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Stichting Together Huiswerk (in de wijk kortweg “Together” genoemd) kan 
terugkijken op een jaar van groei. Meer kinderen en ouders kwamen naar ons toe 
voor taalondersteuning, ondersteuning bij school of coaching. Together krijgt ook 
meer een plek in de wijk. We zien dat via mond op mond reclame of via school, 
kinderen en hun ouders ons steeds beter weten te vinden. Ouders en kinderen 
komen tot bloei doordat ze vaardiger worden in de Nederlandse taal, groeien in 
zelfvertrouwen en doordat ouders stappen zetten om een goede toekomst op te 
bouwen in Nederland. 

Het team van vrijwilligers is uitgebreid en ook 
is een ervaren oudercoach toegevoegd aan het 
professionele team. Onze systemische aanpak 
werkt: er is een veilige plek voor ontmoeting en 
ondersteuning waarin de groei plaats kan vinden. 

Na de herfstvakantie zijn we, naast onze locatie in 
Selwerd, laagdrempelig gestart met een tweede locatie in de wijk Vinkhuizen: het 
Magma gebouw aan de Metaallaan. Ook daar zien we dat kinderen en hun ouders 
behoefte hebben aan de taalondersteuning die we bieden, dat ze geholpen 
willen worden bij school en dat ouders open staan voor contact: er worden relaties 
gelegd. 
Aan het einde van dit jaar zijn voorbereidingen getroffen om Together op te 
starten op een tweede locatie in Selwerd aan de Eikenlaan.

Together kan terugkijken op een succesvol jaar. Maar dit succes roept ook vragen 
op. Hoe snel kunnen we groeien, hoe blijft de kern van Together behouden als 
we op meer plekken aan het werk gaan? De relatie, die zo belangrijk is voor 
vertrouwen en groei, willen we centraal houden in onze verdere plannen. Nieuwe 
uitdagingen die we graag aangaan! Want: we gunnen meer kinderen en hun 
ouders een veilige plek waar ze gezien worden, geholpen worden en tot bloei 
komen. 

We wensen je veel leesplezier! 

Hartelijke groet, 

VOORWOORD 

Amarens de Borst-Koelmans 
voorzitter

“Samen maken 
we Together 

Huiswerk!”
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Het jaar 2021 stond in het teken 
van groei. Meer kinderen met hun 
ouders kwamen naar het project 
in Selwerd, een tweede locatie 

van Together is geopend in Vinkhuizen en 
het team dat Together draagt, is gegroeid. 
In dit jaarverslag willen we u meenemen in 
de ontwikkelingen van het project. Want 
ondanks de uitdagingen van Corona, kan 
Together terugkijken op een succesvol jaar 
met veel nieuwe kansen en mogelijkheden 
om door te bouwen in 2022. 

ONTSTAAN EN OPRICHTING
Het idee voor Together Huiswerk is in 2017 ont-
staan toen Mariël de Vos in de Groningse wijk 
Selwerd in gesprek raakte met een vriendin uit 
de wijk met een migrantenachtergrond. Zij om-
schreef de worsteling van ouders die niet altijd 
goed in staat zijn om hun kinderen te begelei-
den bij hun schoolactiviteiten, en dat er behoef-
te was aan een veilige omgeving om van andere 
ouders te leren. Mariël herkende dit verhaal van 
andere ouders in de buurt. 

Na een periode van voorbereidingen startte in 
januari 2019 de pilotfase van Together Huiswerk. 

Na de succesvolle pilot zijn we in 2019 begon-
nen met treffen van de voorbereidingen voor 
het oprichten van een stichting. In mei 2020 is 
de Stichting Together Huiswerk formeel op-
gericht en is het bestuur aangesteld. De taken 
en verantwoordelijkheden zijn in de zomer van 
2020 overgedragen van de oprichtster Mariël de 
Vos naar een nieuwe projectleider Rian Wesse-
ling en het stichtingsbestuur. 

