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BESTUURSVOORZITTER AAN
HET WOORD
Als we terugkijken op 2020/ 2021 dan ligt het voor de
hand waar onze aandacht als bestuur voornamelijk
naar uitging: “Hoe kan Giving Back talentvolle jongeren
voor wie studeren in hun omgeving geen vanzelfsprekendheid is, kansen blijven bieden in de aanhoudende
Corona situatie?” En als iets in het afgelopen schoolen studiejaar de boventoon heeft gevoerd, dan is het
de enorme bewondering en waardering voor Giving
Back als stichting en voor alle individuele medewerkers en talrijke vrijwilligers. We willen dan ook beginnen met iedereen enorm te bedanken voor zijn of haar
geweldige inzet. Karim noemt het flexibiliteit. In het
kwadraat zouden wij eraan toe willen voegen!

Corona proof

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Het verschil maken door te geven, juist nu

Studentenprogramma

De sociaal-emotionele impact van de aanhoudende
Corona pandemie is enorm en legt een vergrootglas
op alle maatschappelijke en individuele uitdagingen.
Gevoelens van stress, eenzaamheid en zorgen over de
toekomst zijn toegenomen bij jongeren. En de verschillen worden groter, ook de kloof tussen talenten met
veel en weinig kansen wordt groter. Meer dan 20 jaar
na de oprichting van Giving Back blijkt haar missie (helaas) nog steeds even relevant: om samen met onze
partners en vrijwilligers een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van culturele diversiteit in de top
van het bedrijfsleven en de overheid. Onze talentvolle
jongeren kunnen op hun beurt in de toekomst andere
jongeren inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen:
Giving Back dus. Giving Back gaat niet zozeer over
het leveren van een bijdrage, maar het gaat over het
maken van het verschil – als scholier, als student, als
werkende alumnus, als … Giving Back’er.

Alumni
Network

Onmisbare
Support

De kracht van hybride samenwerken

Verheugd zijn wij als bestuur over de versnelling en
professionalisering van Giving Back in de digitalisering
van de programma’s voor scholieren en studenten.
De inmiddels ingebouwde flexibiliteit om te schakelen tussen offline (fysieke ;-) en online events. Het
gaf ons als bestuur ook de eenvoudige mogelijkheid
om bijvoorbeeld op een vroege zaterdagochtend
leiderschapslessen te delen met een groep jongeren
en daar vervolgens over in gesprek te gaan. Virtuele
nabijheid bestaat niet, maar wij geloven wel in een toekomst van hybride samenwerken waarin Giving Back
vele scholieren en studenten efficiënt en impactvol
kan blijven ondersteunen. Daar is afgelopen jaar een
uitstekende basis voor gelegd, zowel qua technologie
als mindset.

Het is lang geleden dat we in Nederland, in Europa, zijn
getroffen door een crisis met een dergelijke omvang
en impact. Een crisis die ook jongeren vol heeft getroffen en nog steeds treft. En onze doelgroep in het
bijzonder: talentvolle jongeren van diverse culturele
achtergronden voor wie studeren in hun dagelijkse
omgeving niet vanzelfsprekend is. Die toegang zoeken
tot relevante bedrijfs- en persoonlijke netwerken. Die
soms een extra zetje kunnen gebruiken of geholpen
zijn door een goede vraag of raad van een mentor. Om
hun zelfvertrouwen verder te ‘boosten’ op weg naar de
juiste studie(keuze) of een passende baan waarin ze al
hun talenten kunnen laten zien en helemaal hun kleurrijke zelf kunnen zijn. Het is afgelopen jaar meer dan
duidelijk geworden dat ‘Giving Back-ers’ een enorme
verantwoordelijkheid voelen voor scholieren, voor studenten én voor elkaar. Met een focus op wat allemaal
kon, ook digitaal, en dat was mooi om te zien.
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Winst-gevend

Het bestuur is verheugd te zien en te ervaren dat het
belang van inclusie en diversiteit – of het nu gaat om
arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, LHBTI+
of leeftijd – inmiddels geïntegreerd is en breed wordt
(uit)gedragen in het bedrijfsleven en bij de overheid.
Het SER advies “Diversiteit in de top, tijd voor versnelling” uit september 2019 was daarvoor een belangrijke
basis en heeft afgelopen jaar geleid tot diverse stimuleringsmaatregelen. Alhoewel, uiteindelijk gaat het
om visie en geloof in de bestuurskamers, startend bij
de CEO. Dat diversiteit niet “wéér een KPI” is maar de
essentie van het bedrijf. Dat inclusie en diversiteit een
bedrijf duurzamer, mooier, innovatiever, succesvoller
en uiteindelijk winstgevender maken. En dat het ook
heel hard werken is om divers talent te recruiten, te
onboarden, te ontwikkelen en te coachen en een echte
inclusieve cultuur te creëren. Chefsache. In mijn rol als
CEO van TenneT en samen met mijn collega’s in het
bestuur weten wij dat als geen ander en die praktijkervaringen proberen we weer om te zetten in waardevolle adviezen voor Giving Back.

Mentorimpact

Onderschat nooit de impact die je hebt op het leven
van iemand anders. Een waarheid die niet alleen geldt
in de familie- of vriendenkring maar ook in de studiekeuze en professionele ontwikkeling. Zeker als je een
ambitieuze en talentvolle scholier of student bent die
de ‘toegang tot’, het ‘voorbeeld van’, het ‘vertrouwen
in’ of ‘ervaring met’ simpelweg niet heeft. Als iets dan
ook de trotse kern is van Giving Back, dan is het wel
de cross-culturele mentoring. Een kern die ook in
de Corona situatie als een paal boven water stond:
unieke matching en maatwerk voor HAVO/ VWO
scholieren en HBO/ WO studenten. Mentoren die actief
helpen om het (nog niet altijd ontdekte) talent van hun
mentee tot bloei te brengen. Nog nooit waren er zoveel
wandelingen of Walkietalkies tussen mentoren en
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Scholierenprogramma

hun mentees als afgelopen jaar. Het zijn de mentoren
van ‘onze’ scholieren en studenten die het succes van
Giving Back in essentie bepalen: onze grote dank!

Teamwork makes the Giving Back dream work

Aan alle mooie prestaties en uitgereikte certificaten
aan scholieren en studenten die succesvol het Giving
Back programma hebben doorlopen, ligt teamwerk
ten grondslag. Dat was niet altijd makkelijk afgelopen
jaar met meerdere personele wissels in een klein
kernteam. Trots zijn wij op Karim die alle teamwissels
zorgvuldig en met kalmte heeft begeleid. Dankbaar
zijn wij ook als bestuur voor de bijdragen van Hilde
Kuiper en Khaoula Ahannach die zich buiten Giving
Back verder ontwikkelen. En blij dat Yunus Emre
Ceyhan, Mariëlla Smit en Kim Goed het Giving Back
team hebben versterkt. En last but not least dankbaar
voor de wederom energieke inzet van Karlijn Offermans, Afra van Empelen en Claudia Valentijn. Een
krachtig kernteam. Een hoogtepunt dit jaar was een
fysiek samenzijn met het voltallige Giving Back team
en bestuur afgelopen zomer, tussen alle lockdowns in.
Niet alleen is het hele team gekwalificeerd: hartverwarmend waren alle persoonlijke verhalen en drijfveren.
Met dit topteam is het bestuur overtuigd dat Giving
Back ook komend jaar haar impact kan vergroten.

Onbetaalbaar vrijwilligersnetwerk

Achter het Giving Back kernteam gaat een onbetaalbaar groot vrijwilligersnetwerk schuil in Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Tilburg.
Zij zetten zich bijvoorbeeld via Stadscommissies
vrijwillig in voor Giving Back. En dat is zeker niet altijd
vrijblijvend of makkelijk in een Corona jaar waarin
van scholen en scholieren maximale flexibiliteit werd
gevraagd een naast verdere ontwikkeling en dromen
ook basisbehoeften en realiteit centraal stonden. In
de basis is Giving Back een vrijwilligersorganisatie, uit
principe. Dat is de bijzondere kracht. Dank!
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Verbonden partners

Giving Back is er vóór en dóór het bedrijfsleven en
partners zijn dan ook van onschatbare waarde voor
Giving Back. Dat gaat veel verder dan financiële support, partners leveren ook mentoren voor het Studentenprogramma en inhoudelijke kennis en kunde én
rolmodellen voor het prestigieuze Masterprogramma.
In een jaar waarin alles anders loopt dan gepland en
inhouse-dagen, shadowing days of netwerkborrels niet
konden plaatsvinden zijn partners ook echt partners
gebleken. Dank aan de directies en betrokkenen van
Microsoft, Albert Heijn, AkzoNobel, Allen & Overy,
Baker McKenzie, Cargill, DIF Capital Partners, ING,
Loyens & Loeff, Ministerie van Defensie, de Politie en
PWC.

#Diversiteitwerkt: ook in het bestuur

Ook wij als bestuur hebben ons werk in 2020-2021
veelal op afstand moeten uitvoeren. We hebben
onszelf ook bevraagd op dit punt: horen we genoeg en
wat kunnen we meer doen? We zijn afgelopen jaar vier
keer digitaal ‘bij elkaar’ gekomen en hebben daarnaast
op basis van onze bestuursportefeuille ook 1:1 contact
gehad met Karim en zijn team. Dat was een goede en
welkome aanvulling waarin de diversiteit in het bestuur
goed tot zijn recht kwam en fysieke ontmoetingen mogelijk waren. Marlies Knijnenberg is binnen het bestuur
verantwoordelijk voor het Scholierenprogramma en
denkt actief mee over HR thema’s, Ingrid Tappin is secretaris en denkt vanuit haar innovatiekracht mee over
de toekomstbestendigheid van Giving Back, Anouar
Noudari is een ondernemer uit de doelgroep en draagt
een steentje bij aan het Alumni programma en Zouhair
Taheri is vanuit zijn rol bij PWC nauw betrokken bij het
Studentenprogramma. En ik? Ik probeer Karim actief
te ondersteunen in de outreach naar CEOs, bestuurders en rolmodellen in Nederland.
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Ervaringen inzetten voor kansengelijkheid

Giving Back

Naast alle reguliere zaken, business as unusual zou je
beter kunnen zeggen in Corona tijden, bleef er gelukkig
ook ruim tijd en gelegenheid om samen na te denken
over ‘the next level’. Hoe kunnen we als Giving Back de
impact verder vergroten zonder lineair op te schalen?
Samen met Karim voerden we diverse gesprekken
ter inspiratie, onder andere met Kim Putters van het
Sociaal en Cultureel Planbureau. De ongelijkheid
op de arbeidsmarkt gaat gepaard met een bredere sociaaleconomische ongelijkheid: tussen hoger- en lager
opgeleiden, tussen arm en rijk, tussen stad en platteland en tussen mensen met veel en weinig kansen.
Corona vergrootte de verschillen. Het SCP en de SER
rapporteren erover op macro niveau. Stichtingen als
Giving Back hebben de praktijkervaring in huis en
weten op micro niveau hoe kloven te overbruggen zijn.
Wat als we die praktijkervaringen zouden kunnen koppelen aan onderzoeksinzichten? Als we onderzoeken
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kunnen verrijken met échte verhalen, ter inspiratie. Om
zo samen handvatten te bieden om kloven te overbruggen, praktische bezwaren om te zetten in praktische oplossingen, diverse talenten die we zo hard
allemaal nodig hebben in het bedrijfsleven tot bloei te
laten komen? Nederland een beetje mooier maken?
Waarom niet? Daar gaan we in 2022 verder mee aan
te slag!
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ONS BESTUUR
Manon J.J. van Beek
Voorzitter
(CEO TenneT)

Namens het Bestuur van Stichting Giving Back

Ingrid Tappin
Secretaris
(Ondernemer Culture & Leadership)

Manon J.J. van Beek,
voorzitter

Zouhair Taheri
Penningmeester
(Partner, IT Advisory, PwC NL)

Veel bewondering en waardering voor de veerkracht en
verbondenheid van het Giving Back team en onbetaalbare
vrijwilligers met scholieren en studenten in Corona-tijden.

Marlies Knijnenberg
Algemeen lid
(CHRO, HDI Global SE)

Anouar Nourdari
Algemeen lid
(Managing partner Cape Investments
Partners/ParcomCapital)

Maak kennis met ons bestuur!
GBSC in gesprek met Zouhair Taheri, penningmeester voor Giving Back
en partner bij PWC, over zijn achtergrond, hoe hij gekomen is waar hij nu
is en welke rol een mentor speelt in zijn leven.

