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TOGETHER HUISWERK
BEDANKT

VOORWOORD
Na een succesvolle pilot is in het jaar 2020
Stichting Together Huiswerk opgericht. Dit
jaarverslag beschrijft dan ook het eerste
operationele jaar van de stichting. We kijken
terug op een succesvol eerste jaar, waarin we veel
kinderen en ouders konden ondersteunen. De
organisatie van Together Huiswerk kreeg vorm
waarbij de kerngedachte, samengevat in ons motto
“Samenwerken aan elkaars bloei”, steeds centraal
is blijven staan.

“Samen maken we

Together Huiswerk!”
Door de vruchtbare samenwerking met
Kwartiermakers konden we efficiënt verder bouwen
op de basis die in de pilot was gelegd. Dat ons
initiatief breed gedragen wordt blijkt wel uit het
feit dat we in 2020 financiële steun ontvingen van
verschillende fondsen. We willen alle organisaties
die Together Huiswerk op welke manier dan ook
ondersteunen hartelijk bedanken.
Maar het jaar 2020 stond niet alleen in het teken
van nieuwe mogelijkheden. Door de COVID-19
pandemie werd het project ook geconfronteerd
met uitdagingen. Door flexibel te werken hebben
we de contacten met ouders en kinderen kunnen
behouden. Dat geeft vertrouwen dat we in 2021
verder kunnen groeien en bloeien.
Tot slot bedanken we de projectleider en de
vrijwilligers die bij Together Huiswerk betrokken
zijn. Samen maken we Together Huiswerk!

Jürgen Visser
voorzitter

Together huiswerk
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N

a afronding van een pilot in 2019
is in 2020 de realisatiefase van
het project gestart. Het jaar 2020
stond in het teken van de formele
oprichting van Stichting Together Huiswerk.
Ontstaan en oprichting
Het idee voor Together Huiswerk is in 2017
ontstaan toen Mariël de Vos in de Groningse
wijk Selwerd in gesprek raakte met een vriendin
uit de wijk met een migrantenachtergrond. Zij
omschreef de worsteling van ouders die niet
altijd goed in staat zijn om hun kinderen te
begeleiden bij hun schoolactiviteiten, en dat
er behoefte 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

“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-maakcultuur’. Het is dus lastig voor kinderen om rust
en ruimte te vinden om aan de slag te gaan
met hun huiswerk.”
in januari 2019 de pilotfase van Together
Huiswerk. Van januari tot juni 2019 werd
op twee middagen per week door 10
vrijwilligers ondersteuning gegeven aan
10 leerlingen en 5 ouders. Het merendeel
van de (meestal eenouder-)gezinnen had
een migrantenachtergrond en ontving een
bijstandsuitkering. Kortom: gezinnen in een
kwetsbare situatie. Tussen september en
december 2019 hebben we 20 leerlingen
begeleid met een groep van 10 vrijwilligers.
In totaal waren er 5 ouders die deelnamen
aan de oudergroep. Er was 1 leerling die
huiswerkbegeleiding ontving. Na de succesvolle

pilot zijn we in 2019 begonnen met treffen van
de voorbereidingen voor het oprichten van een
stichting.
In mei 2020 is de Stichting Together
Huiswerk formeel opgericht 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
Wesseling (ontwikkelingspsycholoog) 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
ondersteunen om succesvol te zijn op school en
helpen hun weg te ontwikkelen tussen school
en thuis. Dit doen we door het bieden van een
veilige 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
leervormen 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 een
respectvolle houding ten opzichte van de
wereld van kinderen thuis.