MISSIE EN VISIE
Together Huiswerk werkt vanuit de volgende 
missie en visie:

Missie 
Stichting Together Huiswerk wil kinderen in 
kansarme, cultureel diverse wijken ondersteu-
nen om succesvol te zijn op school en helpen 
hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. 
Dit doen we door het bieden van een veili-
ge plek voor zowel ouders als kinderen, waar 
duurzame ontmoeting en ondersteunende 
activiteiten worden aangeboden. Respect voor 
ieders culturele achtergrond en het betrekken 
van ouders staan in het proces centraal. Daarbij 
is ons motto: “Samenwerken aan elkaars bloei”.

Visie
We zien onze missie werkelijkheid worden door 
te werken vanuit de volgende waarden:
•  We gaan voor ontmoeting en ondersteuning.
•  Passie voor leren: we zoeken creatieve leer-

vormen die aansluiten bij het individuele kind.
•  Als team hebben we een voorbeeldfunctie.
•  We bekrachtigen ouders in hun betrokkenheid 

bij de wereld van school.
•  We hebben een open, lerende en respect-

volle houding ten opzichte van de wereld van 
kinderen thuis.

inleiding
“Ik zie de kinderen in de 
migrantengemeenschap worstelen. 
Hun ouders kennen het Nederlandse 
schoolsysteem niet. Ze wonen vaak in 
kleine huizen met grote gezinnen en er is 
vaak geen ‘huiswerk-maak-cultuur’. Het is 
dus lastig voor kinderen om rust en ruimte 
te vinden om aan de slag te gaan met hun 
huiswerk.” 
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WAT DOEN WE?
Together Huiswerk biedt een ontmoetingsplek 
waar kinderen ondersteund worden om 
succesvol te zijn op school en geïnspireerd 
worden hun weg te ontwikkelen tussen school 
en thuis. Op deze manier werken we samen 
aan elkaars bloei (medewerkers, kinderen en 
ouders). We zijn er voor alle leerlingen uit de 
wijk Selwerd en Vinkhuizen en omstreken. We 
hebben specifieke expertise in de begeleiding 
van gezinnen waarvan de ouders zelf niet in 
Nederland naar school zijn geweest. Naar 
de kinderen toe vervullen we de rol van gids. 
We stimuleren ze om na te denken over hun 
ervaringen thuis, de ervaringen op school en 
hoe ze daar mee om willen gaan. Daarnaast 
is Together Huiswerk een ontmoetingsplek 
voor ouders, waar zij gecoacht worden in de 
betrokkenheid bij hun kind op school. Tenslotte 
biedt Together Huiswerk een divers team van 
begeleiders dat lerend onderweg is, begeleid 
door een professional. Teamleden leren wat er 
nodig is om -in diversiteit- elkaar te ontmoeten 
en samen te werken aan elkaars bloei. 

In 2021 bood Together Huiswerk de volgende 
activiteiten aan :

•  Taalondersteuning: lezen & (taal)spellen voor 
kinderen van de basisschool

•  Ondersteuning bij school: ondersteunen bij 

het maken van huiswerk 
of bijles. Er is begeleiding 
door een vrijwilliger/stagiair. 
Together verwijst ook door 
naar andere partijen die de 
gevraagde hulp kan bieden. 

•  Coachgroepen ouders: deze 
bekrachtigen ouders in hun 
betrokkenheid bij het kind 
op school. De ouders worden 
geholpen om te reflecteren 
op hun eigen school erva-
ringen, de ervaringen van 
hun kinderen, de waarden 
die hieronder liggen en hoe 
ze hiermee om willen gaan. 
Daarnaast is er tijd voor ont-
moeting en delen van per-
soonlijke dromen en doelen. 
De ouders worden begeleid 
door een oudercoach.
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In 2021 werden de praktische 
werkzaamheden Together Huiswerk 
uitgevoerd door de projectleider, 
oudercoach, fondsenwerver, stagiaires en 

een team van vrijwilligers. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit vier vrijwilligers. 

