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“wij willen ieder kind in Amsterdam 
 de mogelijkheid geven zijn of haar 
 talent te ontwikkelen”  

 een klein gebaar met grote impact
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Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2019 aan, 

waarin de focus lag op consolidatie en kwaliteit. 

Dit was o.a. het gevolg van het feit dat eind 2018 

het onverwachte besluit genomen werd om ons 

aanbod als gegunde partner van de aanbesteding 

Flexibel Preventief Jeugdaanbod niet af te nemen. 

De beoogde groei kwam daardoor in het gedrang, 

de keuze werd gemaakt ons te richten op het 

behoud van kwalitatief hoge dienstverlening aan 

de actieve CBM matches. Dit heeft ook een zekere 

ruimte en rust gecreëerd met als gevolg een 

professionaleringsslag in de werkprocessen.

We zijn trots dat wij samen met onze vrijwilligers, 

onze Big Brothers en Big Sisters, 104 kinderen en 

jongeren door middel van hun 1-op-1 CBM match-

relaties alsnog hebben kunnen ondersteunen. Door 

deze hechte en transformationele relaties maken 

de kinderen en jongeren immers kennis met nieuwe 

ervaringen en benutten kansen, bouwen zelfvertrou-

wen op, ontwikkelen gezonde relaties, maken vaker 

verantwoorde keuzes, doen het beter op school en 

bereiken veelal meer welvaart op de lange termijn.

We hebben 41 kinderen, kinderen die op de 

wachtlijst staan en/of hun broertjes/zusjes, via 

ons Big Bunch programma interessante, leerzame 

ervaringen kunnen bieden. Halverwege het jaar is 

er gestart met het indelen van de activiteiten naar 

thema’s. Op het gebied van gezondheid, digitale 

vaardigheden en duurzaamheid hebben de kinderen 

hun kennis en vaardigheden vergroot. 

Een groot woord van dank gaat dan ook uit naar alle 

vrijwilligers die zich vol passie ingezet hebben om 

de Littles te begeleiden. Daarnaast danken wij de 

fondsen, bedrijven en particulieren voor hun finan-

ciële ondersteuning en/of samenwerking waardoor 

we onze dienstverlening aan de kinderen hebben 

kunnen continueren. Ook de gemeente Amsterdam 

danken we dat zij einde 2019 alsnog besloten heeft 

om een financiële bijdrage te doen om de lopende 

matches te behouden. Hierdoor kon worden voor-

komen dat kinderen zouden afvallen en konden zij 

gestimuleerd worden zich ten volle te ontplooien. 

We hebben de hoop dat dit de eerste stap is om 

BBBS te ondersteunen om zodoende komende 

jaren nog veel meer kinderen van onze mentoring 

te voorzien. 

Het team staat, na een jaar van reflectie en consoli-

datie, in de startblokken om in 2020 de ambities voor 

groei en ontwikkeling, samen met onze vrijwilligers 

en partners, te bewerkstelligen! 

Voorwoord
Pauline van Noort  |  Bestuursvoorzitter

Jaarverslag  2019
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Alle kinderen en jongeren in 

Amsterdam de mogelijkheid geven 

hun talent te ontwikkelen 

met behulp van professioneel 

begeleide 1-op-1 mentorrelaties 

met meetbare uitkomsten

ONZE MISSIE

STATUTAIRE DOELSTELLING
Het bieden van ondersteuning aan kinderen en 
jongeren ten behoeve van beter functioneren in het 
dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfred-
zaamheid en al hetgeen in de ruimste zin daarmee 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht het doel ondermeer te realiseren 
door het inzetten van vrijwilligers ten dienste van 
kinderen en jongeren. Deze vrijwilligers zijn volwas-
sen en op grond van hun persoonlijkheid in staat 
een positieve bijdrage te leveren aan de genoemde 
doelgroep, gericht op het genoemde doel.

ONZE AFFILIATION   
Big Brothers Big Sisters Amsterdam is lid van Big 
Brothers Big Sisters International evenals 13 
andere landen in de wereld. Zij is als lid gerechtigd 
om gebruik te maken van (er wordt verwacht dat) 
de methodiek, standards en rules, logo’s, grafische 
richtlijnen etc. van BBBS International. Dat is positief, 
omdat BBBSAm daarmee profiteert van de ruim meer 
dan 100 jaar lange ervaring, expertise, onderzoeken 
en het evidence-based 1-op-1 mentoring model van 
BBBS.

BESTUUR
Het bestuur telt drie leden: 
Mevr. P. van Noort | Voorzitter
Dhr. W. Dubois | Penningmeester 
Dhr. E. Kuiper | Secretaris 

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor 
de Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam en 
het is actief betrokken. Het stelt de begroting, de jaar-
rekening en het bestuursverslag vast. Het bestuur 
denkt mee over de strategie, geeft advies aan de 
directeur en zet haar netwerk in ter (financiële) onder-
steuning van de mentoringsactiviteiten. Het bestuur 
kwam vijf keer voor bestuursvergaderingen bijeen.

TEAM 
Célina Korthals | oprichter en directeur (0,8 FTE)
Hiske Theunissen | matchcoördinator (0,8 FTE)
Inez Maessen | (matchcoordinator (0,2 FTE) tot 31-01-2019

Big Brothers Big Sisters Amsterdam heeft een klein, 
enthousiast, betrokken, ervaren en flexibel team. 
Er heerst daardoor des te meer een cultuur van 
verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. 
Communicatie, nauwe samenwerking, loyaliteit 
en collegialiteit zijn essentieel en een goede 
omschrijving van de waarden bij BBBS.

Het team telde tot 31 januari 2019 drie medewerkers 
(1,8 Fte) en bestond uit de directeur en twee match-
coördinatoren. De directeur houdt zich naast de dage-
lijkse leiding, fundraising, ook bezig met de super-
visie van de programma’s, inhoudelijke matching en 
begeleiding van koppels alsmede het bijhouden van 
(wetenschappelijk) onderzoek. Alle medewerkers 
hebben een universitaire opleiding afgerond en 
worden betaald conform de CAO Sociaal Werk. 

Big Brothers Big Sisters Amsterdam werkt samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers 
en organisaties/instellingen. We vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren 
dat ieder kind in onze programma’s o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere 
vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet 
te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt. 

Big Brothers Big Sisters Amsterdam 

Voor alle kinderen is succes 
in het leven weggelegd

ONZE VIS IE
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7632 uren directe 1-op-1 mentoring aan Littles 

Het is niet voor niks dat jaren geleden, in Amerika, 
gekozen is om de organisatie naar de vrijwilligers te 
noemen. Zij zijn het hart van de organisatie, uiterst 
betrokken bij de Littles en houden zich dan ook 
elke dag bezig met hun welbevinden. Zij verdedigen 
en stimuleren de potentie van hun Little met volle 
overgave en staan aan hun zijde bij de uitdagingen 
die de kinderen/jongeren hebben als zij opgroeien. 
Zij geven persoonlijke AANDACHT, het belangrijkste 
element van onze mentoring. Daarnaast delen zij 
hun eigen waardevolle levenservaringen om hun 
Littles te helpen succesvolle en gelukkige volwas-
senen te laten worden.