Together 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 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 2020 bood Together Huiswerk de volgende
activiteiten aan :
Bijles: vakinhoudelijke coaching. Voor
leerlingen in de bovenbouw van de
basisschool en op de middelbare school.
Deze coaching wordt aangeboden door (HBO
en universitaire) studenten.
Huiswerkbegeleiding: een rustige plek
om huiswerk te maken en waar ruimte is
voor studieondersteuning. Voor leerlingen
bovenbouw basisschool en middelbare
school. Er is begeleiding door een vrijwilliger/
stagiair.
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 aalondersteuning: lezen & (taal)spelletjes.
T
Voor leerlingen van de basisschool. Dit wordt
verzorgd door vrijwilligers.
Coachgroepen ouders: deze bekrachtigen
ouders in hun betrokkenheid bij het kind
op school. De ouders worden geholpen
om te reflecteren op hun eigen school
ervaringen, de ervaringen van hun kinderen,
de waarden die hieronder liggen en hoe ze
hiermee om willen gaan. Daarnaast is er tijd
voor ontmoeting en delen van persoonlijke
dromen en doelen. De ouders worden
begeleid door een oudercoach.
Het coronajaar 2020
Het projectjaar 2020 is bijzonder geweest.
Allereerst heeft de coronapandemie ons werk
in de wijk Selwerd in Groningen geraakt. We
hebben sommige activiteiten moeten staken
en we moesten op een nieuwe manier invulling
geven aan het project. Tijdens de lockdowns is
veel online gegaan en hebben de vrijwilligers
de kinderen thuis opgezocht voor zover dit
verantwoord was.
Bovenal zijn we bijzonder trots op de geleverde
prestatie die we als team hebben neergezet!
We zijn een team van gepassioneerde,
betrokken vrijwilligers die oog hebben voor de
kinderen en middels creatieve leervormen gratis
taalondersteuning en huiswerkbegeleiding
verzorgen. Ouders, kinderen en vrijwilligers
vinden bij Together Huiswerk een plek van
ontmoeting en ondersteuning.

Together huiswerk
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Medewerkers
In 2020 werden de praktische werkzaamheden
Together Huiswerk uitgevoerd door een
projectleider en een oudercoach (samen 13 uur
per week), en een team van zes vrijwilligers. Het
stichtingsbestuur bestaat uit drie vrijwilligers.
Projectleider
In de zomer van 2020 is Rian Wesseling
gestart als projectleider. Als projectleider
is zij verantwoordelijk voor de werving en
selectie van de vrijwilligers volgens het
vrijwilligersbeleid van Together Huiswerk.
Zij heeft intakes uitgevoerd met elk van de
vrijwilligers, en is verantwoordelijk voor het
verkrijgen van een gewaarmerkte VOG.
Daarnaast evalueert zij periodiek of het team
van vrijwilligers genoeg capaciteit biedt voor
het uitvoeren van de activiteiten. 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; de eerste training heeft
plaatsgevonden in september 2020. Rian
onderhoudt actief contact met relevante
organisaties en onderzoekt mogelijkheden tot
(structurele) samenwerking en/of financiering.

De projectleider heeft een format ontwikkelingsplan voor
deelnemende kinderen ontwikkeld, dat handvatten biedt om de
verschillende doelen van Together Huiswerk te behalen voor het
individu. De projectleider heeft ervoor gezorgd dat voor ieder
deelnemend kind een individueel ontwikkelingsplan is opgesteld
en dat dit wordt toegepast.
Tenslotte heeft de projectleider contact gelegd en onderhouden
met scholen en complementaire initiatieven in de wijk, waardoor
het aantal deelnemers is gegroeid.
Oudercoach
Aangezien de functie van oudercoach in eerste instantie vacant
bleef (gezien de beperkte mogelijkheden vanwege COVID-19),
heeft Rian ook tijdelijk deze functie ingevuld. Vanwege de COVID
maatregelen is gekozen voor individuele coaching in plaats van
groepscoaching. In haar rol als oudercoach kon Rian met veel
ouders een vertrouwensband opbouwen, waardoor de ouders
ook met hulpvragen kwamen en open stonden voor coaching.
Vrijwilligers
In 2020 zijn er twee vrijwilligers doorgestroomd van de pilotfase,
en daarnaast zijn er vier nieuwe vrijwilligers geworven. De zes
vrijwilligers hebben zich gecommitteerd voor minimaal een half
jaar taalondersteuning en huiswerkbegeleiding.
Stagiaire
In oktober is een stagiaire van de opleiding ‘Persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen - interculturele opvoedcoach’

