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2017: jaar van ontwikkeling en presentatie
Kinderen en jongeren die gezonde en verantwoorde keuzes maken,
wie wil dat nu niet? Stichting Chris en Voorkom! heeft in 2017
gekozen om de leefwereld van kinderen en jongeren als
uitgangspunt te nemen voor toekomstige ontwikkelingen. Alles wat
we doen als stichting is gericht op gezonde kinderen en jongeren.

Presentatie
In 2017 heeft de stichting werk gemaakt van haar zichtbaarheid.
Vooral via het label Chris hebben we geïnvesteerd in een nieuwe
website, andere artikelen en verdieping in de leefwereld van
jongeren en hun ouders. Via het label Voorkom! zijn we
onveranderd aanwezig geweest op scholen en in jeugdgroepen met
betekenisvolle verhalen en gedegen preventielessen. Samen zijn
we als stichting duidelijk zichtbaar geweest op social media en
events. Het label Reformatorisch Meldpunt dat minder haar focus
heeft op kinderen en jongeren is verzelfstandigd in een eigen
vrijwilligersstichting.

Onze bijdrage

Wij geloven dat ons werk goed is voor kinderen en jongeren en hun
opvoeders. Wij geloven dat wij met ons werk meebouwen aan een
gezonde en verantwoorde samenleving. Wij geloven daarmee een
kleine, maar belangrijke bijdrage te leveren aan een samenleving
die daarmee steeds meer beantwoord aan hoe deze bedoeld is.
Namens het bestuur van stichting Chris en Voorkom!

Hans Gorter

voorzitter van het bestuur

Ontwikkeling

Onze organisatie hebben wij in 2017 zo ontwikkeld dat er sprake is
van een plattere organisatiestructuur en -cultuur. De bedoeling is
dat onze mensen en vrijwilligers hun talenten ten volle kunnen
benutten en kunnen groeien in hun mogelijkheden. Op die manier
kunnen we voor kinderen en jongeren ook het beste van betekenis
zijn.
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Algemeen
Wij zijn Stichting Chris en Voorkom!
Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en
volwassenen bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.
Visie
Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren
en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk
gebied door middel van het aanbieden van preventie-,
weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een
luisterend oor via anonieme chat en e-coaching.
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof.
Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het
werk dat ze doet.
Achterban
Chris en Voorkom! kan rekenen op de bijdrage en steun van veel
mensen. We doen ons werk dankzij de inzet van vele vrijwilligers,
zowel in het specifieke werk van Voorkom! (denk aan steunpunten,
ervaringsdeskundigen), als aan de kant van het werk van Chris
(denk aan trainers, coaches en coördinatoren). Ook op het kantoor
in Driebergen werken diverse vrijwilligers.

Ons werk is verdeeld in twee labels:
Chris, wat er ook is!
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor
via haar chat en vraaggestuurde ecoaching.
Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen
over het aanpakken van pestgedrag en coaching op
maat. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen
en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. In het oog
springend zijn de weerbaarheidstrainingen voor kinderen en
jongeren onder de titel LEV!
Voorkom! – verslavingspreventie
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen
voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet
Voorkom! door het verzorgen van preventielessen
die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen
gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken en
internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te
maken.

Resultaten 2017
Online

Training en preventie

9.008 chatgesprekken
(bijna 30% meer dan 2016)
De top 3 van onderwerpen:

Psychische problemen

Kindermishandeling en -misbruik

Vragen over seks

In 2017 hadden we 5.712 betaalde contacturen op basisscholen en
voortgezet onderwijs (dat betekent minimaal 12.000 uur inzet).
Chris en LEV!
Basisonderwijs
Docententraining
Les
Ouderavond
Thema bijeenkomst

De meeste jongeren zijn 11-16 jaar met de piek tussen 14-16 jaar.

3.601 connectberichten

244 jongeren (ongeveer gelijk met 2016)
De meeste besproken onderwerpen:
 psychische problemen
 mishandeling en seksueel misbruik
 geloofsvragen
 seksualiteit
 echtscheiding

Voortgezet Onderwijs
Docententraining
Les
Ouderavond
Thema bijeenkomst

Verhouding meiden/jongens

Kerken
Jeugdavond
Ouderavond
Thema bijeenkomst




Totaal

Voorkom!