In 2019 hebben de vrijwilligers gemiddeld naar 
schatting meer dan 7632 uren directe 1-op-1 
mentoring aan de kinderen en jongeren gegeven. 
Via onze groepsmentoring hebben zij 8350 uren 
aan de kinderen/jongeren besteed. De positieve 
economische impact die hiermee gemoeid gaat 
(naast alle andere materiële zaken/uitjes voor de 
Littles) blijkt uit onderzoeken die in Amerika en 
Nederland gedaan zijn in het kader van Social 
Return on Investment. 

Onze mentoring heeft ook effect op de vrijwilligers 
zelf. Vrijwilligers en Littles komen doorgaans uit 
verschillende sociaal economische situaties. De vrij-
willigers krijgen meer inzicht in een andere cultuur 
en de denkwijze van kinderen. De onbevangenheid 
en eerlijkheid vinden zij leuk, en de veerkracht van 
de kinderen bewonderenswaardig. De vrijwilligers 
worden getriggerd over bepaalde zaken na te 
denken en zij vinden het mentorschap, naast 
gewoon heel gezellig, veelal ook erg leerzaam.  

Verdeling Bigs 2019 (totaal cbm en big bunch)

   74%  Vrouw                                                  Man 26%  

Leeftijd CBM Bigs  

31% |  18 t/m 30 jaar

41% |  31 t/m 40 jaar 

16% |  41 t/m 50 jaar 

  5% |  51 jaar >

Leeftijd Big Bunch Bigs

81% |  18 t/m 30 jaar

  9% |  31 t/m 40 jaar

  5% |  41 t/m 50 jaar

  5% |  51 jaar >

BIGS
bbbs vrijwilligers zijn onmisbaar
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De kinderen/jongeren die we ondersteunen 

Big Brothers Big Sisters Amsterdam ondersteunt 
kinderen en jongeren (Littles) die leven op/onder 
de armoedegrens in Amsterdam. De kinderen en 
jongeren uit onze programma’s staan voor 
verschillende uitdagingen en komen meestal 
uit eenoudergezinnen. De kinderen en jongeren 
zijn veerkrachtig en hebben bovenal enorm veel 
potentieel. Vaak hebben ze slechts een extra 
zorgzame, volwassene nodig om hen te begeleiden 
in hun weg naar een succesvolle toekomst. 

Leeftijd CBM Littles  

12% |  5 t/m 8 jaar

51% |  9 t/m 12 jaar 

37% |  13 t/m 18 jaar

Leeftijd Big Bunch Littles

16% |  5 t/m 8 jaar

75% |  9 t/m 12 jaar 

  9% |  13 t/m 18 jaar 

Verdeling Littles 2019 (totaal cbm en big bunch)

  47%  Meisjes                                   Jongens  53%

Gezinsindeling

Eenoudergezinnen 77%

Per stadsdeel CBM Big Bunch

Centrum 3% -

Noord 11% -

Zuid 10% 3%

Oost 15% 3%

West 33% 13%

Nieuw-West 15% 50%

Zuidoost 14% 31%

Culturele achtergrond kinderen 

Marokkaans 21%

Turks 4%

Antilliaans 7%

Surinaams 20%

Afrikaans 13%

Overig 23% 

Littles zijn veerkrachtig en 
hebben bovenal enorm veel potentieel

5/8

9/12

13/18

13/18

9/12

5/8
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Little Brother Daniel en zijn Big Sister Lineke zijn 

inmiddels ruim een jaar gematched. Daniel is 

door zijn vader aangemeld, omdat Daniel destijds 

nog niet al te lange tijd in Nederland woonde en 

hij graag iemand in het leven van zijn zoon had 

die hem bekend kon maken met de Nederlandse 

cultuur en hem kon helpen met de Nederlandse 

taal. Lineke miste na een periode vrijwilligers-

werk gedaan te hebben tijdens haar studie de 

interactie en contact met kinderen en zij wilde 

naast haar werk ook graag op een andere manier 

een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zij 

meldde zich aan bij Big Brothers Big Sisters 

Amsterdam.

 

Hoe vind je het om een Big Sister te zijn? 
“Ik vind het hartstikke leuk, ik krijg er enorm 

veel energie van en leer er ook veel van; waar is 

een kind mee bezig, welke vragen heeft het, 

hoe kijkt het tegen bepaalde zaken aan? Ook 

krijg ik een inkijk in een andere cultuur. Verder 

vind ik het mooi dat je samen iets bereikt en 

vervolgens dat enthousiasme deelt. Ik haal er 

veel voldoening uit.”

Daniel: “Ik vind het superleuk om een Big Sister 

te hebben! We gaan meestal helemaal dingen 

doen die ik niet vaak doe. We gaan veel naar 

buiten. We zijn naar de geitenboerderij geweest 

en een keer naar de bioscoop. Dat was mijn 

eerste keer! Het leukst vond ik de keer dat we 

naar Texel zijn gegaan.”

Hoe was het in het begin?
“We vonden het beiden wel een beetje spannend. 

Bij onze eerste afspraak op weg naar de geiten-

boerderij spraken we dit naar elkaar uit en toen 

was het ijs gebroken.” 

Lineke heeft me leren klokkijken en helpt 
me bij rekenen, dat vind ik super aardig

BIGsister
verhaal van een match

Vader Daniel: “She is good and very friendly 
with Daniel. They are very close. He is doing 
better in school, he is doing sport and activities. 
It makes him happy. BBBS is very helpful.” 

Daniel: “Lineke is de leukste Big Sister ooit! 
Ze is super grappig, ik kan bij haar vrij zijn, ik 
kan alle vragen aan haar stellen. Ik heb dingen 
van haar geleerd. Ze helpt me bij rekenen, 
het maken van presentaties, dat vind ik super 
aardig. Ook klokkijken heeft ze me geleerd.”

Lineke  |  Big Sister van Daniel

Wat doen jullie samen? 
“We doen van alles samen. We koken veel samen, 

allerlei verschillende gerechten uit verschillende 

landen, we gaan samen naar een museum, voet-

ballen, of zijn bezig met zijn huiswerk. We zijn ook 

een keer naar Texel geweest, de eerste keer voor 

hem dat hij naar een eiland ging. Daar hebben we 

wel 40 km gefietst en heel veel gekletst. Het is leuk 

om te zien hoe Daniel zich ontwikkelt. Hij durft 

zich veel meer uit te spreken, te zeggen wat hij zelf 

vindt, hij is zelfverzekerder geworden.”

Hoe is jullie band? 
“Het is bijzonder om te merken naarmate je 

elkaar meer ziet hoe de band zich ontwikkelt. 

We hebben inmiddels een warme en sterke band, 

we vertrouwen elkaar. We zijn altijd blij elkaar te 

zien. Ik hoop dat we nog lang zo’n goede band 

blijven houden. Ik heb hem op z’n tiende leren 

kennen. Ik vind het mooi hem te zien groeien en 

dat ik als hij straks naar de middelbare school gaat 

hem daarbij kan ondersteunen. Ik hoop dat hij 

steeds meer gaat geloven in z’n eigen kunnen! 

Het is een hele leuke jongen!” 

Lineke: “Daniel is een vrolijke, lieve, vriendelijke, 
sociale en heel actieve jongen! Hij is heel 
sportief! Ik was een keer bij zijn voedbalwedstrijd 
gaan kijken en toen zei de coach tegen me: 
“de jongens uit zijn team steunen wel op hem 
hoor”, dat maakte me natuurlijk enorm trots.”
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CBM
Het BBBS mentoring model
- Kosteloze ondersteuning voor kinderen, 

 gezinnen en vrijwillige mentoren. 

