beide aanspreken. Medio januari gaf één van de maatjes aan te willen stoppen, omdat
zij haar studie had beëindigd. De jongere gaf aan wel een nieuw maatje te willen maar vond het ook niet
erg om daarmee nog even te wachten. Er is toen ook nog één nieuw maatje aangesloten bij het project. In
februari hebben de coördinatoren een eerste intervisiebijeenkomst voor de maatjes georganiseerd, waarin
vooral casussen m.b.t. normen en waarden zijn behandeld. Inmiddels begonnen de eerste tekenen van het
Coronavirus binnen te druppelen en medio maart kwam het tot een lockdown. De maatjes moesten een
nieuwe manier vinden om in contact te blijven met de jongere. I.p.v. samen activiteiten ondernemen, werd
het ‘nieuwe normaal’ videobellen en skypen. Hierdoor bleven de maatjes en de jongere toch met elkaar in
contact en werden wekelijks digitaal of via de smartphone verschillende onderwerpen met elkaar besproken,
zoals hoe om te gaan met de maatregelen tijdens de coronacrisis. Ook de teamoverleggen en intervisie
bijeenkomsten tussen de coördinatoren en de maatjes werden digitaal vormgegeven. De jaarafsluiting met
de drie overgebleven maatjes heeft in juli, gelukkig weer fysiek plaats gevonden. De maatjes nemen dan
afscheid en maken plaats voor nieuwe maatjes. In totaal hebben de maatjes gemiddeld zo’n 125 uur aan de
jongere besteed.
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Hoofdstuk 3: Reguliere activiteiten en Andere
projecten

werk en kunnen eventueel aanspraak maken op 1-op-1 begeleiding. Ze krijgen dus meer aandacht en we
hebben sowieso genoeg begeleiders om hun allemaal te helpen. Ook overleggen we met de ouders wat
de beste leertactieken zijn om de kinderen iets bij te brengen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan tekenleren en
rekenspellen gedaan. Tekenleren is een vorm van leren waarbij tekeningen worden gemaakt die als uitleg
dienen. Met rekenspellen hebben kinderen plezier en als ze plezier hebben leren ze ook iets sneller.

Huiswerkbegeleiding/Schoolloopbaanbegeleiding

Begeleiding

Gemiddeld nemen er normaal ruim 80 leerlingen per week deel aan onze huiswerk- en studieloopbaanbegeleiding
activiteiten.

Begeleiders worden klaargestoomd door de eerste weken met begeleiders mee te lopen die er al langer
werken. De begeleiders krijgen langzamerhand steeds meer te doen tot het moment dat ze alles zelf kunnen.
Tijdens het meelopen krijgen ze tips en worden ze getest om uit te vinden wat hun zwakke punten zijn zodat
ze aan de zwakke punten kunnen werken. Na de weken mee te hebben gelopen gaan ze aan de slag als
begeleiders. Een paar senior-begeleiders houden nog voor een paar weken in de gaten of de begeleiders het
wel juist doen en of ze het ook eigenlijk het werk aankunnen. Onze reguliere activiteit: Huiswerkbegeleiding/
schoolloopbaanbegeleiding

Op maandag, woensdag & zaterdag komen de leerlingen voor de studieloopbaanbegeleiding en huiswerkbegeleiding
naar de Valkhof 67 in Leidschendam. Maandag en woensdag zijn voornamelijk bedoeld voor middelbare scholieren.
Maandag en woensdag zijn we vanaf 18:00 t/m 20:00 open. Maandag en woensdag zijn voornamelijk bedoeld voor
middelbare scholieren. Op zaterdag komen er vooral basisscholieren vanaf groep 3 bij ons, de tijden zijn vanaf 13:30
tot 17:00.
Alle leerlingen zijn welkom, jong en oud. Sommige leerlingen komen van jongs af aan en anderen komen op een
wat latere leeftijd. Ook qua niveau en groepen verschillen de leerlingen van elkaar. Wij hebben op het moment 5
leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Dit jaar hebben wij gemiddeld minder leerlingen dan voorheen die in
groep 8 hebben gezeten, 3 van deze leerlingen zijn naar het HAVO/VWO gegaan.
Een paar van de succesfactoren zijn voor ons vanzelfsprekend: Wij hebben directe contact met de doelgroep, hierbij
wordt bedoeld dat wij één op één contact hebben met onze leerlingen en hun ouders. Zo zijn wij op de hoogte van
hun situatie en hun resultaten. Veel oud-leerlingen worden ook begeleiders hier, waardoor ze beter in staat zijn om
de doelgroep te begeleiden en te ondersteunen met hun school- en thuissituatie. Veel van onze begeleiders zijn ook
voorbeeld figuren van onze doelgroep zoals: oud-raadsleden, notaris, oud-leraren, HBO- en Universiteit leerlingen.
Wij beschikken over een heleboel middelen zodat de leerlingen gestimuleerd worden om te studeren. Denk hierbij
aan laptops, schoolboeken, leesboeken, schoolborden en een veilig en comfortabel schoolgebouw. Leerlingen mogen
overal gebruik van maken, zolang zij er baat bij hebben.

Het doel van huiswerkbegeleiding is kinderen studievaardigheden bij brengen en om ze te leren zo
zelfstandig mogelijk te laten leren werken. Huiswerkbegeleiding biedt hulp aan leerlingen tussen 6 en 18
jaar. Deze leerlingen krijgen hulp bij vakken waar zij moeite mee hebben. Verschillende leerlingen die aan
onze huiswerkbegeleiding meededen komen uiteindelijk op een HBO of de universiteit terecht. Daarnaast
komen veel leerlingen met plezier hiernaar toe en bieden wij ze een leuke en veilige omgeving aan. Het
zijn vooral leerlingen met een migratieachtergrond. Die een achterstand hebben op school, wij bieden hun
ondersteuning omdat hun ouders vaak niet de Nederlandse taal machtig zijn of omdat ze laag opgeleid
zijn. Vanuit het project hebben we ook goed contact met de ouders. Zij worden geholpen bij contacten met
instanties en ze krijgen voorlichting over “Onderwijssystem in Nederland”
Voor basisschoolleerlingen is huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag vrijdag van 13.00 t/m 15.00 uur
op zaterdag van 13.00 t/m 17.00 uur basis school leerlingen, voor voortgezet onderwijs is dit op maandag,
woensdag van 18.00 t/m 20.00 uur.
Door corona hadden we minder leerlingen dan normaal, het waren er ongeveer 50.

