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1 De doelstelling van Coach4you  naar inhoud  

 
Een project voor begeleiding van kinderen die een ruggensteuntje nodig hebben om niet tussen wal en schip 
te vallen bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.  
 
● De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, de “grote school”, is voor veel kinderen een 
hele stap. Het project Coach4you begeleidt kinderen daarbij als hun ouders ze niet voldoende steun kunnen 
geven. Bijvoorbeeld als het kind extra hulp nodig heeft bij zijn studie aanpak, sociaal minder vaardig is of 
wanneer ouders problemen hebben bij de opvoeding. 
● De overstap naar het voortgezet onderwijs komt voor kinderen op een leeftijd dat ze vaak onzeker zijn of 
weinig zelfvertrouwen hebben. Door de grote verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs raken 
zij soms de weg kwijt, gaan spijbelen of komen op straat terecht. Coach4you is bedoeld om deze schooluitval 
te voorkomen. 
● In alle gemeenten met scholen voor Voortgezet Onderwijs kunnen er kinderen zijn die bij de stap naar de 
"grote school" zonder extra begeleiding kopje onder gaan.  
Gemeenten met meer dan 40.000 inwoners hebben voortgezet onderwijs binnen hun grenzen. In Nederland 
zijn er bijna 120 van zulke gemeenten. 
De missie van Coach4you Nederland is dat leerlingen die dat nodig hebben in alle steden begeleiding kunnen 
krijgen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. 
 

2 De stappen naar het doel  naar inhoud 
 

2.1  Organisatie 
 
● Coach4you  
In 2007 heeft Gilde Nederland een stuurgroep geïnstalleerd om het oprichten van plaatselijk Coach4you te 
stimuleren, om daarbij te adviseren, te ondersteunen en te coördineren. De groep bestaat uit bestuurlijke 
vrijwilligers en een parttime projectleider en is daarmee een koepelorgaan voor de plaatselijke Coach4you 
organisaties.   
● Plaatselijk Coach4you 
Bij de plaatselijke organisaties van Coach4you zijn zowel de coördinatoren als de coaches vrijwilligers. Met 
twee uitzonderingen is Coach4you een activiteit van de plaatselijke Gilde stichting. Eén plaatselijk Coach4you 
werkt in een eigen stichting en de ander is opgenomen door een welzijnsstichting met meer activiteiten.  
 

2.2  Het werk van plaatselijke Coach4you  naar inhoud  
 
● De coach 
Wekelijks komt de coach bij de leerling thuis. Leerling en coach bespreken met elkaar hoe het gaat met het 
schoolwerk en over alles wat van belang is om op school goed mee te kunnen doen en zich er prettig te 
voelen. De coach betrekt ook de ouders nadrukkelijk bij de begeleiding. Zij zullen immers na de brugklas het 
werk van de coach moeten voortzetten, met als uiteindelijk resultaat dat de leerling leert zelf zijn weg te 
vinden. 
● Het coördinatieteam 
Twee of meer vrijwilligers vormen het coördinatieteam van de plaatselijke Coach4you. Ze zorgen voor 
bijeenkomsten van de coaches voor uitwisselen van ervaringen, intervisie en deskundigheidsbevordering. Ze 
ondersteunen coaches als die onverwachte situaties tegenkomen. Hun contacten met de basisscholen over 
aanmelding van leerlingen geven informatie om goed bij elkaar passende combinaties van leerling en coach te 
maken. 
Verder hebben zij contacten met het Gilde bestuur en met subsidiënten van het lokale project.    
● De basisscholen 
De basisscholen kunnen leerlingen aanmelden voor Coach4you, niet de ouders. De school kan dat doen als 
men vindt dat de leerling begeleiding nodig heeft bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerkrachten 
van groep acht en interne begeleiders kennen de leerlingen goed en weten welke leerlingen die extra hulp 
nodig zullen hebben. 
De school heeft ook een informatieve rol bij het intakegesprek van één van de coördinatoren met ouders en 
leerling. Het is immers voor een goede keuze van de coach van belang te weten welke hulp de aangemelde 
leerling nodig heeft. 
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2.3  Het werk van Coach4you naar inhoud 