Bekijk
gesprek
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DIRECTEUR AAN HET WOORD
Karim, hoe kijk je terug op de afgelopen jaren bij
Giving Back?

Ik kijk terug op een mooie tijd en tegelijkertijd een
boeiende periode. Het leuke is en blijft dat wij als GB
onderdeel mogen zijn van de groei van onze jongeren.
Wat ik enorm leerzaam blijf vinden is de dynamiek in
een vrijwilligersorganisatie. Het samenwerken met
diverse professionals, in verschillende functies en
posities, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.
Het samenwerken met onze vrijwilligers is een verrijkende ervaring en inspirerend om te doen.
In de afgelopen vijf jaar zijn we op zowel zakelijk als op
professioneel gebied gegroeid. Dit uiteraard met hulp
van het GB team en een kerngroep vrijwilligers. Om te
beginnen de financiële positie en in tweede instantie
de verdere professionalisering van Giving Back. Dit
zijn belangrijke voorwaarden gebleken om een kwalitatieve organisatie neer te zetten en een toekomstbestendige groei te kunnen verwezenlijken. Als onderdeel
van die verdere professionalisering hebben we onze
positionering verdiept en verbreed. Dit zie je dan ook
terug in al onze programma’s. Los van het afgelopen
jaar met Corona, hebben we een significante groei van
het aantal studenten in de Studentenprogramma’s en
een kwalitatieve groei van het Scholierenprogramma
laten zien. Verder is er hard gewerkt aan de verbreding
en verdieping van de relatie tussen Giving Back en
haar partners.

Wat ging er anders dan gepland in 2020-2021?

Het afgelopen jaar stond in het teken van flexibiliteit.
Steeds veranderende maatregelen en onduidelijkheden vanwege Corona maakten dat wij onze programma’s in een snel tempo hebben moeten digitaliseren.
Gelukkig hebben de meeste workshops en trainingen
wel doorgang kunnen hebben, weliswaar online maar
dat is ons inziens nog altijd beter dan geen aanbod. De
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excursies, landelijke bijeenkomsten en de (buitenlandse) reizen hebben helaas niet plaats kunnen vinden.
Verder is het spijtig dat onze doelgroep behoorlijk
is geraakt door alle beperkingen ten gevolge van de
Coronapandemie. De motivatie van onze doelgroep
heeft hierdoor extra geleden. Gelukkig hebben zowel
de mentoren als de mentees nog wel regelmatig
fysiek elkaar kunnen ontmoeten in het kader van het
mentortraject. Er is in de historie van GB nog nooit
zoveel gewandeld in de buitenlucht. Het jaar van de
wandelingen!
Ondanks de inspanningen van de Stadscommissies
en ons kantoor is door de pandemie het aantal deelnemende scholieren lager dan in reguliere jaren. Voor de
zomer is er overkoepelend overleg geweest om in te
zetten op niet al te grote groepen scholieren van 10 tot
15 leerlingen per stad, met name omdat persoonlijke
ontmoetingen in ons programma centraal staan. Met
die lagere aantallen waren we in staat, waar mogelijk,
fysieke events aan te bieden met het in acht nemen
van de richtlijnen van het RIVM.
Een rondje langs de velden heeft laat zien dat ondanks
de pandemie de Stadscommissies op volle sterkte
opereren en er nieuwe mensen staan te wachten om
deel te mogen nemen aan de lokale organisatie van
Giving Back. Dit doet ons deugd!
Ook het Studentenprogramma had een lager aantal
studenten dan voorzien, met name vanwege de onzekerheid over hoe het studiejaar verder zou gaan lopen
in het kader van Covid-19. Die onzekerheid heeft ertoe
geleid dat studenten zich liever niet (in hun beleving)
committeren aan een programma waar ze hoofdzakelijk online aan kunnen deelnemen. Wat onze programma’s betreft heeft het Covid-19 tijdperk ook voordelen
gehad. Bijvoorbeeld versnelde digitalisering van onze
programma’s. Dat maakt dat wij nu snel kunnen
schakelen tussen fysieke of online evenementen of
een combinatie daarvan. Tevens is er meer bewustzijn

6

Beroep

Directeur Stichting Giving Back
(sinds 1 mei 2014)

Leeftijd 49 jaar
Persoonlijke Getrouwd, twee dochters (17 jaar) en
situatie een zoon (10 jaar).
Profiel Karim is in Marokko geboren en
woont sinds zijn 3e levensjaar in
Nederland. Zijn jeugd speelde zich
af in “achterstandswijk” het Oude
Noorden in Rotterdam. Na het VWO
studeerde hij Economie aan de
Erasmus Universiteit en zijn carrière
gestart als Management Consultant
bij KPMG en werkte vervolgens 8 jaar
bij Rabobank (van sales tot rayon
directeur). Als eerste generatie
student zonder netwerk of relevante
rolmodellen, was hij een Giving Back
Student avant la lettre. Daarom heeft
hij in 2014 besloten om uitdrukkelijk
“terug te gaan geven” bij Giving Back.
Contact https://www.linkedin.com/in/
karimelkhetabi/
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voor het teruggeven aan Sociaal Maatschappelijke
projecten zoals Giving Back.
Zoals aangegeven in het vorige jaarverslag was het
plan om afgelopen jaar in Tilburg te starten met het
Scholierenprogramma. Een team met lokale vrijwilligers, een aantal enthousiaste scholen en een schoolcoördinator zijn onontbeerlijk voor een goede start.
De benaderde scholen in Tilburg zijn nog niet in staat
gweest om te gaan samenwerken met GB vanwege de
aanhoudende Coronapandemie en alle nieuwe uitdagingen om überhaupt een regulier schoolprogramma
aan te bieden aan hun leerlingen. Wij staan nog steeds
achter het plan en wachten het juiste moment af
om ook in Tilburg aan de slag te gaan. We zetten dit
komend schooljaar weer opnieuw in op een start in
Tilburg.

Wat is er afgelopen jaar binnen het GB team
veranderd?

Giving Back heeft een betrokken, gedreven en klein
team van werknemers. Afgelopen jaar zijn Hilde Kuiper
(backoffice) en Khaoula Ahannach (werkstudent)
vertrokken. Wij zijn hen dankbaar voor hun bijdragen
afgelopen jaar. Tegelijkertijd zijn Yunus Emre Ceyhan
(werkstudent), Mariella Smit (backoffice) en Kim Goed
(Coördinator Studentenprogramma) het Giving Back
team afgelopen jaar komen versterken. Met deze
nieuwe collega’s kunnen we de continuïteit en kennis
binnen GB waarborgen en verder vernieuwen.
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Welke punten staan er op de agenda van Giving
Back voor 2021-2022?

Naast de zaken die reeds de revue zijn gepasseerd,
hebben wij ons gerealiseerd dat we naast de huidige
deelnemers en vrijwilligers ook nog veel beter in contact willen komen en blijven met onze alumni. Wie zijn
dat? Alumni zijn alle oud-deelnemers aan de programma’s, zowel scholieren/studenten als mentoren. Daarnaast ook alle oud-vrijwilligers in verschillende rollen
en functies. We hebben in de afgelopen 22 jaar een exclusieve én inclusieve community opgebouwd en het
is tijd die te laten werken voor iedereen binnen Giving
Back. Dit gaan we online faciliteren het aankomende
jaar aan de hand van een nieuw digitaal platform. Door
Corona zijn helaas onze plannen enigszins vertraagd.
De inzet blijft om komend jaar vol in te zetten op het
terugvinden en binden van onze alumni.
Groei in en van het Scholierenprogramma en het
Studentenprogramma.
Wij zijn nog steeds van plan om het Scholierenprogramma naar Tilburg te brengen. Bovendien kijken we

Alumni
Network

Onmisbare
Support

op termijn ook verder naar andere regio’s in Nederland.
De eerstvolgende stadsregio waar we naar kijken is
Arnhem/Nijmegen. In het Studentenprogramma zijn
we samen met het Giving Back Studenten Community
(GBSC) bestuur naast groei ook een kwaliteitsslag
in het kader van verdere professionalisering aan het
doorvoeren.
Ook bij de pilot voor een MBO programma die wij in
2019 zijn gestart, heeft de pandemie een negatieve
invloed gehad op de voortgang. Onze overtuiging blijft
overeind, ondersteund door de eerste resultaten, dat
wij ook een bijdrage kunnen leveren aan MBO studenten die de overstap naar het HBO willen maken
net zoals dat geldt voor onze HAVO/VWO scholieren.
Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de
doorgang van dit programma zullen wij de pilot nog
een vervolg geven.
In de afgelopen 22 jaar hebben we veel ervaring
opgedaan op verschillende velden waaronder mentoring, talentontwikkeling, kansengelijkheid, vrijwilli-

Verder zijn in de Stadscommissies ook de nodige
wisselingen geweest. Wij danken de vrijwilligers, die
afgelopen jaar zijn vertrokken, enorm voor hun inzet
en we houden contact! De nieuwe stadscommissieleden, die in het afgelopen boekjaar aan de slag zijn
gegaan, heten wij van harte welkom. We zijn erg blij
met hun commitment en drive!
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gersorganisatie, culturele diversiteit en inclusie. Met
de opgebouwde kennis en ervaring willen wij ons als
Giving Back gaan inzetten om samen met partners
een Ervaringsinstituut op te richten. Het doel is om
via het Ervaringsinstituut enerzijds prominenter deel
gaan nemen aan het maatschappelijke debat. Anderzijds zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met
andere stichtingen op om bij te dragen aan een beter
Nederland voor iedereen. Onze partners gaan ook een
verandering in onze huidige propositie ervaren. Wij als
GB én ons netwerk willen onze partners nadrukkelijk
gaan ondersteunen bij het verder aanscherpen van
hun beleid op het gebied van Diversiteit en Inclusiviteit.
Dit is nog maar het begin van het Ervaringsinstituut.
Paying it Forward.
Verder willen we als GB de kwaliteit voor deelnemers
(training en begeleiding) en van de programma’s
verder verhogen. En het aantal deelnemende scholieren en studenten laten groeien. Op middellange
termijn willen we het Scholierenprogramma uitbreiden
naar andere steden. In 2017/2018 is het Scholierenprogramma gestart in Eindhoven als nieuwe stad,
in 2022 volgt als alles goed gaat Tilburg. Onder het
verhogen van onze kwaliteit en verdere professionalisering valt ook het duurzaam investeren in ons digitale
platfrom (Mentorjam), waarmee we alle deelnemende
koppels een tool bieden om alles uit hun persoonlijke
mentortraject te halen en wij dit ook beter kunnen opvolgen. Ook willen we ons CRM systeem en de functionaliteiten verder verbeteren en verdiepen. Verder zijn
er nog vele andere ideeën die we aan het onderzoeken
zijn met het GB team en het bestuur. Dat varieert van
welke nieuwe partners kunnen we de gelegenheid
bieden te participeren, tot welke netwerken en communities kunnen we aan elkaar verbinden? Kortom;
voldoende ambitie en potentie om het verschil te
blijven maken voor iedereen die wil participeren en
samen diversiteit aan het werk wil zetten!
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Resumé...

Ondanks de Coronapandemie staat Giving Back er
goed voor. Wij zijn trots op onze financiële draagkracht
die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We
zijn een gezonde stichting met ruimte voor een investeringsagenda en kunnen daarom echt investeren in
de next level: “Giving Back 2.0”.
Waar ik verder trots op ben is dat diversiteit in vele
opzichten, niet alleen in mijn team maar vooral ook in
onze community, in de praktijk echt werkt. Een geweldige diversiteit van mensen met verschillende (culturele) achtergronden, disciplines, goede m/v verhouding
etc. Om echt trots op te zijn en wat we als missie
zien om door te zetten naar de samenleving samen
met onze community. Tenslotte wil ik zeggen dat ik
ernaar uit kijk om het komend jaar zo veel als mogelijk
mensen persoonlijk te ontmoeten en verder in gesprek
met jullie te gaan over de ideeën die jullie hebben om
Giving Back 2.0 te helpen realiseren.
Samen zetten we diversiteit aan het werk!
Drs. A.(Karim) El-Khetabi
Directeur Stichting Giving Back
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GIVING BACK: DIVERSITEIT AAN HET WERK
Stichting Giving Back zet zich sinds 1999 in om talentvolle en ambitieuze jongeren voor wie studeren in
hun omgeving geen vanzelfsprekendheid is, kansen te bieden door middel van een Scholieren- en Studentenprogramma. Giving Back is succesvol dankzij de ondersteuning van onze partnerorganisaties en
de inzet van jaarlijks zo’n 450 zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Samen zetten we diversiteit aan het
werk en geven we iets terug aan de samenleving.

