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Inleiding

2017 was een jaar van doen. We hebben ons blikveld verruimd: we zijn nu niet alleen in Amsterdam
actief, maar ook in Haarlem. Dat bleek een gouden greep en onze aanwezigheid in Haarlem is goed
ontvangen.
Al in de 2016 is het startsein gegeven voor ons project The Green Team. Een typisch Drop-Inn
project. Alle elementen waar onze stichting zich hard voor maakt, komen samen in dit mooie project.
Participatie, talentoriëntatie, samenwerking, leren, maar ook het uiteindelijk opleveren van een mooi
product waar je anderen blij mee kan maken.
Vanuit het project The Green Team is gebleken dat er bij een aantal deelnemers behoefte bestond
aan verdere begeleiding en coaching. Deze jongeren hebben wij een coaching-traject aangeboden.
Het doel van de deelnemers hierbij is om de Nederlandse taal beter te beheersen, en vooral ook om
daarbij meer met onze maatschappij in contact te komen.
Het voornemen van Stichting Drop-Inn om meer te focussen op talentoriëntatie en ondersteuning bij
talentontwikkeling begint steeds meer aan te slaan. Zo hebben twintig jongeren (statushouders en
Nederlandse jongeren) een Talent Oriëntatie Training gevolgd. De uitkomsten en resultaten leest u
verderop in dit jaarverslag. Leuk om te vermelden, is dat de jongeren met de grootste afstand tot de
arbeidsmarkt inmiddels begonnen zijn aan een opleiding.
Een terugkerend project van onze stichting is het Jongeren Atelier. Projecten voor de buurt, bedacht
en uitgevoerd door jongeren met begeleiding van vrijwilligers uit diezelfde buurt. Een ouddeelnemer, Imad Lotfi (nu 17 jaar oud), was hier zo enthousiast over dat hij nu zelf een Jongeren
Atelier voor Drop-Inn heeft opgezet. Onder de naam Young4Society is Imad in Amsterdam-West aan
de slag gegaan. Helpen met praktische zaken rondom Dodenherdenking in De Baarsjes was één van
de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Ook droegen de jongeren daar een zelfgeschreven gedicht
voor en legden zij namens Drop-Inn een krans neer voor wereldvrede tijdens de herdenking op het
Columbusplein.
Ook 2017 was weer een mooi jaar waarbij talentoriëntatie nog altijd de rode draad is bij onze
activiteiten. Wij zijn trots op alle jongeren die dit jaar met de projecten en trainingen hebben
meegedaan en op wat zij hebben bereikt.
In dit jaarverslag staan de hierboven genoemde activiteiten uitgebreid beschreven. Natuurlijk vindt u
ook de financiële verantwoording terug in ons aparte financiële jaarverslag.
Veel leesplezier.

Namens het bestuur van Stichting Drop Inn,
Josje Schonagen, voorzitter
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Stichting Drop-Inn: even voorstellen

Het Bestuur
Josje Schonagen: voorzitter
Sinds 2014 ben ik betrokken bij deze geweldige stichting. Eerst als
algemeen bestuurslid, later als voorzitter. Mijn ervaring als manager
en strategisch adviseur helpen mij om de stichting te kunnen
ondersteunen.
Natuurlijk geeft de Stichting mij ook de gelegenheid om bij te kunnen
dragen aan bij projecten en onderwerpen die ik belangrijk binnen
onze maatschappij vind. Nu ik zelf kinderen heb, realiseer ik mij nog
meer hoe belangrijk het is om kinderen / jongeren in hun kracht te
zetten en ervoor te kunnen zorgen dat ze de kansen krijgen - en
pakken - die ze verdienen.