De begeleiders zijn in staat om in te leven en aan te passen op het gedrag van de leerlingen. De begeleiders gaan
één-op-één geduldig manier aan de slag met de leerlingen om het maximale uit de leerlingen te halen. Vertrouwen
is hierbij erg van belang. Vijf van onze begeleiders zijn als leerling hier begonnen, zij helpen nu met verschillende
activiteiten mee. Zij kunnen de leerlingen extra goed begrijpen en begeleiden omdat zij in hetzelfde leerweg hebben
gezeten.

We werkten met vaste jonge begeleiders bestaande uit Vipushan, Rayan, Jasper, Menno, Astrid, Cagatay en
Cemil. Verder zijn er stagiaires en vrijwilligers die ons ondersteunen waar nodig is.

Wij accepteren alle culturen. Wij streven ernaar om het maximale uit de leerlingen te halen, ongeacht hun
achtergrond of komaf. Wij geloven erin dat elke leerling de potentie heeft om dat (bij ons) te bereiken. Kortom:
iedereen is welkom.

Wij investeren niet alleen in schoolwerk maar ook in de leerling zelf. Er zijn nu vier begeleiders die vroeger
zelf hebben deelgenomen aan de IBCE huiswerkbegeleiding. Ze begrijpen en kennen de doelgroep en kunnen
ze daardoor ook beter ondersteunen.

Werving
We werven ieder jaar leerlingen door ervoor te zorgen dat de leerlingen tevreden met ons zijn. Hun cijfers
stijgen door onze inzet en dat zien de ouders ook. De ouders zullen dan ook bij andere ouders aanraden
om hun kinderen naar ons toe te sturen. Ook zijn we heel actief op sociale media. Door actief te zijn op
sociale media ziet de buitenwereld ook wat er allemaal gebeurt in de huiswerkbegeleiding. Ook zijn er bij
welzijnsorganisaties en scholen folders van ons. Onze leerlingen zeggen ook tegen hun klasgenoten dat ze
op huiswerkbegeleiding zitten en dat ze daardoor hogere cijfers halen. Dat willen hun klasgenoten ook en
daardoor komen ze ook naar onze huiswerkbegeleiding.

Begeleiding kinderen Speciaal Onderwijs

Zij hebben tijdens corona allerlei online mogelijkheden verzonnen om in contact te blijven met kinderen die
wij fysiek niet kunnen bedienen. De deelnemers waren daar heel blij mee.

De effecten van de huiswerkbegeleiding is dat de doelgroep meer in staat is om zelf oplossingen voor
problemen te kunnen vinden. Doordat nieuwe manieren worden aangeleerd om iets te leren krijgt de
doelgroep een ruimere keuze van leren waardoor de kans groter is dat de doelgroep in staat is om zelfstandig
te leren. Ook wordt efficiënt denken bijgebracht waardoor de doelgroep sneller tot de oplossing kunnen
komen. Door de hulp van de huiswerkbegeleiding is de doelgroep in staat geweest om goeie resultaten te
halen en over te gaan. Er zijn veel leerlingen die dankzij de ondersteuning van huiswerkbegeleiding hun
schoolachterstand hebben ingehaald.
Werkwijze: De leerlingen dienen zelf huiswerk mee te nemen en weten waar ze hun online lesmaterieel
kunnen vinden. Ook dienen ze de begeleiders respectvol te behandelen. Bovendien moeten de leerlingen
aan het werk blijven en mogen ze niet alleen komen voor ontspanning. Daarnaast vinden wij het een
belangrijke regel dat iedereen elkaar met respect ongeacht achtergrond en geloof. Tijdens Corona bleek dat
er problemen waren met devices, veel gezinnen hadden geen geschikte laptop.

Kinderen van het speciaal onderwijs krijgen aangepast begeleiding. Ze worden vaker gecontroleerd op hun
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Werven leerlingen: Op het moment wordt de doelgroep verworven door het verspreiden van het woord.
Ouders van leerlingen die goeie resultaten halen raden andere ouders aan om hun kinderen bij ons in te
schrijven. Verder is er een Facebook pagina waarop foto’s van activiteiten zijn geplaatst om te laten zien wat
er allemaal gebeurt.

Excursie met leerlingen
Eens per jaar wordt een uitje georganiseerd met de begeleiders en leerlingen. Ene jaar is bowlen en de andere
jaar is het de Efteling. De leerlingen hebben het de afgelopen jaren voor de Corona veel plezier gehad in
de uitjes en ze willen ook elk jaar mee met het uitje. Jammer genoeg kon het uitje vorig jaar niet doorgaan
wegens Corona, maar er wordt gehoopt dat het deze jaar nog mogelijk is.

Verhalen van begeleiders die vroeger zelf deelnemers waren
Vipushan: Ik kwam vroeger hier als leerling. Nu ben ik hier begeleider die voornamelijk les geeft in biologie,
scheikunde, natuurkunde, geschiedenis, wiskunde en informatica. In het dagelijks leven ben ik een student
van de opleiding Bio-Informatica. Mijn doel is om leerlingen zelf een methode van leren te ontwikkelen zodat
ze makkelijker zelf nieuwe stof kunnen leren.

Project Culinaire maaltijd
Het doel van het project Culinaire Maaltijd is
de afstand tussen oudere statushouders en
autochtone ouderen uit de wijk te verkleinen
door ze te activeren, uit hun isolement te
halen en in contact te brengen met elkaar. Op
deze manier kunnen oudere buurtbewoners
elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en
samen gezond eten. Elkaars eetgewoonten
leren kennen vanuit verschillende culturele
achtergronden. Voor de statushouders biedt
deze entourage tevens de gelegenheid tot
oefenen van de Nederlandse taal.
Naast bovengenoemde doelen willen we positieve gezondheid onder de aandacht brengen vanuit
een multiculturele achtergrond en informele thema’s behandelen om de kennis en het begrip voor de
Nederlandse en andere culturele gewoonten te vergroten.
De kookmanieren van de vrijwilligers uit deze landen is totaal anders dan we in Nederland gewend zijn en
merken we dat een begin van een fusion tussen de verschillende culturen is ontstaan. We leren van elkaar en
ook door tesamen naar andere invloeden te kijken ontstaan er nog meer creatieve ideeën en creaties.

Jasper: Ik kwam hier vroeger als leerling. Nu ben ik hier begeleider en ik ondersteun leerlingen voornamelijk in
geschiedenis, maatschappijwetenschappen en wiskunde. Mijn doel is dat leerlingen meer vertrouwen krijgen
en denken in kansen in plaats van barrières. Ik ben zelf HBO student bestuurskunde.

Normaal komen veel bewoners uit de omgeving van De Plint (waar gekookt wordt) eten tijdens deze
avonden. Maar er komen ook deelnemers vanuit de hele gemeente. De deelnemers zijn vaak oudere mensen.
De Plint was voor een groot gedeelte van het jaar dicht voor deze activiteiten en de ouderen behoren
bovendien tot de kwetsbare groepen.