- Een uitgebreide screening en een registratieproces 

 van vrijwilligers met oog op de veiligheid en 

 ontwikkeling van de kinderen. Deze bestaan uit: 

 o  Het bijwonen van een introductieavond 

  waar de werkwijze van de organisatie en de 

  verwachtingen die zij heeft ten aanzien van 

  een vrijwilliger uiteengezet worden 

 o Het invullen van een aanmeldingsformulier 

 o Het natrekken van een eventuele strafrechtelijke 

  achtergrond d.m.v. een Verklaring Omtrent 

  Gedrag. Ook eventuele andere huisgenoten 

  dienen een VOG te overhandigen

 o Er wordt een internetcheck gedaan en de pc 

  van de potentiële mentor wordt bekeken  

 o Er worden minimaal 3 referenties nagetrokken  

 o Er wordt een diepte-interview bij de mentor 

  thuisgehouden, waarbij alle aspecten van zijn 

  leven en zijn persoonlijke kenmerken aan de 

  orde komen. BBBSAm gebruikt daarnaast nog 

  een zelfontwikkelde screeningsmethode 

  (Fitness to mentor).  

- Intensieve training: De training verschaft informatie 

 over de begeleiding van het kind en de wijze 

 waarop het gestimuleerd kan worden, de levens-

 cirkel van de match, communicatie (vaardigheden), 

 diversiteit, leeftijdsgebonden karakteristieken en 

 signalering van ongewenst gedrag. 

- Zorgvuldige matching van kinderen en vrijwilligers 

 op basis van de individuele behoeften van het 

 kind, gedeelde interesses, en persoonlijkheid.   

- Continue casemanagement voor elk kind/gezin 

 en mentor. 

- Incorporatie van preventie als kernprincipe 

 om jongeren te helpen verantwoorde beslissingen 

 te nemen.   

- Strategische partnerships om de jongeren 

 educatieve en culturele ervaringen te laten 

 opdoen door middel van activiteiten. 

- Grondige evaluatie om uitkomsten en impact 

 te meten. 

Mentoring
het BBBS mentoring model Community-Based Mentoring programma

CBM programma 
Het Community-Based Mentoring (CBM) programma 

is gebaseerd op een 1-op-1 relatie tussen een 

betrokken volwassene en een kind/de jongere 

waarmee door veel aandacht en (nieuwe) ervaringen, 

het kind/jongere o.a. meer zelfvertrouwen krijgt, 

op school beter presteert, zelfredzamer wordt, zich 

positief ontwikkelt. Het CBM programma koppelt 

kwetsbare kinderen/jongeren in de leeftijd van 5 

tot18 jaar aan zorgvuldig gescreende mentoren/

rolmodellen van 21 jaar of ouder. 

Community-based matches zijn matches waar 

de mentor en het kind/de jongere gedurende 

tenminste 1 jaar gematched worden en minimaal 

1 uur per week leuke, leerzame en interessante 

activiteiten ondernemen. Bij de activiteiten staat 

communicatie over en weer centraal. De activiteiten 

die ondernomen worden zijn gericht op horizon-

verbreding, talentontwikkeling en het aanleren 

van (sociale) vaardigheden. Door het regelmatige 

contact ontstaat er een vertrouwensband; de 

praktijk leert dat deze mentorrelaties vaak jaren en 

soms zelfs levenslang standhouden. Onderzoek laat 

verbetering op het gebied van sociale acceptatie en 

het vermijden van risicovol gedrag zien bij een kind 

dat langer dan een jaar gematched is (twee jaar). 

AANDACHT is het sleutelwoord. De Big heeft vanuit 

een gelijkwaardige positie contact met het kind/de 

jongere. De vrijwilliger is geen plaatsvervangende 

ouder of opvoeder, maar iemand die er speciaal is 

voor het kind en positieve aandacht geeft. 
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BigBunch
voor kinderen die op de wachtlijst staan

Big Bunch programma 
Het Big Bunch programma is bestemd voor de 

kinderen die op de wachtlijst staan voor het CBM 

programma1. Omdat er gestreefd wordt naar de 

beste match - zodat de kans het grootst is dat men-

tor en kind ook na het eerste jaar met elkaar 

gematched blijven -, zijn er kinderen die een tijd 

op een mentor moeten wachten. Dit wordt onder-

vangen door de Big Bunch groepen van vier tot 

twaalf kinderen, ingedeeld naar leeftijd, uit dezelfde 

buurt/stadsdeel, die onder begeleiding van twee 

of drie mentoren, twee wekelijks recreatieve, - en 

educatieve activiteiten ondernemen. Hun (sociale) 

vaardigheden en netwerk worden hierdoor vergroot, 

het bevordert de sociale cohesie en draagt bij aan 

de opbouw van het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn 

en zelfredzaamheid. Het Big Bunch programma is 

ook voor de broertjes en/of zusjes van de kinderen 

die op de wachtlijst staan. Hierdoor kunnen er meer 

kinderen ondersteund worden en ontstaat een nog 

beter beeld van het kind, het gezin en hun behoeften. 

Daarnaast worden met het Big Bunch programma 

kinderen met andere behoeften dan die voor het 

CBM programma ondersteund, te denken valt aan 

bijvoorbeeld kinderen met weinig vriendjes. 

1  Het CBM programma is het 1-op-1 programma van BBBS 

waar een mentor en kind/jongere wekelijks voor minimaal 

1 jaar allerlei leerzame en leuke activiteiten ondernemen 

gericht op horizonverbreding, opbouw van het zelfvertrouwen, 

zelfredzaamheid en vaardigheden.  

Evaluatie en samenwerkingspartners

Evaluatie
1 Program Outcome Evaluation (POE) is een 

 evaluatie instrument dat ieder kwartaal (bij 

 eerste jaars matches) de resultaten meet van 

 de kinderen/jongeren in ons CBM programma.

2 Professioneel case management door match-

 coördinatoren van Big Brothers Big Sisters 

 Amsterdam die (individuele) begeleidings-

 gesprekken met zowel vrijwilliger als kind en 

 ouder(s) onderhouden. Zij bespreken de voor-

 uitgang in gestelde doelen, bespreken of er 

 specifieke behoeften zijn, houden de veiligheid 

 van het kind in de gaten, en verzamelen belang-

 rijke informatie, zodat zij de matchrelatie zo goed 

 mogelijk kunnen begeleiden. Deze ontwikkelingen 

 en ondernomen activiteiten worden inzichtelijk 

 gemaakt op een rapportageformulier. De match-

 coördinatoren zijn ook tussen deze vaste evalu-

 aties door altijd bereikbaar voor ondersteuning 

 en overleg. De matchcoördinator en verwijzende 

 instantie houden elkaar tevens op de hoogte van 

 de veranderingen/ ontwikkelingen van het kind/

 gezin om er zo voor te zorgen dat kind/gezin de 

 beste ondersteuning krijgt om zo tot optimaal 

 resultaat te komen.

Samenwerkingspartners 
Big Brothers Big Sisters Amsterdam werkt samen 

met Ouder, - en Kind Teams, Samendoen teams en 

andere (hulpverlenings) instanties die het kind/de 

jongere hebben doorverwezen. Wij houden elkaar 

op de hoogte van de ontwikkelingen bij het kind/

de jongere. Daarnaast zijn er ook bedrijven waar we 

mee samenwerken (bv. Cloudgames door het geven 

van een workshop, DHL dat een Kidsverwendag 

organiseert). 