 
● Trainingen en deskundigheidsbevordering 
De koepel verzorgt introductietrainingen voor coaches die voor het eerst een leerling begeleiden, 
verdiepingstrainingen voor coaches die ervaring hebben met Coach4you en trainingen voor de coördinatoren 
van plaatselijke Coach4you organisaties. 
In de drie type trainingen worden met de doelgroep actuele thema's besproken. Belangrijk voor de 
deskundigheidsbevordering zijn verder de uitwisseling van ervaring met handelen in lastige of onverwachte 
situaties. 
● Ondersteuning van de plaatselijke Coach4you 
Het onderhoud en het actualiseren van de Coach4you website is een steun voor de lokale projecten. Zij 
kunnen basisscholen, leerlingen en hun ouders en natuurlijk ook mogelijke subsidiënten naar de website  
verwijzen om na te lezen wat Coach4you is en doet. 
De plaatselijke Coach4you coördinatoren hebben op de website toegang tot een steeds geactualiseerd archief 
van regelingen, afspraken en werkwijzen die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, zodat ze in veel situaties niet 
meer zelf het wiel hoeven uit te vinden.    
In onvoorziene of lastige situaties kunnen de coördinatoren van een plaatselijk Coach4you een beroep doen 
op de stuurgroep van Coach4you voor hulp bij het vinden van oplossingen.   
● Verder 'uitrollen' Coach4you.  
In lang niet alle steden is er begeleiding voor kinderen, die hulp nodig hebben bij het vinden van een plaats in 
het voortgezet onderwijs. Coach4You vindt dat in Nederland voor alle kinderen die zo'n ruggensteuntje nodig 
hebben, zulke begeleiding mogelijk moet zijn. De stuurgroep van Coach4you gaat daarom door met zoeken 
naar lokale Gilden en initiatiefnemers die Coach4you in hun stad willen opzetten en blijft hen ondersteunen bij 
de organisatie ervan.  
 

3 Tien jaar Coach4you naar inhoud 
 
3.1 Een wiel uitvinden naar inhoud  
 
● Explosieve groei 
Het eerste Coach4you project startte in 2006 in Zeist. Coach4you groeide het jaar erop explosief met een 
tiental plaatselijke Coach4you projecten. Zeist had ervaring met het eerste jaar, maar verdere voorbeelden 
voor het begeleidingsproject en de organisatie ervan waren niet voor handen. Coach4you en de plaatselijke 
Coach4you organisaties moesten dus een wiel uitvinden dat in elke gemeente gebruikt kon worden bij de 
begeleiding van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben. De oplossingen die daarvoor werden 
gevonden, kwamen op de website van Coach4you, zodat alle projectcoördinatoren er van gebruik konden 
maken. 
● Zorgvuldigheid en succes 
Dat de begeleiding van kinderen veel zorgvuldigheid vraagt, bleek snel. Het werven van vrijwilligers om coach 
te worden vereist zorgvuldigheid en dat geldt ook voor het verkrijgen van voldoende informatie van de 
basisscholen over de aangemelde leerlingen. Ouders of kind kunnen zelden zelf de hulpvraag formuleren. 
Goede kennis (persoonlijkheid, empathie, sociale vaardigheden etc.) van de beschikbare coaches en van het 
soort hulp dat de leerling nodig heeft, is voor de coördinatoren onmisbaar bij het samenstellen van de koppels 
van coach en leerling voor een succesvolle begeleidingsperiode.      
● Trainingen met toenemende diepgang 
Aanvankelijk waren de trainingsbijeenkomsten voor coördinatoren en coaches gericht op uitwisseling van 
ervaringen met de begeleiding van de leerlingen en op algemene aanpak van communicatie met leerlingen, 
ouders en basisscholen. Al snel nam de ervaring van de plaatselijk Coach4you organisaties toe en daarmee 
groeide de belangstelling voor de vraag wat te doen in bepaalde situaties waarin de begeleiding van de 
leerling stroef loopt. Bijvoorbeeld als ouders onvoldoende meewerken. Dergelijke onderwerpen verdiepen het 
inzicht van coaches en coördinatoren en dat is onmisbaar voor succesvolle begeleiding van de leerling.  
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3.2 De begeleidingsprojecten naar inhoud 
 