Corona

Tot half maart hebben wij op dinsdagen het Project Culinaire Maaltijden kunnen aanbieden. Helaas hebben
we dus vanaf maart 2020 geen maaltijden meer kunnen organiseren. We hopen in de loop van 2021 dit zo
snel mogelijk weer op te pakken.

Door Corona hebben oudere vrijwilligers ook hier vaak tijdelijk afgezegd. Daarom hebben
vooral jongere vrijwilligers (vaak oud deelnemers) dit jaar bijgedragen een het begeleiden
en het contact houden met de jongeren.
Ze ontwikkelden bijvoorbeeld een online tool (IBEROBLOX) om online in contact te blijven
maar ook om te gamen en samen online spellen te spelen.

Project Creatieve Werkruimte (PCW)
In september 2020 is gestart met de Creatieve werkruimte voor kinderen (voorheen heette
dit project Huiskamerproject).. Dit vindt plaats op woensdagmiddagen van 12:30-17:00 uur.
Hierbij gaat een vrijwilliger samen met de kinderen opzoek naar verborgen talenten. De
kinderen leren om op een speelse wijze om te gaan met leeftijdsgenoten. Tevens maken ze
kennis met kinderen uit verschillende culturen en leren ze functioneren in een groep.
Tijdens dit woensdagmiddagprogramma wordt er op allerlei
creatieve manieren geprobeerd om te ontdekken waar de talenten
en interesses van de kinderen liggen. Dit kan variëren van knutsel
lessen tot danslessen. Tijdens deze middag worden de kinderen
gestimuleerd om samen te werken, mee te doen en door midden van
interactie met de docent en met elkaar te leren.
Tijdens deze lessen werd gewerkt met bepaalde thema’s. Zo is er met kerst geknutseld
met een kerstthema. Er zijn thee lichtjes gemaakt, kerstslingers en kerstkaarten. Ook
zijn er met de herfst vogelvoerhapjes gemaakt.

Huiskamerproject
Tot half maart werd dit georganiseerd in de Plint. Het bestond uit verschillende activiteiten zoals dans,
schilderen, tekenen, mozaiek, etcetera. In verband met Corona is dit gestopt. Later is het project in de Valkhof
weer opgestart onder naam Creatieve Werkruimte. Onderdeel was: Samen koken met kinderen
Begin 2020 hebben wij regelmatig samen met kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar gekookt.
Zij hebben tijdens de cursus verschillende vaardigheden geleerd zoals samenwerken, receptjes volgen,
motorische vaardigheden ontwikkelen en leesvaardigheid ontwikkelen.

Financiële educatie
Dit project hebben we in 2020 niet kunnen starten, omdat er geen financiële middelen waren. Maar zien dat
onze doelgroep heel hard informatie nodig heeft over hoe ze goed met geld moeten omgaan. Daarom willen
we er alles aan doen om deze cursus in 2021 weer te gaan geven. De cursus zal worden gegeven voor twee
groepen (10-12 jaar en 13-18 jaar), ook worden ouders betrokken bij de cursus.
In 2020 is er wel iemand op woensdagen aanwezig geweest om vragen en problemen over financiën en
formulieren te kunnen beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste instanties.

Kerstactiviteiten/winteractiviteiten
Samen met de kinderen hebben we de afgelopen maanden ondanks de corona lockdown een aantal erg
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leuke creatieve lessen kunnen geven. Door de corona regels varieerde de groepsgrootte tussen de 3 en 12
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Door de wisselende samenstelling van de groep is er steeds gekozen
om een project te doen wat in een les afgerond kon worden. Daarnaast is er bij iedere les het onderwerp zo
gekozen dat de materialen op de leeftijd van de dan aanwezige kinderen aangepast kon worden. Dit vereist
enige voorbereiding en flexibiliteit tijdens de les omdat het vaak onbekend is welke kinderen van welke
leeftijd deelnemen. Het zou voor het effect van de lessen handig zijn om dit meer te structureren aan de
andere kant is het juist de flexibiliteit die momenteel goed werkt ook vanwege corona.
Half december zijn we gestart met het maken van kaarsenhouders en
het maken van kerstversiering voor in de boom. Beide keren hebben we
gebruik gemaakt van zelfdrogende klei. Deze werken zijn door sommige
kinderen in de lessen daarna geverfd. Verder zijn er in de kerstvakantie
kerstkaarten gemaakt die naar de diverse sponsoren en gemeente
gezonden zijn met een leuke kerstboodschap van de kinderen.
Door Corona en de lockdown hebben we veel voorgenomen activiteiten niet kunnen uitvoeren maar wel
alternatieven bedacht.
•

We hebben kinderen gekoppeld aan onze vrijwilligers en stagiaires. Elk kreeg 2 à 3 kinderen(basisschool)
om contact mee te houden en te blijven begeleiden;

•

Behalve online hebben sommige vrijwilligers ook fysiek samen met de jongeren in het park gewandeld en
gepraat;

•

We hebben een kerstboom neergezet, maar helaas konden de kinderen daar niet van genieten;

•

We hebben kerstkaarten die kinderen gemaakt hadden voor de lockdown aan onze contacten gestuurd
(gemeente contacten);

•

We hebben alle kinderen en ouders (van de IBCE doelgroep inclusief Project Kans) kerstkaarten gestuurd,
zodat de mensen weten dat we aan ze denken in deze moeilijke tijd;

•

We hebben contact gehouden met middelbare scholieren, en aangegeven dat ze altijd ons konden bellen
met vragen of problemen;

•

Twee gezinnen die hun kinderen bij ons op activiteiten zitten, die krap zaten, hebben we tijdens deze
Kerstperiode van etenswaren/voedsel voorzien;

•

We hebben gezinnen, die de Nederlandse taal niet beheersen, apart gebeld om te vragen hoe het met ze
gaat (Arabische en Koerdische gezinnen);

•

We zijn nog bezig, met het opzetten van een mondkapjes wedstrijd;

•

We hebben kleding gekregen van verschillende mensen en aan de mensen die het meest behoefte
hieraan hadden, weg gegeven;

•

Kinderen hebben regelmatig gespeeld op het Valkhof plein onder toezicht van begeleiders;

•

Begrijpelijke informatie over het nieuwe corona virus in Arabisch, Tigrinya talen naar de ouders van onze
kinderen verzonden;