Together huiswerk
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aan het Alfa College gestart bij Together
Huiswerk. De stagiaire is zelf moeder en
woont ruim 10 jaar in Nederland. Vanuit haar
eigen ervaring en de kennis die zij opdoet bij
de opleiding ondersteunt zij de ouders van
Together Huiswerk, dit onder supervisie van de
projectleider.
Organisatiestructuur
In mei 2020 is Together Huiswerk formeel een
stichting geworden. Het Stichtingsbestuur
bestaat uit een drietal vrijwilligers: Jürgen
Visser (voorzitter), Amarens de Borst (secretaris)
en Djurre Verschoor (penningmeester). Het
stichtingsbestuur kan worden geadviseerd door
de Raad van Advies. Deze bestond in 2020 uit
Sherin Abdelgewad, Soraya Khan en Mariël de
Vos.
Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken
van al aanwezige expertise op het gebied van
(organisatie van) projecten met sociale impact
is medio 2020 een samenwerking aangegaan
met de koepelorganisatie Kwartiermakers.
Kwartiermakers was al betrokken als
initiatiefnemer of facilitator bij verschillende
maatschappelijk relevante initiatieven zoals
Heel Groningen helpt, Missie050 en Groningen
Verwelkomt. Door de succesvolle samenwerking
met Kwartiermakers kon Together Huiswerk zich
direct op haar kerntaken richten.
De betaalde medewerker (projectleider) is
in dienst van Stichting Kwartiermakers en
wordt door Together Huiswerk ingehuurd.
Ook wordt gebruik gemaakt van een
fondsenwerver (1 uur/week). Kwartiermakers
heeft een goed ontwikkeld lokaal netwerk,
daarin vertegenwoordigen zij ook de belangen
van Together Huiswerk, onder andere bij de
gemeente Groningen.
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In 2020 hebben we een aantal stappen gezet in
het organiseren van de stichting:
Huishoudelijk reglement
In het najaar van 2020 heeft het bestuur het
huishoudelijk reglement vastgesteld waarin
onder andere de taken en bevoegdheden van
bestuur en bestuursleden geregeld zijn en
bepaald wordt hoe besluiten genomen worden.
Tevens beschrijft het de wijze van vergaderen,
de communicatie en hoe de stichting omgaat
met declaraties en donaties en royement. Ook
wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid
beschreven van de stichting.
Projectplan 2020-2021
We hebben een projectplan opgesteld voor
2020-2021. In dit document worden missie, visie,
doelstelling en organisatie van de stichting
verwoord.
Vrijwilligersprofiel en -overeenkomst
In 2020 is er een vrijwilligersprofiel opgesteld
waarin de functie duidelijk omschreven staat.
Elke nieuwe vrijwilliger tekent daarnaast een
vrijwilligersovereenkomst.
Vernieuwde website
De website (www.togetherhuiswerk.nl) heeft
een update gekregen in het najaar van 2020. In
begrijpelijke taal leggen we uit wat de Stichting
doet en waarvoor je terecht kunt bij Together
Huiswerk.

Together huiswerk
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Taalondersteuning, huiswerkbegeleiding en
bijles
Tweemaal per week opent De Fontein, buurtkerk
in Selwerd, haar deuren voor vrijwilligers,
kinderen en ouders van Together Huiswerk.
Op de maandag- en woensdagmiddag zijn
de kinderen welkom voor taalondersteuning,
huiswerkbegeleiding en bijles, gegeven
door getrainde vrijwilligers. Bij de start in
september kwamen 23 kinderen wekelijks voor
taalondersteuning (groep 3 tot en met 6) of
huiswerkbegeleiding (groep 7, 8 en klas 1). De
taalondersteuning en huiswerkbegeleiding
wordt geheel gratis aangeboden. De vrijwilligers
bereiden zelf de taalondersteuning voor en
krijgen hiervoor input vanuit de projectleider.

Verschillende thema’s zijn aan bod gekomen,
zoals ‘familie’, ‘reizen’ en ‘feest’. Tijdens de
taalondersteuning lezen de kinderen samen,
wordt hun woordenschat actief vergroot en is er
ruimte voor taalspelletjes. Er is aandacht voor
het vergroten van het zelfvertrouwen van de
kinderen en taalplezier.
Eind december waren er 30 kinderen
ingeschreven bij Together Huiswerk en zijn er
23 middagen geweest waarop ondersteuning
is gegeven aan kinderen en ouders. Met
ingang van de lockdown in december 2020
is ook Together Huiswerk tijdelijk gesloten.
De vrijwilligers bleven beschikbaar voor
ondersteuningsvragen die online uitgevoerd
konden worden.