Doorverwijzers CBM totaal

39% |  Samendoen,- en OKT- teams

34% |  Ouders

24% |  Andere hulpverlening 

  4% |  Scholen

Doorverwijzers Big Bunch

28% |  Samendoen,- en OKT- teams

53% |  Ouders

19% |  Andere hulpverlening 

   - |  Scholen
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Jord en Micaias zijn al jaren gematched en als 
het aan hen ligt blijven ze Big en Little for life. 
Jord meldde zich aan bij Big Brothers Big Sisters 
Amsterdam, omdat het hem heel leuk leek om een 
jonger persoon een beetje te kunnen helpen en te 
begeleiden. Micaias werd bij BBBSAm aangemeld 
met de vraag hem te helpen bij de opbouw van 
zijn zelfvertrouwen. 

Hoe was het in het begin?
Jord: “In het begin was het wel een beetje wennen, 
ik vond het net zo spannend als Micaias. Het leuke 
en goede van BBBS is dat het in het eerste jaar vrij 
intensief is, in de zin dat je wekelijks met elkaar 
afspreekt. Maar dit is wel de manier om een goede 
band op te bouwen. Ik vond hem gelijk ontwapenend, 
super eerlijk en direct.”

Micaias: ”Ik was in het begin veel meer gesloten. 
Nu praat ik veel meer.”

Hoe is jullie band?
Micaias: “Het is altijd gezellig, ik kan alles tegen hem 
zeggen en hij geeft altijd goed advies terug. Hij is 
heel belangrijk voor mij, hij is meer dan een vriend, 
het voelt als familie… meer als vaderfiguur omdat 
ik die zelf ook niet had… een leuke traditie die we 
hebben is dat ik met kerst met zijn familie kerstavond 
vier, dat is altijd erg gezellig. Hij staat altijd voor me 
klaar. Ik hoop dat het voor altijd zo blijft!”

Hij is heel belangrijk voor mij, hij is meer 
dan een vriend, het voelt als familie… 

verhaal van een match

BIGbrother
Jord  |  Big Brother van Micaias

Jord: “Hij is part of the family. En ik denk dat hij 
dat ook zo voelt. Dat zegt alles. Het was echt een 
jongetje toen ik hem voor de eerste keer ontmoette, 
nu torent hij boven me uit. We hebben het vrij 
relaxed aangepakt en waren er voor elkaar. Ik ben 
met hem meegegroeid. In het begin was hij stil en 
verlegen, inmiddels is hij opener geworden en praat 
makkelijker over z’n gevoelens. Hij is super zorgzaam, 
heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. 

Ik vond de diversiteit die de verschillende leeftijds-
fasen met zich meebrengt heel leuk. Je moet van alle 
markten thuis zijn; van leuke dingen ondernemen tot 
meedenken bij de ontwikkeling en daarbij helpen. 
Ik herinner me nog een van de eerste keren. Hij was 
bang voor het strand en bang voor water. Als je daar 
dan samen staat, is dat natuurlijk mooi. We hebben 
samen standup comedy lessen gevolgd in de zoek-
tocht naar een hobby en hebben vele huiswerk-
sessies gehad.” 

Hoe ervaar je het mentorschap/ wat heb je ervan 
geleerd? 
Jord: “Ik denk dat het een van de mooiste dingen is 
die je kunt doen, omdat je op een makkelijke manier, 
tijd/ aandacht geven, echt iemand ontzettend kan 
helpen. Uiteindelijk groeit dat helpen uit tot een 
relatie waar je heel veel voor terugkrijgt en van leert. 
Het is super bijzonder om het leven van een kind van 

zo dichtbij mee te maken. Je helpt al door er te zijn. 
Je spreekt om 15.00 uur af en je bent er om 15.00 uur. 
Je hoeft niet naar Afrika, je kunt ook in Amsterdam 
van betekenis zijn. Als je ziet dat sommige gezinnen 
met z’n 8-en op 80 m2 wonen, ja dat geeft je wel 
een ander perspectief op de wereld. Ik heb vele 
waardevolle lessen geleerd, waar ik nu ook met 
mijn eigen kids veel aan heb! Maar bovenal is het 
ontzettend leuk. Ik hoop dat we serieus Big en Little 
for life blijven en daar heb ik ook veel vertrouwen 
in. Dit hebben we ook meerdere keren naar elkaar 
uitgesproken!”

Micaias: “Jord is heel positief, hij is van het aanpakken, 
dingen niet laten liggen. Dit heb ik wel echt van hem 
geleerd, doorzetten. Eerst stelde ik dingen uit en 
deed ik ze uiteindelijk niet… Zou ik gaan solliciteren, 
maar deed ik dat vervolgens toch niet. Jord zei dan 
“niet uitstellen en niet opgeven”. Ook wat betreft 
schoolwerk of mijn boksen. Zonder Jord zou ik nooit 
op boksen gezeten hebben. Ik zou de eerste keer 
zeker weten niet zijn komen opdagen. Ik vind het 
best spannend nieuwe mensen leren kennen. Hij is 
de eerste keer met me meegegaan.” 

“Ook heb ik van hem geleerd goed te zijn voor de 
medemens. Was er bv. een oud omaatje die moest 
oversteken, dan zei hij “kom gaan we even helpen, 
is goed voor onze karma”.”



Jaarverslag 2019 | Big Brothers Big Sisters Amsterdam 1 5Jaarverslag 2019 | Big Brothers Big Sisters Amsterdam 1 4

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 

hebben 72 personen zich via de website aangemeld 

en zij hebben aangegeven dat zij graag meer infor-

matie zouden willen ontvangen over de organisatie. 

Vanwege de stop op aanmeldingen van de kinderen 

waren er minder vrijwilligers nodig. Er zijn daarom 

minder introductieavonden gehouden dan gebruike-

lijk. Er hebben 4 introductieavonden plaatsgevonden 

en er zijn 4 individuele introducties gegeven. 30 

personen hebben een introductieavond bijgewoond.

CBM

Van deze vrijwilligers hebben 14 personen na de 

introductieavond besloten door te willen gaan in 

het proces om Big Brother of Big Sister in het CBM 

programma te worden. Het nog niet durven aangaan 

van de intensieve tijdscommitment was veelal de 

reden die gegeven werd door de vrijwilligers die 

niet doorgingen in het traject. 

Er hebben 15 intakegesprekken plaatsgevonden. 

Er zijn 3 inhoudelijke CBM training gehouden, waar 

de vrijwilligers voorbereid werden op hun taak. 

In 2019 hebben 104 vrijwilligers zich als Big Brother 

of Big Sister voor het CBM programma ingezet. 

Er zijn 35 kinderen aangemeld, ondanks dat er in 

het eerste kwartaal een stop op de aanmeldingen is 

ingelast. Met 17 kinderen en ouders hebben intake-

gesprekken plaatsgevonden. In totaal staan er 55 

kinderen op de wachtlijst.

In totaal zijn er 104 matches onderhanden geweest. 

Er zijn 13 nieuwe matches gemaakt, er zijn 26 de-

matches afgerond.  

Er zijn 3 prematches geweest die na “de proefperiode” 

van twee weken niet doorgegaan zijn. Bij twee 

matches trok het kind zich op het laatste moment 

terug. Bij een van hen bleek het teveel tijd te kosten 

en bij de ander trok de ouder uiteindelijk de 

toestemming in. De 3de prematch werd niet gecon-

tinueerd wegens persoonlijke omstandigheden van 

de Big. Op 31 december 2019 was het aantal lopende 

matches 78. 