Maria Tillema: secretaris
Als secretaris van Stichting Drop-Inn ligt mijn focus vooral op de
communicatie.
Communicatie is ook mijn achtergrond. Van webredacteur, via
communicatiemedewerker tot woordvoerder: ik heb verschillende
functies binnen dit vakgebied vervuld. Eén ding hebben en hadden al
die functies gemeen: altijd binnen een non-profitorganisatie. Ik vind
het belangrijk dat ik werk voor een organisatie met maatschappelijk
nut. En dat is ook precies waarom ik mij tot Stichting Drop-Inn
aangetrokken voel.
Bouchra Benyamina: penningmeester (tot en met september 2017)
Ik ben sinds 2015 werkzaam als penningmeester bij Stichting DropInn.
In de afgelopen jaren heb ik de kennis die ik in mijn studie
Boekhouding heb opgedaan, bij Drop-Inn in de praktijk mogen
brengen. Het is erg motiverend geweest om te mogen werken voor
een stichting die zich inzet voor een maatschappelijk doel.
In september heb ik het stokje overgedragen aan Rudo Ritz.

Rudo Ritz: penningmeester (sinds september 2017)
Sinds september ben ik als Penningmeester weer betrokken bij
Stichting Drop-Inn. Eerder, van 2007 tot 2012, was ik ook al
penningmeester. Ditmaal richt ik mij ook op de P&O-taken van de
stichting.
Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Groningen.
Als allround bedrijfskundige adviseer en ondersteun ik organisaties
op het gebied van ‘strategie & beleid’, ‘kwaliteitsmanagement’,
‘personeel & organisatie’ en ‘bedrijfsjuridische zaken’.
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Ik voel mij zeer verbonden met de visie & missie, hetgeen waar DropInn voor staat en de passie en het enthousiasme waarop hier
uitvoering aan wordt gegeven. Om hier onderdeel van uit te mogen
maken, zie ik als een heel mooie gelegenheid om mijn
maatschappelijke betrokkenheid te kunnen uiten.
Magdy Khalil: algemeen bestuurslid
Sinds de oprichting ben ik actief betrokken bij de stichting. In mijn
puberteit vond ik het erg lastig te kiezen welke kant ik op wilde en de
bestaande beroepskeuzetesten gaven mij weinig houvast. Dit was
één van de redenen om voor het mede oprichten van de stichting.
Ik vind het belangrijk dat jongeren voldoende aanbod krijgen
waardoor zij later een goede keuze kunnen maken en
maatschappelijk betrokken zijn.
Ik heb Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd en heb
momenteel twee werkgevers, beiden in de welzijnssector. Bij deze
werkgevers voer ik verschillende projecten uit.
Mijn droom is een maatschappij met veel respect, tolerantie en
begrip voor elkaar en waar mensen op een leuke met elkaar samen
kunnen leven.