Diversiteit aan het werk

Onze missie is om samen met onze partners en
vrijwilligers een relevante bijdrage te leveren aan het
vergroten van culturele diversiteit in de top van het
bedrijfsleven en de overheid. Samen zetten we diversiteit aan het werk. Onze talentvolle jongeren kunnen in
de toekomst andere jongeren weer inspireren en een
voorbeeldfunctie vervullen.

Programma’s

Wij zijn van mening dat alle talent in Nederland benut
moet worden. Daarom heeft Giving Back verschillende programma’s ontwikkeld waarin eerste generatie
(aankomend) studenten de kans krijgen om alles uit
zichzelf te halen en hun talenten tot bloei te laten komen. Onze programma’s zijn gericht op verschillende
doelgroepen:
f het Giving Back Scholierenprogramma
(voor 4havo/5vwo leerlingen)
f het Giving Back Studentenprogramma
(voor Bachelorstudenten en Masterstudenten)

Mentortrajecten

Al onze programma’s omvatten een individueel
mentortraject waarbij de geselecteerde scholieren en
studenten één-op-één worden gekoppeld aan een (vrijwillige)mentor. Een professional met een HBO/WO di-

ploma en een relevant netwerk, die op vrijwillige basis
een jongere ondersteunt op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en het vergroten van
zijn/haar netwerk. Met een mentor als rolmodel in hun
leven kunnen onze jongeren op cruciale momenten
betere keuzes maken voor hun studie, carrière en hun
toekomst.

Workshops en activiteiten

Niet alleen via het mentortraject, maar ook tijdens de
Giving Back workshops en activiteiten krijgen scholieren en studenten de kans om hun horizon te verbreden, mensen met diverse achtergronden te ontmoeten
en een kijkje te nemen bij verschillende organisaties. De ervaringen die zij opdoen tijdens het Giving
Back-programma verbreedt hun blik en opent deuren
voor de toekomst.

Teruggeven

Na afronding van het programma nodigen wij onze
scholieren en studenten uit om onderdeel van de
Giving Back ‘familie’ te blijven en stimuleren wij hen
om op hun beurt als rolmodel in het bedrijfsleven of bij
de overheid een positieve betekenis te hebben in het
leven van andere jongeren die eenzelfde ontwikkeling
willen en kunnen doormaken.

Diversiteit werkt! Dat bewijzen niet alleen onze jongeren maar
ook onze partners .
9
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ONZE PROGRAMMA’S
Giving Back biedt verschillende programma’s die gericht zijn op eerste generatie studenten met als doel
de persoonlijke ontwikkeling en vergroten van het netwerk. Deze programma’s zijn op maat gemaakt voor
de verschillende levensfases die zij doormaken, van scholier naar Bachelorstudent en Masterstudent. Zij
hebben allen een andere inhoud en zijn op een andere manier zijn ingericht. Hieronder een toelichting per
programma.
Het Giving Back Scholierenprogramma

f Mentortraject: De Stadscommissies matchen
hun geselecteerde scholieren één-op-één aan een
mentor op basis van hun persoonlijke interesses
en ambities. Deze (vrijwillige) mentoren begeleiden
‘hun’ scholier met het maken van een goede studiekeuze en helpen de scholieren om hun horizon
te verbreden door hen te laten kennismaken met
nieuwe mensen en activiteiten.

Het Scholierenprogramma richt zich op talentvolle
en ambitieuze 4 havo/ 5vwo scholieren die als eerste
binnen hun familie (in Nederland) gaan studeren, waardoor ze geen rolmodel en relevant netwerk hebben in
hun directe omgeving. Veelal hebben deze scholieren
een biculturele achtergrond.
Dit programma wordt momenteel aangeboden in
5 grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Eindhoven. In iedere stad is er een Stadscommissie (vrijwillig bestuur) die verantwoordelijk
is voor de lokale uitvoering van het programma. In
samenwerking met 3 of meer geselecteerde scholen
per stad verzorgen zij de werving en selectie van scholieren. Deze scholieren krijgen in 13 maanden (november – december) de volgende programma-onderdelen
aangeboden:

f Landelijke activiteiten: Giving Back organiseert,
in samenwerking met ervaren trainers, een aantal
grote landelijke evenementen waar alle scholieren
(en mentoren) uit de verschillende steden verplicht
aan deelnemen: het Teambuildingsweekend, het
Debattoernooi en het Holland Experience weekend. Hierbij volgen alle scholieren de workshops
Persoonlijk Leiderschap en mentoren krijgen de
workshops Motivatie bij jongeren en Puberbrein
aangeboden.

GIVING BACK PROGRAMMA’S IN AANTALLEN
2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

2020/ 2021

Scholieren met mentor (1e en 2e jaars)

162

176

189

171

182

154

Bachelor-studenten met mentor
(1e en 2e jaars)

197

229

230

272

256

260

Master-studenten met mentor

22

21

15

20

18

21

Aantal GBSC-leden

291

371

389

434

444

450
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Tijdens de Coronapandemie hebben al
onze programma’s wel doorgang kunnen
vinden, maar de afgelopen lichting (scholieren en studenten) heeft weinig tot geen
fysieke bijeenkomsten kunnen bijwonen.
De meeste activiteiten hebben online
veelal wel doorgang kunnen vinden, met
een aangepast programma waarbij de
inhoud en pijlers van Giving Back zoveel
mogelijk behouden zijn gebleven.

f Lokaal programma: Naast het landelijke programma organiseren de Stadscommissies in hun eigen
stad diverse vaste workshops zoals Netwerken en
Multicultureel Burgerschap en een Maatschappelijk
Project, waarbij onze scholieren ook weer iets terug
kunnen geven aan de maatschappij. Dit kunnen zij
aanvullen met een lokaal programma met workshops, bedrijfsbezoeken maar ook fun activiteiten.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en het
netwerk van de lokale mentoren en stadscommissieleden.
Na afronding van het Scholierenprogramma in december, ronden de scholieren eerst hun eindexamenjaar af.
Als zij het daarop volgende schooljaar aan het HBO/
WO gaan studeren, kunnen zij zich aanmelden voor
het Giving Back Studentenprogramma.
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Het Giving Back Studentenprogramma

Het Studentenprogramma omvat een Bachelorprogramma en een Masterprogramma. Dit zijn landelijke
programma’s die centraal door Giving Back gecoördineerd worden in nauwe samenwerking met onze
partners.
BACHELORPROGRAMMA
Dit programma is gericht op getalenteerde en ambitieuze HBO of WO studenten. Dit kunnen Graduates van
het Giving Back Scholierenprogramma zijn, of zij-instromers (eerste gereneratie studenten).
Het Bachelorprogramma duurt 2 jaar en omvat de
volgende programma-onderdelen:
f Mentortraject: Bachelorstudenten worden door
Giving Back gekoppeld aan een persoonlijke mentor
die werkzaam is bij één van onze partners. De studenten krijgen hierdoor een kijkje in “het leven als
professional”, worden voorbereid op de eerste stappen op de arbeidsmarkt, krijgen nieuwe inzichten en
verbreden hun horizon. Tevens wordt een concrete
ingang geboden voor een stage of een bijbaan.
Mentoren kunnen zich ook ontwikkelen en hun blik
verbreden. Giving Back biedt hen de kans om kennis te maken met jongeren van diverse achtergronden, een andere generatie met een andere kijk op
de wereld. Studenten en partners kunnen op deze
unieke manier een mooie kennismaking realiseren.
f Giving Back Students Community (GBSC): alle
geselecteerde studenten worden automatisch lid
van GBSC, onze landelijke studentenvereniging die
jaarlijks vele workshops, activiteiten en studiereizen
organiseert. Hiermee kunnen studenten starten met
de bouw van hun netwerk en bovendien wordt hen
een kans geboden om actief te zijn in de vele commissies en zelfs om een bestuursjaar op zich te
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nemen. GBSC heeft een eigen bestuur en financiert
haar activiteiten door een kleine eigen bijdrage per
lid (contributie van de studenten) en een aanzienlijke financiële ondersteuning van Stichting Giving
Back. Na afronding van het mentortraject mogen
studenten lid blijven van GBSC zolang ze studeren.
MASTERPROGRAMMA
Het Masterprogramma is een co-creatie van Stichting
Giving Back en haar partners, speciaal voor eerste
generatie studenten die een Masterstudie volgen.
Na een strenge selectie wordt ieder jaar een beperkt
aantal Masterstudenten toegelaten tot dit excellence
programma. Giving Back biedt deze studenten in 10
maanden een uitdagend programma dat zich richt op
de succesvolle transitie van student naar professional:
f Mentortraject: alle Masterstudenten worden individueel gekoppeld aan een Mastermentor, die een
senior positie heeft bij één van onze partners.
f Masterclasses: de studenten nemen deel aan 7
exclusieve Masterclasses, verzorgd door de partners in samenwerking met Giving Back. Bij iedere
Masterclass krijgen de studenten een kijkje achter
de schermen bij een partner en wordt er een ander
thema behandeld door middel van lezingen, discussies en praktijkopdrachten.
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een vakkundige jury met vertegenwoordiging van
onze partners.
f Giving Back Students Community (GBSC): Ook
de geselecteerde Masterstudenten worden automatisch lid van GBSC, zodat zij kunnen deelnemen
aan de vele workshops en activiteiten en kunnen
bouwen aan hun netwerk van medestudenten.
MBO PROGRAMMA (pilot)
In het najaar van 2019 zijn we gestart met een pilot
voor de ontwikkeling van een MBO programma met
als doel een betere doorstroom te creëren voor MBO
studenten naar een vervolgstudie. Het programma is
gericht op 4e-jaars MBO studenten die de overstap
naar het HBO willen maken. Het idee is deze studenten voor een afgebakende periode in contact te
brengen met een persoonlijke HBO/WO student-mentor om hen via een peer-to-peer mentortraject kennis
te laten maken met deze wereld en meer inzichten te
bieden in de mogelijkheden van een vervolgstudie. De
pilot zal na de Coronapandemie een vervolg krijgen
om voldoende relevante informatie te verzamelen die
nodig is om een dergelijk programma te ontwikkelen.

f Business cases: gedurende het programma (en
ook tijdens de Masterclasses) gaan de studenten
in groepjes aan de slag met een aantal Business
cases, een reëel probleem op het gebied van
duurzaamheid en cultureel diversiteitsbeleid, die
worden aangereikt en begeleid door de partners.
Deze worden tijdens de laatste Masterclass door
ieder groepje gepresenteerd en beoordeeld door
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ONZE MENSEN

Giving Back is succesvol dankzij de inzet van deze
zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Afgelopen jaar
waren er ruim 450 vrijwillige mentoren betrokken bij
de begeleiding van een scholier of student.
Daarnaast heeft een groep van bijna 70 vrijwilligers
een bijdrage geleverd aan de uitvoering en organisatie
van onze programma’s. Zij hebben een belangrijke rol
vervuld binnen de verschillende landelijke en lokale
besturen:
f Stichtingsbestuur Giving Back
Het bestuur van Stichting Giving Back dat de organisatie op strategisch niveau aanstuurt en ondersteunt, bestond ultimo 2020-2021 uit: Voorzitter
Manon van Beek, Secretaris Ingrid Tappin, Penningmeester Zouhair Tahir en Algemeen bestuursleden
Marlies Knijnenberg en Anouar Nourdari.
f Stadscommissies: Amsterdam, Den Haag,
Eindhoven, Rotterdam, Utrecht
De Stadscommissies bestaan uit 10 tot 12 vrijwilligers per stad die samen verantwoordelijk zijn voor
de lokale uitvoering van het Scholierenprogramma.
Zij verzetten ieder jaar enorm veel werk voor werving en selectie van scholieren en mentoren en de
matching. Gedurende de rest van het Giving Back
jaar organiseren zij diverse lokale activiteiten en
houden zij zich bezig met de begeleiding van hun
groep (scholieren en mentoren).
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ONS KANTOOR