•
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Drie begeleiders hebben een online programma ontwikkeld en op maandag, woensdag, zaterdag hebben
deze begeleiders online met jongeren contact onder gehouden en online bingo georganiseerd. (Zie stuk
van Vipusnhan hieronder)
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Korte verslagje van Huiswerkbegeleiding door vrijwilliger Vipushan
“Ik heb in de kerstvakantie een aantal keer contact gehad met het schoolmaatje (Karlijn) van Badr, Basil,
Ahmed, Amal, Aayaa en Omar.
Ze heeft contact opgenomen met vader om in te informeren of ze geïnteresseerd zijn in jouw aanbod voor
nieuwe schoenen of jassen.Door een overlijden in de familie was vader erg druk met andere zaken. Inmiddels
heb ik begrepen dat vader graag gebruik maakt van het aanbod.
Ik heb ook contact gehad met Alma om te vragen hoe het met haar is. Dat was een erg kort contact. Het gaat
goed met haar.
Ik heb ook gesproken met de vader van Lorin, Rooney en Bahar. En met Lorin. Het gaat goed met ze.
Ook zij maken graag gebruik van het aanbod voor nieuwe schoenen of jassen.
Ik heb alle actieve deelnemers van Kans een kerstkaart gestuurd. (35 kaarten)
Regelmatig Facetimecontact gehad met een aantal kinderen van de taalbegeleiding. Daarnaast heb ik
telefonisch contact gehad met drie deelnemers (en hun moeders) van de huiswerkbegeleiding. Het is best
wennen dat ze weer thuis onderwijs krijgen. Ik heb ze op het hart gedrukt dat ze altijd mogen bellen als er
iets is.
Vanmiddag bel ik opnieuw naar de App-groep van de taalbegeleiding. Ik hoop een spelletje te kunnen doen.
Dat was ik gisteren ook van plan maar dat lukte nog niet helemaal. Het is best een uitdaging om dat online te
doen. ”
Tekst brief die gestuurd is naar ouders voor de Winteractiviteiten en project Kans leerlingen om kinderen uit
te nodigen voor een online spel
“Namens de begeleiders schrijf ik u een brief met uitleg wat de komende plan is. Het plan is om een
evenement te organiseren voor kinderen waardoor ze contact kunnen onderhouden met zowel de
begeleiders als met andere kinderen. Hierbij hebben we als thema gaming gekozen omdat de kinderen hierbij
vanaf huis mee kunnen doen. Dit zorgt ervoor dat we aan de RIVM maatregelen kunnen houden en dat er
veel deelnemers mee kunnen doen.
Om het ook nog eens leeftijd vriendelijk te maken is er voor het spelplatform ROBLOX gekozen. Op
ROBLOX worden dan 5 spellen gekozen die voldoen aan de volgende criteria: Het is voor alle leeftijden,
het is makkelijk te handhaven, Het is niet moeilijk op te zetten en het moet leuk zijn. De kinderen kunnen
hierbij zelf via de chat praten met zowel de begeleiders die toekijken als met de andere kinderen. ROBLOX
heeft een chatfilter waarmee slechte woorden worden weggehaald. Ook het Nederlandse taal wordt erin
meegerekend. Verder is ROBLOX te spelen op computer, telefoon en de xbox1. Hierdoor is er een brede
keuze waardoor veel kinderen kunnen meedoen. Verder wordt het evenement gestreamd via Twitch waarbij
mensen kunnen meekijken. Er is hierbij één commentator die op beeld komt en commentaar spreekt op het
evenement. De commentator noemt ook wie eerste is geëindigd op een spel en benoemt ook de uiteindelijk
winnaar. Er is verder ook iemand die de score bijhoudt. Dit zorgt ervoor dat de commentator niet onder
zware druk staat en dat de commentator vol op zijn rol kan focussen.
Om dit alles te kunnen doen zijn er kosten bijgekomen. Onder andere een goed werkende microfoon en een
webcam dat een brede bereik heeft om zo de commentator goed op beeld te krijgen. Ook moet er worden
gekeken of de laptop waarbij de commentator streamt en de evenement host wel goed genoeg is. Het kan
namelijk zijn dat de momenteel gebruikte laptop niet de vereiste criteria heeft om het te kunnen streamen
en dat er dus wellicht een betere laptop en/of desktop in bezit moet worden genomen. Ook komen er nog
kosten voor het huren van private servers op ROBLOX.
Het evenement wordt gehost vanaf Valkhof waar ook de huiswerkbegeleiding en project kamer plaatsvinden.
Als het blijkt dat de kinderen het heel leuk vinden dan kan het een wekelijks activiteit worden waarbij elke
week een ander spel op een ander spelplatform wordt gehost.”
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Internationale vrouwendag
Stichting IBCE heeft samen met Woej en Creasi Internationale Vrouwendag op 8
maart in de Plint in Leidschendam-Voorburg gevierd. Thema van dit jaar;
Vrouwen en Vrijheid. Er waren verschillende activiteiten zoals muziek uit het
Midden-Oosten, dansen en eten uit verschillende windstreken. De opkomst was
ook prima. Met viering van Internationale Vrouwendag hebben wij aandacht
gevraagd voor Vrijheid en vrouwen wereldwijd. In Leidschendam-Voorburg
brengen wij vrouwen uit verschillende culturen met elkaar in contact.
Er was ook kinderopvang met een kinderprogramma , zoals
eierendopjes schilderen, schminken, knippen plakken en nog meer.
Deelname was gratis.
Vrouwen en Vrijheid. Hier onder Speech van ons spreekster
gemeente raadslid Natalie Reijnders.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. Na een verschrikkelijke oorlog wilden we de ellende van de
oorlog vergeten en een nieuw en beter bestaan opbouwen.
Is dat ook gelukt? in Nederland en West Europa heerst er vrijheid, maar in de rest van de wereld is dat anders.
In de tweede wereldoorlog stierven er vrouwen en meisjes in kampen en werden ze verkracht en vernederd
als troostmeisjes. Helaas gebeurt dat nog steeds. Denk aan de Yezidi meisjes die kort geleden verhandeld,
gemarteld, verkracht en misbruikt werden als slavinnen. Daar waar oorlog en geweld heersen, zijn vrouwen
en meisjes de eerste slachtoffers. Waarbij we ook de volgende generaties moeders en kinderen van een volk
verliezen.
Kunnen we hier in Nederland daar wat aan doen? Ja, laat je stem horen, ook in Nederland zijn vrouwen in de
politiek nog in de minderheid. Sluit je aan bij een partij en zorg dat we met zijn alle de vrijheid beschermen
ook en vooral voor de meisjes. Vrouwen, laat je stem niet verloren gaan.”

