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1  Inleiding 
 
Aan talentontwikkeling bij jongeren werkt de stichting Drop-Inn al meer dan 10 jaar. Het was dan ook 
mooi om te zien dat het feest voor ons 10-jarig bestaan ‘oude’ en ‘nieuwe’ talentvolle jongeren bij 
elkaar bracht. Het is vooral goed om te horen dat de jongeren van toen nog steeds de opgedane 
vaardigheden en kennis in hun dagelijks leven toepassen. Ook waren de jongeren van de toekomst 
vertegenwoordigd die mee hebben gedaan met de training ‘Talent Oriëntatie’. Zij hebben trots 
verteld wie ze zijn en wat ze kunnen, mede geleerd door deze training. Een mooier cadeau voor je 
10e jaar bestaat er gewoon niet. 
 
Een nieuwe weg voor de stichting is sinds 2015 het geven van workshops en trainingen met als doel 
de jongeren meer toekomstperspectief te kunnen bieden. 
 
Alle kennis en kunde die de afgelopen jaren zijn opgedaan door onze directeur Thera Smitt vertalen 
wij in workshops en trainingen zoals ‘Presenteer jezelf’ en de ‘Talent Oriëntatie Training’. We zijn dan 
ook trots op onze samenwerking met Stichting IJdock begin 2016: we hebben een mooie bijdrage 
mogen leveren aan de projecten ‘Zakgeldproject’ en ‘The Flying IJdockzz’. 
 
Dankzij Sarra Haji, onze PR-medewerker, hebben we gesproken binnen de gemeente Haarlem over 
participatie van jongeren. Aangezien wij meer willen inzetten op samenwerking is het voor ons 
belangrijk om dicht bij de beleidsmakers te staan. Zo kunnen wij de maatschappelijke vraag beter 
omzetten in passende projecten.  
 
Kennis is mooi en krachtig, maar doen ook. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2017 opnieuw 
in te zetten op talentontwikkeling en participatie. Dit heeft geresulteerd in het project ‘The Green 
Team’ en zal plaatsvinden in Haarlem. Dit project legt weer (als vanouds) een sterke nadruk op 
maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren in de buurt. 
 
In dit jaarverslag vindt u verderop een meer uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2016. 
Ook vindt u onze financiële verantwoording terug in het financiële jaarverslag.  
 
Op naar weer een bijzonder mooi jaar!  
 
Namens het bestuur van Stichting Drop Inn,   
Josje Schonagen, voorzitter 
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2  Stichting Drop-Inn: even voorstellen 

Het Bestuur 

 

Josje Schonagen: voorzitter 
In mijn dagelijks leven ben ik Facilitair Adviseur bij een Gemeentelijke 
instelling. Ik geloof erin dat ik als Young Professional kan bijdragen 
aan mijn Amsterdam door mij in te zetten voor Stichting Drop-Inn. 
Voor mij is het echt een leerschool. 
 
In mijn werk sta ik ver van het maatschappelijk werk af en ik merk dat 
ik en de andere bestuursleden elkaar goed aanvullen vanuit ervaring 
en kennis. Het is gaaf om zo een leuke stichting als Drop-Inn te 
kunnen faciliteren met het bereiken van haar doelstellingen. Talent 
inzetten om het talent bij onze doelgroep er op de beste manier uit 
te halen. 
 
 
 

 

Sihem Milad: secretaris (tot december 2016) 
Sinds 2015 ben ik secretaris geweest van de stichting Drop-Inn. 
Binnen deze functie heb ik mij vooral beziggehouden met de 
verslaglegging van de stichting. 
 
Mijn affiniteit en passie liggen in het educatieve werkveld met name 
op het gebied van kunst en cultuureducatie. Ik vind het verrijkend om 
jongeren en kinderen op een creatieve manier te motiveren en te 
coachen. 
 
Per december heb ik het stokje overgedragen aan Maria Tillema. 
 
 

 

Maria Tillema: secretaris (per december 2016) 
Sinds december ben ik secretaris bij Stichting Drop-Inn. Mijn focus ligt 
vooral op de communicatie. 
 
Communicatie is ook mijn achtergrond. Van webredacteur, via 
communicatiemedewerker tot woordvoerder: in de afgelopen 15 jaar 
heb ik verschillende functies binnen dit vakgebied vervuld. 
 
Een ding hadden al die functies gemeen: het was 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. 
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Bouchra Benyamina: penningmeester 
Ik ben sinds 2015 werkzaam als penningmeester bij Stichting Drop-
Inn. Ik heb een mbo-4 opleiding boekhouding afgerond. Ik ben blij dat 
ik nu de gelegenheid heb om via dit vrijwilligerswerk ervaring op te 
doen in het vakgebied dat ik heb gestudeerd. 
 
Het is erg motiverend om te mogen werken voor een stichting die 
zich inzet voor een maatschappelijk doel. 
 