PROJECTLEIDER
In de zomer van 2020 is Rian Wesseling 
gestart als projectleider. Als projectleider 
is zij verantwoordelijk voor het project. De 
projectleider is verantwoording voor de werving 
en selectie van de vrijwilligers volgens het 
vrijwilligersbeleid van Together Huiswerk. Zij 
voert intakes met elk van de vrijwilligers, en is 
verantwoordelijk voor het verkrijgen van een 
gewaarmerkte VOG. Ook zorgt Rian ervoor dat 
de vrijwilligers hun werk goed kunnen uitvoeren 
en dat er een veilig klimaat is waarin de 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ze 
organiseert teamtrainingen voor vrijwilligers.
Naast de focus op de vrijwilligers, onderhoudt 
Rian actief contact met relevante organisaties 
en onderzoekt mogelijkheden tot (structurele) 
samenwerking en/of financiering. 

OUDERCOACH
Per april 2021 is Anneke Brandsen aangetrokken als 
professionele oudercoach. Anneke heeft veel ervaring met 
de doelgroep, heeft een achtergrond en ruime ervaring in 
pedagogiek. Zij heeft jarenlang NT2 onderwijs gegeven 
en is projectleider geweest van ‘Samen Verder’, een 
vrouwengroep waar taalondersteuning aan vrouwen wordt 
gegeven. Ook kende ze veel ouders van het project van 
vorige functies. Door haar ervaring sluit Anneke uitstekend 
aan op het project en brengt ze het project verder met haar 
ervaring en kunde. 

VRIJWILLIGERS
Gedurende de eerste helft van 2021 zetten zich 10 
vrijwilligers in, en in de tweede helft van 2021 zette zich 
14 vrijwilligers in. Vrijwilligers hebben verschillende 
achtergronden. Zo wonen een aantal in de wijk waar de 
Together actief is. Een aantal zijn studenten die aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool of Menso 
Alting College studeren. Ook zijn er vrijwilligers die 
de ondersteuning geven naast hun dagelijkse werk of 
gepensioneerden die zich inzetten. Er zijn twee zussen van 
kinderen die meehelpen bij een taalgroep. Zij helpen op de 
middagen door aan te sluiten bij de jongere groep en de 
groepsleider ondersteunen. 

02
Organisatie 
Together  
Huiswerk§
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STAGIAIRES
Twee stagiaires van de opleiding ‘Begeleider 
specifieke doelgroepen - Interculture 
opvoedcoach’ aan het Alfa College in 
Groningen dragen gedurende 2021 bij aan 
Together Groningen. Soher is het gehele 
jaar betrokken, zij heeft ruime ervaring als 
begeleider van een dagbesteding voor 
ouderen. Narges is betrokken per september 
2021, zij heeft werkervaring opgedaan binnen 
een WIJ-team in de stad Groningen. Twee 
studenten Orthopedagogiek aan de RuG zijn 
sinds november 2021 betrokken en voeren een 
onderzoek uit bij Together. Daarnaast zetten zij 
zich wekelijks in voor een groepje kinderen en 
ondersteunen zij hen bij taal en schoolwerk.

BESTUUR
Vanwege de groei van de stichting is het 
stichtingsbestuur uitgebreid van drie naar 
vier bestuursleden. In november 2021 zijn 
twee nieuwe bestuursleden geworven: Judith 
Koopman en Anke de Vries. Judith is opgeleid 
als toegepast psycholoog kind- en jeugd. Anke 
is universitair hoofddocent orthopedagogiek 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met 
de kennis en ervaring van twee nieuwe 
bestuursleden kunnen we de kwaliteit die we 
willen bieden borgen en verbeteren, zodat de 
kinderen en hun ouders daadwerkelijk geholpen 
zijn en hun (slagings-)kansen vergroot worden. 
Sinds november 2021 heeft Amarens de Borst 
de rol van voorzitter overgenomen van Jurgen 
Visser die afscheid genomen heeft van het 
bestuur. Judith Koopman vervult de rol van 
secretaris, Djurre Verschoor is penningmeester 
gebleven en Anke de Vries werd algemeen 
bestuurslid. Het stichtingsbestuur kan worden 
geadviseerd door de Raad van Advies. Deze 
bestaat uit Sherin Abdelgewad, Soraya Khan en 
Mariël de Vos. 