Personeel
Thera Smitt: oprichter en directeur Stichting Drop-Inn,
projectmanager diverse projecten
Als oprichter en uitvoerend directeur van Stichting Drop-Inn, bedenk
ik - samen met anderen - projecten die ik vervolgens als projectleider
uitvoer.
Jarenlang heb ik gewerkt bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam
Amstelland. Ik ben maatschappelijk werker en mijn grootste drijfveer
is jongeren stimuleren in hun creativiteit en persoonlijke
ontwikkeling.
Ik heb altijd met kinderen en jongeren gewerkt. Puberteit en
adolescentie zijn fragile periodes in een mensenleven, waarin
jongeren vatbaar zijn voor diverse invloeden en waarbij zij op zoek
zijn naar hun grenzen en hun eigen mening vormen hierdoor. Ik
beschouw het als een voorrecht om deel te mogen uitmaken van
deze belangrijke periode en hen te stimuleren tot wereldburgers met
een mening. Creativiteit is hierbij een belangrijk instrument, die de
geest aanzet tot meer mogelijkheden.
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Trainers
Ton van Everdingen: coach / trainer
Sinds 2014 ben ik actief als zelfstandig coach en trainer. Mijn focus
ligt vooral op het begeleiden van teams richting zelfsturing, met
name in de ouderenzorg. In die wereld zijn er twee belangrijke
kernwaarden: gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Gelijkwaardigheid houdt in dat, hoewel iedereen een andere rol
vervult, we allemaal een even belangrijke bijdrage leveren aan het
uiteindelijke resultaat. Wederkerigheid is het fenomeen dat wat we
doen nooit eenrichtingsverkeer is, maar dat we ook altijd iets
terugkrijgen in onze interactie met anderen.
Stichting Drop-Inn werkt met dezelfde kernwaarden, vandaar dat ik
het erg leuk en vanzelfsprekend vond om in 2017 samen vanuit die
kernwaarden de Talent Oriëntatie Training te verzorgen. Wat een
mooie en leerzame ervaring is dit voor mij geworden, maar
belangrijker: wat heb ik jonge, onzekere mensen door deze leergang
in korte tijd zien groeien.
Nynke Hielkema: trainer ‘Talent Oriëntatie'
Ik ben geboren in Wageningen en opgegroeid in Rome, Italië. Op mijn
achttiende ben ik teruggegaan naar Nederland om te studeren. Na
mijn studie ‘Internationale Betrekkingen’ in Amsterdam heb ik onder
meer bij Telfort en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid gewerkt.
Rond mijn dertigste wilde ik mij graag creatief ontwikkelen. Ik heb
onder andere een avondstudie aan de Kunstacademie in Den Haag
gevolgd. Hierna ben ik mij gaan richten op freelance creatieve en
vormgevingsprojecten en heb ik tegelijkertijd 10 jaar als pedagogisch
medewerker gewerkt bij Kinderopvang Haarlem. In 2016 heb ik de
Rots & Water trainer-opleiding gedaan. Ik vind het erg leuk om mij in
te zetten voor een bijzondere stichting als Drop-Inn. Het is mijn
passie kinderen en jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en
te ontwikkelen.

Vrijwilligers
Sarra Haji: stagiaire/vrijwilliger
Mijn motto? ‘Haal het beste uit JEZELF!’ Ik ben Sarra Haji en ben
bezig met mijn afstuderen, Toegepaste Psychologie aan de
Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze studie heb ik de verdieping
Onderwijs en Ontwikkeling gekozen omdat ik graag met jongeren
werk. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan de positieve
ontwikkeling van jongeren. Ik ben van mening dat de creatieve
aspecten hier veel meer naar voren mogen komen.
In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport en dans, ik heb het idee dat ik
hierdoor beter mijn emoties kan toelaten. Ik kan mij hierdoor beter
uitdrukken en ga bewuster om met stressoren, maatschappelijke
vereisten en de rollen die je vervult in het leven. Ik ben een streber
en een doener! En geloof in het feit: Waar een wil is een weg. Samen
ga ik aan de slag met jongeren om hun talenten te ontdekken met
als doel hun dromen te kunnen verwezenlijken! Ik vind het belangrijk
5
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dat je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt zonder beoordeeld
te worden.
Inge Roetman: mentor / begeleider (sinds oktober 2017)
Als mentor/begeleider zet ik mij met plezier in voor de Stichting
Drop-Inn.
Ik ben ervan overtuigd dat investeren in jongeren van essentieel
belang is; we moeten hen ondersteunen bij hun zoektocht naar een
plek in de samenleving. Dat is niet alleen voor henzelf van belang,
maar ook voor de rest van de samenleving. Ik heb veel ervaring met
deze ondersteuning opgedaan binnen de sector Zorg & Welzijn, in
andere jongerenprojecten en natuurlijk door het opvoeden van twee
(nu volwassen) kinderen.
Kernbegrippen zijn voor mij: aandacht en respect. Aandacht en
respect voor verschillen en overeenkomsten: zowel op individueel als
op cultureel vlak.
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Visie & methodiek Drop-Inn