● Groei aantal leerlingen met begeleiding 
De coach begeleidt de leerling in de brugklas van het VO. Veel plaatselijke Coach4you organisaties 
begeleiden de leerling veel langer. Het langste traject beslaat ca. 18 maanden, het begint in het voorjaar als 
de leerling nog in groep 8 zit en loopt door tot het najaar van het volgend jaar als de leerling in klas 2 van het 
VO is aangeland. In het lange traject leren coach en leerling elkaar al kennen en vertrouwen als de leerling 
nog op de vertrouwde basisschool zit. Na de overstap naar het VO met al zijn veranderingen is de coach dan 
meteen een vertrouwenspersoon voor de leerling.  
De groei van het aantal leerlingen dat per jaar door Coach4you in begeleiding is genomen, is in grafiek 1 
weergegeven. Feitelijk is het aantal leerlingen dat in de jaren werden begeleid groter, naar schatting 30%, 
doordat verscheidene stedelijke/lokale projecten het lange begeleidingstraject van ca. anderhalf jaar hanteren. 
 

 
 

● Leerlingen en coaches 
De basisscholen melden bij vrijwel alle lokale Coach4you organisaties meer jongens aan dan meisjes voor 
begeleiding. Bij de vrijwilligers van Coach4You, die de leerlingen begeleiden, is het andersom. In het 
algemeen zijn er meer vrouwen coach dan mannen. Grafiek 2, afkomstig uit het jaarverslag van C4Y-Zutphen 
(Zp), geeft die verschillen weer. Ze zijn ook representatief voor andere lokale C4Y-organisaties. 
 

  

     Grafiek 1 

     Grafiek 2 
Leerlingen en coaches (Zp) 
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● Onderwijssoorten en begeleide leerlingen  
Dat de begeleiding door Coach4You wenselijk kan zijn voor een leerling in een onzekere omgeving, begrijpen 
de basisscholen. Zij melden leerlingen aan voor Coach4You omdat zo'n leerling steun in de rug nodig heeft. 
Welk vooruitzicht de leerling heeft op de onderwijssoort in het voortgezet onderwijs, hoeft daarbij geen rol te 
spelen. Niettemin melden de basisscholen meer leerlingen aan die naar het vmbo zullen gaan dan leerlingen 
met een havo-vwo perspectief.  
Grafiek 3, ook uit het jaarverslag van C4Y-Zutphen (Zp), geeft de verdeling van de gecoachte leerlingen over 
de onderwijssoorten in vergelijking met het landelijk gemiddelde van alle leerlingen. Deze tendens treedt ook 
op bij de andere lokale C4Y-organisaties.    
 

 
 
● Plaatselijk Coach4you 
De hoofdzaken voor een plaatselijke Coach4you organisatie zijn: 
○  De contacten met de basisscholen, die de leerlingen aanmelden voor begeleiding door een coach. 
○  De intake van de leerlingen in overleg met de basisschool. 
○  Het werven van vrijwilligers die geschikt zijn om leerlingen te begeleiden. 
○  De leerlingen koppelen aan een coach met kwaliteiten, die passen bij de hulpvraag van de leerling. 
○  Een programma met activiteiten voor deskundigheidsbevordering en intervisie van de coaches. 
○  De coaches ondersteunen bij de begeleiding van de leerling en het verloop ervan volgen. 
○  Dat het project kan beschikken over een jaarlijks budget voor zaken als de kosten van bijeenkomsten voor 
scholing, intervisie, voor een eenvoudige blijk van waardering, voor een activiteit met de leerlingen en de 
vergoeding van reiskosten buiten de stad gemaakt voor het project. 
 
Wie er aan begint om kinderen, met een ontwikkelings- of thuissituatie die hen onzeker maakt, te leren hoe ze 
zich kunnen handhaven in het voortgezet onderwijs, merkt snel dat er meer nodig is dan empathie en inzet.  
Wat je wilt bereiken vraagt niet alleen goede wil maar ook de zakelijke benadering van wat hierboven de 
hoofdzaken zijn genoemd. Het wiel, dat het Coach4you project moest laten rollen, was bij de start nog niet 
gevonden. 
Veel plaatselijke organisaties hebben meegewerkt aan het uitvinden van het Coach4you-wiel. Andere hebben 
in de eerste jaren van het project moeite gehad met een aantal van de hierboven genoemde hoofdzaken. En 
van deze zijn sommige later tot bloei gekomen, een vijftal projecten heeft hun lier definitief aan de wilgen 
gehangen. 
Dat is te zien in de grafiek hieronder die de ontwikkeling weergeeft van het aantal plaatselijke organisaties van 
Coach4you. 