SAMENWERKINGSPARTNER 
KWARTIERMAKERS
Together heeft een nauwe samenwerking 
met Stichting Kwartiermakers. Deze Stichting 
heeft als missie kerk en maatschappij samen 
te brengen om aan de bloei van Nederland 
te werken. Ons initiatief sluit goed aan op 
deze missie en op de andere initiatieven van 
Kwartiermakers. 
Kwartiermakers heeft een goed ontwikkeld 
lokaal netwerk, daarin vertegenwoordigen 
zij ook de belangen van Together Huiswerk. 
De betaalde medewerkers (projectleider 
en oudercoach) zijn in dienst van Stichting 
Kwartiermakers en wordt door Together 
Huiswerk ingehuurd. Ook de uren van 
de fondsenwerver worden ingekocht bij 
Kwartiermakers. 

Eens per kwartaal vindt er overleg plaats tussen 
de projectleider, het bestuur van Together en de 
directeur van Kwartiermakers. 
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SELWERD
Together heeft bekendheid 
gekregen in de wijk Selwerd. 
Kinderen nemen vriendjes 
of vriendinnetjes mee en 
ouders vertellen aan hun 
eigen netwerk of buren dat ze 
welkom zijn bij Together. De 
oudergroep is in korte tijd hard 
gegroeid en daarmee groeide 
ook het aantal kinderen dat 
aansloot bij de taalonder-
steuning of ondersteuning bij 
school.
In Selwerd opent Together 
Groningen tweewekelijks de 
deuren voor de ouders en kin-
deren uit de buurt. Middels het 
lezen van boeken, (taal)spel-
letjes en activiteiten rondom 
verschillende thema’s worden 
de middagen ingevuld. 

Sociaal
jaarverslag03 Kinderen kunnen eenmaal per week deelnemen 

aan de (taal)ondersteuning. Omdat de inhoud 
van de oudercoaching verschilt op de twee 
middagen, kunnen de ouders beide middagen 
komen. Er doen ook oma’s mee aan de middag 
die een taak hebben in de opvoeding van de 
kinderen. Er is een What’sapp groep, waaraan 
28 ouders deelnemen. Er wordt veel informatie 
doorgegeven en afspraken gemaakt via de app.

Er is contact met de brugfunctionarissen van de 
scholen en er kan dus snel contact gelegd wor-
den als er vragen of dingen zijn die niet duide-
lijk. Omdat de oudercoach nauwe contacten 
heeft met medewerkers van het Wijteam, zijn 
er ook korte lijnen voor wat betreft de door-
verwijzing, indien dat nodig mocht zijn.
 
In augustus hebben we in samenwerking 
met buurtkerk De Fontein een buurtpicknick 
georganiseerd voor de bewoners uit de wijk 
Selwerd. De ouders van Together Groningen 
hebben hapjes meegenomen die werden 
gedeeld met de aanwezigen. Het was een 
inspirerende ontmoeting tussen ouders en 
bewoners: hieruit zijn nieuwe contacten ontstaan. 

Zo vertelde een buurtbewoner dat zij graag 
vrijwilligerswerk wilde doen in de wijk. Ze 
heeft zelf altijd in het middelbaar onderwijs 
gewerkt. Ze heeft zich de daaropvolgende 
maanden ingezet bij Together en de 
oudergroep ondersteund.

VINKHUIZEN
Vanuit de wijk Vinkhuizen kwam steeds vaker de 
vraag vanuit gezinnen of er taalondersteuning of 
hulp bij school geboden kon worden. In de wijk 

werd een gebouw beschikbaar gesteld voor 
initiatieven die zich zouden richten op de bewo-
ners uit de wijk. Together heeft in het gebouw, 
Magma genaamd, twee eigen ruimtes gekre-
gen. Via het Project Stadshelden zijn vrijwilli-
gers geworven om de ruimtes op te knappen. 
De ruimtes zijn zo ingericht zodat kinderen op 
een goede manier ontvangen kunnen worden. 
Daarnaast mag Together ruimtes van andere 
initiatieven gebruiken. Zo stelt Het Seniorenplat-
form hun ruimte beschikbaar voor de ouders van 
Together. Sinds eind oktober, na de herfstvakan-
tie, is locatie Together Vinkhuizen geopend.
Together heeft tegen een gereduceerde prijs 
vier computers aan kunnen schaffen en zes 
laptops. Deze computers en laptops worden ge-
bruikt voor het maken van huiswerk, maken van 
Power Points voor spreekbeurten en oefenen 
van spelling, rekenen, begrijpend lezen en to-