Al onze programma’s worden geïnitieerd en begeleid vanuit het Giving Back kantoor in Amsterdam
Noord. Dit werd afgelopen jaar bemand door 7 mensen (5,2 FTE). Door te werken met een klein hoofdkantoor, houden wij de overheadkosten laag, zodat sponsorgelden maximaal kunnen worden besteed aan
de uitvoering van onze programma’s. De rest van de omvangrijke Giving Back organisatie bestaat geheel
uit vrijwilligers die onbezoldigd zijn. Stichting Giving Back is alle vrijwilligers erg dankbaar voor hun
tomeloze inzet en betrokkenheid.
Onze vrijwilligers

Studentenprogramma

Binnen alle Stadscommissies vindt ieder jaar een
aantal wisselingen plaats, maar alle voorzitters zijn
aangebleven: Thomas Huigens (Amsterdam), Frank
Brouwer (Den Haag), Melvin van Kuilenburg (Rotterdam), Stephan Linnenbank (Utrecht) en Karin
Ummels (Eindhoven).
Ook zijn we zeer trots op en dankbaar voor alle
schoolcoördinatoren in de verschillende steden.
Wij willen hen bedanken voor hun commitment en
belangrijke rol als contactpersoon vanuit de scholen en eerste aanspreekpunt voor onze scholieren.
f Bestuur Giving Back Students Community (GBSC)
In 2020-2021 kwam er zoals elk jaar een geheel
nieuw GBSC bestuur, bestaande uit 7 studenten
in de rollen: voorzitter, penningmeester, secretaris,
PR-commissaris, activiteitencommissaris, sociale activiteitencommissaris en de commissaris
Maatschappelijke Projecten. Zij hebben als team
weer vele activiteiten verzorgd voor alle Giving Back
studenten van 2020-2021 en voorgaande jaren. Een
intensieve en zeer gewaardeerde prestatie die deze
studenten naast hun eigen studie neerzetten. Zeker
in het licht bezien van een lichting die volledig in de
Corona Pandemie heeft geopereerd.

Directeur (1 fte)
Karim El-Khetabi

Marketing & Communicatie
(0,6 FTE)
Karlijn Offermans

Programma Manager
Scholierenprogramma (0,8 FTE)
Claudia Valentijn

Programma Coördinator
Studentenprogramma (0,8 FTE)
Kim Goed

Programma Coördinator (0,8 FTE)
Afra van Empelen

Backoffice Medewerker (0,8 FTE)
Mariëlla Smit

All-round ondersteuner
(werkstudent)
Yunus Emre Ceyhan
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ONZE PARTNERS
De Giving Back programma’s kunnen niet gerealiseerd worden zonder de steun van onze partners. Ook
dit jaar zijn onze partners weer van onschatbare waarde gebleken voor de ontwikkelingen binnen onze
organisatie en de programma’s die in 2020-2021 gerealiseerd zijn. Giving Back wil hierbij haar partners
en de PCO’s wederom hartelijk bedanken voor hun ondersteuning, commitment en inzet.
Onze partners bieden Giving Back niet alleen een
belangrijke financiële ondersteuning, zij leveren ook
mentoren en inhoudelijke kennis en kunde voor het
Studentenprogramma. Bij elk van onze partners is een
belangrijke rol weggelegd voor de PCO (Partner Coördinator) die binnen elke organisatie o.a. de werving
van mentoren verzorgt en het aanspreekpunt is voor
de uitvoering van ons Bachelor- en Masterprogramma.
Daarnaast zijn de partners vaak host voor activiteiten
die georganiseerd worden door en voor onze studenten, ze organiseren in-house dagen, Shadowing days
en netwerkborrels.
De partners hebben elk hun eigen motivatie om verbonden te zijn aan Giving Back, van uitdrukking geven
aan hun ‘corporate responsibility’ tot het bieden van
management development voor eigen ‘high potentials’. Bovendien zijn onze partners ook potentiële
werkgevers na het afstuderen van de Giving Back-studenten. Via het Giving Back programma’s kunnen
partners en studenten op een unieke manier kennismaken. Onze partners bieden de studenten vaak ook
een concrete ingang voor een stage of bijbaan en
daar waar mogelijk en gewenst kunnen de studenten
na hun studie een carrière starten bij één van onze
partners.

Wijzigingen

Per 1 april 2021 heeft ING zich als partner teruggetrokken en aan het einde van het boekjaar (31 augustus
2021) hebben Albert Heijn en AkzoNobel hun contract
niet verlengd. Dit was om uiteenlopende redenen.
Hierin was leideind dat de bedrijven een eigen centraal
georiënteerd programma gaan draaien op het gebied
van Diversiteit en Inclusie. Wij danken de drie partners
voor hun jaren lange ondersteuning en enthousiasme
voor Giving Back. Until we meet again.
In 2021 heeft Microsoft zich als partner van Giving
Back gecommitteerd voor een 1-jarige pilot. De PCO’s
Manas Bhardwaj en Shawnda Kohr zijn direct gestart
met de werving van mentoren binnen de organisatie
zodat Microsoft voor de lichting 2021-2022 volledig
kan meedraaien.
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Onze partners (hoofdsponsors) in 2020-2021:

Allen & Overy is ruim tien jaar intensief betrokken bij
Giving Back. Onze oud-partner Steven Schuit was een
groot deel van deze tijd voorzitter van het bestuur.
Toen hij in 2009 mede het studentenprogramma
lanceerde, raakten veel meer A&O’ers betrokken bij de
stichting. Ons kantoor vindt het heel goed dat deze
studenten begeleiding krijgen zodat zij hun potentieel
volledig kunnen benutten, hun kansen op een goede
baan kunnen vergroten en een rolmodel kunnen worden voor anderen.

De doelstelling van Giving Back sluit goed aan bij onze
ideeën over de ontwikkeling van talent en inclusie. Wij
geloven in een organisatie waar iedereen er mag zijn
en wordt beoordeeld op zijn of haar kwaliteiten. We
helpen graag om jonge talenten kansen te bieden om
zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn de studenten
van grote toegevoegde waarde voor AkzoNobel. Het
mentorprogramma geeft zowel de student als onze
medewerkers ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
groei.

www.givingback.nl/over-ons/partner/cargill

www.givingback.nl/over-ons/partner/allenovery

Dat ‘Diversiteit werkt’ onderschrijven we bij Albert
Heijn volop. In onze winkels, distributiecentra en
hoofdkantoor werken collega’s van allerlei achtergronden. Die diversiteit versterkt teams en maakt dat we
midden in de maatschappij staan. Met ons partnership in Giving Back benadrukken we dat. Tegelijkertijd
helpt het ons verder te ontwikkelen in de kracht van
diversiteit. Contacten tussen mentoren en studenten,
maar bijv. ook de hulp van Giving Back studenten bij
het verder ontwikkelen van onze wervingsboodschappen helpen ons daarbij.

JAARVERSLAG I 2020-2021

Cargill wil verschillende mensen met verschillende achtergronden, denkbeelden en ideeën in haar
organisatie. Daar past de opdracht van Giving Back
heel mooi bij. Het mes snijdt aan twee kanten want
als global company in de voedingsindustrie zijn we
geïnteresseerd in talentvolle mensen en kunnen wij
veel betekenen voor deze jongeren. We geloven in
hun ontwikkelingsmogelijkheden en werken mee aan
het wegnemen van de obstakels die zij op hun weg
tegenkomen.

Wij geloven als kantoor heel erg in de aanpak van
Giving Back; persoonlijk en tegelijkertijd zakelijk en
carrièregericht. Middels dit partnership willen we niet
alleen iets ‘terugdoen’, maar hopen we ook ambitieuze
studenten aan ons te binden die anders misschien niet
zo snel zouden aankloppen bij een groot kantoor op
de Zuidas. Daarnaast horen we veel enthousiaste verhalen van collega’s over hoe inspirerend het contact
met de studenten is – het mentorschap is ook voor
hen echt een verrijking.

DIF is de afgelopen 10 jaar erg succesvol geweest en
is snel gegroeid. Wij vinden het belangrijk dat onze
projecten, organisatie en werknemers bijdragen aan
de ontwikkeling van anderen. Voor onze werknemers
betekent dit dat er geld en tijd beschikbaar is vanuit
DIF om hiervoor hun professionele en persoonlijke
vaardigheden in te zetten. Giving Back past goed bij
onze ambitie om anderen op deze manier verder te
helpen bij het realiseren van hun ambities en mogelijkheden.

www.givingback.nl/over-ons/partner/baker-mckenzie

www.givingback.nl/over-ons/partner/dif-capital-partners
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Het doel van Giving Back past heel goed bij de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als ING
willen nemen. Als wij ambitieuze studenten kunnen
helpen die door hun achtergrond wat minder vanzelfsprekend een carrière kunnen beginnen, dan steken
we daar met veel plezier tijd en geld in. Het studentenprogramma spreekt ons tevens aan omdat we een
potentieel aan nieuwe medewerkers aanboren die we
anders minder goed in het vizier hebben.
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We expect everyone at Microsoft to play an active
role in creating an inclusive environment. Be an ally
for all and fulfill a promise to empower people in all
parts of life, regardless of race, ethnicity, gender, or
beliefs. Biases magnify socio-economic divide. We
have an obligation now more than ever to advance our
aspired culture, providing equal opportunity for ethnic
minorities and underserved groups. We believe in the
transformative power of engaging many different
perspectives, and we strive to create an environment
that brings the power of diversity to life.
www.givingback.nl/over-ons/partner/microsoft
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Als maatschappelijke organisatie vinden wij het van
groot belang bij te kunnen dragen aan de oplossing
van een sociaal maatschappelijke uitdaging. Iedereen ongeacht welke culturele achtergrond verdient
dezelfde kansen, door het helpen bij de persoonlijke en
professionele ontwikkeling van ambitieuze en gedreven studenten. Daarnaast helpt het partnerschap ook
bij de invulling van ons diversiteitbeleid, de ontwikkeling van onze medewerkers op de ontwikkeling van
coaching skills, en het omgaan met een jonge en
ambitieuze groep studenten met in beginsel een multiculturele achtergrond.
www.givingback.nl/over-ons/partner/nationale-politie

Onze mensen zijn de beste garantie voor een kwalitatieve dienstverlening. Alleen als zij volledig zichzelf
kunnen zijn, en het beste uit zichzelf kunnen halen,
krijgen onze cliënten de beste service. Daarom zijn
diversiteit en inclusie belangrijke thema’s bij ons op
kantoor. Wij willen een inspirerende werkomgeving
creëren waarin iedereen zich welkom voelt en gelijke
kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Ambitie is bij ons
belangrijker dan achtergrond; wie je ook bent of waar
je ook vandaan komt, wat telt is waar je naartoe wilt.

Verschillende perspectieven, achtergronden, kwaliteiten en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van Defensie. Diversiteit en zeker
ook inclusie levert Defensie naar verwachting een
hogere operationele effectiviteit op, betere besluitvorming, toegenomen creativiteit, lagere personeelsverloop en naar verwachting – op langere termijn – een
diepere werking van informatie wat de innovatieve
slagkracht weer kan vergroten.

Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit en PwC ziet onderwijs als een centrale pijler van de maatschappij. Daar
dragen we graag aan bij. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van
onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve
en onconventionele oplossingen voor onze klanten
komen voort uit een samenspel van zienswijzen,
culturen, kennis en ervaringen. Bij PwC willen we die
verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

www.givingback.nl/over-ons/partner/loyensloeff

www.givingback.nl/over-ons/partner/ministerie-van-defensie

www.givingback.nl/over-ons/partner/pwc
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INTERVIEW – WAT BRENG JIJ MEE?
Mohamed Jouhar (student) & René Tieleman
(Mentor vanuit Politie Nederland)
Mohamed & René zijn gematcht in het Bachelorprogramma 2020-2022. Mohamed stroomde door vanuit
het Scholierenprogramma toen hij startte met zijn studie Artificiële Intelligentie aan de Universiteit Utrecht.
René, mentor vanuit partnerorganisatie Politie Nederland, is van meet af aan ambassadeur van Giving
Back. Hij ondersteunt Mohamed in alle stappen die hij
zet. Een van de eerste berichten die wij meekregen,
was dan René op LinkedIn zijn netwerk opriep om Mohamed, die sinds zijn 16e in Nederland is, zo te helpen
een professioneel netwerk op te bouwen. Afgelopen
zomer behaalde Mohamed zijn propedeuse. En trots
als de mentor was, lichtte hij opnieuw zijn hele netwerk hierover in via LinkedIn en wat dit mentorschap
voor hem betekent. Reden voor ons om meer te weten
te komen over beide heren, hun achtergrond en hoe zij
vanuit hun eigen perspectief het mentorschap ervaren.
Chams Oufkir, GBSC-er, interviewde hen voor de eerste
aflevering van de Diversiteitspodcast van Giving Back
& GBSC.