  

     Grafiek 3 
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3.3 De mensen van Coach4you  naar inhoud 
 
● De plaatselijk Coach4you organisaties 
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers ligt naar schatting tussen 55 en 60 jaar. Maar er zijn ook coaches 
jonger dan 30 en ouder dan 75 jaar, zij het weinig. 
Van allen die zich willen inzetten voor Coach4you wordt affiniteit verwacht met het ontwikkelingsproces en het 
volwassen worden van kinderen en verder ervaring met werk op HBO niveau. Van hen wordt ook een 
verklaring omtrent het gedrag (VOG) van het ministerie van justitie gevraagd. 
Bij de start van een project is het aantal coaches vaak beperkt. Naarmate een project zich ontwikkelt, wordt 
het aantal coaches voor de groep leerlingen, die in hetzelfde jaar starten, circa 15 á 20. In een Coach4you 
project met een begeleidingstraject van anderhalf jaar is het actieve aantal coaches dus 30 á 40 in een 
gedeelte van het jaar. In projecten met een begeleidingstraject van één jaar groeit het aantal coaches door tot 
circa 20 á 25 koppels.   
De grootte van elk project heeft een natuurlijke grens. Een groep van twintig heeft diversiteit, waarin iedereen 
anderen vindt waarmee samenwerken gemakkelijk is. Is de groep veel groter dan wordt het moeilijk iedereen 
te leren kennen. Dat maakt het moeilijker om een teamgeest te krijgen en het onderling vertrouwen dat nodig 
is om ervaringen met elkaar te bespreken en er van leren. Dit ervaren niet alleen de coaches, maar ook de 
coördinatoren van het stedelijk project. 
 
● De stuurgroep van Coach4you 
Voor het Coach4you project heeft Gilde Nederland de Stichting Coach4you Gilde Nederland in het leven 
geroepen. De vier bestuursleden zijn vrijwilligers uit het Gilde bestuur en leden van het Gilde. De stuurgroep 
van Coach4you bestaat uit het bestuur en de landelijk coördinator, die een bezoldigde deeltaak heeft van de 
omvang van ca. 0,3 fte. Deze fluctueerde in de afgelopen 10 jaar. Van 0,4 fte in de startjaren tot minder dan 
0,2 fte in de verdere jaren.        
Het organiseren en leiden van de trainingen voor coaches en ook die voor de coördinatoren is een taak van 
de landelijk coördinator, evenals het onderhoud van website, het updaten van de databank, contacten houden 
met de stedelijke projecten, het opstellen van projectplannen en fondsenwerving voor het project.  

  

Grafiek 4  
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3.4 De kosten van vrijwilligersorganisatie Coach4you naar inhoud 

 
● De plaatselijke Coach4you organisaties 
De kosten die plaatselijke Coach4you organisaties maken, verschillen van stad tot stad. 
Een project met 10 koppels van coach en leerling heeft minder kosten dan een project met 25 koppels. De 
duur van het begeleidingstraject, één jaar of anderhalf jaar, heeft ook invloed op de kosten van het project.  
 
Verder zijn er verschillen tussen de kosten voor intervisie- of scholingsbijeenkomsten, omdat de ene 
organisatie een ruimte huurt, terwijl de ander die ruimte om niet ter beschikking krijgt. Niettemin zijn er 
overeenkomsten in de soorten kosten die de verschillende organisaties tegenkomen. 
Een realistisch model voor het jaarlijkse bestedingspatroon van een stedelijk Coach4you staat hieronder.  
 
In dit voorbeeld worden jaarlijks 15 leerlingen opgenomen in het project. Omdat gekozen is voor 
begeleidingstraject van anderhalf jaar, zijn elk heel jaar 15 koppels 12 maanden actief en 15 koppels 6 
maanden. Gemiddeld dus ongeveer 23 koppels.  
Bij dit model is de inzet van de vrijwilligers voor de leerlingen en hun begeleiding in uren uitgedrukt ruim 2.500 
uur per jaar. Een begeleidingsuur kost, zoals hieronder te zien is, iets meer dan € 1 en iets minder dan € 2.  
De bijdrage van € 500 voor de ondersteuning door het landelijk steunpunt Coach4you wordt gevraagd van alle 
plaatselijke organisaties. 