2019
Resultaten en impact

Resultaten

Zelfvertrouwen

Kan zijn/haar gevoelens uiten

Kan besluiten nemen

Heeft interesses en/of hobby’s

Persoonlijke hygiëne, verschijning

Positief toekomsperspectief

Gebruik van openbare voorzieningen

Gebruik van voorzieningen op school

Schoolprestaties

Houding ten opzichte van school

Huiswerk

Houding op school

Gedrag op school

Criminaliteit

Sigaretten, alcohol, drugs

Seksualiteit

Vertrouwen in de vrijwilliger

Respect voor andere culturen

Relatie met gezinsleden

Contact met leeftijdsgenoten

Beter

86%

80%

66%

70%

59%

66%

60%

50%

67%

62%

58%

66%

60%

47%

44%

47%

93%

63%

58%

67%

Gelijk

13%

19%

33%

28%

40%

33%

39%

46%

26%

34%

36%

38%

34%

47%

56%

53%

7%

35%

39%

32%

Slechter

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

5%

7%

4%

7%

6%

6%

6%

0%

0%

1%

2%

3%

1%

Resultaten CBM 2019 op 20 onderdelen Resultaten en impact 2019 in cijfers

72 | Aanmelding vrijwilligers via website

30 | Deelname introductie vrijwilligers

15 | Intakegesprekken vrijwilligers

35 | Aanmelding kind via intermediair/ 

  ouder op website

17 | Intake gesprekken ouder/kind

55 | Wachtlijst kinderen/jongeren

Matches in 2019

91 | Totaal matches per 1 januari 2019

13 | Nieuwe matches

26 | Dematches

78 | Totaal matches per 31 december 2019
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aan de SuperStore van Tony’s Chocolonely, aan de 

hand van een les- en opruimpakket van de Plastic 

Soup in de eigen wijk een Trash Hunt (opruimen van 

plastic en ander afval) én een workshop expeditie 

circulair bij Ruijtergaard (dit is een bijzonder project 

van mini-voedselbossen middenin de stad). 

Thema digitaal

Het derde thema was digitale vaardigheden. 

Activiteiten waren o.a. een bezoek aan Move the 

City (een interactieve experience rond de mobiliteit 

van de toekomst), het ontdekken van IDFA DocLab 

Exhibition (virtual rea-lity en artificial intelligence) 

én zelf een vlog maken. 

26 ouders en kinderen hebben een evaluatielijst 

ingevuld. Hieruit kwamen o.a. de volgende 

resultaten naar voren:

Ouders:

- 100% van de ouders vindt dat deelname van 

 hun kind aan het Big Bunch programma een 

 positieve verandering in het leven van hun kind 

 heeft veroorzaakt;

-  89% van de ouders vindt dat hun kind nieuwe 

 ervaringen heeft opgedaan.

-  69% van de ouders vindt dat hun kind meer 

 sociale contacten heeft.

-  58% van de ouders vindt dat hun kind meer 

 zelfvertrouwen heeft.

-  73% van de ouders vindt dat hun kind een 

 betere vrijetijdsbesteding heeft.

-  50% van de ouders vindt dat hun kind nieuwe 

 vaardigheden geleerd heeft.

Kinderen:

- 81% van de kinderen vindt dat zij nieuwe 

 activiteiten gedaan hebben en/of vaardigheden 

 geleerd hebben

- 77% van de kinderen geeft aan dat zij nieuwe 

 vriendschappen gedaan hebben

-  62% gaf een volmondig “ja” op de vraag of dit 

 zo was en 15% gaf  “een beetje” als antwoord.

- 100% van de kinderen vindt de indeling naar 

 thema’s een positieve verandering; 

-  15% kiest op de vraag hoe ze de verandering 

 hebben ervaren het antwoord “een beetje leuk”, 

 54% “leuk” en 31% “hartstikke leuk”.

- Ouders en kinderen beoordelen het Big Bunch 

 programma gemiddeld met een 8,5. 

Een quote van een moeder:
“Ik vind het zeer professionele organisatie! 
Ik voel dat ze met liefde werken! Aan het belang 
van het kind investeren zonder, in mijn geval, 
de moeder te belasten!” 

Big Bunch

Van de 30 personen die de algemene introductie 

hebben bijgewoond, hebben 9 personen aange-

geven vrijwilliger in het Big Bunch programma te 

willen worden. Er hebben 8 intakegesprekken met 

de potentiele vrijwilligers plaatsgevonden en er is 

1 Big Bunch training gegeven. 

In totaal hebben 21 vrijwilligers zich ingezet voor 

het Big Bunch programma, eind 2019 waren er 

hiervan 17 actief. In totaal hebben 41 kinderen 

meegedaan in het Big Bunch programma, hiervan 

gingen 31 kinderen regelmatig tot vaak mee met 

de activiteiten. 

In eerste instantie zijn er twee Big Bunch groepen 

actief geweest, namelijk in Amsterdam Zuidoost en 

in Amsterdam West/ Nieuw-West. In november is 

het gelukt om de groep met kinderen uit de laatst 

genoemde groep op te splitsen in een ochtend- en 

een middaggroep. Vanaf dat moment zijn er drie Big 

Bunch groepen. In de loop van het jaar zijn er meer 

kinderen ingestroomd bij de groepen, vooral bij de 

groep West/ Nieuw-West. Twee kinderen zijn gestopt 

met de groep.

Daarnaast hebben nog 30 extra kinderen eenmalig 

meegedaan met de Big Bunch activiteiten zoals de 

dansworkshop, de workshop ‘ontwikkel je eigen 

game’, de workshop bij Salesforce en de Big Brothers 

Big Sisters Zuidas Easter Egg Roll. Dit waren kinderen 

uit het CBM-programma, hun broertjes en/of zusjes 

en broertjes/zusjes van de Big Bunch kinderen die 

niet standaard in de groepen zitten.  

De groep Zuidoost heeft vanaf 1 februari 25 activi-

teiten gedaan. De groep West en Nieuw-West heeft 

vanaf 1 februari 21 activiteiten gedaan, hiervan 

waren 3 activiteiten met zowel een ochtend- als een 

middaggroep. 

Halverwege het jaar zijn we gestart met activiteiten 

ingedeeld naar thema: 

Thema FIT

Het eerste thema was FIT! Activiteiten binnen dit 

thema waren bijvoorbeeld kanoën en waterfietsen 

in het Amsterdamse bos, een dansworkshop bij de 

Stopera, klimmen en klauteren in Fun Forest en een 

bezoek aan het museum Nemo met opdrachten rond 

het onderwerp ‘reis door de geest’.

Thema duurzaamheid en samenleving

Het tweede thema was duurzaamheid en samenleving. 

Activiteiten binnen dit thema waren bijvoorbeeld 

een bezoek aan het Amsterdam Museum, een bezoek 
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Op 30 maart vond de “Big Breakfast” plaats voor de 

vrijwilligers. Een ontbijt bij en aangeboden door 

restaurant Stach om de vrijwilligers in het zonnetje 

te zetten en te bedanken voor hun onvermoeibare 

inzet en betrokkenheid bij de kinderen uit ons 

programma. Er werd een “Big Brother en Big Sister 

of the year“ award uitgereikt aan die Big Brother en 

Sister die zich op zeer bijzondere wijze voor zijn/

haar Little inzet, danwel op een of andere wijze 

extra ingezet heeft voor Big Brothers Big Sisters 

Amsterdam. De stand van zaken bij BBBSAm is 

uiteengezet, vrijwilligers wisselden ideeën uit 

en daarna zijn we met de nog aanwezigen op de 

foto gegaan. Een gezellige ochtend, die door de 

vrijwilligers ook zeer gewaardeerd werd. 