 
 
 

 

Magdy Khalil: algemeen bestuurslid 
Al sinds de oprichting ben ik actief betrokken bij stichting Drop-Inn. Ik 
vind het belangrijk dat jongeren voldoende aanbod krijgen in hun 
jeugd 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. Mijn 
droom is een maatschappij met veel respect, tolerantie en begrip 
voor elkaar, waar mensen op een leuke manier met elkaar samen 
kunnen leven. 
 

 

Personeel 
 

Thera Smitt: oprichter en directeur Stichting Drop-Inn, 
projectmanager diverse projecten 
Mijn grootste drijfveer is: jongeren stimuleren in hun creativiteit en 
ontwikkeling. Het geeft voldoening om ze te stimuleren zichzelf te zien 
als belangrijke schakels in de maatschappij en volwassenen ervan 
overtuigen dat jongeren als volwaardige burgers gezien willen worden. 
 
Via de stichting zet ik mij volledig in om leerzame en creatieve 
projecten te ontwikkelen, waarbij jongeren meer en eerder zicht 
krijgen in hun eigen krachten en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen. 

 

Vrijwilligers 
Sarra Haji: pr-medewerker 
Mijn motto? ‘Haal het beste uit JEZELF!’ Ik ben Sarra Haji en ben 28 
jaar. Ik ben een vierdejaars student Toegepaste Psychologie aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze studie heb ik vorig jaar 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. Binnen Stichting Drop Inn ben ik de 
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nieuwe promotieleider en ga ik samen met jongeren aan de slag om ook hun talenten te ontdekken 
met als doel hun dromen te kunnen verwezenlijken! Ik vind het belangrijk dat je mag zijn wie je bent 
en worden wat je kunt zonder beoordeeld te worden. 
 

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. 
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3  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 14 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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4  Activiteiten 

Workshop ‘Presenteer jezelf’ 
In 2016 hebben we vier workshops ‘Presenteren kun je leren!’ gegeven. Twee waren gericht op 
jongeren jonger dan 15 jaar en de twee andere waren gericht op jongeren ouder dan 15 jaar. 
 
We gaven de workshops aan jongeren die deel uit maakten van het Zakgeldproject van Stichting 
IJdock aan het Cremerplein, met het doel de jongeren te laten spreken voor een groep en zichzelf op 
een prettige manier voor te stellen aan een ander. 
 
Tijdens het Zakgeld project doen de jongeren één keer per week vrijwilligerswerk tegen een kleine 
vergoeding. Daarnaast verbinden ze zich aan diverse workshops die hen meer tools in handen geeft 
beter te functioneren, communiceren en tegelijkertijd het bewust inzetten van lichaamstaal. 
 
Ze hebben hierdoor geleerd zich te presenteren voor een groep, daarbij tevens te letten op hun 
houding en lichaamstaal, articulatie en oogcontact te hebben met de toehoorders.  
 
Tijdens de tweede sessie van de workshops, waren de jongeren al meer op hun gemak en konden ze 
op een rustige en met meer zelfvertrouwen iets vertellen over zichzelf aan de groep. De jongeren 
hebben aangegeven er veel aan te hebben gehad en tegelijkertijd meer van hun ‘collega’s’ te hebben 
gehoord en geleerd. 
 
Per workshop deden acht jongeren mee. 
 

 

 

 

 

Training Talent Oriëntatie 
In 2016 hebben we eenmalig de training Talent Oriëntatie gegeven aan jongeren van ‘The Flying 
Ydockzz’. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Meedoen aan dit project houdt in dat zij zich 
committeren aan het vrijwillig opzetten en uitvoeren van activiteiten binnen het jongerencentrum 
IJdokzz aan het Cremerplein. 
 
Zij begeleiden twee keer per week een kinder- of jongerenactiviteit en ontvangen hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Ook verbinden ze zich aan diverse workshops en trainingen, waarvan de 
training ‘Talent Oriëntatie’ er één is. 
 
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. 
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Daarnaast hebben zij veel zelfvertrouwen gekregen, beter leren communiceren, geleerd over zichzelf 
na te denken en te reflecteren, geleerd te observeren. Ze leerden zich te verplaatsen in een ander, 
lichaamstaal te ‘lezen’ en het bewust inzetten hiervan. Ze hebben leren overtuigen, en meer 
leiderschap te tonen. Ook leerden wij hen structuur aan te brengen in de activiteiten die ze doen, en 
last but not least: ze leerden zichzelf goed te presenteren zonder onzeker te zijn. 
 
De stap naar studie en werk wordt op deze manier vergemakkelijkt: ze weten beter wie ze zijn, wat 
ze willen en kunnen. Kortom: een duidelijk begin op weg naar een leven vol zelfvertrouwen waar 
meer kansen liggen voor succes. 
 