Tabel 1: aantal betrokkenen bij Together Groningen op de maandag- en woensdagmiddag (januari tot juni 2021).

Kinderen tot 
11 jaar

Kinderen  
vanaf 11 jaar

Gezinnen Vrijwilligers

Maandag-
middag

13 6 12 5
Woensdag-
middag

11 5 12 5

 In de maanden januari tot juni kwamen 

35 KINDEREN wekelijks naar de 

locatie in Selwerd, er zijn in deze periode 

32 MIDDAGEN georganiseerd. De 

kinderen kwamen uit 24 VERSCHILLENDE 

GEZINNEN, 20 OUDERS waren 

zelf betrokken bij de oudergroep die twee 

keer per week werd aangeboden. In de 

maanden september tot december zijn er 

26 MIDDAGEN georganiseerd waarin 

36 KINDEREN wekelijks kwamen voor 

(taal)ondersteuning. In deze periode namen 

30 OUDERS EN OMA’S deel aan de 

oudergroep. 
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Tabel 2: aantal betrokkenen bij Together Groningen op de maandag, dinsdag- en woensdagmiddag (september tot 

december 2021).

Kinderen tot 
11 jaar

Kinderen  
vanaf 11 jaar

Gezinnen Vrijwilligers

Maandag-
middag

17 1 13 6
Dinsdag-
miiddag

Woensdag-
middag

6
15

2
3

3
11

3
6

pografie. De laptops kunnen uitgeleend worden 
wanneer er thuis geen hulpmiddelen aanwezig 
zijn voor het maken van schoolopdrachten. 

Ouders en kinderen zijn in Vinkhuizen welkom 

op de dinsdagmiddag. Tot en met december 

zijn 8 MIDDAGEN georganiseerd en 

hebben we 8 KINDEREN wekelijks 

taalondersteuning en ondersteuning bij 

school gegeven. 2 VRIJWILLIGERS en 

de projectleider hebben de kinderen en hun 

ouders opgevangen. 

De ontmoeting en oudercoaching voor ouders 
werd verzorgd door Isaac Wolters, een ervaren 
buurtwerker van Kwartiermakers, en een 
stagiaire van de opleiding ‘begeleider specifieke 
doelgroepen - interculturele opvoedcoach’. 

KERST050
Met kerst hebben alle gezinnen een kerstpak-
ket ontvangen, dit is mogelijk gemaakt door 
Kerst050. Naast het kerstpakket hebben alle kin-
deren uit de gezinnen een persoonlijk cadeautje 
ontvangen. Vrijwilligers die de kinderen taalon-

dersteuning bieden hebben de cadeautjes en 
kerstpakketten rondgebracht. 

NETWERKEN IN DE WIJK SELWERD EN 
VINKHUIZEN
HO2: Hulp & Ondersteuning bij Opleidingen, 
ouders die een opleiding willen volgen kop-
pelen we aan HO2 waar een maatje voor hen 
wordt gezocht die hen kan ondersteunen.
Missie050: Netwerk van Stadjers-organisaties 
en kerken die sociaal onrecht tegengaan en 
bouwen aan een inclusieve samenleving. Dit 
netwerk kan worden ingezet voor het werven 
van vrijwilligers en PR van het project.
Stadshelden: Jongerennetwerk waarin jongeren 

