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"Voor alle kinderen is een kansrijk toekomstperspectief
en succes in het leven weggelegd."

Big Brothers Big Sisters is een maatjesproject dat zich inzet voor kwetsbare
kinderen van 6 tot 18 jaar die wonen in gezinnen in Utrecht die rondkomen van een
minimuminkomen. 
 
Wij werken samen met vrijwilligers. Als vrijwilliger spreek je als 'Big Brother of
Sister' wekelijks af met je 'Little' om samen wat leuks te ondernemen. We werken
samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen in de stad Utrecht. We
vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in ons programma
o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, meer sociale vaardigheden ontwikkelt, betere
vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet
te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt. Wij geven onze vrijwilligers
trainingen waarin ze de basisvaardigheden leren om een goede matchrelatie aan te
gaan met hun Little. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. de verschillende rollen in
de matchrelatie, communicatietechnieken, diverse tools en methodieken zoals
Vreedzaam. Ook besteden we veel aandacht aan casuïstiek uit de praktijk. De
begeleiding van de matches wordt verzorgd door professionals (maatschappelijk
werkers en pedagogen). 
 
Bij het community-based programma (CBM) spreekt de Big af met zijn/haar Little
na schooltijd of in het weekend. Zij gaan samen op pad of spreken bij de Big thuis af.
Op pad met de U-pas, naar het museum of theater of naar een kerstmarkt. Maar
vooral de doodgewone dingen zoals samen koken, koekjes bakken, gezellig kletsen,
huiswerk maken, buiten voetballen of gewoon een wandeling maken.
 
De kinderen en jongeren (Littles)
Wij richten ons op kinderen/jongeren uit gezinnen die leven op/onder de
armoedegrens. Alle kinderen en jongeren zijn welkom als Little, ongeacht de
achtergrond, cultuur en religie. De kinderen/jongeren die bij BBBS Utrecht
aangemeld kunnen worden zijn tussen de 6 en 18 jaar en leven in een kwetsbare
en/of risicovolle situatie. Indicaties van (beginnend) probleemgedrag kunnen
aanwezig zijn en zijn geen bezwaar. BBBS Utrecht richt zich op zichtbare
gedragingen en niet op de analyse van onderliggende problemen. Indien
noodzakelijk of gewenst, verwijzen we door naar hulpverleners.



Kantooradres: Bethlehemweg 31, 3513 CV Utrecht

Kinderen of jongeren die te maken hebben met onderstaande situaties vallen onder
de doelgroep van BBBSU:
- Laag gevoel van eigenwaarde
- Behoefte aan informele ondersteuning (anders dan professionele hulpverlening) 
- Schoolverzuim/problemen op school 
- Weinig tot geen sociale contacten/geen of ‘foute’ vriendjes 
- Problemen in omgang met anderen, ouders/verzorgers 
- Vrijetijdsbesteding is een probleem 
- Niet goed kunnen omgaan met geld 
- Onderhevig aan pestgedrag 
- Problematisch en versnipperd gezin 
- Vallen in de groep ‘risicojongeren’

TABE L  2 :  S PRE I D I NG  L E E F T I J D EN  L I T T L E S  2 0 1 8
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Bigs (vrijwilligers)
De minimale leeftijd van een Big bij het Community-based (CBM) programma is 21
jaar. Er is geen maximum leeftijd voor een Big. De leeftijden van de gematchte
Bigs zijn tussen de 25 en 65 jaar. Voordat Bigs aan de slag kunnen bij BBBSU
wordt er met een matchcoördinator een aanmeldingstraject doorlopen. Hierna
worden de Bigs getraind en gematched.

TABE L  2 :  S PRE I D I NG  L E E F T I J D EN  B I G S  2 0 1 8

Matchproces
Na de intakes met zowel de vrijwilliger als het kind wordt nagegaan welke
beschikbare Bigs en Littles het beste bij elkaar passen, zodat zij de grootste kans
hebben op een langdurige match. De matchcoördinator bepaalt uiteindelijk welke
Big en Little een match zullen vormen. Bij twijfel vindt er een werkoverleg plaats.
De matchcoördinatoren begeleiden de match en hebben tweewekelijks een
casuïstiek overleg met elkaar rondom matching en begeleiding.
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Beleidsuitgangspunten voor 2019:
Beoogde aantal matches is 50 (in totaal lopende actieve matches),
Vergroting naamsbekendheid in Utrecht: zichtbaar zijn op social media, ‘op
straat’ en in ‘vaste’  samenwerkingsvormen,
Bouwen aan een duurzame organisatie binnen het preventieve welzijnsveld:
dat is waar we continu op inzetten d.m.v. sponsoring, werving en
samenwerking,
Verder optimaliseren van samenwerking met organisaties in het werkveld: we
zoeken aansluiting met bv. Youké, Stichting JoU en versterken de
samenwerking met buurtteams en de sociaal makelaars, die ondertussen
onder de naam van DOCK voortgaan. In de wijk Overvecht zullen we
nadrukkelijk aanwezig zijn om matches te maken – mede omdat we deel
uitmaken van 'Samen voor Overvecht' - en onze eerste officiële BBBSU-dag zal
daar najaar 2019 plaatsvinden,
Focus op het lokale bedrijfsleven: we willen inzetten op het onder de aandacht
brengen van jeugd in armoede (we maken deel uit van de werkgroep kinderen
en jeugd van de Armoedecoalitie) en de werving van stage- en werkplekken
voor kansarme jeugd in Utrecht. Dit doen we door warm contact te
onderhouden met de jobcoaches van Stichting JoU en het Wijkbureau
Overvecht,
Vrijwilligersbestand verder opbouwen, uitbouwen en duurzaam begeleiden:
door extra aandacht voor communitybuilding willen we de diverse partijen
waarmee we samenwerken – Bigs, Littles, ouders, verwijzers,
samenwerkingspartners, collega’s – structureel en regelmatig aandacht geven,
om zo communicatie en samenwerking te optimaliseren,
Beter bereik van minimagezinnen met kansarme kinderen/jongeren realiseren
door via Voedselbank, Stichting Leergeld, de Buurtcamping Utrecht, lokale
markten en presentaties bij organisaties en in wijken om in direct contact met
de doelgroep te komen en zo aanmeldingen te stimuleren,
Evaluaties van matches inzetten t.b.v. aantoonbare succesmeting programma:
in 2019 willen we een systeem aanschaffen – tezamen met de 2 collega-
locaties in Amsterdam en Rotterdam – om de resultaten en effecten helder in
beeld te kunnen brengen,
Duurzame fondsen werven om continuïteit te kunnen waarborgen en vooral
inzetten op de lokale en regionale (financiële) bronnen zoals de gemeente
Utrecht.

 


