
Algemeen
Coach4You is een landelijk project dat op negentien plaatsen in Nederland uitgevoerd wordt. Ook in Groningen is deze 
vrijwilligersorganisatie sinds 2006 werkzaam. 

De doelstelling
Voor veel kinderen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Sommige 
kinderen hebben daar hulp bij nodig. Als die hulp thuis onvoldoende aanwezig is, kan Coach4you die bieden. Coaches 
ondersteunen deze brugklassers in het eerste jaar.

De Organisatie
Het bestuur
Bunna Arends    Voorzitter
Hanna Oostmeijer                           Secretaris
Och Groeneveld- de Rijke         Penningmeester 
Jeanet Augusteijn   Lid
Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en draagt zorg voor het aanboren van sponsorgelden. Daarnaast 
bewaakt het de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie. De dagelijkse leiding en organisatie zijn gedelegeerd aan 
het coördinatieteam.

Het coördinatieteam 
Sylvia Berbers
Agnes van Ham-van den Hende
Willy Temmerman-van Nierop   
Sinds jaar en dag ondersteunt Liesbeth Nagel het coördinatieteam bij administratieve werkzaamheden.

De intervisoren
Corry Broersma- van Vugt 
Bert Vegter
Mieke de Vries 
Ruth van der Walle

Bijeenkomsten
Jaarlijks komt het coördinatieteam één keer per twee weken bij elkaar. De vier intervisoren en coaches komen eens in 
de zes weken bijeen. Deze groepen zijn het cement van de organisatie. De intervisoren en het coördinatieteam komen 
twee keer per jaar samen voor een verdiepingsbijeenkomst. Daarnaast organiseert het coördinatieteam  halfjaarlijks voor 
intervisoren en coaches een plenaire bijeenkomst waarvoor deskundigen uitgenodigd worden. Deze deskundigen geven 
informatie over onderwerpen die tijdens de intervisoren- en coachesbijeenkomsten als prangend ervaren worden. Het 
bestuur vergadert ca. elke 2 maanden met (een afvaardiging van) het coördinatieteam. 
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Waarborgen kwaliteit
De kern van het werk van de coaches is het begeleiden van hun pupil. De organisatie  houdt lokaal bijeenkomsten (zoals 
hierboven beschreven) om de professionaliteit van de coaches te waarborgen. De landelijke organisatie Coach4You biedt 
daarnaast, zowel beginnende als ervaren coaches, de mogelijkheid deel te nemen aan vaardigheidstrainingen. 

Coach4You en Covid 19
In het voorjaar 2020 brak de pandemie in Nederland uit. Het gevolg was dat heel Nederland in maart van de ene op 
de andere dag in een ‘intelligente lockdown’ terechtkwam. De scholen gingen dicht gingen en bijeenkomsten werden 
ontraden. Na een versoepeling van de maatregelen in de zomer, volgde de tweede ‘lockdown’. Nog steeds was en is de 
pandemie niet onder controle. Gelukkig zijn geen van de coaches, kinderen, intervisoren, leden van het coördinatie team 
of het bestuur ernstig ziek geworden, maar de pandemie heeft wel enorm veel effect gehad op het coachen van de 
kinderen.

Met inachtneming van de maatregelen zijn door de drie coördinatoren met de aangemelde kinderen intake gesprekken 
gevoerd  op de locatie van Molendrift. De coaches hebben hun kinderen telefonisch, via Zoom, wandelend in de open 
lucht zo goed mogelijk wekelijks gecoacht. Het was een ‘hell of a job’, maar het is  gelukt om onze kinderen zo goed 
mogelijk te coachen en de coaches zo goed mogelijk te begeleiden.

Nieuwe coaches bezoeken aan het begin van het schooljaar een informatieve bijeenkomst waar ze geïnformeerd worden 
over onze werkwijze. Deze informatieve bijeenkomst heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden.

De bijeenkomsten van de intervisoren en het coördinatieteam zijn in Zoom- en  Teams-bijeenkomsten omgezet, evenals 
de bijeenkomsten voor de intervisoren en coaches. Ook het bestuur en het coördinatie team vergaderden via Zoom. 
Voordeel hiervan was, dat het voltallige coördinatieteam aan de bestuursvergaderingen kon deelnemen. 