Visie
Wij vinden het belangrijk dat jongeren volop de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen tot volwassenen
met zelfvertrouwen. Jongeren moeten eerder en meer de gelegenheid krijgen om zichzelf te
ontwikkelen in de zaken waar ze goed in zijn (hun talenten). Door hen in contact te brengen met
zaken waar ze nog geen weet van hebben, valt er uiteindelijk meer te kiezen en zullen er meer
mogelijkheden zijn om zich te onderscheiden van anderen. Door het omarmen van de doelgroep, wil
Drop-Inn aantonen dat er wel degelijk talent aanwezig is op elk vlak en niveau.
Wij vinden dat jongeren zich verantwoordelijk horen te voelen voor hun omgeving en medeburgers,
maar ook dat volwassenen zich meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de jongeren.
‘Goed voorgaan, doet goed volgen’. Drop-Inn wil jongeren die het goede voorbeeld geven in de
spotlights zetten en waarderen. Wij zijn ervan overtuigd dat andere jongeren die niet meedoen en
dus minder aandacht en waardering krijgen, uiteindelijk zullen volgen.

Doel
Stichting Drop-Inn heeft als doel jongeren te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van
hun talenten en een brug te slaan naar de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Doelgroep
Wij richten ons voornamelijk op jongeren die wel willen, maar minder mogelijkheden hebben om
zichzelf te ontwikkelen. Wij willen meer aandacht voor jongeren die het wél goed doen. De leeftijd
van ‘onze’ jongeren ligt tussen de 15 en 25 jaar.

Onze speerpunten
•
•
•
•

Ontdekken en ontwikkelen van de eigen kracht van jongeren
Leren gebruik te maken van je creativiteit
Samenwerken
Stimuleren jong burgerschap
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Activiteiten