Big Breakfast

Op 25 juli organiseerde een van onze Big Brothers 

een workshop bij zijn bedrijf voor een groepje 

Littles. Deze Littles waren geselecteerd, omdat 

hun affiniteit met gamen/ spelletjes maken tijdens 

evaluaties altijd sterk naar voren kwam. Na een 

uitleg over het bedrijf en haar werkzaamheden en 

welke opleiding men nodig heeft om een van de 

functies binnen het bedrijf te kunnen uitoefenen, 

mochten de Littles hun eigen online spelletje gaan 

maken. Deze konden zij vervolgens ook echt spelen 

en aan anderen laten zien. Een hele leerzame, 

gezellige, geslaagde middag. 

Cloudgames

Activiteiten in 2019

Op 17 april werd de derde Zuidas Easter Egg Roll 
georganiseerd door Big Brothers Big Sisters Amster-
dam. In navolging van de Amerikaanse traditie, die 
rond 1850 gestart is door de First Lady in de achter-
tuin van het Witte Huis, waarbij kinderen onder de 
13 jaar meedoen aan een wedstrijd waarbij ze met 
een ei op een lepel zo snel mogelijk een circuit 
moeten afleggen, vond op het Gustav Mahlerplein 
de “Amsterdamse” Egg Roll plaats. Tijdens de race 
was de Acting Consul van de USA, mr. J. Mazur, aan-
wezig als “de First Lady” van het Gustav Mahlerplein. 

Samen met de Paashaas werd de eerste race gelopen 
door de Acting Consul, waarna de Littles van Big 
Brothers Big Sisters Amsterdam met bedrijven uit de 
omgeving, die BBBSAm sponsorden met het kopen 
van een (Gouden) ei, aan de wedstrijd begonnen. 

BBBS Amsterdam, aanvankelijk gehuisvest in de 
Nieuwe Poort, en sinds januari 2018 gevestigd in 
het WTC, is het evenement gestart om meer 
naamsbekendheid te genereren, maar ook om 

belangstelling op te wekken bij de bedrijven op de 
Zuidas voor het werk van BBBSAm en daarmee voor 
de situatie van deze kinderen en jongeren. 

De speaker van de Zuidas Easter Egg Roll zong 
met de kinderen vrolijke liedjes en maakte de races 
erg spannend door alle kinderen persoonlijk toe 
te juichen. Dit jaar namen 45 kinderen deel. De 
bedrijven, waarvan een aantal vanaf het begin als 
trouwe supporters meedoen, streden om de Gouden 
Ei wisseltrofee. Twee jaar was de trofee in handen 

gevallen van Nauta Dutilh, maar dit jaar moesten zij 
hun trofee afstaan aan Palo Alto Networks, die nu 
een jaar lang dit prachtige Gouden Ei in hun bedrijf 
kunnen neerzetten. Dit jaar namen 13 bedrijven deel.

Alle kinderen ontvingen een medaille, en een Goody 
Bag, waarin spelletjes, boeken en een bon van Bol.
com zaten. De Acting Consul reikte de prijzen uit in 
cafe Ox en Bucks aan de eerste drie winnaars (Palo 
Alto Networks, Engel en Volkers & Celanese). 

Zuidas Easter Egg Roll
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Op 7 september was het de vierde keer dat DHL 

Express voor 28 kinderen van BBBS een geweldige 

“Kidsverwendag” georganiseerd heeft. De Littles 

werden opgehaald door een grote touringcar bij 

station Zuid, waarna het feest kon beginnen. 

Ze zijn naar Duinrell gegaan, waar de kids en 

medewerkers van DHL Express, die aan elkaar 

gekoppeld waren, zich de hele dag vermaakt 

hebben. 

DHL Express

In de herfstvakantie brengen 

16 kinderen een bezoek aan 

Salesforce. Medewerkers van 

het bedrijf geven enthousiast 

een workshop over de werk-

zaamheden van Salesforce, 

welke functies er binnen het 

bedrijf zijn en hoe je een app 

kunt maken. De kinderen 

wordt vervolgens gevraagd 

hun eigen app te ontwikkelen 

en deze vervolgens aan de groep te presenteren. De Help app, gezondheidsapp en de voetbalapp zijn 

een aantal voorbeelden van de apps die de kinderen bedacht hebben. De kinderen krijgen vervolgens 

een rondleiding door het kantoor en de middag wordt afgesloten met een groepsfoto.

Salesforce

Het Cultuurfonds, een van onze partners, stelt 40 
kaarten ter beschikking voor de voorstelling de 
Toverfluit. De Toverfluit van Mozart  is een van de 
beroemdste opera’s ter wereld. De Toneelmakerij 
en Silbersee maakten hier een volstrekt eigentijdse 

versie van waarin opera, theater, hiphop en dans 
samenvloeiden tot magisch muziektheater voor de 
hele familie. Op 27 december gingen Littles en hun 
ouder (s) hiernaartoe. Zij worden met de bus opge-
haald en zij hebben een geweldige avond gehad.

De Toverfluit

Usabilla, een organisatie die bouwt 

aan future-proof customer experiences, 

start voor de tweede keer een kerst-

actie voor de kinderen van BBBSAm. 

Alle Littles mogen een wenslijstje met 

drie cadeautjes, die zij graag zouden 

willen hebben, invullen. De wenslijstjes 

zijn vervolgens op het kantoor van 

Usabilla in een grote kerstboom ge-

hangen. Iedere werknemer kon een 

wenslijstje uit de boom pakken en heeft 

een cadeautje voor een Little gekocht. 

Studenten en medewerkers van Phat-

camp, een talentontwikkelingsbureau 

dat studenten en jong professionals 

ondersteunt bij hun carriere in de 

creatieve hoek, helpt vervolgens om alle 

cadeautjes bij de kinderen af te leveren. 

Usabilla

Het WTC organiseerde op 19 december een 
kerstmarkt waar BBBSAm met een kraampje mag 
staan om de organisatie onder de aandacht te 
brengen. Twee medewerkers van Phatcamp 

bieden aan het kraampje te bemannen. Zij verkopen 
warme chocolademelk, aangeboden door Ox&Bucks, 
en kookboeken. De opbrengst komt ten goede aan 
BBBS. 

Kerstmarkt WTC

Onder de leiding van de nieuwe CEO van Big Brothers 
Big Sisters International wordt er begin december 
met alle 13 landen die aangesloten zijn bij Big 
Brothers Big Sisters een inspirerende Townhall 

meeting georganiseerd via Zoom. Ervaringen 
worden gedeeld, plannen gemaakt en de intentie 
op een nog veel nauwere samenwerking wordt 
uitgesproken. 

Big Brothers Big Sisters International
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Er zijn verscheidene risico’s en onzekerheden die een 
bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan 
van Big Brothers Big Sisters Amsterdam. De risico’s 
kunnen onderverdeeld worden in verschillende 
categorieën, waaronder de volgende: 

• Mensen
 Risico’s voor het bestuur, personeel, vrijwilligers, 
 kinderen, het grote publiek als gevolg van onze 
 activiteiten.
• Financiële duurzaamheid 
 Risico’s die van invloed kunnen zijn op ons 
 vermogen om inkomsten te genereren of 
 uitgaven te beheren.
• Bijhouden van gegevens / gegevensbeheer
 Risico’s die kunnen voortvloeien uit een onjuiste 
 administratie of gegevensbeheer.