De plenaire bijeenkomsten, die zoals gezegd een belangrijke rol spelen bij de  professionalisering van de coaches, zijn 
beide uitgesteld vanwege de pandemie. Dit geldt ook voor de feestelijke tuinborrel voor alle vrijwilligers waarmee we het 
schooljaar altijd afsluiten.

De kinderen 
In de meeste gevallen worden de kinderen aangemeld door de basisschool. Via de Weekend School worden ook ieder 
jaar enkele kinderen aangemeld.

In september 2020 startten 22 kinderen (veertien jongens en acht meisjes) met een coachtraject. Het merendeel van hen 
volgt onderwijs op VMBO niveau. Vier kinderen zitten op het HAVO/VWO. Ruim de helft van de kinderen is afkomstig uit 
Nieuw Nederlandse gezinnen. Vier kinderen verlengden  hun in 2019 gestarte traject tot de kerstvakantie van 2020. 

De Coaches 
Gelukkig kan de organisatie ieder jaar over voldoende coaches beschikken. 26 van hen coachten in december 2020 een 
kind. Dit jaar hebben zich vier nieuwe coaches aangemeld. Door hun komst konden alle aangemelde kinderen gecoacht 
worden.
Op onze vernieuwde site vertellen enkele coaches over hun ervaringen.
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Financiën en sponsoren 
De organisatie werkt enkel met vrijwilligers en maakt daardoor weinig kosten. Er kan zodoende maximaal geïnvesteerd 
worden in de professionalisering van de coaches en het organiseren van activiteiten voor de kinderen.

Dit jaar konden we, in verband met de pandemie, de kinderen en de coaches in april helaas geen kookfeest aanbieden. 
De Kiwanis club Groningen die dit evenement sponsort, heeft echter aangegeven dat, zodra dit weer kan, het kookfeest 
weer georganiseerd kan worden. Dit bijna traditie geworden kookfestijn waarderen kinderen en coaches zeer. 

De jaarlijkse baten in de vorm van donaties en giften maken al deze activiteiten mogelijk. De ontvangen gelden worden 
direct, maar uiterlijk binnen twee jaar besteed. Ook dit jaar mochten we giften van particulieren ontvangen.

Externe contacten
Jaarlijks is er overleg met onze gastheer, de zakelijke directeur van Molendrift. In het prachtige onderkomen van deze 
organisatie zijn wij al jaren welkom voor het houden van vergaderingen. Onze, sinds dit jaar vernieuwde site, blijkt bij te 
dragen aan het vergroten van onze naamsbekendheid.

Kwaliteit
De evaluatie van het coachtraject blijkt een goed middel om de kwaliteit ervan te bewaken en te borgen; het is een 
evaluatie vanuit verschillende invalshoeken. Coaches evalueren samen met hun pupil het traject. Vertrekkende coaches 
zien terug op hun ervaringen en de intervisoren blikken met hun groep terug op het intervisieproces.
De conclusies, voortkomend uit de samenvatting van deze evaluaties, zijn terug te vinden in het jaaractiviteitenplan. 
 
Tot slot
Terugkijkend op het afgelopen jaar waarin we voor hete vuren hebben gestaan vanwege de pandemie, zien we de 
toekomst van Coach4you vol vertrouwen tegemoet.
Het kwaliteitshandboek draagt bij aan een transparante werkwijze voor zowel de medewerkers als de organisaties met 
wie we samenwerken. 
Hoewel Coach4you geheel afhankelijk is van giften en donaties, leert de ervaring dat donaties van stichtingen en 
particulieren voor een gezonde financiële basis zorgen. Ook deze ervaring geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 
Afgelopen jaar hebben we een deel van die bijdragen besteed aan het vernieuwen en beter toegankelijk maken van onze 
website.
Het project is een succes omdat veel vrijwilligers met hart voor brugklassers, hun bijdrage willen leveren.

Groningen april 2021
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