Zomeractiviteiten
In de zomer van 2020 verwachtten wij dat er meer mensen dan normaal niet op
vakantie zouden gaan i.v.m. Corona Virus pandemie. Daarom was het heel belangrijk
dat de Stichting IBCE zomeractiviteiten voor de kinderen uit de wijken Prinsenhof,
Heuvelwijk en Amstelhof van gemeente Leidschendam-Voorburg organiseerde.
Doel was om kinderen die niet op vakantie gaan een zinvol
en gevarieerd programma aan te bieden. Voor de zomer van
2020 hebben wij daarom een programma ontwikkeld. Op
basis van onze ervaringen van 2019 hebben wij de doelgroep
en de doelstellingen iets scherper gedefinieerd.

Thema
Nederland toen, nu en in de toekomst. Er waren 3 sub thema’s:
•

Sport en spel;

•

Creativiteit;

•

Cultuur en omgeving.
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De meeste kinderen die deelgenomen hebben aan het zomerprogramma kwamen uit de wijken Prinsenhof ,
Heuvelwijk en Amstelwijk. Op basis van de ervaringen van vorig jaar, voorzien we 2 leeftijdsgroepen:
•

Lagere school, van 6 tot ongeveer 12 jaar, eventueel nog verder uitgesplitst voor sommige activiteiten;

•

Middelbare school van 12 tot ongeveer 14 à 15 jaar.

Er is bewust gekozen voor een bovengrens, omdat de ervaring leert dat kinderen boven de 15 jaar vaak
andere interesses hebben en goed in staat zijn zelf hun tijd in te vullen.
De zomeractiviteiten gestaart in de week van 18 juli 2020 en beëindigd in de week van 23 augustus 2020.

Winteractiviteiten 2020
Ondanks de strenge maatregelen rondom de kerst, hebben wij als Stichting
IBCE, gezorgd voor een passend en invloedrijk programma in de kerstvakantie.

75 jaar vrijheid.
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Stichting IBCE heeft jongeren die niet op vakantie gaan een boeiend en leerzaam programma aangeboden en,
waarin spel en leren worden gecombineerd. Talentontwikkeling, cultuur en leren centraal stonden centraal

Voor IBCE is het belangrijk dat onze deelnemers weten dat wij altijd voor
ze klaarstaan, ook in deze moeilijke tijd. Daarom hebben wij ons allemaal
hard gemaakt om activiteiten te kunnen organiseren met de maatregelen in
achtneming. Zo zijn een basisscholen en middelbare scholen gekoppeld aan
onze vrijwilligers en stagiaires. Op die manier kregen de kinderen begeleiding
waar nodig en hadden ze iemand om af en toe mee te kunnen kletsen. Dit
werd voornamelijk online gedaan. Soms zijn de vrijwilligers/stagiaires ook
gaan wandelen met de kinderen. Voor gezinnen die de Nederlandse taal nog
niet beheersen, was er ook de mogelijkheid om contact te hebben in het
Arabisch, Turks en Koerdisch. Zo kregen ook deze gezinnen de mogelijkheid
om contact te onderhouden.
Op locatie werden er ook een aantal activiteiten georganiseerd voor kinderen van kwetsbare gezinnen.
Deze kinderen hebben in de les op woensdagmiddag kerstkaarten gemaakt, die we vervolgens hebben
verstuurd om mensen een hart onder de riem te steken. Ook konden de kinderen regelmatig, onder
toeziend oog van een begeleider, op het Valkhofplein komen buitenspelen. Verder heeft kunstenaar Monica
Winnubst rondom de kerstvakantie een aantal workshops gegeven aan de kinderen op woensdagmiddag.
Daarbij hebben ze veel verschillende creatieve dingen gedaan: tekenen, kleien, vogelhuisjes maken en
vogelvoer maken Met de feestdagen hebben vrienden van de Stichting IBCE er ook voor gezorgd dat er extra
levensmiddelen bij gezinnen met veel kinderen kwamen. Op die manier konden ook de gezinnen met minder
financiële mogelijkheden, een heerlijke maaltijd op tafel zetten. Daarnaast is er veel kleding en speelgoed
verzameld afgelopen tijd, deze zijn verdeeld onder verschillende gezinnen. Maar ook online worden er
allerlei activiteiten georganiseerd. Zo hebben drie begeleiders een heel programma ontwikkeld. Zo kunnen
de begeleiders online contact onderhouden met de jongeren en werd er een online bingo georganiseerd.
We hebben informatie van Pharos over het Corona virus in Arabisch en Tigrinya naar de ouders van onze
kinderen gestuurd. Ook stuurde we gesproken samenvattingen van persconferenties via WhatsApp, Facebook
en Instagram. Dit zodat, ondanks een eventuele taalbarrière, iedereen op de hoogte is van het actuele nieuws
vanuit de overheid.
Maar ook nu zijn we nog steeds continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Zo organiseerden
we een kleurwedstrijd, pub quiz en samen gamen en blijven we nieuwe activiteiten bedenken voor een
programma voor tijdens de lockdown.
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Hoofdstuk 4: Vrijwilligersbeleid
Stichting IBCE heeft een groot netwerk in de gemeente Leidschendam-Voorburg; bovendien staat zij met
haar activiteiten midden in de wijk. Medewerkers van de Stichting IBCE zijn al vele jaren zeer betrokken bij
de inwoners van Leidschendam-Voorburg en daardoor goed benaderbaar. Andersom kennen zij dus ook
veel mensen en kunnen vanuit die rol nieuwe vrijwilligers bij de Stichting IBCE betrekken. Bij de reguliere
activiteiten van IBCE worden vrijwilligers vaak geworven vanuit het participatiemodel. Mensen komen naar
activiteiten of volgen huiswerkbegeleiding bij IBCE. Ze leren en voelen zich op hun gemak bij de medewerkers
van IBCE die diverse culturele achtergronden hebben. Een volgende stap is zelf als vrijwilliger voor IBCE aan
de slag gaan. Deze vrijwilligers zijn doorgaans trouw aan de Stichting IBCE, kennen de filosofie van IBCE en
kunnen deze ook uitdragen. Naast het werven via het netwerk van IBCE en het participatiemodel, kunnen we
vrijwilligers zoeken via de Vrijwilligers Vacature Bank van het Vrijwilligerspunt, www.vrijwilligersvacaturebank.
nl.

Selectie

De vrijwilliger krijgt de basisinformatie over projecten en de activiteit(en) waarbij hij/zij ondersteuntop
papier en maakt kennis met de coördinator (als de coördinator niet al het eerste gesprek heeft gevoerd). De
coördinator en de vrijwilliger bespreken de taakverdeling en verwachtingen.