Model voor plaatselijk Coach4you    

JAARLIJKS  BUDGET gewenst  minimaal 

Leerlingen(pupillen) 
 

 

 
Educatieve activiteiten         500  200 

 
Persoonlijke ondersteuning (incidenteel)         250  100 

 
Totaal pupillen         750  300 

Coaches 
 

 

 
Collectieve scholing(externe spreker e.d.)         750  350 

 
Reiskosten scholing/begeleiding         250  200 

 
Gereedschap (literatuur, spellen etc)         500  200 

 
Verklaringen omtrent gedrag (VOG)             -  - 

 
Overlegbijeenkomsten (zaalhuur, consumpties)         600  400 

 
Waarderingsblijken (o.m. eindejaarspakket)         800  400 

 
Totaal coaches      2.900  1.575 

Organisatie 
 

 

 
Administratiekosten projectleiding         400  200 

 
Bijdrage Landelijk steunpunt COACH4YOU         500  500 

 
Overige kosten          200  100 

 
Totaal organisatie      1.100  800 

 
Totaal bestedingen      4.750  2.650 

 
 
● Landelijke koepelorganisatie Coach4you 
Het Oranjefonds en het ministerie van OC&W hebben het belang van het Coach4you project ingezien en het 
financieel gesteund om goed uit de startblokken te komen. Dat waren de eerste vier jaren. Tot 2013 steunde 
het Oranjefonds ook de beginnende stedelijke projecten met een eenmalige startsubsidie van 1500 euro.  
Het Oranje Fonds ondersteunt de lokale projecten in de startfase nu nog drie jaar. De starters moeten de 
ondersteuning zelf aanvragen met een plan erbij hoe ze na de startjaren andere subsidiënten willen vinden.  
Na de startjaren heeft de landelijke organisatie ondersteuning gevonden bij bedrijfsleven en stichtingen met 
doelstellingen voor jeugdzorg. Veelal was dat ondersteuning voor één jaar met het gevolg dat er elk jaar 
energie moet worden gestoken in nieuwe fondsenwerving. 
De geschiedenis van de budgetten is weergegeven in grafiek 5 hieronder tezamen met het aantal deelnemers 
aan de trainingen.  
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Na die startperiode was het organisatorisch wiel voor de plaatselijke projecten wel ongeveer uitgevonden en 
daardoor kwam er meer tijd om te leren hoe stroef lopende begeleidingen verbeterd kunnen worden.  
Omdat tegelijkertijd ook het aantal begeleide leerlingen stevig steeg, nam de deelname aan centrale 
trainingen belangrijk toe. 
Er was veel inventiviteit nodig om met kleinere budgetten een antwoord te vinden op de toenemende vraag  
naar trainingen. Maar dat is gelukt. 
 
Hoe het budget voor 2017 is besteed, staat hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  De komende vijf jaar (2018-2022)  naar inhoud 
 

4.1 Doelstelling voor vijf jaar naar inhoud 
 

● Kansen voor begeleiding 
Leerlingen van groep acht hebben zeven jaren achter de rug en zijn de oude rotten in het basisonderwijs. Ze 
zijn ongeveer 12 jaar en in een ontwikkelingsstadium waarin ze beginnen te zoeken welke plaats ze hebben te 
midden van hun klasgenoten, buurkinderen en hun club. 
Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) wordt hun wereld groter en dat maakt het ingewikkelder 
om je plaats te vinden en er vrede mee te hebben.  
Kinderen met een stabiele thuisomgeving, waar je over je onzekerheden kunt praten, kunnen door de steun 
van thuis voldoende zelfvertrouwen en zelfinzicht ontwikkelen om hun plaats in de 'nieuwe wereld' van het VO 
te vinden. Maar altijd zijn er kinderen die daar moeite mee hebben. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat ze 
zich niet voldoende of beperkt ontwikkelen. Maar het kan ook gevolg zijn van een minder stabiele 
thuisomgeving, bijvoorbeeld als de ouders zelf zoekend zijn of uit elkaar zijn gegaan.  

De koepelorganisatie Coach4you   

BESTEDINGEN  2017   

 

 bedrag in € 

Trainingen voor stedelijke Coach4you  

 

Trainers, studiemateriaal, zaalhuur, catering 14.847 

 
 

 Overhead   3.892 

 _________ 

Uitgaven 18.739 

      Grafiek 5 
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In ernstige situaties is er een taak voor gezins- of jeugdzorg om problemen op te lossen. Dat is zelden 
preventief, want professionals rukken alleen uit als er brand is gemeld. 
Als een kind thuis te weinig steun krijgt, of meer hulp nodig heeft dan zijn omgeving geeft, kan het tussen wal 
en schip raken. Het gaat spijbelen in het VO gaan en komt op straat terecht.  
Voor deze twaalfjarigen is de sprong naar het VO zeer lastig en dat zal zo blijven. Coach4you wil de komende 
vijf jaren er aan blijven werken, dat begeleiding als steun in de rug voor meer leerlingen bereikbaar wordt en 
blijft. 
 