20
525
73
30
648

2
1028
30
8
1068

3
294
8
10
315

4
3560
24
2
3590

3,5
9
36,5
49

30

1012

4700

12
42
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Organisatie
De stichting heeft op dit moment een bestuur bestaande uit idealiter vijf

Chris en Voorkom! kan rekenen op de bijdrage van veel donateurs voor niet

vergoeding. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed.

zowel in het specifieke werk van Voorkom! (denk aan steunpunten,
ervaringsdeskundigen), als aan de kant van het werk van Chris (denk aan
trainers, coaches en coördinatoren). Ook op het kantoor in Driebergen
werken diverse vrijwilligers.

bestuursleden. Bestuursleden van Chris en Voorkom! ontvangen geen

Bestuur (per 31-12-2017)

gesubsidieerde kosten. Maar ook op de inzet van zo’n 250 vrijwilligers,

J.F. Gorter

voorzitter

W.H. van Huizen

penningmeester

Mw. P.J.E. de Haan - van der Marel

bestuurslid

J.C. van Duivendijk

bestuurslid

Op verzoek van en onder aanmoediging van bestuur en directie is er een

R. van Walsem

bestuurslid (per oktober)

vrijwillige vorm van personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het
leven geroepen. In 2017 is deze gestart. De PVT functioneert als
vertegenwoordiging van de medewerkers en is klankbord voor de
directeur. Eens per jaar is er overleg met PVT, bestuur en directie.

Directeur (adviserend aanwezig bij het bestuur)
Robert Mazier
Ondersteuning bestuur

Eind 2017 telde Chris en Voorkom! 21,8 medewerkers (in fte),
ingevuld door 37 mensen, waaronder 4 stagiaires.

Het organogram zag er eind 2017 als volgt uit:

Lyanne Buijs

De organisatie werd in 2017 aangestuurd door de directeur, Robert Mazier.
Het kantoor is gevestigd in Driebergen op de Lindenhorst
(YouthforChrist). Veel trainers werken vanuit huis.
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In 2017 hebben we het werk als volgt verdeeld:
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Activiteiten 2017
In het jaarplan 2017 hebben we een aantal activiteiten voorgenomen,
waarover we hier verslag doen.

A. ALGEMEEN

A1. Groeiplan voor de organisatie: Er is een groeiplan voor de korte
termijn ontwikkeld. Dit groeiplan behelst onder andere de
organisatieontwikkeling en de oriëntatie op de doelgroep.
A2. Vrijwilligersbeleid doorontwikkelen: Een eerste startnotitie is
vastgesteld en deze wordt in de loop van 2018 verder doorontwikkeld in
beleidsdocument.
A3. Realisatie Personeelsvertegenwoordiging: In 2017 is de
personeelsvertegenwoordiging verkozen, gestart en getraind om hun
werk te doen.
A4. Communicatieplan: Er is naast veel ad hoc communicatie-acties een
communicatieplan ontwikkeld. De Chris-website is vernieuwd en er is een
posterplan opgesteld.
A6. Verbetering kwaliteit van communicatie met donateurs: Er is met de
ondersteuning door Conversion (Samuel Visser) een nieuw plan
ontwikkeld voor onze communicatie met donateurs. Dit resulteert onder
andere in één nieuwsbrief voor de Chris- en Voorkom!-achterban.
A7. Verzelfstandigen Reformatorisch Meldpunt: Het Reformatorisch
Meldpunt is in 2017 verzelfstandigd.
A8. Financiële weerbaarheid vergroten: Opnieuw is het kalenderjaar
financieel positief afgesloten. Het positieve resultaat kan worden gebruikt
voor de reserve om toekomstige kosten op te kunnen vangen.

B. VOORLICHTING EN TRAINING

B1. Jongeren bevragen op hoe zij keuzes maken: Er zijn veel gesprekken
geweest met jongeren, maar een voorgenomen onderzoek hebben we
vooralsnog uitgesteld met het oog op het voornemen om een groter
project te starten met de titel YourChoice.