Begeleiding
In de vrijwilligersovereenkomst staat aangegeven wie de werkbegeleider is. Dit is doorgaans de coördinator
van de betreffende activiteit. De coördinator is op de hoogte van de wensen, motieven en mogelijkheden
van de vrijwilliger en, indien van toepassing, het leerplan. De coördinator stuurt de vrijwilliger aan en is het
eerste aanspreekpunt van de vrijwilliger.

Verzekeringen

Vrijwilligers voor het project Kans hebben kennis van en/of zijn zich bewust van de diversiteit aan (culturele)
opvattingen en ervaringen. Zij kunnen cultureel sensitief handelen of zijn in ieder geval bereid om te leren
een houding van interculturele sensitiviteit aan te nemen. Het geheel aan vrijwilligers vormt idealiter een
multicultureel team waarin mensen met diverse achtergronden zich in kunnen herkennen. Vrijwilligers weten
vertrouwen te wekken doordat ze dichtbij de doelgroep staan of regelmatig aanwezig zijn bij activiteiten.
Vrijwilligers zijn gemotiveerd en betrouwbaar. Vrijwilligers staan achter de doelen en het kernwoord van
activiteiten van Stichting IBCE: (zelf)vertrouwen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een verzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers,
maatschappelijk stagiaires en mantelzorgers. De verzekering is bedoeld voor de vrijwilliger die in min
of meer organisatorisch verband niet verplicht en onbetaald werk doet, met een maatschappelijk
belang voor anderen en/of de samenleving, mantelzorgers en maatschappelijk stagiaires. De collectieve
vrijwilligersverzekering is kosteloos. Het gaat om een complete dekking voor de vrijwilliger, uitgebreid
met onder meer rechtsbijstand en werkgeversaansprakelijkheid en een goede basisdekking voor
vrijwilligersorganisaties. Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt een secundaire
dekking. Dat betekent dat deze verzekeringen alleen van kracht zijn voor zover de schade niet is gedekt door
een andere verzekering, al dan niet van oudere datum.

Het kennismakingsgesprek en motivatiebeleid

Registratie persoonlijke gegevens

Weten wat de vrijwilliger zoekt in het vrijwilligerswerk is belangrijk bij werving, maar ook om de vrijwilliger te
behouden voor de organisatie. Bij het kennismakingsgesprek wordt daarom naar de wensen en motieven van
de vrijwilliger gevraagd.

De naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing het rekeningnummer van de
vrijwilliger worden geregistreerd in een vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilligersovereenkomst wordt fysiek
opgeslagen in een map die bewaard wordt bij de projectleider.

Deze motieven kunnen erg verschillen: iets willen betekenen voor anderen, het opbouwen van contacten,
zelfstandigheid, ergens bij horen, invloed uitoefenen op beleidsvorming, ontplooiingsmogelijkheden,
diversiteit aan taken, specifieke taken leren, inspiratie opdoen, ideële motieven. Goede begeleiding
betekent ook rekening houden met de mogelijkheden van de individuele vrijwilliger. Dat gaat niet alleen
over beschikbaarheid en flexibiliteit, maar ook over zelfstandigheid, fysieke mogelijkheden en een eventuele
uitkering (zie vrijwilligerswerk met een uitkering). Met de vrijwilliger wordt ook gesproken over eventuele
wensen op lange termijn. Als de vrijwilliger dat wenst stellen IBCE en de vrijwilliger gezamenlijk een leerplan
op. In dat leerplan staat ook aangegeven met welke regelmaat evaluatiegesprekken worden gevoerd.

De vrijwilligersovereenkomst en de persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal opgeslagen op de
computer van de projectleider en eventuele vervanger. De naam en het rekeningnummer van de vrijwilliger
worden, indien van toepassing, opgeslagen bij de verantwoordelijke met betaalfunctie. De grondslag voor het
verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG = gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst. E-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor communicatie binnen de
organisatie. Het adres wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Het rekeningnummer wordt alleen opgeslagen
indien er sprake is van onkostenvergoedingen /declaraties.

Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst, zie apart document.

Verklaring Omtrent het Gedrag
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Vergoedingen
De vrijwilligersvergoeding is afhankelijk van het type vrijwilliger. Voor verschillende activiteiten is de
regelmatige aanwezigheid van de dezelfde gezichten belangrijk om vertrouwen te wekken. We zetten
daarom met de vrijwilligersvergoeding in op vaste vrijwilligers die bereid zijn veel uren te maken. De
belangrijkste drijfveer is natuurlijk interne motivatie, de vergoeding is een waardering voor inzet en
betrouwbaarheid.

Stichting IBCE werkt met kinderen/jongeren , ouderen en vraagt vrijwilligers daarom om een Verklaring
Omtrent het Gedrag. Stichting IBCE kan gebruik maken van de gratis VOG regeling. De gratis VOG kan
alleen digitaal worden aangevraagd, dus niet via de gemeente. IBCE maakt gebruik van e-Herkenning en de
vrijwilliger moet een DigID hebben. De aanvraag verloopt via een speciaal ontwikkeld systeem.

We gaan hieronder uit van vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden uitvoeren voor Stichting IBCE:
•

Vrijwillige projectleider en vrijwillige coördinatoren: € 150,- per maand (bij 8 uur per week of meer,
anders aangepaste vergoeding);

Hierdoor wordt een vrijwilliger direct als zodanig herkend en hoeft hij of zij niet af te rekenen. Het indienen
van een declaratie bij de vrijwilligersorganisatie is dan ook niet nodig.

•

Overige vrijwilligers, tussen 4 en 8 uur per week werkzaam: € 75,- tot € 150,- per maand;
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•

Tolken en sprekers : € 4,50 per uur (bij bijeenkomsten of document vertalingen);

•

Jongerenmaatjes: op basis van declaraties, maximaal € 50,- per jaar;

•

Administratieve ondersteuning (vanuit huis): geen vrijwilligersvergoeding;

•

In principe krijgen jongeren onder de 18 of studenten die ondersteunen bij de huiswerkbegeleiding of
bijles geven geen vrijwilligersvergoeding, voor hen is het vooral een leerzame ervaring;

•

In alle gevallen van vrijwilligerswerk zonder vergoeding geldt dat er bij veel motivatie van de vrijwilliger
maar schrijnende financiële omstandigheden, toch kan worden besloten een uurvergoeding te geven;

•

Een vrijwilligersvergoeding is een onkostenvergoeding; de genoemde maximale bedragen zijn dus inclusief
reiskostenvergoeding, en voldoen aan de wettelijke grenzen:
22 jaar of ouder: max € 4,50 per uur, met een max van € 150 per maand;
Jonger dan 22 jaar: max € 2,50 per uur, met een max van € 150 per maand;
Per jaar: maximaal € 1500.