geïnspireerd raken om zich vrijwillig in te zetten 
voor mensen met weinig tot geen netwerk. 
Jongeren hebben Together ondersteunt bij het 
opknappen van ruimtes en er worden via Stads-
helden nieuwe vrijwilligers aangetrokken.
Kerst050: Deze kerstpakkettenactie heeft als 
doel om enerzijds minima huishoudens te 
helpen een leuke kerst te beleven en ander-
zijds om het netwerk te vergroten van minima 
huishoudens. De gezinnen die aangesloten zijn 
bij Together Huiswerk hebben allemaal een 
kerstpakket ontvangen.
Community Builders: In Selwerd, Paddepoel en 
Vinkhuizen geeft Community Builders vorm aan 
burennetwerk volgens de principes van Asset 
Based Community Development (ABCD). De 
gezinnen van Together Huiswerk kunnen via 
deze weg hun eigen netwerk uitbreiden binnen 
de wijk.

EFFECT EN SOCIALE IMPACT VAN 
TOGETHER 
Kinderen uit de wijk Selwerd, Paddepoel en 
Vinkhuizen hebben gratis toegang tot taalon-
dersteuning en hulp bij school. Het vragen van 
hulp bij instanties in de wijk is vaak een grote 
stap voor ouders. 
Voor ouders en kinderen is de drempel laag om 
bij Together binnen te lopen. Hierdoor zien wij 
mogelijkheden om ouders en kinderen in con-
tact te brengen met de verschillende instanties 
binnen de wijk.
Gedurende de tijd dat het kind taalondersteu-
ning kreeg, namen de ouders deel aan de ou-
dergroep waar veel werd gepraat. Vaak bleven 
de ouders langer en speelden hun kinderen na 
de ondersteuning, in het oog gehouden door 
een vrijwilligster. Als start om elkaar te leren 
kennen zijn er kennismakingsspellen gespeeld 
en hebben de ouders elkaar geïnterviewd. De 
bijeenkomsten waren erg gezellig. Er werden 
serieuze gesprekken gevoerd: “het ging ergens 
over”, maar er werd ook erg veel gelachen om 
en met elkaar. 
Waar “het over ging” waren de thema’s over de 
verschillen tussen de school in eigen cultuur en 
in Nederland. Het functioneren van het kind op 
school en de zorgen die ze hierover hebben met 
betrekking tot de taalachterstand. Om hieraan 
direct tegemoet te komen, is er een aantal 

bijeenkomsten samen uit kinderboeken gelezen, 
waaraan ze thuis een vervolg kunnen geven.                  
Tijdens de lente, is het thema lente besproken: 
woorden over de lente leren, wat kan je doen 
met je kind in de lente, waar kan je naar toe 
gaan. Binnen het thema was er veel aandacht 
om te praten hoe het kind is op school en over 
de gesprekken die er zijn met de leerkracht 
daarover. In de groep zijn de overgangsrappor-
ten van het kind uitgebreid besproken. Bijna alle 
kinderen bij Together hebben moeite met be-
grijpend lezen, en hebben nog een te beperkte 
woordenschat. De ouders waarderen het erg dat 
Together hieraan werkt, en dat de kinderen er 
met zoveel plezier naar toe gaan.

Er is veel gepraat over mogelijkheden voor de 
ouders voor deelname aan scholing, vervolg-
opleidingen en (participatie)banen. We zijn als 
groep op bezoek geweest bij een ouder die 
werkt in een participatiebaan in de keuken van 
restaurant De Duindoorn. Met nog een ouder 
werd er gezocht naar een participatiebaan als 
gastvrouw. Een ouder werd begeleid bij het vin-
den van een maatje in de wijk om het spreken te 
oefenen.
Goed was het contact dat de oudercoach heeft 
met de vrijwilligers die de kinderen begeleiden. 
In de evaluatie aan het eind van de bijeenkomst 
elke middag, was de achtergrondinformatie 
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die nu door de oudercoach aan vrijwilligers 
gegeven kan worden en andersom een nuttige 
aanvulling voor betere begeleiding van zowel 
ouder als kind.
Door de systemische aanpak is het mogelijk om 
zowel ouders als kinderen te ondersteunen. Een 
van de moeders heeft een periode van ziekte 
moeten doormaken. De kinderen kregen hier-
van veel mee en maakten zich veel zorgen. Hoe-
wel ze veel zorgen en verdriet hadden ervoeren 
zij Together als veilige en fijne plek. Een van de 
vrijwilligers zocht moeder en kinderen regelma-
tig thuis op. Moeder heeft dit erg gewaardeerd. 
Ook is de drempel voor moeder laag geworden 
om professionele hulp in te schakelen. We heb-
ben moeder kunnen ondersteunen in het proces 
om zich aan te melden bij het WIJ team en de 
juiste hulpverlening in te zetten. 