● Gemeenten en Voortgezet Onderwijs 
Coach4you neemt aan dat in elk geval gemeenten met meer dan 40.000 inwoners niet alleen basisscholen 
hebben, maar ook scholen van Voortgezet Onderwijs - Praktijkschool, VMBO, Mavo, Havo of VWO. In 
Nederland zijn ongeveer 120 gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.  
Naarmate het aantal inwoners van een gemeente groter is, zullen er meer basisscholen zijn. En dat geldt ook 
voor kinderen, die ruggensteun nodig hebben om hun plaats in het VO te vinden.  
De grotere gemeenten kennen het probleem van schooluitval en begrijpen de wens of noodzaak om een 
Coach4You project te starten. Die gemeenten geven wij prioriteit. Maar daarnaast zijn er praktische redenen 
om juist ook in andere plaatsen te beginnen. Bijvoorbeeld als er een Gilde actief is met interesse voor 
Coach4You of wanneer belangstellenden met geschikte vaardigheden om informatie vragen over Coach4You 
De kaart op de volgende pagina geeft met kleur aan hoeveel inwoners de gemeenten hebben.  
De 20 gemeenten waar een Coach4you project werkt, zijn oranje gekleurd. 
Behalve Coach4you is collega organisatie School's Cool actief met projecten in 16 steden die leerlingen een 
zachte landing geven bij de overstap van basisschool naar VO.  
In een groot aantal gemeenten kan een kwetsbare leerling echter niet de begeleiding krijgen van Coach4you 
of van vergelijkbare andere organisaties. Coach4you wil de komende vijf jaar, in overleg met organisaties met 
eenzelfde doel, in 15 gemeenten nieuwe projecten starten. 
 

● Openheid, verdieping en continuïteit  
Voor een succesvolle groei van het aantal nieuwe projecten zijn de bestaande plaatselijke Coach4you 
organisaties de voorbeelden. Zij kunnen laten zien welke resultaten zij bereiken, vanzelfsprekend bij de 
begeleiding van de leerlingen, maar ook bij de werving van geschikte vrijwilligers voor het coachwerk en voor 
de coördinatie. Goede resultaten op de beide terreinen zijn immers onmisbaar voor de continuïteit van elk 
plaatselijk Coach4you.  
Openheid over de resultaten en de werkwijze is eveneens voor de continuïteit van elk project onmisbaar.  
Op de website Coach4you en in de jaarverslagen van de plaatselijke Coach4you organisaties zijn middelen 
om basisscholen, scholen voor VO en subsidiënten te informeren. Het is de basis voor hun medewerking voor 
het volgend jaar. 
Voor al deze activiteiten zijn vaardigheden nodig en daarom worden de trainingen van het landelijk 
Coach4you zo ingericht dat de stedelijke projecten van elkaars ervaringen kunnen leren. Daarbij helpt 
onderling vertrouwen en openheid alle projecten om hun werkwijze te overdenken en na te gaan wat daarin 
kan worden verbeterd. Het leidt tot grotere homogeniteit in Coach4you, terwijl elk project de organisatievorm 
kan behouden die bij de eigen stad past. 
De stuurgroep van het landelijke project Coach4you wil de komend vijf jaren meer ondersteuning kunnen 
geven aan de startende stedelijke projecten en ook aan de bestaande. Bijvoorbeeld bij onderwerpen als 
projectorganisatie, fondsenwerving voor plaatselijk Coach4you, contacten met de scholen, klachtenregelingen, 
deskundigheidsbevordering.  
 