BBBS wil de risico’s en onzekerheden zoveel mogelijk 
voorkomen en indien zich toch problemen voordoen 
ervoor zorgen dat we de beste oplossingen kunnen 
aanbieden en de schade kunnen minimaliseren. 

Een aantal van de risico’s waar BBBS zich mee gecon-
fronteerd ziet zal hieronder nader toegelicht worden: 

Mensen - Gebrek aan opvolgingsplanning
In 2018 hebben we ervaren wat een rumoerig 4de 
kwartaal 2017 - wegens afwezigheid van de oprichter/ 

directeur door haar zwangerschapsverlof en perso-
nele onderbezetting door het uitvallen van een 
medewerker- voor een effect had op de organisatie. 
Om een dergelijke situatie of erger in de toekomst 
te voorkomen, het “verlies” van belangrijke mede-
werkers, bestuursleden of belangrijke vrijwilligers 
kan immers leiden tot groot “geheugenverlies”, omzet-
verlies en hiaten in de dienstverlening, is er in 2019 
bekeken hoe zo’n situatie voorkomen kan worden 
indien deze zich onverhoopt nog eens voordoet.  

BBBSAm werkt met een klein (professioneel) team, 
dat aan de ene kant een voordeel is, omdat er over 
en weer snelle en effectieve communicatie is. Dit ligt 
wel met name op het inhoudelijke vlak, de matches, 
maar niet bij zaken betreffende de organisatie. Aan 
de andere kant maakt het ons ook kwetsbaar doordat 
we afhankelijk zijn van een paar individuen. Hiervoor 
zijn er twee duidelijke maatregelen getroffen: 
1. Het verder implementeren van het door PWC 
 vervaardigde handboek dat eind 2017 door 
 medewerkers als (sponsor) bijdrage voor BBBS 
 gemaakt is. Dit is gericht op de organisatie naar 
 het volgende volwassenheids niveau brengen en 
 minder afhankelijk maken van individuen door 
 het standardiseren en documenteren van 
 processen, structuren en organisatie. 
2. Daarnaast wordt nu ook informatie die buiten de 
 inhoudelijke aangelegenheden ligt (de matches) 

Risico’s en en onzekerheden

 actief gedeeld in het team om zowel het collec-
 tieve geheugen als de betrokkenheid te vergroten. 

Mensen - Ontoereikende monitoring van matches / 
programma’s
De veiligheid van het kind is van het grootste belang 
voor Big Brothers Big Sisters. BBBSAm heeft duidelijke 
normen opgesteld met betrekking tot het voort-
durende toezicht op de matches. Een realistische 
werkbelasting en werkpatronen voor de match-
coördinatoren zijn daarom erg belangrijk. Omdat 
de gemeente eind 2018 tegen onze verwachting 
in (BBBSAm was immers een gegunde partner in 
de aanbesteding Flexibel Preventief Jeugdaanbod) 
besloot ons aanbod niet af te nemen had dit een 
gevolg voor de geplande financiering. We hadden 
minder geld ter beschikking, waardoor er geen 
nieuwe, professionele matchcoördinator aangetrok-
ken kon worden. Om ervoor te zorgen dat de case-
load voor de huidige matchcoördinatoren niet te 
groot zou worden, wat als gevolg zou hebben dat de 
kwaliteit van de matches in het gedrang zou kunnen 
komen, is er besloten een stop op de aanmeldingen 
te zetten. De kwaliteit van de matches werd hier-
mee gewaarborgd. De keerzijde hiervan is dat de 
kinderen die onze mentoring goed hadden kunnen 
gebruiken, de mogelijkheid hiertoe ontnomen is. 
Een situatie die ongewenst is, en dat leidt ons naar 
een van de andere risico’s/onzekerheden die wij 

geplaatst zien, namelijk de financiële duurzaamheid 
van de organisatie. 

Financiële duurzaamheid
Een divers fondsenwervingsbeleid is uiterst belang-
rijk voor de duurzaamheid van de organisatie. 
Beperkte financiële middelen vormen een risico 
voor elke instantie en zo ook voor BBBSAm. Met het 
niet afnemen van ons aanbod door de gemeente, is 
het hebben van een divers fondsenwervingsbeleid 
weer goed onder de aandacht gekomen (zie verder 
hoofdstuk financieel beleid). Teveel afhankelijk zijn/
inzetten op één grote inkomstenbron is één van de 
risico ‘s waar BBBSAm zich weer zeer bewust van is. 
Om naast de huidige stromen aan inkomsten (fond-
sen, bedrijven, particulieren, gemeente) een nieuwe 
stroom aan inkomsten te bewerkstelligen zijn de 
eerste stappen op landelijk niveau, samen met Big 
Brothers Big Sisters Rotterdam en Utrecht, gezet. 

Bijhouden van gegevens / gegevensbeheer
Risico’s die kunnen voortvloeien uit een onjuiste 
administratie of gegevensbeheer.
Samen met Trifork zijn verdere stappen gezet in 
de ontwikkeling van ons datasysteem. Dit is een 
continu proces met als doel dat alle data, van 
informatie over speciale activiteiten tot aan infor-
matie over de matches, veilig op een adequate 
manier opgeslagen zijn. 
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De onverwachte en teleurstellende mededeling 
van de gemeente Amsterdam in november 2018 - 
het aanbod als gegunde partner onder de aanbeste-
ding Flexibel Preventief Jeugdaanbod werd niet 
afgenomen- waardoor er geen financiële middelen 
voor 2019 ter beschikking gesteld werden, en vervol-
gens de mededeling van de stadsdelen dat zij geen 
budget beschikbaar hadden voor een eventuele 
subsidie, heeft het bestuur doen besluiten de koers 
van het financiële beleid (50% gemeente, 50 % fond-
sen, bedrijfsleven en particulieren) voor 2019 aan te 
passen. Met de wetenschap dat de gemeente niet 
de geprognotiseerde financiële ondersteuning zou 
geven, zou er een groter beroep op met name fond-
sen gedaan worden. De in eerste instantie beoogde 
groei voor 2019 werd niet als realistisch gezien. De 
focus werd gelegd op continuering van de dienst-
verlening aan de reeds deelnemende kinderen. 

Omdat het niet in de lijn der verwachting lag dat de 
alsnog benodigde financiële ondersteuning volle-
dig verkregen zou worden, heeft het bestuur in het 
eerste kwartaal besloten een stop op de aanmeld-
ingen van kinderen te zetten. Hierdoor kon aan 
de actieve matches kwalitatief goede mentoring 
geboden blijven worden, en tegelijkertijd werd de 
behoefte aan vrijwilligers, als gevolg van de stop op 
de aanmeldingen, kleiner. Er hebben daarom minder 
introducties en trainingen plaatsgevonden, er zijn 
ook minder intakes met vrijwilligers en kinderen 
gedaan. Dit verklaart dat de kosten “besteed aan 
de doelstelling” lager zijn uitgevallen dan in eerste 
instantie begroot. De andere reden is dat bedrijven 
activiteiten gesponsord hebben en hier dus geen 
kosten voor gemaakt zijn. De voorlichtingskosten 
zijn opgenomen onder de post uitgaven voor
activiteiten.