Welke inzichten hebben jullie al opgedaan in de
afgelopen anderhalf jaar?

René: Onbevangen waarnemen, goedmoedige blinde
vlek, buiten je eigen bubbel komen. Werelden bij elkaar
brengen.
Mohamed: met mensen in contact gekomen die ik
niet zomaar zou ontmoeten (Chams: herken ik!).

Wat diversiteit inhoudt: mensen met verschillende
achtergronden bij elkaar brengen.
René: Iedereen mag meedoen, dat moet de insteek
zijn. Samenstelling van de maatschappij verandert,
veel kleurrijker. Politie moet zich inzetten voor meer
diversiteit om deze reden om contact te houden met
iedereen in onze samenleving. Maar niet vanuit een
kramp, direct discriminatiebeginsel aan te dragen,
maar duurzaam hiermee aan de slag te gaan. Het is
niet voor niets een SAMENleving.

Klik button of scan QR om het hele gesprek met
Mohamed & René te bekijken en beluisteren
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Hoe denken jullie het verschil te kunnen maken?

René: Los van onze relatie die gewoon goed is en
we gaan er wat mij betreft oneindig door, ik krijg er
energie van en om op die manier een bijdrage te
leveren. Je moet het ook een beetje trechteren. Mooi
om vanuit je eigen organisatie er iets extra’s bij te doen
om dit verhaal uit te kunnen dragen. Niet alleen via
deze podcast, maar ook in gesprekken met mijn eigen
team over diversiteit. Education works en empathisch
luisteren die daardoor leiden tot veilig en inclusieve
teams en diverse werving.

En Mohamed wat zijn jouw doelen?

Op dit moment is mijn grootste doel mijn diploma te
behalen. Meer een bijdrage aan mezelf niet direct aan
een ander. Verder weet ik het nog niet zo.
René: Dat is wel een heel belangrijk doel dat Mohamed heeft. Ik zou dat ook willen stimuleren om je
daarop te focussen. En uiteindelijk gaan we het dan
wel hebben over dat het een cyclisch model mag zijn
dat jij zelf ook aan Giving Back doet. Dan is het goed
tot die tijd om vooral te laven aan kennis en netwerk.
Mohamed: ik wil graag laten zien dat alles mogelijk is.
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GIVING BACK

MARKETING COMMUNICATIE GIVING BACK
Marketing Communicatie heeft in het jaar 2020-2021 een ander jaar doorgemaakt dan beoogd wegens
de tijdelijke invulling (a.i.) van Programmamanager Studentenprogramma door Karlijn Offermans. Desalniettemin hebben een aantal speerpunten doorgang gevonden binnen Marketing Communicatie.
Met onze gezamenlijke missie om culturele diversiteit te vergroten in de top van het bedrijfsleven en de
overheid, activeren we veel partijen. Onze scholieren
en studenten, die deelnemen aan onze mentorprogramma’s, onze vrijwilligers, bedrijven en de overheidsinstellingen die als partners verbonden zijn aan
Giving Back. Afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen
op het vergroten van de zichtbaarheid bij de partners
door het jaar heen, door naast het mentortraject en de
masterclasses ook op andere manieren samen met
onze partners aan diversiteit te werken.

Het Ervaringsinstituut

We zijn al enige tijd aan het onderzoeken hoe we onze
decennialange ervaring kunnen bundelen om zo de
beweging voor culturele diversiteit die we met Giving
Back sinds 1999 ingezet hebben, verder te brengen in
de breedste zin van Inclusie en Diversiteit. We hebben
in het afgelopen jaar mogelijkheden en samenwerkingen onderzocht om zo de theorie van Diversiteit en
Inclusie te verbinden aan ervaringen en deze te koppelen aan de wetenschap. Dit grondige en constructieve
vooronderzoek heeft geleid tot een volgende stap
richting het realiseren van het Ervaringsinstituut (werktitel). In het nieuwe jaar zal dit meer vorm gaan krijgen.

ceren van een aantal nieuwe initiatieven binnen onze
community.

In gesprek met…

Natuurlijk zijn we dagelijks in gesprek met partijen in
en om onze community. Vanuit die gesprekken merkten wij dat wijzelf en de mensen om ons heen meer
behoefte hadden om met elkaar verder te praten over
de stand van zaken rondom Diversiteit en Inclusie.
Dit idee hebben we opgevat en gegoten in een serie
gesprekken die Karim El-Khetabi voert met principalen bij onze partnerorganisaties. Wat is de stand van
zaken in de samenleving rondom D&I? Hoe wordt dat
op persoonlijk en professioneel vlak ervaren? Wat is
er nog nodig? En hoe kunnen we in het collectief dat
we vormen vanuit Giving Back hier een versnelling
aangeven? Voldoende inhoud voor een reeks boeiende
gesprekken over D&I en waar de uitdagingen en de
kansen liggen.

Klik button of scan QR code: YouTube | Giving
Back (Karim El Khetabi) & Cargill (Moh
Bokhizzou) in gesprek over culturele diversiteit

Procesoptimalisatie

Het verder optimaliseren van processen vanuit de
combinatie van marketingcommunicatie en programmamanagement levert steeds meer resultaat op het
gebied van efficiency in communicatie, uitdragen van
ons verhaal, koppeling van kanalen en een verdieping
in de verbinding met onze partnerorganisaties. In dat
kader was er afgelopen jaar ruimte voor het introdu-
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Executive mentoring Female Future Leaders

We doen er alles aan om onze studenten zoveel
mogelijk te ondersteunen om een relevant netwerk
op te bouwen tijdens hun studie, om hen in staat te
stellen zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden te
verkennen en aan te grijpen. We dagen hen uit om het
meeste van hun talent te maken en daar terecht te komen waar ze alles uit zichzelf kunnen halen. En vooral
datgene mee te brengen wat hen uniek maakt om bij
te dragen aan het team en de organisatie.
Niet alleen bieden we hiervoor cross-culturele mentorprogramma’s aan. Ook voegen we samen met
onze partners nog een exclusief aanbod aan toe. Een
mogelijkheid om als vrouwelijke student de future
female leader kansen te verkennen die in het verschiet
liggen, door in gesprek te gaan met een Female Leader. We hebben in het afgelopen jaar de eerste sessie
met vijf talentvolle studentes en topvrouw Sonja
Boelhouwer, directeur Winkels & Franchise van Albert
Heijn, georganiseerd. Er ontstond een openhartige
dialoog waarin thema’s als vrouw zijn in een corporate
omgeving, familie-werk balans, carrière maken binnen
gezinssituatie en de beste les uit het leven aan bod
zijn gekomen.

Expertpanel

Afgelopen jaar hebben we ook het Expertpanel het levenslicht laten zien. Het doel van het Expertpanel, dat
bestaat uit ervaringsdeskundigen, te weten studenten
en alumni, is om in gesprek te gaan over vraagstukken
rondom Diversiteit en Inclusie bij onze partnerorganisaties. De diversiteitsvraagstukken gaan over het
beoordelen van arbeidsmarktcommunicatie, assessment trajecten, het imago en daarnaast concreet meedenken over diversiteitsbeleid. De meerwaarde is dat
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ons Expertpanel een nieuwe en bestaande werkende
generatie bevat met ieder hun eigen zienswijze en ervaring en bovendien een verfrissende outside inn blik
hebben op de partnerorganisatie. Samen met partnerorganisatie PWC heeft het Expertpanel de eerste pilot
rondom arbeidsmarktcommunicatie in juni afgerond.
De inzichten die het Expertpanel heeft geboden, zijn
concreet meegenomen in het doorontwikkelen van
het imago van deze specifieke tak binnen PWC voor
starters met een diverse culturele achtergrond op de
arbeidsmarkt.

Mentorjam

Binnen het Scholierenprogramma werd de pilot van
het nieuwe platform Mentorjam gedraaid. Dit platform
kent een dubbel doel. Enerzijds het monitoren van
de mentor-mentee relatie om zo de impact van deze
relatie voor scholier en in tweede instantie de mentor
inzichtelijk te maken. Daarnaast dient dit platform als
het bindings- en communicatieplatform voor iedere
nieuwe lichting. De pilot voor Scholierenprogramma
2020-2021 is begin 2021 gestart. Het platform zal
komend jaar tevens uitgerold voor het Studentenprogramma.

Online communicatie

Waar we in de eerste lockdown voor alles een eerste
keer hadden, konden we in het afgelopen jaar excelleren in alle online bijeenkomsten die we mochten
organiseren. Van kennismaking tot matching, van
Teambuilding tot MasterClasses: het was allemaal
niet ideaal en gewenst maar wel iets waar we als
organisatie steeds beter in werden. Met onze vergrote
zichtbaarheid op de sociale kanalen en uiteraard met
de inzet van onze community, dus samen met onze
partners, Stadscommissies, mentoren, GBSC, studen-
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ten, scholieren en alle andere betrokkenen, hebben we
op alle manieren die tot onze beschikking waren onze
boodschap uitgedragen. En met resultaat. Een record
aantal mentoren hebben zich aangemeld. En uiteindelijk ook een mooi aantal studenten en scholieren.
Onze pijlen zijn erop gericht om ook in de nieuwe
hybride werk- en communicatievorm diversiteit aan
het werk te zetten en we kijken uit naar alle offline
momenten om onze talenten, mentoren en ambassadeurs in het echt te kunnen zien, spreken en stralen!
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Het Scholierenprogramma voor de lichting 2020-2021 is anders dan anders geweest. Door de beperkingen van de pandemie is er bewust gekozen voor kleinere groepen en een aangepast programma neergezet dat vooral online heeft plaatsgevonden, maar waarbij de inhoud wel zoveel mogelijk behouden is
gebleven. Wij danken alle Stadscommissieleden en Schoolcoördinatoren zeer voor hun inzet. Zeker in
deze bijzondere tijd die veel flexibiliteit en veerkracht van hen heeft gevraagd. Graag willen we benadrukken wat we met de inzet van iedereen wél hebben kunnen realiseren, ondanks Corona. Een gezamenlijke
inspanning om buitengewoon trots op te zijn!
Algemeen

Het afgelopen jaar heeft Giving Back het Scholierenprogramma wederom in 5 steden kunnen aanbieden:
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. In elke stad wordt het programma uitgevoerd
door een Stadscommissie, bestaande uit 10 tot 12
vrijwilligers per stad. Dit wordt vanuit het Giving Back
kantoor begeleid door Claudia Valentijn, de Programma Manager Scholierenprogramma. Binnen alle
Stadscommissies zijn ieder jaar enkele veranderingen
van vrijwilligers. De voorzitters zijn allen aangebleven, maar in alle steden hebben we afscheid moeten
nemen van een aantal mensen en gelukkig ook weer
voldoende nieuwe leden mogen verwelkomen.
Voor de werving van scholieren werkt Giving Back in
elke stad samen met gemiddeld 3 vaste scholen. In
Den Haag is de pilot met Gymnasium Haganum niet
verlengd, maar is er met maar liefst 4 scholen een
succesvolle samenwerking. In Rotterdam was de
samenwerking met Lyceum Kralingen gestopt, maar
is een mooie nieuwe samenwerking met OSG Hugo
de Groot van start gegaan met als schoolcoördinatoren-duo Chantal de Wit en Amanda de Zeeuw.
Op elke Giving Back-school is een belangrijke rol weggelegd voor de schoolcoördinator. Deze maakt een
inventarisatie van potentiële deelnemers en begeleid
de geselecteerde scholieren gedurende het gehele
Giving Back jaar. Afgelopen jaar zijn er diverse wijzigingen geweest: zo nam Marion Heinen het stokje over
van Sander Blom op het Rijswijks in Den Haag, verving
Victor Grood op het Segbroek in Den Haag Emiel van
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der Hart, zagen we Stefan Kras van het Avicenna in
Rotterdam verhuizen naar Den Haag waardoor zijn rol
overgenomen werd door Hakim Benhouhou en volgde
Jacqueline Driesen bij het Wolfert in Rotterdam Martin
Herben op. Zij wordt bijgestaan door Floris de Roy van
Zuydewijn. In Amsterdam kwam Janou Willems in
de plaats van Pieter Overmars op het Comenius en in
Eindhoven Thijs van der Heijden i.p.v. Ad Versmissen
bij Helder. Wij willen bij deze iedereen bedanken voor
hun onvermoeibare inzet voor hun scholieren in ons
programma. Zonder schoolco’s zou Giving Back niet
kunnen doen wat Giving Back doet!