4.2 Uitvoeringsplan naar inhoud 
 
● Coördinatie van landelijk steunpunt 
Het landelijk steunpunt Coach4you heeft sinds de start in 2008 van Coach4you de plaatselijke organisaties   
op verschillende wijzen ondersteund. Veel energie is ingezet voor de deskundigheidsbevordering, de training 
van nieuwe coaches, van ervaren coaches voor verdieping van hun kennis en van coördinatoren. 
Andere steun voor de plaatselijke organisaties is de databank en de helpdesk voor de organisatie van het 
werk en het informatiemateriaal, website en folders.   
Deze activiteiten worden regelmatig vernieuwd, verbeterd en aangepast aan nieuwe situaties en ervaringen.  
De stichting Coach4you, een tak van Gilde Nederland, is verantwoordelijk voor het landelijk steunpunt.  
De bestuursleden zijn vrijwilligers en willen het bestuur in 2018 met enkele vrijwilligers bestuursleden 
uitbreiden. Met meer handen, vaardigheden en ervaring is het uitvoerend werk beter onder de bestuursleden 
te verdelen. 
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Voor de cursussen deskundigheidsbevordering zijn twee trainers gevonden, die het trainingswerk over te 
nemen van de huidige coördinator, die na 10 jaar Coach4You een andere uitdaging aangaat. Deze twee 
zullen regelmatig contact houden met het bestuur/stuurgroep. 
Naast het ondersteunen van bestaande Coach4you organisaties, is het tweede doel van het bestuur om de 
Coach4you begeleiding bereikbaar te maken voor kinderen in gemeenten waar nog geen Coach4you 
organisatie is. Kortom het opstarten van nieuwe projecten Coach4you. Te beginnen in gemeenten met een 
Gilde dat bereid is Coach4you aan zijn activiteiten toe te voegen, maar ook in gemeenten waar enthousiaste 
mensen wel een Coach4you organisatie willen opzetten. In beide gevallen wil het bestuur de initiatiefnemers 
bijstaan bij de organisatie en hen de wegen wijzen hoe contacten te maken met de basisscholen.  
De scholen, zullen immers de leerlingen aanmelden, die het ruggensteuntje nodig hebben bij de stap naar het 
VO. 
 

 
 
 
.   
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● Informatie en openheid  
Het begeleiden van kinderen bij de overstap van basisschool naar VO, brengt met zich mee dat Coach4you 
contacten onderhoudt met de betrokkenen. 

Voor de plaatselijke Coach4you organisaties zijn dat contacten tussen of met: 
○ coaches en coördinatoren 
○ basisscholen en VO-scholen 
○ leerlingen en ouders 
○ plaatselijke organisaties met jeugdzorg taken 
○ landelijk steunpunt Coach4you en plaatselijk Gilde 
○ overheden: gemeente en ministerie van Justitie inzake verklaringen omtrent het gedrag 
○ plaatselijke weekbladen in verband met PR en werving van coaches 
○ subsidiënten van het project 
○ verhuurder van de ruimte voor bijeenkomsten voor overleg en intervisie 
 

Het landelijk steunpunt Coach4you heeft contacten met: 
○ landelijke en plaatselijke Gilden 
○ plaatselijke Coach4you organisaties 
○ coaches en coördinatoren van de plaatselijke projecten 
○ ministerie van OCW en inzake verklaringen omtrent het gedrag ministerie Justitie 
○ subsidiënten van het project 
○ verhuurder(s) van ruimten voor trainingen en cateraars 
 
Hoe verschillend deze contacten ook zijn, in alle gevallen zullen mensen moeten of willen weten wat 
Coach4you is en wat het doet. De openheid daarover is even belangrijk als de openheid waarmee stedelijke 
projecten met elkaar praten. Terughoudendheid schaadt het project.  
Op vragen antwoorden met een verwijzing naar de website is altijd te gemakkelijk, maar als het om details 
gaat, aantallen bijvoorbeeld, moet men wel naar de site kunnen verwijzen Hoe goed de lay-out van een 
website ook oogt, wat er te vinden is moet nauwkeurig en bijgewerkt zijn, wil de bezoeker tevreden zijn over 
wat hij/zij vond. Dit alles vraagt voortdurend om aandacht en onderhoud.  
Het landelijk steunpunt van Coach4you zoekt daarom naar voldoende budgettaire mogelijkheden voor deze 
vorm van informatie en verantwoording.  
 

4.3 Jaarlijks budget 2018 ─ 2022 naar inhoud 
 
● Waar Coach4you mee uit de voeten kan 
De koepelorganisatie van Coch4you kan de eerste jaren van de komende vijf jaar naar verwachting uit de 
voeten met een budget van 32.000 euro, zoals hieronder is weergegeven. Extra inzet van ervaren Coach4you 
vrijwilligers is dan nodig voor de organisatie. Coach4you kan met deze middelen projecten opzetten in twee of 
drie gemeentes.  
 