Vrijwilligerswerk met een uitkering Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen,
netwerk uit te breiden en om sociale contacten te onderhouden. Het is wel belangrijk dat de vrijwilliger vooraf
toestemming vraagt aan de sociale dienst of het UWV en, indien van toepassing, navraagt wat de gevolgen
zijn van het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk niet
verkleinen. Over het algemeen mogen vrijwilligers een vergoeding ontvangen, maar het is wel goed om dit
vooraf te overleggen. Voor jongeren onder de 27 jaar kan bijvoorbeeld een aparte regeling gelden.

Waardering
Vaste vrijwilligers krijgen in ieder geval met Kerst een leuke attentie / cadeaubon (t.w.v. € 20,-). Daarnaast
wordt eenmaal per jaar een uitje georganiseerd met de vaste vrijwilligers.

Training
Vrijwilligers krijgen in ieder geval jaarlijks een training over een relevant onderwerp zoals signaleren,
doorverwijzen, de sociale kaart van Leidschendam-Voorburg. Daarnaast krijgen vrijwilligers afhankelijk van de
taken die zij uitvoeren en de activiteit waarbij ze betrokken zijn aanvullende trainingen of bijeenkomsten. Het
kennismakingsgesprek en motivatiebeleid.

Vertrouwenspersoon
In 2020 hebben we de heer Aram Hasan bereidt gevonden om vertrouwenspersoon te worden voor Stichting
IBCE te helpen. Hij is van oorsprong Syriër en werkt als psychiater in de Geestelijke Gezondheidszorg. Men
kan contact met hem opnemen als er een probleem is met bestuursleden, projectleiders, vrijwilligers of
deelnemers van de Stichting IBCE.
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Bijlage A: Stichting IBCE

geweld en inburgering.

ANBI-verklaring
De Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) is een multiculturele welzijnsorganisatie,
opgericht in augustus 2001 door allochtone en autochtone studenten uit het Hoger en Wetenschappelijk
Onderwijs. De Stichting IBCE richt haar activiteiten op ontmoetingen tussen ’oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders
in Leidschendam-Voorburg, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en vrouwen (vluchtelingen) die
in een achterstandspositie verkeren. De werkzaamheden van de Stichting IBCE vinden plaats op het snijvlak
van de privéwereld van de jongeren, het gezin en de school. De relatie van de Stichting IBCE met de doelgroep
is direct: de vrijwilligers die de activiteiten uitvoeren behoren vaak zelf tot de doelgroep of komen daaruit
voort.
Door ouders van allochtone leerlingen, scholen en de leerlingen zelf is in gesprekken geconstateerd dat er een
grote kloof bestaat tussen de schoolwereld en de privé- omgeving van de leerlingen. Ook ervaringen van de
vrijwilligers van de Stichting IBCE (veelal uit de allochtone gemeenschap) bevestigen deze kloof. De scholen
en de ouders waren en zijn, ieder afzonderlijk, niet in staat deze kloof te overbruggen. Allochtone vrouwen
komen vaak uit een samenleving waar de vrouw minder actief deelneemt aan de maatschappij. Dat maakt
het voor deze vrouwen moeilijker hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

Stichting IBCE is officieel aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling), dit wil zeggen dat de
Stichting IBCE een algemeen nut beogende instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen
nut. Giften en legaten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. ANBI’s betalen geen schenkingsrechten.
De Stichting IBCE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 227244176.

Erkend Leerbedrijf
Sinds 2007 is Stichting IBCE onder Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
relatienummer 100023502 een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat de Stichting IBCE een stageplaats mag
aanbieden aan een mbo-leerling die opgeleid wordt voor een beroep in de zorg-, welzijns- of sportsector.
Ook HBO studenten (PABO en HEBO) kunnen bij onze organisatie hun stage lopen.

Missie
Met haar ondersteunende activiteiten op het gebied van educatie, sociaalpedagogische begeleiding en
advies bij sociale en emotionele vraagstukken wil de Stichting IBCE de school/maatschappelijke wereld en
de privéwereld van leerlingen zodanig met elkaar verbinden, dat leerlingen en jongvolwassenen zich in de
Nederlandse samenleving thuis voelen en zich kunnen ontplooien tot volwaardige en bekwame burgers.
Met informatiebijeenkomsten over diverse (Nederlandse) maatschappelijke thema’s, cursussen en
verkenningstochten door de eigen wijk en de stad, wil de Stichting IBCE deze vrouwen helpen om hun weg
te vinden. Ook probeert de Stichting IBCE deze vrouwen aan te moedigen om actief deel te nemen aan de
maatschappij door vrijwilligerswerk te doen of waar mogelijk te werken.
De activiteiten van de Stichting IBCE zijn erop gericht kinderen, jongvolwassenen maar ook volwassenen
vertrouwd te maken met de Nederlandse samenleving om hieraan op een volwaardige en zelfstandige
manier te kunnen deelnemen met inzet van hun capaciteiten en talenten. Dit doel wordt nagestreefd in
samenwerking met goed opgeleide vrijwilligers en studenten van verschillende hogescholen en universiteiten.

Visie
De Stichting IBCE heeft een samenleving voor ogen, waarin autochtone Nederlanders en nieuwe Nederlanders
met een andere culturele achtergrond op een open, tolerante en respectvolle wijze met elkaar samenleven
met inachtneming van de waarden en normen die in Nederland gelden. De Stichting IBCE huldigt het
standpunt dat een samenleving, waarin ruimte is voor verschillende culturele achtergronden de samenleving
ten goede komt en verrijkt.

Ontwikkeling
De Stichting IBCE heeft vanaf haar oprichting in 2001 met succes de begeleiding van jonge kinderen en
leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs ter hand genomen. Het aantal deelnemers uit deze
doelgroepen is elk jaar toegenomen. In de loop der jaren is de vraag naar ondersteuning toegenomen en heeft
de Stichting IBCE haar activiteiten verder uitgebreid. Stichting IBCE is naast het begeleiden van leerlingen,
actief betrokken in het maatschappelijk veld. Sinds haar oprichting is zij zich steeds meer gaan richten op
actuele thema’s, zoals het sociale leven, vrouwenemancipatie, participatie, interculturele dialoog, huiselijke
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Bijlage B: Financieel overzicht 2020

21.053

St. Nationaal Fonds Kinderhulp winteractiviteit; zie toelichting

Reguliere activiteiten
Organisatie

INKOMSTEN TOTAAL

3.241

Huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding de eerste maanden
van het jaar
begeleiding en coördinatie
studiematerialen en consumpties
Huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding voor twee jaren; start
medio 2020
begeleiding en coördinatie
studiematerialen en consumpties