Kinderen tot
11 jaar

Kinderen
vanaf 11 jaar

Gezinnen

Vrijwilligers

Maandag
middag

10

6

9

4

Woensdagmiddag

7

7

11

5

Tabel 1: aantal betrokkenen bij Together Huiswerk op de maandag- en woensdagmiddag.
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Contact met ouders
Het contact met de ouders heeft de nieuwe
projectleider opgebouwd door samen met
de oprichter van het project bij de ouders op
bezoek te gaan. Dit heeft plaatsgevonden
in de maanden juni en augustus. In de
maanden augustus en september zijn nieuwe
aanmeldingen binnengekomen, de ouders zijn
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In
de maanden augustus tot december 2020 zijn er
20 gezinnen betrokken bij Together Huiswerk.
Ouders zijn welkom op de locatie, er vindt
ontmoeting plaats tussen ouders, de stagiaire,
vrijwilligers en projectleider/oudercoach.
Ouders hebben vaak een klein netwerk en
weinig contact met hun Nederlandse buren.
Ouders van de kinderen die naar Together
Huiswerk komen worden uitgenodigd voor de
coachgroep. In de coachgroep worden ouders
bekrachtigd in hun betrokkenheid bij het kind
op school. Er is veel ruimte voor ouders om hun
vragen te stellen en het gesprek aan te gaan
over school. Enkele ouders hebben specifieke
hulpvragen, zij worden hierbij ondersteund
en waar mogelijk doorverwezen naar de juiste
(hulp)instantie.
Met het ingaan van de tweede lockdown op
14 december 2020 was het tijdelijk niet langer
mogelijk om fysiek samen te komen. Het contact
met ouders is online voortgezet, daarnaast is
de projectleider bij alle gezinnen langs de deur
geweest om een klein kerstpresentje te brengen
en te horen hoe het gaat.
Stichting Kerst050 heeft alle gezinnen van
Together Huiswerk voorzien van een kerstpakket
in december. Het kerstpakket bestond uit eten
en waardebonnen die de gezinnen konden
gebruiken in de stad.

Netwerken in de wijk Selwerd
In de maanden juni tot september 2020 is er een
warme overdracht geweest van de bestaande
contacten van Mariel de Vos (oprichtster)
naar Rian Wesseling (nieuwe projectleider).
We hebben succesvolle samenwerkingen
voortgezet met lokale organisaties, waaronder
de brugfunctionarissen van de scholen in de
wijk Selwerd (De Wegwijzer, De Pendinghe
en Bisschop Beckerschool), Kwartiermakers,
Sunny Selwerd, WIJS, WIJ-team, Gemeente
Groningen, Humanitas, MJD, Wijkbedrijf
Selwerd, vrouwengroep Anisah en Groningen
Verwelkomt. Daarnaast is er een warme
overdracht geweest van de contacten bij
Navigators en Agathe centre for Entrepreneurs.
Het contact met Fontein (PKN) is voortgezet
en de overeenkomst om het gebouw twee
middagen in de week gratis te gebruiken is
met een jaar verlengd. Gemeente Groningen
heeft positief gereageerd op ons project,
in het nieuwe jaar zullen vervolggesprekken
plaatsvinden.
Dankzij de samenwerking met Kwartiermakers
is ons netwerk verder uitgebreid. In 2020
zijn nieuwe samenwerkingen gestart met de
volgende projecten:

Together huiswerk
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 issie050: Netwerk van Stadjers-organisaties
M
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.
Heel Groningen Helpt: Centrale hulplijn
waar hulp en aanbod gematcht wordt. Naast
coronahulp worden ook buurtbewoners aan
hulpvragers gematcht om wijken en buurten
sterker te maken. Via deze weg kunnen
nieuwe aanmeldingen voor Together Huiswerk
binnenkomen.
Stadshelden: Jongerennetwerk waarin
jongeren geïnspireerd raken om zich vrijwillig
in te zetten voor mensen met weinig tot
geen netwerk. Onder andere worden via
Stadshelden nieuwe vrijwilligers aangetrokken.
Kerst050: Deze kerstpakkettenactie heeft
als doel om enerzijds minima huishoudens
te helpen een leuke kerst te beleven en
anderzijds 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.
Team
Het team bestaat uit zeven vrijwilligers, een
stagiaire en een projectleider. Vrijwilligers zetten
zich twee tot acht uur per week in voor één
of meerdere groepjes. Op de maandag- en
woensdagmiddag zijn beide vier vrijwilligers
aanwezig.
Met de vrijwilligers is een kennismakingsgesprek
gevoerd waarin de doelstelling van Together
Huiswerk en de ontwikkelingspunten van
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de vrijwilligers is besproken. Daarnaast
is er een teamiddag geweest waarin de
vrijwilligers getraind werden in het geven van
taalondersteuning, huiswerkbegeleiding en/
of bijles. De vrijwilligers krijgen vanuit de
projectleider ondersteuning in het geven van de
taalondersteuning/huiswerkbegeleiding/bijles.
Na iedere middag wordt een korte evaluatie
gehouden waarin de teamleden met elkaar
delen hoe de middag is verlopen en elkaar
feedback geven. Thema’s die naar voren komen
in de evaluaties zijn manieren van ondersteuning
geven, de verschillen in cultuur, gedrag van de
kinderen, zelfvertrouwen en zelfbeeld van de
kinderen en de zorgen die kinderen hebben
over thuis. Vrijwilligers zijn er in eerste instantie
alleen betrokken op de kinderen die zij in