Het kunnen blijven aanbieden van onze mentoring-
diensten is mogelijk gemaakt door fondsen, 
bedrijven en particulieren, die wij daarvoor enorm 

dankbaar zijn. Gedurende het jaar is de directeur in 
gesprek gebleven met de gemeente Amsterdam dat 
einde jaar geresulteerd heeft in de toekenning van 
een eenmalige subsidie. De gemeente Amsterdam 
zag ook in - als doorverwijzer van vele kinderen en 
na eerder nog geen substantiële bijdragen gedaan 
te hebben- dat zij een deel van de verantwoordelijk-
heid voor deze kinderen op zich moest nemen. 

Gezamenlijk droegen de bovengenoemde partners 
bij aan een totale opbrengst van € 102.152. Er werd 
€ 88.904 direct besteed aan de doelstelling. Dit is 
88,9 % van de baten. De wervingskosten in verhou-
ding tot de totale baten bedraagt 4,8 %. Ruim binnen 
de 25% norm van het CBF. Van de totale lasten werd 
6,3 % besteed aan beheer en administratiekosten. 
Het boekjaar is met een licht positief resultaat van 
€ 1.963 afgesloten. Het eigen vermogen is € 7.644 
en bestaat uit een continuïteitsreserve. Het bestuur 
streeft naar een continuïteitsreserve van drie 
maandsalarissen van het personeel. De reserve dekt 
gedeeltelijk het risico van ontoereikende inkomsten 
af. Hiermee tracht zij de continuïteit in de onder-
steuning aan onze Littles te waarborgen. In 2018 
is er ingeteerd op de continuïteitsreserve waardoor 
deze onder druk is komen te staan. Door onze 
organisatie zo flexibel mogelijk in te richten 
proberen we te reageren op de daadwerkelijke 
inkomsten en zodoende ook de continuïteitsreserve 
weer tot het gewenste niveau aan te vullen. In 
2019 is de eerste stap gezet, maar dit blijft ook 
een punt van aandacht voor 2020.

Daarnaast stellen in-natura partners hun diensten 
beschikbaar. Dit doen zij o.a. door het verzorgen 
van onze financiële administratie, het beschikbaar 
stellen van ruimtes voor het geven van trainingen, 
het ontwikkelen en beheer van ons crmsysteem, 
een aangepaste huur van de kantoorruimte, maar 
ook door het geven van workshops of het mogelijk 
maken van activiteiten voor de kinderen.

Financieel beleid en resultaat

* Na voorstel resultaatbestemming

PASSIVA*

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

Overige schulden

Vooruit ontvangen baten

Totaal

 

€  7.644

€  7.599

€  4.756

€  12.500

 31 dec 2018

€  7.644

€  24.855

€  32.499

AC TIVA*

Vlottende activa

Vorderingen

Nog te ontvangen baten

Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

 

€  10.207

€  1.504

 31 dec 2019

€  11.711

€  20.788

€  32.499

 

€  8.960

€  526

 31 dec 2018

€  9.486

€  14.690

€  24.176

 

€  5.681

€  9.207

€  288

€  9.000

 31 dec 2018

€  5.681

€  18.495

€  24.176

Balans per 31 december 2019
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Staat van baten en lasten 2019

Baten van bedrijven

Baten gemeente/overheden

Particulieren

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van loterijorganisaties

Som van de geworven baten

Lasten

Besteed aan de doelstelling

Wervingskosten

Beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve

Bestemd resultaat

 2019

€ 10.504

€  12.900

€  6.215

€  70.986

€  1.547

€  102.152

€  88.904

€  4.898

€  6.387

€  100.189

€  1.963

€  1.963

€  1.963

 2019

€ 23.250

€  -

€  21.500

€  80.250

€  -

€  125.000

€  109.550

€  4.875

€  6.225

€  120.650

€  4.350

€  4.350

€  4.350

 2018

€ 13.103

€  4.665

€  9.705

€  46.616

€  2.051

€  76.140

€  87.058

€  5.770

€  5.052

€  97.880

€  – 21.740

€  – 21.740

€  – 21.740

Begroting

Partners en sponsoren*

€ 5.000,- tot € 20.000,-
Stichting Klaverblad
Oranjefonds
Gemeente Amsterdam, centraal (eenmalige subsidie)**

Zonnige Jeugd
Weeshuis der Doopsgezinden (tbv Big Bunch programma)

Stichting IMC goede doel

Tot € 5000,-
Stichting Boschuyzen (tbv Big Bunch programma)

Janivo
Stichting Diorapthe
Vriendenloterij
Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting Arkin
Fundatie van de Santheuvel Sobbe
Stichting Dorodarte
ACT Commodities
Embridge Economics
Albert Heijn
WTC Beheermaatschappij

* De ontvangen baten, behalve de baten waarachter staat 
dat deze ten behoeve van het Big Bunch programma gebruikt 
zijn, waren ter ondersteuning van het CBM programma. 
** De gemeente Amsterdam (centraal) heeft een eenmalige 
subsidie gegeven van €20.000,-. De helft van dit bedrag is 
bestemd voor de matching en begeleiding in 2020 en is ook 
toebedeeld aan de dekking van de begroting 2020. 

In natura
Ifiac 
WTC Beheermaatschappij
Trifork 
Compananny
DHL Express
Cloudgames
Stach
Usabilla
Salesforce
Cultuurfonds/Toneelmakerij
Phatcamp
Ox & Bucks

Egg Roll
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid 
(eenmalige subsidie t.b.v. het Paasevent Big Bunch programma)

ABN Amro
Palo Alto Networks
IMC
NautaDutilh
Celanese
Wintertaling
Engel& Volkers
Conclusion
Eden McCallum
Eefje Voogd
Vermaat B.V/ Circl
Darwin recruitment 
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Groei
BBBSAm heeft 55 kinderen op de wachtlijst staan. 

Na een jaar van consolidatie, willen we weer groeien 

en onze impact vergroten door deze kinderen ook de 

mogelijkheid te bieden hun potentieel ten volle te 

benutten:
- Meer kinderen laten deelnemen aan ons 
 Community Based Mentoring programma en 
 Big Bunch programma
- Oriëntatie op alumni programma

Marketing/communicatie & community building
- Opstellen en uitvoeren van een sociaal 
 mediabeleid
- Oriëntatie op nieuw logo, nieuwe website in 
 overleg met BBBS International
- Het optimaliseren en pro-actief uitbreiden van 
 de samenwerking met community partners en 
 het bedrijfsleven
- Jongerenpanel en ambassadeur(s)
- Nauwere samenwerking met BBBS International, 
 Rotterdam en Utrecht

Kwaliteit 
- Verdere optimalisering crmsysteem en methodiek 
 aan vereisten vanuit BBBS International
- Strategie 2021-2023

Fondsenwerving
Onverminderde aandacht voor fondsenwerving;
- Wederom focus op het verkrijgen van de 
 gemeente Amsterdam als duurzame partner
- Uitbreiden van de Big Friends van BBBS
- Samen met BBBS Nederland het bereik van 
 partners vergroten. 

Vooruitblik 2020
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Big Brothers Big Sisters Amsterdam

Strawinskylaan 619

WTC Amsterdam

Toren A, 6de verdieping

1077 XX Amsterdam

T  020 260 1355

KVK: 56082444 

BANK: NL57 RABO 0171960629

www.bbbsamsterdam.nl 

www.facebook.com/bbbsamsterdam.nl

info@bbbsamsterdam.nl