COVID-19
Ook in 2021 hebben we weer te maken gehad 
met verschillende lockdowns en maatregelen 
rondom Covid-19. Iedere keer dat de maatre-
gelen werden aangepast of een lockdown werd 
ingezet heeft Together Groningen afwegingen 
gemaakt om ouders en kinderen zo goed moge-
lijk te ondersteunen. Wij hebben ervoor geko-
zen om zoveel mogelijk de richtlijnen van de 
basisscholen op te volgen. Op momenten dat 
kinderen niet naar de basisschool konden we-
gens hoge besmetting cijfers hebben wij geen 
middagen georganiseerd, hiervan was sprake 
in de periode van januari tot 8 februari en in de 
laatste week voor de kerstvakantie. Tijdens lock-
downs onderhielden de vrijwilligers via What’s 
app en videobellen contact met de ouders en 
kinderen. Enkele vrijwilligers gingen ook bij de 
kinderen thuis langs om hen te ondersteunen bij 
hun schoolwerk.
Op locatie hebben de ouders, kinderen en vrij-
willigers zich zoveel mogelijk gehouden aan de 
geldende maatregelen van het moment.

Halverwege novem-
ber is besloten om 
de oudergroep niet 
meer fysiek te laten 
plaatsvinden, dit 
op advies van de 
GGD en in over-
eenstemming met 
de richtlijnen van 
het RIVM. Contact 
werd telefonisch of 
via de app onder-
houden. Ook heeft 
de oudercoach 
de gezinnen thuis 
opgezocht.
Later in het jaar op 
20 december 2021 
hebben wij de deuren 
helaas weer moeten 
sluiten omdat er een 
lockdown is ingegaan op 
19 december, ook voor alle 
basisscholen. Er was sprake 
van nog één schoolweek alvo-
rens het kerstvakantie zou zijn. 
We hebben contact gezocht 
met alle gezinnen en hebben 
alle gezinnen een bezoekje 
gebracht om een kerstpakket 
te brengen.
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04
Financien§

ACTIVA

Liquide middelen
Vorderingen 

Totaal 

PASSIVA

Continuïteitsreserve
Reservering fondsen
Kortlopende schulden

Eigen vermogen 

Totaal 

31-12-2021

€ 2.953
€ 2.200

€ 5.153

€ 10.000 
€ 0
€ 166

-€ 5.013

€ 5.153

31-12-2020

17.179
2

17.181

5.000 
20.000
37

-7.856

17.181

Financiele balans
BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving  
Rentebaten   
Totaal baten

LASTEN

Personeelskosten  
Algemene kosten  
Publiciteitskosten 
Materiaalkosten   
Activiteiten  
Locatie
Overige kosten 

Totale kosten 

Dotatie aan continuïteitsreserve
Terugvordering Kansfonds  
   
Totale lasten    
   
Saldo van baten en lasten
 

31-12-2020

€ 9.775
€ 6

€ 9.781

€ 11.621
€ 512
€ 47
€ 80
€ 94
€ 0
€ 282

€ 12.636

€ 5.000

€ 17.636

€ - 7.855

31-12-2021

€ 52.496 
€ 11 

€ 52.507  

€ 42.542
€ 571 
€ 277
€ 802
€ 294
€ 33
€ 0

€ 44.519

€ 5.000
€ 145

€ 49.664

€ 2.843

Toelichting op de 
Staat van Baten 
en Lasten 
De baten zijn in 2021 
toegenomen door toekenning 
van verschillende fondsen 
en het vrijkomen van de 
reservering van het ontvangen 
kansfonds in 2020. Het 
overgrote deel van de kosten 
(>95%) is direct besteed aan 
personeelskosten ten behoeve 
van het project. Daarnaast 
is er -gelijk aan 2020- een 
bedrag toegeschreven aan 
de continuïteitsreserve, welke 
bedoeld is voor het afdekken 
van toekomstige financiële en 
liquiditeitsrisico’s.
Bovengenoemde maakt dat 
de stichting financieel gezien 
een dekkend jaar heeft 
gedraaid, met resulterend 
nog een beperkt negatief 
eigen vermogen door de 
opstartverliezen in het eerste 
jaar. 