Daarnaast hebben wij ervaren dat jongeren het fijn en belangrijk vinden om dingen met elkaar te 
delen; en aan andere jongeren te vertellen tegen welke dingen zij aanlopen. Onderzoek leert dat er 
veel jongeren zijn die problemen hebben en behoefte hebben hierover te praten. Vooral door social 
media wordt er ‘verlangd’ dat je veel dingen deelt met elkaar die leuk en succesvol zijn. Dat maakt 
dat jongeren het gevoel krijgen minder over hun problemen te kunnen/mogen praten. 
 
In onze training is ook ruimte om persoonlijke zaken te bespreken. Dit maakt de training des te 
waardevoller. Met de lange wachtlijsten bij bijvoorbeeld de GGD, is het fijn voor jongeren dat ze 
goed bij ons terecht kunnen. 
 
De workshops ‘Presenteren kun je leren’ en ‘Talent Oriëntatie Training’ zijn gefinancierd door de 
Gemeente Amsterdam. 
 

Jongerenparticipatie 
 
In 2016 hebben we een start 
gemaakt met een kleine groep 
jongeren die het belangrijk te 
participeren in de maatschappij. Ze 
willen graag inspringen op 
maatschappelijke vraagstukken en 
onderdeel hiervan uit maken. 
 
In november mochten we meedoen 
aan een jongerendebat met 
raadsleden in Haarlem. Tijdens dat 
debat werd duidelijk dat jongeren 

graag willen meedoen aan en meedenken over zaken die in de stad spelen. Ook willen ze 
vrijwilligerswerk doen. 
 
We gaan ons verder oriënteren hoe we het beste een jongerenparticipatiegroep op kunnen zetten en 
uitrollen in Amsterdam en Haarlem. 
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10-jarig bestaan stichting Drop-Inn 
In november 2015 bestond onze stichting 10 jaar. Om dit jubileum in een mooier jaargetijde te 
kunnen vieren, besloten wij het feest te organiseren in september 2016. Aldus geschiedde. 
 
Het was een zeer leuke en memorabele dag waarbij de Rollende Keuken ‘Aan de Rol’ voor heerlijke 
versnaperingen zorgde. 
 

 
 

Vooruitblik naar 2017: The Green Team 
Eind 2016 ontvingen wij een bijzonder bericht van de gemeente Haarlem. Stichting Drop-Inn heeft een 
subsidie ontvangen van de gemeente om in 2017 aan de slag te gaan met een nieuw project: The Green 
Team. Dit belooft een mooie en succesvolle start van 2017. 
 
Het zat al in onze gedachte, en ook ontmoetingen met verschillende 
geïnteresseerden wees erop dat we een nieuw project in de markt moesten gaan 
zetten. In Haarlem ditmaal. 
 
Het doel van het project The Green Team is om jongeren die niet goed weten wat 
ze willen en kunnen te begeleiden naar school en werk. Denk hierbij aan 
schooluitvallers en jongeren die moeite hebben aan werk te komen. 
 
Net als bij ons eerdere project Het Jongeren Atelier is dit een project waarbij 
jongeren iets doen voor de buurt. Bij dit project betekent dat: het maken van 
moestuinbakken en picknicktafels. 
 
De buurtbewoners leren elkaar hierdoor beter kennen, en jongeren worden onderdeel van de buurt. 
Ook krijgen jongeren meer kansen en helpen wij ze op weg naar school of werk. Dit kan overigens 
ook vrijwilligerswerk zijn of een stage. 
 
Voor ons kon 2016 niet beter eindigen dan met dit goede nieuws. 
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5  Conclusie 
 
Al met al was 2016 een spannend jaar voor ons. Het project ‘Het Jongeren Atelier’ was beëindigd en 
dat leidde ertoe dat wij onszelf de vraag stelden: ‘Hoe nu verder?’ 
 
We hebben besloten het beleid wat om te buigen en vanaf 2016 jongeren te begeleiden naar school 
en werk, in plaats van ons puur te richten op de welzijnskant en participatie. 
 
Als we terugkijken op 2106 kunnen we niet anders dan erg trots zijn op onszelf en op onze jongeren. 
Ze hebben onze projecten aangegrepen om hun zelfvertrouwen te vergroten. En wij mochten daar 
deel van uit maken door hen hierbij te begeleiden. Daarnaast hebben we jongerenparticipatie weer 
terug kunnen brengen in de projecten; iets dat ons veel voldoening geeft. 
 
Ook voelen wij ons beloond door het vertrouwen van gemeente Haarlem om in 2017 het project The 
Green Team te mogen uitrollen. 
 
We zien 2017 met vertrouwen tegemoet en kijken uit naar de ontmoetingen met de jongeren en de 
buurtbewoners. 
 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Drop-Inn 
 

  

http://www.stichtingdropinn.nl/


Jaarverslag 2016 ∞ Stichting Drop-Inn ∞ www.stichtingdropinn.nl 

11 

6  Met dank aan 

Sponsoren 
Op dit moment zijn dit onze grootste donateurs: 
 

 

 

  
 

Bedrijfsvrienden 
• Bar Baarsch 

• Cafe Zurich 

• MidWest 
 
En verder alle VIP Vrienden en andere actieve Vrienden 
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