Nietsdoen geen optie

Naast het persoonlijke mentortraject dat iedere scholier doorloopt, is er een activiteitenprogramma met
als hoofdthema’s studiekeuze en persoonlijke ontwikkeling. De Coronamaatregelen zorgden voor hybride
vormen van onze activiteiten, waarbij het steeds
kiezen was tussen twee ‘kwaden’: geen activiteiten of
online activiteiten.
Maar omdat bleek dat de pandemie zelf ook zorgde
voor meer kansenongelijkheid in de maatschappij was
nietsdoen natuurlijk geen optie. Daarom hebben we
er steeds weer voor gekozen onze activiteiten online
te organiseren, zowel op landelijk niveau als per stad.
Nu is online natuurlijk niet te vergelijken met elkaar in
het echt ontmoeten! Gelukkig is dat iets wat mentoren
en scholieren wel altijd hebben kunnen doen buiten de
activiteiten om; want samen wandelen kan altijd om bij
te praten en ervaringen uit te wisselen.
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AANTALLEN GIVING BACK SCHOLIEREN
2020-2021
Stad

School

2019

2020

Amsterdam

Open Schoolgemeenschap
Bijlmer

1

5

Amsterdam

Comenius Lyceum

6

6

Amsterdam

Hervormd Lyceum West

6

6

13

17

Den Haag

Edith Stein College

7

4

Den Haag

Rijswijks Lyceum

9

3

Den Haag

Segbroek College

6

6

Den Haag

Johan de Witt College

5

2

Den Haag

Gymnasium Haganum

2

-

29

15

Eindhoven

Helder

3

2

Eindhoven

Van Maerlant lyceum

8

11

Eindhoven

Sint Joris

2

3

13

16

Rotterdam

Wolfert van Borselen
Tweetalig

12

5

Rotterdam

Avicenna

7

5

Rotterdam

OSG Hugo de Groot

-

5

19

15

Utrecht

Cals College

2

2

Utrecht

Gerrit Rietveld College

4

3

Utrecht

Leidsche Rijn College

3

3

9

8

83

71

Totaal aantal
scholieren
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Scholieren lichting 2020-2021

Voor de zomer was besloten om dit Giving Back jaar
maximaal 15 nieuwe scholieren per stad te selecteren
zodat het beter haalbaar zou zijn om binnen de regels
zoveel mogelijk activiteiten fysiek te organiseren. De
werving van scholieren verliep dit jaar ook anders
omdat fysieke informatiebijeenkomsten niet mogelijk
waren. Maar dankzij de betrokkenheid en inzet van
onze Stadscommissieleden en Schoolcoördinatoren
is het in alle steden weer gelukt om een mooie groep
gemotiveerde scholieren te selecteren. Er stroomden
in totaal 71 nieuwe Giving Back scholieren in met de
volgende aantallen per stad: Amsterdam 17, Den Haag
15, Eindhoven 16, Rotterdam 15 en Utrecht 8.

Werving en selectiecriteria voor scholieren
(4 havo en 5 vwo):

f de ouders van de scholier hebben niet, of niet
in Nederland, gestudeerd;
f je bent als scholier intrinsiek gemotiveerd om
deel te nemen aan het Scholierenprogramma
en ziet de meerwaarde hiervan in;
f je hebt als scholier de ambitie om echt iets
te bereiken in jouw leven, ook al is het op dit
moment misschien nog niet helemaal duidelijk
wat. Een studie aan hbo/universiteit hoort er in
ieder geval als vanzelfsprekend bij;
f je bent als scholier een echte Giving Backer,
oftewel: een persoon die iets wil toevoegen
aan de wereld en op termijn ook een rolmodel
voor anderen wil zijn.

Mentoren lichting 2020-2021

Voor deze scholieren moesten dus ook 71 mentoren
geworven worden. Elke Stadscommissie heeft haar
eigen contacten en persoonlijke benadering speelt
een grote rol bij de werving van mentoren. Wij zoeken
hiervoor professionals met een afgeronde hbo/wo
opleiding, minimaal 5 jaar werkervaring en beschikking
over een uitgebreid (relevant) netwerk. Mentoren in
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het Scholierenprogramma doen mee op persoonlijke
titel, zij hebben zeer uiteenlopende functies en werken
in verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de
overheid. Mentoren kunnen zich gedurende het gehele
jaar digitaal aanmelden bij Giving Back. Daarna volgt
een kennismakingsgesprek met de betreffende Stadscommissie en worden de mentoren geselecteerd
onder voorbehoud dat we een goede match met een
scholier zien. Er wordt altijd een klein overschot aan
mentoren geworven, omdat er in het Scholierenprogramma op sekse wordt gematcht (meisjes worden
gekoppeld aan een vrouwelijke mentor en jongens aan
mannelijke mentor).

Matching

Na de zomer worden de scholieren geselecteerd en
door de Stadscommissie gematcht aan een persoonlijke mentor. Uitgangspunt hierbij is altijd de persoonlijke interesse en ambitie van de scholier. Het programma start altijd in het najaar met de Matchingsavond.
Een spannend moment voor zowel scholieren als
mentoren om hun “match” voor het eerst te ontmoeten. De matchingsbijeenkomsten in 2020 vonden in
sommige steden fysiek plaats en in andere steden
online. Bij de online versie werd een ‘Wie-is-het?’ spel
gedaan waarbij scholieren met behulp van vragen over
kenmerken van hun mentoren hun mentor moesten
vinden. Hierdoor zijn alle scholieren toch met een
leuke kennismaking gestart.

Hybride Scholierenprogramma

Kort na de Matchingsavond volgt het formele startpunt van het Scholierenprogramma: het Teambuildingsweekend, met als doel dat scholieren en mentoren elkaar, maar ook zichzelf, beter leren kennen.
Dit werd op 21-22 november georganiseerd voor Den
Haag, Rotterdam en Utrecht en op 28-29 november
voor Amsterdam en Eindhoven. Door de Coronamaatregelen bleek het onmogelijk om dit met alle scholieren, mentoren, schoolcoördinatoren, commissieleden
en Giving Back werknemers te organiseren bij Confe-
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rentiecentrum Woudschoten in de bossen van Zeist,
zoals we normaal gesproken doen. Het is echter heel
belangrijk dat scholieren en mentoren elkaar fysiek
ontmoeten. Daarom organiseerden we een Coronaproof Teambuildingsweekend dat deels online en deels
fysiek plaatsvond.
De ene dag was er een online teambuildingsspel
waar scholieren en mentoren een digitale Mission
Impossible deden op een virtueel tropisch eiland (ontwikkeld door Illumy), met opdrachten waarmee beiden
werden uitgedaagd uit hun comfortzone te komen om
elkaar op die manier beter te leren kennen. Die middag
volgden scholieren onze gebruikelijke Workshop Persoonlijk Leiderschap I online. Hierin krijgen zij handvatten om vanuit hun eigen kracht uitdagingen aan te
gaan, bewuste keuzes te maken en doelen te realiseren en op die manier hun persoonlijke en professionele
levenspad te creëren. Mentoren kregen tegelijkertijd de
online kennissessie over Mentorschap aangeboden
met veel praktische informatie, aangevuld met ervaringen van oud-mentoren, schoolcoördinatoren en stads-
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commissieleden waarmee een mooi volledig beeld
geschetst werd van wat het kan betekenen om mentor
van een Giving Back-scholier te zijn. Aan het einde van
de online dag kwamen de scholier-mentor koppels
online weer bij elkaar om samen een plan op te stellen
voor de komende 13 maanden. Wat willen we samen
bereiken gedurende het Giving Back-traject? Tot slot
was er een feestelijke afsluiting en een virtuele borrel
met het thuisgestuurde borrelpakket.

Na dit landelijk georganiseerde Teambuildingsweekend volgden traditiegetrouw een aantal workshops die
lokaal in de steden worden georganiseerd. De persconferenties werden nauwgezet gevolgd om iedere
mogelijkheid te benutten om fysieke activiteiten te
organiseren. Ondanks deze gezamenlijke inspanning
was er weinig tot geen gelegenheid om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen waardoor er, zeker in
het eerste kwartaal van 2021, veel online gebeurde.

De andere dag stond het fysieke deel op het programma met een Laat-jezelf-zien wandeling in eigen stad.
Omdat we uit eigen ervaring weten dat je iemand het
best leert kennen wanneer je zijn leefomgeving leert
kennen, vroegen wij scholier en mentor samen een
stadswandeling te maken, waarbij men elkaar meeneemt naar plekken die belangrijk zijn en op die manier laat zien wie je bent. Eerst was er een wandeling
door de ‘wereld’ van de scholier en vervolgens nam de
mentor de scholier mee naar zijn/haar buurt, gevolgd
door een gezamenlijke lunch.

Een vast onderdeel van het lokale activiteitenprogramma in alle steden is de workshop Netwerken
door The NetworKing Charles Ruffolo, één van de
Founding Fathers van Giving Back en oprichter van
The Networking Academy op Universiteit Nijenrode.
Een deel was fysiek en een deel online.

Al met al geen ideale situatie, maar toch een geslaagde kennismaking die door de meeste scholieren en
mentoren positief beoordeeld werd: “Bedankt voor de
leuke en interessante dag!” “Mijn welgemeende complimenten voor een sterke organisatie.” “Dit is de eerste
virtuele meeting waar ik met méér energie achter m’n
pc vandaan stap dan aan het begin van de dag!”
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Daarnaast wordt in alle steden de training Multicultureel Burgerschap (voor scholieren) en Multicultureel Vakmanschap (voor mentoren) aangeboden in
samenwerking met de BeHr Groep. Een zeer waardevolle training over de verschillen in culturele normen
en waarden. Men krijgt inzicht in de eigen voorkeuren
en vooroordelen en er wordt ingegaan op hoe je je
communicatie kunt aanpassen op die verschillen in
culturele normen en waarden. Niet alleen belangrijk in
onze steeds diverser wordende maatschappij, maar
het helpt onze scholieren ook bij het bewust worden
van hun eigen referentiekader plus het feit dat ieder
ander ook een persoonlijk referentiekader heeft.
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Op 9 februari stond de 11e editie van ons landelijke Giving Back Debattoernooi gepland. Een groot
evenement voor alle scholieren uit de 5 steden, dat
ieder jaar wordt georganiseerd in samenwerking met
de DebatAcademie en meer dan 60 vrijwillige juryleden. Een zeer leerzaam onderdeel van het Giving Back
Programma, want debatteren stimuleert het verbreden
en verdiepen van de eigen kennis over een onderwerp,
kritisch luisteren, genuanceerd oordelen en begrip
opbrengen voor anderen. Daarnaast vergroot het de
betrokkenheid, het vermogen om zelf na te denken en
het zelfvertrouwen van de scholieren.
Ook dit event had dit jaar de primeur van een volledig
online programma: het allereerste en allergrootste
online Debattoernooi van Nederland! De organisatie
was dit jaar in handen van vrijwilliger Jeroen Voorveld van Bureau Binnenhof die dit zeer voortvarend
opgepakt heeft. Normaal vindt het Debattoernooi op
1 dag plaats op het Edith Stein College in de Haag,
maar voor het online programma hebben we dit over 2
dagen verdeeld. Dit betekende dat de debattrainingen
online werden gegeven in de week voor het grote online toernooi op zaterdag. Tijdens het toernooi namen
de scholieren, in groepjes van 2 of 3 personen uit
dezelfde stad, deel aan 4 online debat-rondes, waarbij ze 2x als voorstander en 2x als tegenstander een
stelling moesten verdedigen. Na deze 4 rondes volgde
het finale-debat tussen 2 teams uit Den Haag, met een
online zaal vol enthousiast publiek en beoordeeld door
een professionele jury.
Op 18 t/m 20 juni stond ons traditionele Holland Experience weekend in Pieterburen (Groningen) gepland,
waarbij scholieren nieuwe ervaringen opdoen en kennismaken met de Nederlandse natuur. Omdat het (net
als vorig jaar) niet haalbaar was om met de hele groep
in bussen naar Pieterburen te gaan, boden we voor de
tweede keer een vervangend online programma aan:
uit je comfort zone en je mede Giving Back-ers leren
kennen!