MEER ONTVANGEN DAN UITGEGEVEN ZIE BALANS en
toelichting
9.613
2.068

12.012
647

Huiskamerproject de oorspronkelijk reguliere activiteit
Uitvoering, begeleiding en coördinatie
Materialen en consumpties
Financiële educatie (verantwoord in 2019)
Internationale vrouwendag (de jaarlijks terugkerende activiteit)
Kleinere projecten (w.o. culinaire maaltijd, gestart in 2019)
Project Kans in het boekjaar 2020 (projectjaren van sept-aug)
deel van het tweede projectjaar

2.202
1.469
1.025
1.603
2.291
24.862

september - december 2020 deel van het derde projectjaar
Zomeraktiviteiten
vrijgesteld van verantwoording
Winteractiviteiten gestart in december; wordt vervolgd in 2021

10.674
3.763
991

UITGAVEN TOTAAL

81.661

INKOMSTEN
Gemeente L-V jaarlijks terugkerende subsidie
Gemeente L-V zomeractiviteiten
Gemeente Den Haag ooievaarspas voornamelijk HKP en CWK
Gemeente L-V Vlietwensen Internationale Vrouwendag
Haella stichting internationale vrouwendag
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Huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding zie Balans

UITGAVEN
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13.170

Creatieve Werkruimte voor kinderen zie Balans

RESULTATENREKENING

januari - augustus 2020

Project Kans - 1ste en 2de projectjaar nog te ontvangen
subsidies

27.500
3.740
5.835
1.000
500

6.300
12.500
3.900
95.498
12.912

TOELICHITING
In het bovenstaande overzicht is steeds een onderscheid gemaakt tussen inkomsten- en
uitgavenrubrieken die beperkt zijn tot het kalenderjaar 2020 of óók betrekking hebben op
2021. Voor de reguliere activiteiten huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding (HWB) en het
huiskamerproject (HKP) geldt dat beide mogelijkheden zich hebben voorgedaan, omdat in de loop
van 2020 is gekozen voor een projectmatige aanpak met een meerjarig karakter. Daarbij wordt
aangetekend dat de naamgeving ‘huiskamer project’ is gewijzigd in Creatieve Werk Ruimte voor
kinderen (CWR). Ook voor de winteractiviteiten geldt dat uitgaven zowel in 2020 als in 2021 zijn
gedaan.
De betekenis van de balans verandert door het meerjarig karakter enigszins en neemt in belang
toe. De voorkeur gaat er naar uit niet meer te spreken over een exploitatieresultaat, maar over
de omvang van de reserveringen. In het verlengde daarvan ligt het ook niet meer voor de hand in
de balans regels op te nemen voor ‘vooruit ontvangen’ of ‘nog te betalen’. Voor de huiswerk- en
schoolloopbaanbegeleiding en de Creatieve Werkruimte zijn de inkomsten en uitgaven in 2020
vrijwel aan elkaar gelijk. Dat betekent dat naast de algemene reservering alleen nog sprake is
van een reservering voor het derde jaar van het project Kans en voor de winteractiviteiten. Ter
toelichting hieronder nog de herkomst van een aantal totalen, zoals die hierboven in het overzicht
van de inkomsten zijn opgenomen.
Project Kans
24-1-2020
13-8-2020
7-10-2020
13-11-2020

Kansfonds
Oranjefonds 2020 1493
Fonds 1818 161079
Oranje Fonds 20161426

betreft:
bijdrage tweede projectjaar
voorschot bijdrage tweede projectjaar
afrekening eerste en tweede projectjaar
afrekening 1e projectjaar

13-11-2020
Oranje Fonds 20191082
Tweede projectjaar

afrekening 2e projectjaar
Afrekening

Project Kans
30-7-2020
23-10-2020
3-11-2020

betreft:
bijdrage derde projectjaar
bijdrage derde projectjaar
bijdrage derde projectjaar

PIN Project 2020-0141
Stg Van Ravensteynfonds
Fund Santheuvel Sobbe

5.000
3.750
1.920
1.250
1.250
13.170

5000
3000
5000
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4-12-2020
Kansfonds Factuur
14-12-2020
Gemeente L-V
Derde projectjaar

totale voorschot derde projectjaar
deelbijdrage derde projectjaar

Creatieve ruimte voor kinderen
26-6-2020
2-12-2020
Totaal in het kalenderjaar 2020

Zie toelichting
VSB fonds Project: 20200577
SCHIEFBAAN HOVIUS STG Ref 162-07

Huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding
30-10-2020
13-11-2020
23-12-2020
Totaal in het kalenderjaar 2020

Zie toelichting
BOSCHUYSEN AV20200222
DEN HAAG R’DAM KINDERZORG
ST ZONNIGE JEUGD 20200248
Huiswerk- en schoolloopbaanbegeleiding

6000
2.053
21.053

4.800
1.500
6.300

5.000
2.500
5.000
12.500

BALANS
BEZITTINGEN
Geldmiddelen
Betaalrekening
Spaarrekening
Geldmiddelen totaal

26.363
6.042
32.405

BEZITTINGEN TOTAAL

32.405

SCHULDEN TOTAAL

19.117
10.379
2.909
32.405

SCHULDEN

Reserveringen
Algemene reserve
Reserve project Kans
Winteraktiviteiten

derde projectjaar

3 mei 2021/JN
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en tenslotte nog een mededeling:
Soroptimist Voorburg/Rijswijk e.o. is een serviceclub die deel uitmaakt van
de wereldwijde organisatie van Soroptimist International. In meer dan 125
landen zetten circa 100.000 vrouwen hun kennis, vaardigheden en netwerk
in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren door
middel van projecten en fundraising. De Unie van Soroptimistclubs (Nederland, Suriname en Curaçao) telt ruim 100 clubs met zo’n 3.500 leden.
De club in Voorburg/Rijswijk telt 44 vrouwen die werkzaam zijn of
werkzaam zijn geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen.
De projecten die zij in projectjaar 2020 - 2021 steunen zijn:
• Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE), Leidschendam;
• Ninos de Guatemala.
Om de projecten te kunnen steunen organiseren zij jaarlijks een bridgedrive,
maar zowel in 2020 als in 2021 zijn deze afgelast vanwege de maatregelen
tegen het coronavirus. Daarom is er in 2021 voor het eerst een webinar
georganiseerd.

Als de Coronamaatregelen het toe laten, zal IBCE- project Kans de samenwerking voortzetten. Wij denken daarbij aan een maatjesproject voor
vrouwen en het organiseren van een banenmarkt door de vrouwen van de
Soroptimisten om de deelnemers van Stichting IBCE te inspireren.
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