B2. Voorbereiden vervolgonderzoek effectiviteit: Er zijn gesprekken
geweest en we zijn aangehaakt bij gesprekken met verslavingskunde
Nederland. In 2018 hopen we een vervolg te geven aan het onderzoek.
B3. Aanmelden van methodes bij landelijke databases voor
jeugdinterventies (zoals RIVM): Eind 2017 was de Voorkom!-methode
voor het basisonderwijs gereed voor aanmelding en de LEV!-methode zo
goed als gereed. De Voorkom!-methode voor het voortgezet onderwijs
wordt in 2018 verder aangepast en klaargemaakt.
B4. Afstemmen landelijk, regionaal en lokaal: Het aansluiten bij andere
organisatie en regionale overleggen is voorzichtig opgepakt. Vooral via de
relatiebeheerder, teamleiders en directeur. D bedoeling is dit verder uit te
breiden.
B5. Toerusting trainers: Hier is een eerste aanzet voor gemaakt. De
organisatieaanpassing voor trainers (twee teams) passen in dit kader. Zo
ontstaat er meer ruimte voor eigen ontwikkeling.
B6. Wendbaarheid vergroten met flexibele schil van preventiewerkers/
trainers: Dit is opgepakt met zeven mensen, maar het was ook een
uitdaging om dit vanuit een veranderende organisatie goed aan te sturen.
Dit vraagt nog zeker om aandacht in de komende jaren hoe we flexibele
krachten het beste kunnen benutten.

C. SPECIFIEK VOOR HET LABEL VOORKOM!

C1. Onderzoek effectiviteit van de lestijden basisschool: Dit is afgerond,
besproken en meegenomen bij de herontwikkeling van de Voorkom!lesmethode voor het basisonderwijs.
C2. Update lessen voor voortgezet onderwijs: De eerste voorbereidingen
zijn getroffen, maar de uitvoering is doorgeschoven naar 2018.
C3. Uitbreiden netwerk van steunpunten nieuwe stijl: De coördinator heeft
enkele nieuwe steunpunten in 2017 gestart. De zorg en aandacht voor de
ervaringsdeskundigen en de verankering in de regio zullen blijvende
aandacht vragen.
C4. Werving ervaringsdeskundigen: Dit gaat voortdurend door.
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D. SPECIFIEK VOOR HET LABEL CHRIS

D1. Opvoed Connect verder bekendmaken: Er zij verschillende
communicatie-acties geweest o.a. via Facebook en advertenties.
D2. LEV! aanmelden voor database effectieve interventies: Er is veel
energie gestopt in goede beschrijvingen van de handboeken en
wetenschappelijke onderbouwing. Aanmelding gebeurt begin 2018.
D3. Start doorontwikkeling lokaal pastoraat: We zijn gestart met een
onderzoek naar hoe we kerken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. In
2017 zijn we ook gestart met de Dag van het Jeugdpastoraat.
D4. Chris-profiel versterken: Meerdere communicatie-uitingen en een
nieuwe website hebben hier aan bijgedragen.
D5. Training coaches: De training is dorontwikkeld en geïmplementeerd
D6. Pilot met WhatsApp: Na een experiment met de nazorg bij het EOprogramma ’40 dagen zonder seks’ zijn we eind 2017 gestart met een
pilot die doorloopt in het eerste kwartaal van 2018.
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Doe je
mee?
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Stichting Chris en Voorkom!
te Driebergen-Rijsenburg
Begroting baten en lasten 2018
Baten
Subsidies gemeenten
Subsidies fgndsen
Facturen gemeenten (subsidies)
Preventielessen eigen bijdragen
Giften
Overige baten
Cursussen
Som van de baten

€
€
€
€
€
€
€
€

350.000
75.000
112.000
385.000
420.000
20.000
10.000
1.372.000

Persgneelskgsten
Overige persgneelskgsten
Vrijwilligers
Afschrijvingen materiële en vaste activa
Huisvestingskgsten
Huishgudelijke kgsten
Public relatigns
Kantggrkgsten
Kgsten algemeen beheer
Som van de bedrijfslasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.033.575
143.991
26.000
1.000
18.500
2.500
38.650
54.710
29.890
1.348.816

Resultaat:

€

23.184

Lasten