En dat was inclusief het Polderpionieren-spel, dat
vorig jaar speciaal voor Giving Back is ontwikkeld door
de 4 ondernemers Patrick van Rietschoten (MadX),
Milan van den Bovenkamp (Online and kicking) en
Thomas Eilering en Sindy Mun (Codulo) en dat nog
beter en spannender was dan de eerste keer. Tijdens
het Polderpionieren kregen scholieren de kans om
meer over Nederland te leren én samen te werken met
hun mede-Giving Backers uit andere steden.
Ook voor de geplande trainingen tijdens het weekend
zijn goede online alternatieven geboden; de workshop
Persoonlijk Leiderschap II door Global Young Leaders, waarbij de scholieren terugkeken op het afgelopen half jaar, ervaringen uitwisselden en bespraken
hoe ze van hieruit verder kunnen. Daarnaast werd de
fysieke training Uit je hoofd, in je lijf aangeboden met
praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn om
weerstand te bieden aan de stress van het dagelijks
leven met intensieve schooldagen, deadlines, veel
denken en voorovergebogen over je laptop.
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Hoewel zeehondjes knuffelen, garnalen pellen en wadlopen onvervangbaar zijn, kunnen we ook met tevredenheid terugkijken op deze Holland Experience.
In juni besteden we met de workshop Kieswijs
aandacht aan de studiekeuze van onze scholieren.
Kieswijs ondersteunt Giving Back door het sponsoren van studiekeuzetests en workshops waarmee de
scholieren een duidelijk beeld over de mogelijkheden
voor hun vervolgopleiding én kostbare feedback op
het eigen functioneren krijgen. Of, zoals een scholier
zei: “Je krijgt eigenlijk een rondleiding door je eigen
persoonlijkheid.” Deze workshops hebben online
plaatsgevonden (per stad 1 sessie).
Nieuw dit jaar was de pilot workshop Connecten met
je mentor. Hierin hebben scholieren onderzocht hoe
zij hun mentor beter kunnen leren kennen, hun eigen
(hulp)vraag kunnen ontrafelen, regie kunnen houden
over hun plan(nen) en daar een goed gesprek over
voeren, een lastig gesprek kunnen aangaan met hun
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mentor en samen kunnen voorkomen dat je afgeleid
raakt en afhaakt. In de vervolgworkshop Hoe gaat het
met je ambitie? ging het om: hoe kom je er eigenlijk
achter wat je ambitie nou precies is, hoe pak je het aan
om die ambitie te bereiken en welke personen zitten er
in je steunnetwerk die je om hulp kunt vragen? Eén van
de conclusies na deze pilot is dat we onderdelen uit de
twee sessies kunnen integreren in andere workshops
(zoals Persoonlijk Leiderschap) en op Mentorjam.
Daarnaast kan een plenaire sessie worden aangeboden om het met de scholieren te hebben over wat zij
uit het contact met hun mentor halen en hoe zij dat
kunnen optimaliseren.
Eén van de laatste vaste onderdelen van het Giving
Back programma is het Maatschappelijk project; hét
moment voor onze Giving Back scholieren om ook iets
terug te geven aan de maatschappij. De invulling per
stad verschilt. De afgelopen jaren hebben de meeste
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steden een bijdrage geleverd in een lokale zorginstelling, maar dit jaar waren de mogelijkheden beperkt
vanwege Covid-19.
Aan het eind van het Giving Back jaar staat ook nog de
Workshop Examenboost op het programma.
Deze wordt verzorgd door de Giving Back Students
Community (GBSC) zodat onze scholieren ook alvast
kunnen kennismaken met de mogelijkheid om door te
stromen naar het Studentenprogramma.
Alle scholieren die het gehele Giving Back programma
succesvol hebben doorlopen, worden in december
uitgenodigd voor de Graduation. Elke stad organiseert
dan een feestelijke bijeenkomst waar de scholieren
hun certificaat ontvangen in het bijzijn van hun mentoren, schoolcoördinatoren, stadscommissieleden en
andere betrokkenen.
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Naast dit landelijke programma organiseren de Stadscommissies ook een lokaal programma per stad. Ook
dit zag er onder invloed van de Covid-19 perikelen anders uit dan andere jaren. Een aantal lokale workshops
die in één of meerdere steden zijn gegeven zijn: Ondernemen, Presenteren, Politiek en Oefenrechtbank. Een
deel van de workshops heeft fysiek plaatsgevonden en
een deel online.
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Mentoren workshops

Giving Back organiseert ieder jaar ook diverse activiteiten om de mentoren te ondersteunen en de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. De training
Multicultureel Vakmanschap en Interculturele Communicatie (door de BeHr groep) staat nu 9 jaar op het
programma en was ook online weer een waardevolle
ondersteuning voor de manier waarop mentoren de
begeleiding aan hun scholier kunnen vormgeven.
In februari en maart kregen mentoren de workshop
Puberbrein aangeboden, waarin een trainer van Youngworks ons meenam door de jungle van het puberbrein
en handvatten gaf voor het omgaan met adolescenten. Niet alleen verschaft de workshop inzicht in hun
leven en motivatie, het maakt mentoren ook bewust
van dingen die ze ooit zelf hebben ondervonden in die
periode van hun leven.

Lichting 2019

Het Giving Back-jaar duurt 13 maanden, van november tot december van het volgende jaar. Dit betekent
dat er gedurende het najaar dus altijd een overlap van
2 lichtingen is. Tijdens dit boekjaar (september 2020
t/m augustus 2021) had de lichting 2019 nog een
enkele activiteit, zoals een kick-off na de zomer en het
Maatschappelijk Project. In december 2020 vond de
Graduation van de lichting 2019 Giving Back Scholieren plaats.

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Studentenprogramma

Alumni
Network

Onmisbare
Support

Uit onze enquête onder onze scholieren 2019-2020
bleek dat 94% zeer tevreden was met hun mentor. Zij
gaven de match gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer!
Het gehele Giving Back Scholierenprogramma werd
door deze scholieren beoordeeld met minimaal een 6
en door de meeste scholieren met een 9! Bovendien
zou dit jaar wederom 100% van de ondervraagde
scholieren het Giving Back-programma aanraden aan
een medescholier. Mooie cijfers voor een Giving Back
jaar waar we met tevredenheid op kunnen terugkijken.

Nieuwe lichting: terug naar het nieuwe normaal

Voor de nieuwe lichting scholieren gaan we terug naar
de oude regel van maximaal 30 per stad. Zo kunnen
we na dit moeizame jaar meer scholieren in hun voorexamen jaar ondersteunen met hun persoonlijke groei,
door het onderzoeken en uitbouwen van hun talenten
en het vinden van de best passende studierichting.
Uiteraard hopen we dat we weer helemaal terug
kunnen naar het programma oude stijl, dat wil zeggen:
met fysieke activiteiten. We zijn al bezig met scenarioplanning, zodat we voor iedere situatie alternatieve
draaiboeken klaar hebben. Want één ding staat in
ieder geval als een paal boven water: wij gaan met onverminderd enthousiasme en dezelfde betrokkenheid
verder om het verschil voor onze scholieren te maken!’

“Ik heb enorm leuke mentor! Ze stond voor mij klaar als ik haar
nodig had en we hebben ook gezellig uitjes gedaan. Ze heeft me
erg geholpen met een plan B voor mijn studie.”
25
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STATISTIEKEN SCHOLIEREN LICHTING 2020-2021
Amsterdam

17

Totalen 2020-2021

HAVO
Vrouw

Man

VWO

scholieren

HAVO

Man

Rotterdam

15

Man
Vrouw

VWO

Vrouw

HAVO

32%

VWO

68%

scholieren

28%

72%

Den Haag

15

Man
VWO

Vrouw

Instroom scholieren

scholieren

100

Utrecht

8

Man
Vrouw

80
VWO

HAVO

60

scholieren

40

Eindhoven

16

Vrouw

20

HAVO

Man

96
21

83

18

20

25

20
19
35

29

0
AMS
26

RDAM

13

71

9

16

29

VWO

scholieren
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JAARVERSLAG
STADSCOMMISSIE AMSTERDAM
Opnieuw was het een bijzonder jaar waarbij de
Coronamaatregelen, QR-codes en ziektes vele
uitdagingen voor het Giving Back programma met
zich meebrachten. Dankzij de toegewijde inzet van
de commissieleden zijn er eind 2020 weer voldoende geschikte scholieren en mentoren geworven in Amsterdam. In het bijzonder willen we het
Hervormd Lyceum West, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Comenius Lyceum bedanken
voor de samenwerking. Zonder de inzet van de
schoolcoördinatoren Mirjam Harthoorn, Jacqueline
Homveld en Pieter Overmars was het dit jaar niet
mogelijk geweest! We zijn trots hoe de mentoren, scholieren, scholen en commissieleden zich
flexibel en oplossingsgericht hebben opgesteld
om er ondanks alles toch een geslaagd jaar van te
kunnen maken!
Door de omstandigheden was er dit jaar een maximum vastgesteld en hebben er in totaal 17 scholieren
deel kunnen nemen aan het programma. Na een
intensieve matchtingsprocedure volgde een online
Matchingsavond en Teambuildingsdag. Hierdoor bleek
het voor scholieren en mentoren een uitdaging om
elkaar echt goed leren kennen, maar het werd toch als
positief ervaren en iedereen heeft zijn best gedaan om
toch een verbonden groep te vormen.