hun groepje hebben. Daarnaast geven zij een
terugkoppeling aan de ouders over het verloop
van de middag. Wanneer er een hulpvraag is bij
ouders of het gezin waar de kinderen uit komen
wordt dit opgepakt door de projectleider.
Het team van vrijwilligers staat open om naast
het geven van ondersteuning ook de gezinnen
te ontmoeten. Zo is een gezin praktisch

ondersteunt bij het verhuizen naar een nieuw
huis door twee vrijwilligers. Een moeder die
door een medisch zware behandeling gaat
wordt ondersteunt door een van de vrijwilligers
die haar thuis bezoekt. Ook nemen vrijwilligers
kinderboeken van zichzelf mee en delen zij die
met de kinderen. Doordat er ruimte is voor
ontmoeting ontstaan er nieuwe contacten
en leren de vrijwilligers van elkaar en van de
kinderen en hun ouders. Hierdoor doen zij
nieuwe ervaringen op en wordt hun blik op de
samenleving verbreed.
Lockdown COVID-19
Het afgelopen jaar is voor Together Huiswerk
een uitdaging geweest. Tijdens de eerste
lockdown in maart heeft het team zich moeten
aanpassen en is de manier van werken
behoorlijk omgegooid. Vrijwilligers hebben
via de online weg contact onderhouden
met de kinderen die zij ondersteunen. De
projectleider heeft contact gehouden met
de ouders. Na de zomervakantie is Together
Huiswerk weer van start gegaan op de reguliere
manier, met inachtneming van de geldende
coronamaatregelen die door het RIVM zijn
gepubliceerd . De doelgroep waar Together
Huiswerk zich op richt, is een kwetsbare groep.
Daarom is besloten om zowel ouders als
kinderen welkom te heten tijdens de middagen.
Dit is in overleg met de GGD gegaan.
Op 14 december 2020 besloot de overheid
dat er opnieuw een lockdown zou ingaan, ook
voor de basisscholen in het land. Het bestuur
heeft besloten om geen fysieke activiteiten op
locatie meer te laten plaatsvinden totdat de
basisscholen weer openen. Vrijwilligers hebben
online contact gehouden met de kinderen die
dit het meest nodig hadden. Ook bleef de
projectleider in contact met de ouders en is zij
bij alle gezinnen aan de deur geweest voor een
kort praatje.