Training Talent Oriëntatie
In 2017 was de training Talent Oriëntatie een onderdeel van
het project ‘The Green Team’. Deze training is een cursus van
vijf dagdelen waarbij jongeren in een groep spelenderwijs
ontdekken waar hun verborgen talenten liggen. Hierin staat
het ontdekken van hun competenties voorop.
Door ons aanbod hebben jongeren meer zelfvertrouwen
gekregen en zijn ze zelfredzamer geworden. Ze weten beter
welke positie ze hebben in een team en hebben leren
reflecteren. Hierdoor hebben ze meer zicht gekregen op hun
identiteit. Ze zijn minder angstig geworden zichzelf te positioneren en voelen zich gewaardeerd. Door
deze competenties zullen zij zich persoonlijk ontwikkelen tot meer uitgebalanceerde
jongvolwassenen en wordt het vinden van een passende scholing of baan vergemakkelijkt en meer
bereikbaar.
Op zoek naar je identiteit is in de Westerse Wereld een hele
klus: er is vrijheid van meningsuiting en er zijn vele religies
en overtuigingen die je aan kunt en mag hangen. Een scala
aan mogelijkheden liggen er voor je klaar. Dat lijkt fijn, maar
makkelijk is het niet en bovendien geeft het weinig houvast.
Jongeren moeten zich daar een weg in zien te vinden wat
hun mening en visie is. ‘Welke overtuiging hoort bij mij?’ En
‘Passen de mensen met dezelfde overtuigen wel bij mij?’ Er
zijn zoveel mogelijkheden, dat jongeren soms nog wel eens verdwalen. Facebook en Instagram zijn
social mediakanalen, waarvan verwacht wordt dat je er als jongere aan mee doet. Tegelijkertijd
verwacht men dat je een gelukkig mens bent en dat je dat laat zien aan de buitenwereld. En precies
dat laatste is voor veel jongeren behoorlijk lastig!
Wij hebben ervaren dat jongeren het fijn en belangrijk
vinden om dingen met elkaar face-to-face te delen en aan
andere jongeren te vertellen tegen welke zaken zij aanlopen.
Onderzoek leert dat er veel jongeren zijn die problemen
hebben en behoefte hebben hierover te praten.
In onze training is er juist ruimte om persoonlijke zaken te
bespreken. Dit maakt de training zo waardevol. Met de lange
wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg is het fijn voor
jongeren dat ze bij ons terecht kunnen.
STAD Haarlem, een collega jongerenorganisatie in Haarlem, heeft een filmpje gemaakt van de Talent
Oriëntatie Training binnen het project The Green Team. Bekijk het filmpje op ons YouTube kanaal.
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Young4Society
Hoe geweldig en belangrijk is het dat jongeren een steentje
bij willen dragen aan deze maatschappij? Dat gebeurt met
Young4Society, een initiatief dat binnen Stichting Drop-Inn is
ontwikkeld.
Initiatiefnemer Imad Lotfi kent Drop-Inn al vanaf het project
Het Jongeren Atelier (2010-2014) en kwam erachter dat hij
graag weer iets wil doen voor de buurt en daarmee dus ook
voor Drop-Inn. We hebben zijn voorstel omarmd en samen
hebben we een naam bedacht voor dit initiatief:
Young4Society (Y4S).
4 en 5 mei in De Baarsjes, Amsterdam
In 2017 hebben zes jongeren van Y4S geholpen met de
Dodenherdenking van De Baarsjes op het Columbusplein in
Amsterdam. Zo hebben zij geholpen met allerlei praktische
zaken, zoals: flyeren, stoelen klaarzetten, geluidsinstallatie
verzorgen, de rust op het plein waarborgen.
Daarnaast hebben Imad en Issrea een prachtig gedicht
voorgedragen en een krans neergelegd voor de
Wereldvrede.
Op Bevrijdingsdag heeft Y4S meegeholpen met de
rondwandeling door de buurt De Baarsjes, waar Jacoba van
Tongeren heeft gewoond en verzetsstrijdster is geweest.
Het plan is om in 2018 nog meer jongeren te
enthousiasmeren voor Y4S.
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The Green Team
Het project The Green Team voerden wij uit in Haarlem van1
februari 2017 tot 1 februari 2018.Het doel was jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt een herstart te laten maken.
Door middel van vrijwilligerswerk in de wijk hebben wij hen
werkervaring op laten doen.
Wat hield het project in?
Twintig jongeren, zowel jonge statushouders als Nederlandse
jongeren, hebben een Talent Oriëntatie Training aangeboden
gekregen (zie elders in dit jaarverslag). Na deze training
hielden de jongeren een presentatie. Tijdens deze
presentatie vertelden zij wat zij hadden ontdekt en geleerd
tijdens de training én welke richting ze op willen qua studie of werk.
Ook kregen zij een adviesgesprek en een portfolio over hun bevindingen. Zo kunnen zij altijd nalezen
wat hun ontdekkingen waren: handig voor later. De jongeren die meededen hebben veel geleerd van
elkaar. Ervaringen met elkaar kunnen delen was niet alleen leerzaam, maar zorgde ook veel plezier
onderling.
Voor de statushouders was het heerlijk om contact te hebben
met Nederlandse jongeren. En de Nederlandse jongeren
vonden het op hun beurt ook interessant om statushouders
te leren kennen. Over en weer leerden zij veel van elkaar;
vooral door hun actieve houding en enthousiasme.
Na deze trainingsperiode kregen de jongeren een
snuffelstage aangeboden. Ze hadden de keus tussen
moestuinbakken maken voor de buurt of helpen bij
ouderenactiviteiten. In totaal hebben de jongeren tien
moestuinbakken gemaakt en een picknicktafel. Deze zijn met
een feestje officieel geplaatst op de pleinen. De feestelijke
middag zorgde er ook voor dat de buurtbewoners zagen dat
jongeren op een goede manier bezig kunnen zijn voor de
buurt. Deze bakken zijn geplaatst in Haarlem-Oost: de
Burgwalbuurt en de Amsterdamse Buurt.
Enkele deelnemers hebben wij hulpverlening aangeboden
vanuit onze netwerkrelaties met andere organisaties. Deze
hulp was nodig, omdat zij een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en de maatschappij hadden opgelopen. Na hun
middelbare school hebben zij niets meer gedaan en zaten al
twee jaar thuis zonder werk of studie. Deze jongeren zijn nu
dankzij deze interventie een leerwerktraject gestart.
Sponsoring van lokale ondernemers
Tijdens het project The Green Team zijn we de wijken
ingegaan om ondernemers te vragen ons te sponsoren en
daarmee de jongeren te ondersteunen die zich op een goede
manier profileren door zich vrijwillig in te zetten voor de
buurt. Er zijn veel ondernemers die hier gehoor aan hebben
gegeven: zij staan vermeld op onze website. Als dank voor
hun steun, kregen zij een eigen naamplaatje op de moestuinbakken of picknicktafel.
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Een (oud)-deelnemer vertelt
Tristan Peters is een van de oud-deelnemers van Talent Oriëntatie Training en The Green Team. Hij
deelt graag zijn ervaring met u.
“Door de Talent Oriëntatie Training ben ik mij veel meer bewust
geworden van mijn lichaamstaal. Ik kan dat ook beter inzetten,
bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek, waardoor ik meer grip heb op de
situatie. Hierdoor ben ik zelfverzekerder geworden.
Ook vond ik het erg interessant om met jonge statushouders samen te
werken. Zij hebben andere normen en waarden waar ik veel van geleerd
heb. Zij zijn erg leergierig en enthousiast.”