Overzicht van Baten en Lasten 
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Together is groeiende van 
1 naar 3 locaties. Dit brengt 
uitdagingen met zich mee. We 
willen onze organisatiestruc-
tuur aanpassen en gaan wer-
ken met locatie coördinatoren 
zodat we op alle plekken vaste 
gezichten hebben voor de 
kinderen en ouders. Taken en 
verantwoordelijkheden willen 
we gaan herverdelen.
Daarnaast willen we borgen 
dat wat we doen, en waar we 
succesvol in zijn, op alle loca-
ties wordt aangeboden. We 
willen de Together methode 
ontwikkelen voor zowel taalon-
dersteuning als voor ouder-
coaching. Welke onderwerpen 
bespreken we? Wat doen we 
op een middag met de kinde-

Onze 
ambities 
voor 2022

05
ren en hun ouders? Tegelijkertijd willen we goed 
blijven inspelen op wat er leeft bij de ouders en 
hen daarin verder helpen. Onze ambitie is dat 
dit samenkomt in een mooi jaarprogramma dat 
aansluit bij de doelen van onze Stichting. 
Door de structuren helder te hebben, kunnen 
vrijwilligers en professionals blijven doen waar 
ze goed in zijn: kinderen en hun ouders onder-
steunen. 

Ook op financieel vlak willen we goed voorbe-
reid zijn op de toekomst. We willen toewerken 
naar een duurzame financiële situatie om de 
Stichting te blijven bekostigen. 

Zij maken samen met ons Together Huiswerk mogelijk:
•  De visie van Mariël de Vos heeft Together Huiswerk in 2021 gebracht waar het 

nu is. 
•  Het bestuur van Together Huiswerk, Jürgen Visser, Amarens de Borst, Djurre 

Verschuur, Anke de Vries en Judith Koopman ondersteunen het project waar 
mogelijk en dragen zorg voor de kwaliteit van het project.

•  Rian Wesseling heeft het project laten groeien in 2021. Haar trouwe inzet en 
vertrouwen dat ze geeft aan haar team, kinderen en ouders, maken het verschil. 

•  De oudercoach Anneke Brandsen is sinds april erg betrokken bij de ouders die 
verbonden zijn aan het project. Ze weet goed in te spelen op wat er leeft bij de 
ouders door haar jarenlange ervaring. 

•  De locatie in Selwerd wordt wekelijks beschikbaar gesteld door De Fontein, 
waar Ruth Pruis de teamleden, kinderen en ouders gastvrij ontvangt.

•  De gemeente Groningen stelt kosteloos de locatie in Vinkhuizen en het huis 
voor de locatie die we openen in 2022, ter beschikking. Ook heeft De gemeente 
Groningen een financiële toezegging gedaan voor 2022 zodat ons werk door kan 
blijven gaan. 

•  Kwartiermakers, onder leiding van Evert Sulman en Tjerk Riemersma verte-
genwoordigen de belangen van Together en en zet hun netwerk in ten behoeve 
van het project.

•  Door de inzet van de vrijwilligers en stagiaires kan er wekelijks ondersteuning 
plaatsvinden. Zij maken dit project mogelijk.

•  De financiële steun van Het Kansfonds, Oranjefonds, Mamamini, Haella 
Stichting, Gemeente Groningen en Janivo Stichting maakt het mogelijk om 
kwaliteit en continuïteit te leveren en het project verder te brengen. 

Bedankt
Together Huiswerk

 
BEDANKT!

HARTELIJK 
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