Pilotfase eerste helft 2020
Na de eerste helft van 2020 is de pilotfase van
Together Huiswerk afgerond. Onder leiding van
Mariël de Vos waren er ongeveer 30 middagen
waarop taalondersteuning, huiswerkbegeleiding
en bijles is gegeven door ongeveer 10
vrijwilligers. 24 kinderen hebben wekelijks te
ondersteuning ontvangen. De pilotfase heeft
de basis gelegd voor de start van Together
Huiswerk in de tweede helft van 2020.
Resultaten
De uitkomst van zes maanden (juli tot
december) Together Huiswerk is:
23 middagen gratis ondersteuning aan
kinderen en ontmoeting met ouders
30 kinderen die trouw komen
19 betrokken gezinnen
7 getrainde vrijwilligers
Brugfunctionarissen van lokale basisscholen
die het project ondersteunen
Betrokken gemeente
Effect en sociale impact van Together Huiswerk:
Kinderen uit de wijk Selwerd, Paddepoel
en Vinkhuizen hebben gratis toegang tot
taalondersteuning, huiswerkbegeleiding en
bijles. Zij komen trouw en met veel plezier. Van
de brugfunctionarissen horen we terug dat de
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ondersteuning een positief effect heeft op de
taalontwikkeling van de kinderen. Ouders zijn
betrokken en krijgen een netwerk aangeboden
waarin ze hun taalvaardigheden verder kunnen
ontwikkelen en thema’s rondom school en
opvoeding kunnen bespreken.
Een alleenstaande moeder die begin 2019 naar
Nederland is gekomen met haar kinderen geeft
aan dat Together Huiswerk haar heeft geholpen
om de kinderen een goede start te geven in
Nederland. De kinderen komen wekelijks bij
Together Huiswerk voor taalondersteuning en
de moeder sluit aan bij de oudergroep. Door
het netwerk wat haar is geboden heeft moeder
een stage kunnen vinden op een plaatselijke
basisschool. Moeder had al een diploma voor
onderwijsassistent, om werk te kunnen vinden
heeft zij ervaring nodig in een Nederlandse
setting. Door de contacten die zij via Together
Huiswerk heeft opgedaan heeft ze zicht op een
baan. Wanneer moeder vragen heeft over het
Nederlandse schoolsysteem belt zij met de
oudercoach en deelt zij haar zorgen. Ze geeft
aan dat Together Huiswerk eraan bijdraagt dat
haar kinderen het niveau op school halen wat bij
hen past. Een docent van haar kinderen beaamt
dit.
Together Huiswerk heeft daarnaast een nieuw
gezin aangetrokken waarvan beide kinderen
taalondersteuning krijgen. In de tweede helft
van 2020 is moeder met de kinderen verhuisd.
Kwartiermakers heeft de moeder geholpen met
het verkrijgen van nieuwe meubels, vrijwilligers
van Together Huiswerk hebben dit voor de
moeder en haar kinderen vervoert. Ook de
buurtwerker van De Fontein heeft het gezin
gratis spullen gegeven. Tijdens de lockdown
is één van de vrijwilligers wekelijks op bezoek
geweest bij het gezin om de kinderen te
ondersteunen bij taal. Daarnaast is het gezin
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gekoppeld aan Humanitas,
waar ze op de wachtlijst staan
om gekoppeld te worden met
een voorleesmaatje.
We zien dat de gezinnen
profiteren van de
ondersteuning en ontmoeting
die wordt gefaciliteerd
door Together Huiswerk.
Ook vrijwilligers groeien
door het project en vormen
een nieuw netwerk voor
de gezinnen. Gemeente,
brugfunctionarissen en overig
netwerk is positief over de
aanwezigheid van Together
Huiswerk in de buurt.

Together huiswerk
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Financien§
In 2020 heeft Stichting
Together Huiswerk de
ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling)
status verkregen.
Omdat we in mei 2020
als stichting zijn gestart,
is er geen vergelijking
met 2019 mogelijk.
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Balans per 31-12-2020
ACTIVA

13-12-2020

Liquide middelen
Vorderingen

17.179
2

Totaal

17.181

PASSIVA
Reserves en Fondsen
• Continuïteitsreserve
• Kansfonds

5.000
20.000

Kortlopende schulden

37

Eigen vermogen

-7.856

Totaal

17.181

Toelichting op de Staat van
Baten en Lasten

Staat van Baten en
Lasten over 2020
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving		
Rentebaten			

9.775
6

Totaal baten

9.781

LASTEN
Personeelskosten		
Algemene kosten		
Publiciteitskosten		
Materiaalkosten			
Activiteiten			
Overige kosten