Vooruitblik naar 2018: Coaching
Eind 2017 zijn we gestart met het coachen van jongeren. De jongeren die
op dit moment worden gecoacht, zijn statushouders die mee hebben
gedaan aan The Green Team en nog wel enige begeleiding kunnen
gebruiken.
Een keer per week hebben zij een gesprek met onze coach Inge Roetman.
Onder haar begeleiding leren zij beter Nederlands en komen zij in
aanraking met Nederlandse gewoontes. Ook krijgen zij op deze manier
meer contact met Nederlanders en kunnen zij op hun beurt ook iets voor
anderen betekenen.
In 2018 willen wij dit uitbreiden door er een project van te maken. Met nog meer vrijwilligers
jongeren coachen. De vrijwilligers krijgen uiteraard begeleiding bij het coachen: een soort train-detrainer-traject.
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Conclusie

Wat 2017 aan ons heeft bevestigd, is dat onze kennis op het gebied van talent oriëntatie enorm veel
kan betekenen voor jongeren met zeer diverse achtergronden.
Dit onderwerp komt dan ook terecht terug in al onze projecten. De persoonlijke verhalen waarin
onze deelnemers ons voorzien van feedback zijn voor onze Stichting enorm belangrijk en maakt dat
ons harde werk nog meer waarde krijgt.
Wij zijn trots en blij met zo een mooi productief en succesvol jaar nadat we dit jaar een voor ons
relatief nieuw soort weg in zijn geslagen. Met natuurlijk dank aan alle vrijwilligers en de mensen uit
ons netwerk die het mede mogelijk hebben gemaakt.
Onze inzet voor 2018 wordt dan ook het uitbreiden van de Talent Oriëntatie met training/coaching
met daarbij het inzetten van jong-burgerschap is precies wat Drop-Inn doet: jongeren in hun kracht
zetten!
Het bestuur van de Stichting Drop-Inn
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Met dank aan

Sponsoren
Op dit moment zijn dit onze grootste donateurs:

Vrienden en donateurs
Onze Vrienden en Donateurs maken het mogelijk dat wij ons inzetten voor jongeren en hun buurt.
Wij zijn onze Vrienden en Donateurs dan ook enorm dankbaar. In alfabetische volgorde zijn dat:
• Bar Baarsch, Amsterdam
• Café Zurich, Amsterdam
• De Marktwinkel, Haarlem
• Do Bartels kapper, Haarlem
• Euroclear, Amsterdam
• Gemeente Haarlem
• Hello I’m Local Boutique Hotel, Haarlem
• Huidkliniek Dorlas, Haarlem
• In den Swarten Hondt, Haarlem
• Inbloem vormgeving, Haarlem
• Lilo Keramiek, Haarlem
• Planten en vissen centrum Pieter Makkelie, Haarlem
• Primera (Bos en Lommerweg Amsterdam)
• Stichting Iton, Haarlem
• Stylisimo Hairstudio, Haarlem
En verder alle VIP Vrienden, actieve Vrienden en donateurs.
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