De koepelorganisatie Coach4you 

JAARLIJKSE BESTEDINGEN  periode 2018 - 2020 

  
bedrag in € bedrag in € 

Deskundigheidsbevordering stedelijke Coach4you 
  

 
Trainers, studiemateriaal, zaalhuur, catering      24.500    

   
     24.500  

Informatie materiaal 
  

 
Website           400  

 

 
Drukwerk           800    

   
       1.200  

Organisatie Landelijk steunpunt Coach4you 
  

 

Coördinatie, werkbesprekingen, administratie en 
secretariaat        6.000  

 

 
Onkosten/reiskosten stuurgroep           300    

      
       6.300  

      
  

 
Totaal bestedingen  

 
     32.000  
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● Groei en wensen 
De beoogde uitbreiding van het aantal Coach4you organisaties in nieuwe gemeentes betekent onder meer dat 
er meer trainingen voor coaches en coördinatoren van de lokale Coach4you nodig zullen zijn.  
Met de nagestreefde groei neemt ook jaarlijks de wens toe van een meegroeiend beschikbaar budget.  
Het gewenste budget is hieronder (volgende pagina) weergegeven. Onder elkaar zijn de activiteiten genoemd 
en welke uitgaven daarvoor nodig zullen zijn, staat in de kolommen erachter. 
Voor de financiering van de activiteiten is Coach4you geheel aangewezen op ondersteuning door goede 
doelen stichtingen, overheden en bedrijfsleven. Er is immers is geen maatschappelijk aanvaardbare manier 
om kinderen te laten bijdragen aan de kosten van de begeleiding die ze nodig hebben en krijgen.  
Realistisch is om er rekening mee te houden dat het gewenste budget niet altijd beschikbaar zal zijn.  
Daarom zoekt Coach4you telkens naar mogelijkheden voor sponsoring in natura. Bijvoorbeeld door bedrijven, 
die een maatschappelijk organisatie willen steunen, met diensten of door hun faciliteiten kosteloos ter 
beschikking te stellen. 
 

  

Wenselijk 
jaarlijks budget                             
voor 2018 - 2022 
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KOSTENPLAATSEN 
       

  
  

        
  

Ondersteuning bij organisatie stedelijke COACH4YOU    

  Gesprekken met leden stuurgroep           -     1.200            -            -            -            -    1.200  

Ondersteuning bij begeleiding leerlingen   

  Trainingen coaches  17.500        500   11.000            -            -            -   29.000  

  
Trainingen coördinatoren stedelijke 
COACH4YOU    2.500          50     1.500            -            -            -    4.050  

Informatie voor en over de projecten   

  Onderhoud en aanpassingen website    1.000            -            -            -     1.000            -    2.000  

  
Rapportage stedelijke projecten 
verwerken    1.000            -            -            -        750            -    1.750  

  Informatie folders en jaarverslagen    1.400            -            -     1.000            -            -    2.400  

Organisatie stuurgroep   

  Werkbesprekingen    1.000        600     1.250            -            -            -    2.850  

  Administratie en secretariaat    4.000            -            -            -            -        750    4.750  

  
 48.000  

  totalen    28.400    2.350   13.750    1.000    1.750       750  
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5 Tien jaar maatschappelijke steun voor Coach4you   naar inhoud 
 
Het werk van Coach4you is in de afgelopen 10 jaar gesteund en mogelijk gemaakt door de volgende 
instellingen, overheden en bedrijven: 
 
Oranje Fonds 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Stichting Zonnige Jeugd 
Steunfonds Madurodam 
Stichting Porticus 
VSB Fonds 
Stichting Wees een Zegen 
Stichting Boschhuysen 
Stichting R.C. Maagdenhuis 
 
Cap Gemini 
Achmea Leusden 
 
 

 

6 Colofon naar inhoud 
 
Dit vijfjarenplan 2018 - 2022 is vastgesteld op 17 januari 2018 in de vergadering van de stuurgroep van 
Coach4you bestaande uit: 
 
Bas de Vree 
Katja van Beugen 
Jan Damen 
Rob Hoekstra 
Tom Mariën 
 
 
www.Coach4you.org  -  info@Coach4you.org  - telefoon: 06-18 60 55 04  
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