11.621
512
47
80
94
282

Totale kosten

12.636

5.000
Dotatie aan continuïteitsreserve		
			
Totale lasten
			17.636
			
- 7.855
Saldo van baten en lasten

De Stichting is in mei 2020 opgericht en in
september is het project van start gegaan in
de nieuwe opzet waarbij de diensten van de
projectleider worden ingehuurd bij partnerorganisatie Quatermasters.
Er zijn verschillende fondsen aangeschreven om
vermogen te genereren om het doel vorm te
kunnen geven. Met een aantal (overbruggings-)
fondsen hebben we de kosten van het eerste
jaar voor een groot deel kunnen dekken. De
subsidieaanvraag bij het Kansfonds is positief
beoordeeld met een toezegging van een bijdrage van maximaal 20.000 euro. Echter, omdat
het een voorschot betreft komt dit bedrag op
de balans te staan en kan het niet meegenomen
worden in het resultaat.
Continuïteitsreserve
We hebben besloten om een bedrag van 5.000
euro als continuïteitsreserve te bestemmen.
Deze reserve is ingesteld ter dekking van financiële risico’s op korte termijn met als doel het
waarborgen dat de Stichting haar activiteiten in
de nabije toekomst kan voortzetten. Dit hopen
we in de komende jaren verder uit te bouwen
tot een voldoende reserve passende bij het
financiële risico’s van de Stichting.
Negatief resultaat
Bovengenoemde maakt dat het resultaat voor
2020 negatief uitvalt. We hopen en verwachten
dat in 2021 het voorschot van het Kansfonds
wordt omgezet in een definitieve baat en dat we
meer fondsen weten te vinden om bij te dragen
aan de missie van de Stichting.

Together huiswerk

19

05

Onze
amibities
voor 2021
De basis die is gelegd in 2020
biedt veel mogelijkheden
voor het nieuwe jaar. In 2021
willen we een oudercoach
aantrekken. Deze zal de taken
van de teamleider op het
gebied van oudercoaching
overnemen. De bedoeling
is de oudergroep na COVID
weer fysiek bij elkaar te laten
komen. Met de aanwezigheid
van een oudercoach naast
de teamleider kunnen de
contacten met betrokken
ouders worden geïntensiveerd.
De oudercoach bekijkt met de
ouders hoe zij meer betrokken
kunnen zijn in de wijk en hun
netwerk in de wijk kunnen
vergroten.
Tijdens het werk in de wijk
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Selwerd merken we dat er een grote vraag is
naar taalondersteuning, huiswerkbegeleiding
en bijles. In 2021 zal worden onderzocht of het
project ook kan worden uitgebreid naar een
tweede wijk in Groningen, die past binnen
de doelstelling van Together Huiswerk en
waar nog geen gratis ondersteuning wordt
geboden aan kinderen en jongeren. We zullen
de randvoorwaarden van een tweede locatie
onderzoeken, zodat we goed kunnen inschatten
of schaalvergroting haalbaar is. Want we gunnen
meer kinderen en ouders de ondersteuning die
Together Huiswerk biedt.
In 2021 bouwen we verder aan een financieel
duurzame situatie. De gesprekken met
Gemeente Groningen hierover zullen voortgezet
worden. Tevens wordt gekeken naar andere
mogelijkheden voor financiering op de lange
termijn.

Together Huiswerk

Bedankt

Zij maken samen met ons Together Huiswerk mogelijk:
De visie en tomeloze inzet van Mariël de Vos heeft Together Huiswerk in 2020
gebracht waar het nu is. Ze heeft haar eigen netwerk ingezet om het project tot
een succes te maken.
Het bestuur van Together Huiswerk, Jürgen Visser, Amarens de Borst en Djurre
Verschuur ondersteunen het project waar mogelijk en dragen zorg voor de kwaliteit van het project.
Rian Wesseling heeft het project gedurende de eerste helft van 2020 eigen gemaakt en heeft het stokje in de tweede helft van 2020 overgenomen van Mariël
de Vos. Met haar enthousiasme, betrokkenheid en inzet laat ze het project verder
bloeien.
De locatie wordt wekelijks beschikbaar gesteld door De Fontein, waar Ruth Pruis
de teamleden, kinderen en ouders gastvrij ontvangt.
Kwartiermakers, onder leiding van Evert Sulman en Tjerk Riemersma, heeft
Together Huiswerk onderdeel laten worden van de koepelorganisatie en zet haar
netwerk in ten behoeve van het project.
Door de inzet van de vrijwilligers kan er wekelijks ondersteuning plaatsvinden. Zij
maken dit project mogelijk.
De financiële steun van Het Kansfonds, Stichting de Navigators, Wijkbedrijf
Selwerd, RK-SCI Groningen en de Kinderburgemeester Gemeente Groningen
maakt het mogelijk om kwaliteit te leveren en het project naar een nieuw niveau
te tillen.
LS Fotografie voor het maken van de foto’s van het project en Hannah Dijkema
voor het prachtige grafisch ontwerp van dit jaarverslag.

HARTELIJK
BEDANKT!
Together huiswerk
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