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CONCLUSIE
Na een vliegende start van ons eerst projectjaar hadden we een goed, maar pittig tweede projectjaar. In
2016 hebben 300 kinderen en 75 ouders onze activiteiten bijgewoond. Er is vooral een groei in het aantal
kinderen dat onze Kinderclub en Talentenclub bezoekt. Het was ook een pittig jaar doordat in een kleine
organisatie de impact van een langdurig zieke medewerker en een zwangerschapsverlof groter is. Dat viel
beide samen in 2016. Dit maakt dat de vrijwilligers minder begeleiding kregen en we minder konden
sturen in de activiteiten.
Aan de ander kant is het bijzonder om te zien hoeveel verantwoordelijke vrijwilligers er momenteel zijn
die zelfstandig een activiteit draaiende houden. Het is fijn om te merken dat Bij-1 de uitval van een
medewerker op kan vangen en door kan gaan. Gelukkig hebben we daarnaast een extra medewerker aan
kunnen trekken. Dianne Hutten is bij ons gestart als “Activiteiten Coördinator” op maandag. Zij heeft de
verantwoordelijkheid voor een aantal activiteiten en begeleidt stagiaires. Hier zijn we erg blij mee.
In het voorjaar van 2016 kregen wij te horen dat onze huidige locatie op termijn gesloopt gaat worden.
Dat was een erg treurige mededeling voor ons. Inmiddels zijn we blij te kunnen zeggen dat we begin 2017
verhuisd zijn naar een ruimere locatie, 70 meter verderop. Wat negatief leek te zijn, werd een mooie
kans. Wel was het een uitdaging om de zoektocht naar een nieuwe locatie en het voorbereiden van de
verhuizing te combineren met alle andere werkzaamheden.
Door de drukte hebben we ervoor gekozen om de goedlopende activiteiten zoveel mogelijk te behouden
en voort te zetten. Hierdoor hebben we minder stappen kunnen zetten in het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten. De Kinderclub en Talentenclubs worden erg goed bezocht, er is een groei te zien ten opzichte
van vorig jaar. De Inloop voor Ouders heeft een goed jaar gehad. Hoe de verschillende activiteiten zich
ontwikkelden het afgelopen jaar kunt u lezen in dit jaarverslag.

De coördinatoren: Rosalie Vellekoop, Debby Harting en Dianne Hutten
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Doelstelling
In ons projectplan hebben we vastgesteld hoeveel
kinderen, ouders en vrijwilligers we willen bereiken.
Hieronder is dit weergegeven. De cijfers geven het
aantal mensen aan waar we iets voor wilden gaan
betekenen. De realisatie is het werkelijk aantal
bereikte mensen. Zichtbaar wordt dat we in 2016
meer mensen bereikt hebben dan verwacht.

Kinderen
Ouders
Vrijwilligers

Doel
2014
140
50
30

Realisatie
2014
180
75
30

Doel
2015
150
70
30

Aantal activiteiten in de week
2016
Inloop voor ouders
3
Kinderclub
3
Talentenclub
2
Meidenclub
2
Huiswerkbegeleiding
2
Ouder- en Kindlunch
1
Totaal
13
Realisatie
2015
275
79
32

Doel
2016
155
90
32

2015
3
3
2
2
3
1
14

Realisatie
2016
300
75
33

2014
2
3
0.5
2
7.5
Doel
2017
160
100
35

Aantal bereikte kinderen
2016 2015 Leeftijden
68
70
0-4 jaar
146
115 4-12 jaar Kinder- en Talentenclub
21
16
10-12 jaar Meidenclub
65
74
8-11 jaar Huiswerkbegeleiding

METHODIEK
Onze missie is: “Bij-1 draagt bij aan het welzijn van ouders en kinderen in Spoorwijk, Den Haag. We
helpen ouders en kinderen ontdekken dat ze waardevol zijn, talenten hebben en mogen werken aan
mooie toekomstdromen.” Om onze missie te verwezenlijken zijn we in januari 2015 het driejarige
project ‘De armoede voorbij’ gestart. In de periode 2011-2014 liep het project: ‘Een duurzame
toekomst’.
Met Bij-1 willen we ouders een plek bieden waar ze steun vinden en op adem kunnen komen, zodat
ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Anders gezegd: we willen de bandbreedte van ouders
vergroten. De kinderen willen we een veilige en liefdevolle plek bieden waar ze kunnen spelen en
waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. We focussen ons op ouders en kinderen die leven in
armoede. We proberen onze activiteiten voor hen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Als leidraad voor het maken van keuzes in onze aanpak gebruiken we het onderzoek van Sendhil
Mullainathan en Eldar Shafir uit het boek “Schaarste”. Zij laten
zien dat het denken van mensen volledig in beslag genomen
wordt als zij schaarste beleven.
Vanuit het boek “Schaarste” hebben we vijf speerpunten die we in onze aanpak integreren:
1. Beter beschikbaar (inloop programma)
2. Praktische vaardigheden aanleren
3. Contact verdiepen
4. Samen eten
5. Stimuleren van creativiteit
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ACTIVITEITEN

Plan B

Bij-1 biedt verschillende activiteiten aan. Hieronder kunt u per activiteit ons bereik en onze voortgang
zien. In de tabellen staat soms > 4x, dit zijn het aantal bezoekers die meer dan vier keer zijn geweest in
dat jaar.

Kinderclub en Talentenclub

Aantal activiteiten
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal kinderen > 4x

Totaal
2016
176
156
93

Totaal
2015
126
130
73

Kinderclub
2016
108
124
10
73

Kinderclub
2015
106
110
10
68

Talenten
2016
68
32
5
20

Talenten
2015
20
20
5
5

De Kinderclub is drie keer in de week voor kinderen van
4 tot 10 jaar. De Reggio Emilia methode gebruiken we om de
creativiteit van het kind te ontwikkelen. Dit jaar hebben we
eraan gewerkt om een aantal activiteiten tegelijkertijd in de
ruimte aan te bieden in hoeken. Hierdoor is er meer aanbod
en kan een kind kiezen wat hij/zij leuk vindt. We merken dat
dit meer rust biedt in de groep. Kinderen vermaken zich
beter en er is meer uitdaging. Het blijft een uitdaging om een
aantal jongens van 9/10 jaar te boeien.

De Talentenclub voor jongens van 10 tot 12 jaar
hielden we 2 keer per week. De jongens komen
graag, al is het een pittige doelgroep voor onze
vrijwilligers. Koken en bakken vinden de jongens de
leukste activiteit. In de zomer wisselden de
vrijwilligers en bleek het moeilijk om dezelfde
inhoud en chemie vast te houden. Het vraagt onze
aandacht om een goede sfeer te creëren en op een
speelse manier vaardigheden aan te leren. Na de
zomer is er één jongensgroep gestopt en een meiden
Talentenclub gestart.
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Verven met ecoline op de lichtbak

Vrijwilligers van Bij-1 krijgen een training over onze creatieve methode Reggio Emilia.

Een meisje maakt op de Kinderclub een zelfbedacht 'kijkertje' – foto’s van Anneke Wijn
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Meidenclub
Aantal activiteiten
Aantal unieke meiden
Gemiddeld aantal meiden
Aantal meiden > 4x

2016
32
21
7
18

2015
46
16
6
14

Het eerste half jaar hebben we twee meidenclubs gedraaid, om de week. Centraal stonden creatieve
knutsels en inhoud uit de methodiek SuperWoman. Eén groep is in de zomer gestopt omdat de meiden te
oud werden. Na de zomer zijn we wekelijks met een nieuwe groep gestart. Er is daarnaast ook een
Talentenclub voor meiden gestart, in de toekomst hopen we deze activiteiten meer te integreren.

Jaarlijks uitje
Een totaal nieuw uitje was er voor de kinderen van de Kinderclub en de Talentenclub. Een echte
survivaldag bij 2SUR5 in Wateringen. De kinderen genoten van teambuilding, uitdagingen aangaan en een
heleboel gezelligheid in de zon. Op het programma stonden: muur beklimmen, een ondergronds
gangenstelsel trotseren, met touwen over het water slingeren, pijl- en boogschieten, etc. Allemaal stoere
dingen die de kinderen vaak nog niet eerder gedaan hadden. We gingen er met twee volle bussen
naartoe, een record van 60 kinderen deden mee. Het keukenteam zorgde voor een lekkere lunch en fruit
in de pauze.
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OVERIGE ACTIVITEITEN Bij-1

Plan A

Inloop voor ouders
Aantal activiteiten
Aantal unieke ouders
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal ouders
Aantal ouders > 4x

2016
110
62
68
5
34

2015
111
69
75
5
35

De inloop voor ouders loopt goed. We hebben drie vaste vrijwilligers die hun eigen ochtend draaien
samen met andere vrijwilligers. Eén vrijwilliger is gestopt en we zijn blij dat er direct een ingewerkte
nieuwe vrijwilliger klaar stond. We bieden ouders een plek om even op adem te komen. De kinderen
spelen met elkaar en ouders ontmoeten andere ouders. Ondertussen wordt er gezongen, geknutseld,
fruit gegeten en voorgelezen. De vrijwilliger start deze activiteiten en stimuleert de ouder om dit vorm te
geven met zijn/haar kind(eren). Op die manier doet de ouder zelf ervaring op met voorlezen en ontdekt
welke liedjes zijn/haar kind leuk vindt. We hopen dat hierdoor de ouders thuis ook regelmatig deze
activiteiten vorm gaan geven.
We hebben een aantal opvoedingsspellen aangeschaft, bijvoorbeeld
kaarten met stellingen over
opvoeden. Dit helpt om op een
leuke en ontspannen manier in
gesprek te raken over opvoeding.
Op dit moment is het een flinke mix
van inkomensgroepen, wat zeker
zijn waarde heeft. We hebben de
ambities om meer mensen in
armoede te bereiken. We hebben
flyers uitgedeeld bij de Voedselbank
en willen dit nog een keer herhalen.
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Ouder Inspiratie Bijeenkomsten
We willen Ouder Inspiratie bijeenkomsten starten om ouders meer te betrekken en te inspireren over
opvoeding. We zijn in de onderzoeksfase om hier een goede invulling aan te geven. Het streven is om in
2017 een pilot te draaien.

Ouder- en Kindlunch
In het voorjaar hebben er lunchsessies plaats
2016
2015
gevonden. We nodigen deelnemers persoonlijk
Aantal activiteiten
6
6
uit om zes keer met ons mee te lunchen, samen
Aantal unieke ouders
6
6
met hun kinderen. De ouders zijn enthousiast en
Aantal unieke kinderen
15
15
denken mee over het thema gezond eten.
Gemiddeld aantal deelnemers
14
14
Regelmatig nemen ze zelf heerlijke gezonde
gerechten mee. Het zijn gezellige momenten aan
tafel, iets wat ze niet altijd gewend zijn. De betrokkenheid van de ouders is groot. We zijn aan het
onderzoeken hoe we meer inhoud kunnen geven aan deze sessies.
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Huiswerkbegeleiding
Aantal activiteiten
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal kinderen > 4x

2016
66
71
10
45

2015
66
82
11
53

Na schooltijd gaven we drie keer per week huiswerkbegeleiding aan kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Er is
veel enthousiasme onder de kinderen om te komen. Ze maken rustig hun huiswerk en tegelijkertijd
genieten ze van de gezelligheid bij het drinken en fruit eten.
Na een vliegende start in 2015 zijn er wat strubbelingen geweest rondom de huiswerkbegeleiding. We
waren gestart op twee scholen, maar helaas is sinds het voorjaar van 2016 de samenwerking met
Basisschool De Spoorzoeker gestopt. De manier van werken op school bleek niet te passen bij het concept
huiswerkbegeleiding, omdat ze geen huiswerk meegeven. De kinderen werden steeds minder enthousiast
om extra werk te maken. Op Basisschool Jeroen vindt de huiswerkbegeleiding twee keer per week plaats.
Na de zomer lukte het Stichting Mooi niet om vrijwilligers aan te leveren, waardoor zij helaas niet meer
deelnemen aan de huiswerkbegeleiding. Inmiddels is het ons gelukt om zelf extra vrijwilligers te werven.
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