Workshops en activiteiten 2020-2021:
f Matchingsavond, november ‘20: ondanks de noodzaak om de matchingsavond online te organiseren
was het een erg geslaagde matching. De scholieren
hebben in een interactief matchingsspel hun mentor gevonden, door vragen te stellen over vooraf
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doorgestuurde interessegebieden en persoonlijkheidskenmerken van de mentoren. Daarna hebben
scholieren en mentoren in break-out sessies nader
kennis kunnen maken. Het werd als spannend maar
wel leuk ervaren.
f Teambuildingsweekend, november ‘20: Ondanks
de hoop dat het Teambuildingsweekend zoals
gewoonlijk op locatie zou kunnen plaatsvinden in
Zeist, was het dit jaar niet mogelijk. Maar er was
een mooi online programma georganiseerd, waarin
scholieren en mentoren werden meegenomen naar
een tropisch eiland met verschillende activiteiten
om elkaar beter te leren kennen. Daarna was er
ruimte voor de workshops Persoonlijk Leiderschap
en Mentorschap en hebben de koppels een plan
voor de komende dertien maanden opgesteld.
Zoals verwacht was het uiterst jammer dat het
niet fysiek door kon gaan en hopen we dat het de
komende jaren weer op locatie georganiseerd kan
worden.
f Workshop Netwerken, december ‘20: de eerste
scholierenworkshop Netwerken is in Huis van de
Wijk door trainer Michiel gegeven. Michiel is een
trainer die studenten, starters en (young)professionals op een creatieve manier traint en inspireert. Hij
heeft door middel van de workshop de scholieren
creatieve inzichten geven hoe de ze hun potentieel
optimaal kunnen benutten.
f Multicultureel Burgerschap/Vakmanschap, maart
‘21: Deze training staat al een aantal jaar op het programma en werd nu voor het eerst online gegeven.
Het behandelt een belangrijk onderwerp opgesplitst
in multicultureel burgerschap en interculturele
communicatie. Zoals elk jaar is deze training erg
geslaagd. Door veel te leren over de verschillen
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in culturele normen en waarden hebben zowel de
scholieren als mentoren geleerd om op een effectieve manier om te gaan met deze verschillen en
hun communicatie hierop aan te passen.
f Workshop Presenteren, mei ‘21: We hadden geluk
dat de workshop Presenteren tegen de verwachtingen in wel op locatie bij Huis van de Wijk kon
plaatsvinden. Daan Kempenaar heeft er als digitale
innovatie consultant een interactieve en inspirerende workshop van gemaakt, met als resultaat
verbluffende presentaties.
f Afsluiter, juli ‘21: na een uitgebreide lunch bij het
Lloyd Hotel verplaatste iedereen zich naar Mooie
Boules. Onder het genot van een goed potje jeu de
boules en een drankje was het erg leuk dat de groep
scholieren én mentoren sinds lange tijd elkaar weer
live kon zien!
f Kick-off, september ‘21: het nieuwe schooljaar
hebben we afgetrapt door te bowlen en te lasergamen. Zowel de scholieren als mentoren waren zo
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competitief dat menigeen bezweet en met blauwe
plekken de evenementenhal uit kwam.
f Maatschappelijk project, oktober ’21: traditioneel
heeft de lichting ook dit jaar de bouwspeelplaats
’t Landje in Amsterdam West goed geholpen door
werkzaamheden op het terrein te verrichten. De
handen werden goed uit de mouwen gestoken en
het was een mooi teambuildings moment.
f Workshop Ondernemen, november ‘21: in Huis
van de Wijk is de workshop fysiek door zelfstandig
organisatieadviseur, coach en trainer Bianca Maasdamme gegeven. Ze heeft uitleg gegeven hoe ze
haar eigen organisatie heeft opgezet en de scholieren werden aangespoord om zelf bedrijfsideeën
verder uit te werken.
f Graduation, december ‘21: op een feestelijke manier is de succesvolle afronding van het programma
gevierd. De certificaten zijn uitgereikt en er was
een moment om iedereen te bedanken voor het
afgelopen jaar.
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Overige bijzonderheden
Afgelopen jaar is er samenwerking gezocht met de
andere Stadcommissies om tot een gevarieerd en gedegen activiteitenprogramma te komen. Hierbij is het
streven om een flexibel format op te zetten, waarbij
de invulling van het Giving Back programma ieder jaar
op de specifieke deelnemers en behoeften afgestemd
kan worden. Met als doel: de complementaire ontwikkelkansen van de scholieren optimaal benutten.
Tijdens verschillende workshops zijn er door de deelnemers twee ontwikkelgebieden gespecificeerd: identiteitsvorming en sociale vorming. Deze twee ontwikkelgebieden zijn vervolgens opgedeeld in competenties
en leerdoelen die weergegeven zijn in een High Level
Design. Dit jaar is er een start gemaakt aan de eerste
opzet, die we in het aankomende jaar zullen uitwerken
en testen.
Tenslotte zijn er een aantal nieuwe commissieleden
gevonden om de Stadscommissie en het Giving Back
programma te komen versterken. We willen Bernice,
Awara, Boaz, Joost, Stephan en Noura hierbij dan ook
nogmaals welkom heten! Ook willen we uiteraard de
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leden die afscheid hebben genomen heel erg bedanken voor hun inzet en commitment. Oud-commissielid
Heike bedankt voor de laatste 8 jaar en Imane bedankt
voor de laatste 2 jaar als waardevol commissielid.
Tevens Sunny bedankt voor je inzet als mentor en betrokkenheid bij de Stadscommissie. Daarnaast willen
we ook Pieter Overmars nogmaals bedanken voor zijn
inzet als schoolcoördinator van het Comenius, die na
jaren hard werken zijn stokje overdraagt aan Janou:
dus welkom Janou!
Tenslotte willen we melden dat we erg enthousiast zijn
dat we 2021 gestart zijn met een nieuwe Giving Back
school: het Damstede Lyceum in Amsterdam Noord.
We kijken uit naar een succesvol jaar met 4 Giving
Back Amsterdam scholen en zoveel nieuwe stadscommissieleden!

De Stadscommissie Amsterdam
Thomas Huigens

Voorzitter

Joost Bakker

Schoolaccountmanager OSB

Liz van de Riet

Activiteiten

Vera Goldschmeding

Coördinator Werving & Selectie

Boaz Reisel

Schoolaccountmanager HLW

Kim Verhorstert

Activiteiten

Rebecca Martens

Coördinator Werving & Selectie

Awara Pshdary

Schoolaccountmanager Comenius/HLW (TBC)

Bo-Iris Bergevoet

Activiteiten

Anne Kemps

Schoolaccountmanager Comenius

Noura Ismail

Mentorencommissie

Roby Bitter

Activiteiten

Bernice Feller-Thijm

Schoolaccountmanager Comenius

Allard Klinkers

Activiteiten

Karina de Koning

Vertrouwenspersoon

Stephan Borggreve

Schoolaccountmanager OSB
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Wat had ik graag willen zeggen dat het programma in Utrecht veranderd is ten opzichte van het
vorige jaar. Maar het programma van dit jaar
heeft helaas de volledige last van de Covid-19
crisis moeten dragen en onze scholieren en
mentoren hebben nagenoeg enkel digitaal contact gehad. Veel workshops konden niet doorgaan, maar dankzij de flexibiliteit en creativiteit
van onze partners hebben we toch een veelzijdig
programma kunnen neerzetten.
Mede als gevolg van de restricties die Covid-19
ons oplegden, hadden we dit jaar maar een kleine
groep mentees van 8 leerlingen, afkomstig van drie
scholen in Utrecht: het Gerrit Rietveld College, het
Leidsche Rijn College en het Cals College.

Veelzijdig programma

Het programma was ondanks Covid-19 toch redelijk
veelzijdig. Het jaar ging van start met de digitale versie van de matchingsavond en het Teambuildingsweekend. Ondanks veel digitale (opstart) problemen
heeft dit toch geresulteerd in een goede kennismaking tussen mentor en scholier.
Daarna vond in december 2020 de eerste en enige
fysieke activiteit plaats, de workshop Networking
door de NetworKing Charles Ruffolo. In januari hebben scholieren de online workshop Multicultureel
Burgerschap gevolgd en de mentoren Multicultureel
Vakmanschap. Gedurende de rest van het Giving
Back jaar hebben we in Utrecht nog twee lokale
workshops online kunnen organiseren, over Politiek
en over Werkgeluk.
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De online workshop Politiek werd vlak voor de Tweede
Kamer verkiezingen georganiseerd in samenwerking
met politieke opleidingsacademie ProDemos om
onze scholieren te leren hoe het Nederlandse politieke
stelsel werkt, hoe de democratie in elkaar zit en waar
verkiezingen goed voor zijn.
Naast deze inhoudelijke activiteiten hebben we voor
mentor en mentee ook een aantal fun activiteiten
georganiseerd zoals een online Escaperoom en in de
zomer een picknick en moord mysterie. Deze momenten van meer ongedwongen samenkomen waren
lichtpuntjes in dit voor iedereen zware jaar.
In aanvulling hierop was er uiteraard een actieve
bijdrage bij de digitale landelijke activiteiten, zoals het
Debattoernooi en het Holland Experience weekend
voor scholieren en de Puberbrein workshop voor
mentoren.

Stadscommissie

Met trots kijken we terug op het afgelopen jaar waarin
we als stadscommissie op volle sterkte hebben gedraaid. Marlon el Hasbani en Alletta Schreuder hebben
de stadscommissie helaas verlaten per 1 januari, wij
danken hen voor hun inzet. Gelukkig kregen wij kregen
direct versterking van Liena El Bouhali (activiteiten) en
Jochem Heijmerink (coördinatie scholieren).
Als team hebben we onlangs weer vol enthousiasme
de nieuwe groep mentoren en scholieren ontvangen
en binnenkort zullen we weer, naar we hopen fysiek,
een lichting uitzwaaien met de Graduation.
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Vanuit Utrecht danken we graag de volgende bedrijven
die onbezoldigd een bijdrage hebben geleverd aan ons
mooie programma. Nogmaals dank. Zonder jullie was
het niet zo’n mooi programma geworden!
f Workshop Netwerken - The NetworKing
f Workshop Puberbrein - Young Works
f Workshop Studiekeuze – Kieswijs
f Workshop Politiek - ProDemos

De Stadscommissie Utrecht
Stephan Linnenbank

Voorzitter

Sevinc Akar

Mentoren coördinatie

Jesse Clever

Algemeen

Alfons Zeegers

Mentoren coördinatie

Jochem Heijmerink

Mentee coördinatie

Kerem Akdeniz

Coördinator activiteiten

Maartje Wolff Jansen

Mentee coördinatie

Liena el Bouhali

Coördinator activiteiten

Michaël Amin

Mentee coördinatie

Trudy Ravensbergen

Vertrouwenspersoon
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JAARVERSLAG
STADSCOMMISSIE DEN HAAG
Het jaar 2020 - 2021 stond voornamelijk in het
teken van “doorzetten ondanks Corona”; weinig
fysieke bijeenkomsten en beperkt persoonlijk contact. Ondanks alle (Corona-) hindernissen kijken
we toch terug op een succesvol programma met
veel mooie momenten
Doorzetten bij tegenwind

Door de Corona-regelgeving konden we maar met
maximaal 15 scholieren (en dus ook mentoren)
starten, waardoor we maar liefst 17 geïnteresseerde
scholieren, met pijn in ons hart hebben moeten afwijzen. Met sommige afgewezen scholieren hebben we
nog steeds contact.
Dankzij de creativiteit en het doorzettingsvermogen
van de medewerkers van kantoor Giving Back, de
leden van de Haagse Stadscommissie, de schoolcoördinatoren en, last but not least, de mentoren zijn toch
nog veel activiteiten wel, zij het in aangepaste vorm,
doorgegaan.
Niet onvermeld mag blijven dat de scholieren van
Giving Back Den Haag met vrijwel alle prijzen die er te
winnen waren naar huis gingen na het Debattoernooi!
Alle Giving Back’ers zijn getalenteerd maar de Haagse
Giving Back’ers wel in het bijzonder!

Nart Alghabbach bij de Live: herdenking in de Tweede Kamer.

Geslaagde workshops (verplicht) waren o.a. het Kennismakingsmoment en de workshops Netwerken door
de onovertroffen Joost van Grieken, Politiek, Multicultureel vakmanschap, Hacken in de klas, het eerder
genoemde Debattoernooi, de kick-off na de zomer en
de workshop Recht bij Pels Rijcken.
Events (niet verplicht) werden o.a. georganiseerd door
mentoren: Studeren in het Buitenland (door de mentor
Laura de Leeuw en partner), werken in de chemie/
techniek (via Hannelore Verschut) en een workshop
Geneeskunde.

Bijzonder indrukwekkend was het gedicht dat de
Haagse Giving Back scholier Nart Alghabbach tijdens
dodenherdenking in de Tweede Kamer der Staten
Generaal mocht voordragen.

Workshop Geneeskunde
JAARVERSLAG I 2020-2021
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Ook zijn we afgelopen jaar gestart met onderzoeken
hoe we “21st Century Skills” kunnen integreren in het
activiteitenprogramma. wat vanuit Den Haag door Milka van Dam en Sophie van Logtestijn wordt gedragen.
Hiermee willen we heel specifiek de juist vaardigheden, kennis en hulp aan “onze” Giving Back Scholieren
zo specifiek mogelijk aanbieden. Dit moet nog verder
ontwikkeld worden.
De voor het Giving Back programma essentiële
schoolcoördinatoren hebben een geweldige klus geklaard ten aanzien van het werven en begeleiden van
de Giving Back scholieren van hun school. Hier hebben
zich wat wijzigingen voorgedaan in de bezetting: op
het Rijswijks Lyceum is Marion Heinen gekomen en op
het Segbroek College gaat Victor de Grood de schoolcoördinator Emiel van der Hart opvolgen.
Benadrukt wordt ook de enorme inzet van de Haagse
stadscommissie-leden: Afsha Alam Shamsi, Milka
van Dam, Eva Schuurman, Claire Huijts, Sophie van
Logtestijn, Nurdan Yanik, Jacob Wiersma en Roderick
van Meel: ze laten zich niet door een Corona-virusje uit
het veld slaan: waarvoor Hulde en veel dank!
Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor het
schooljaar ‘21 – ‘22 al weer in volle gang: ook dat gaat
weer een mooi jaar worden!
Frank Brouwer, trotse voorzitter van Giving Back Den
Haag

De Stadscommissie Den Haag
Frank Brouwer

Voorzitter

Milka van Dam

Agenda, activiteiten, 21 Century Skills

Afsha Alam Shamsi

Mentorenwerving, communicatie

Roderick van Meel

Activiteiten & Communicatie

Eva Schuurman

Mentorenwerving

Claire Huijts

Alumni – programma

Nurdan Yanik

Scholierenwerving, ruimtes en contacten

Sophie van Logtestijn

Alumni – programma, 21 Century Skills

Jacob Wiersma

Scholierenwerving
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STADSCOMMISSIE ROTTERDAM
Het jaar 2020 - 2021 is natuurlijk getekend door
de Corona-maatregelen. Waar alle hindernissen en
ergernissen ons hadden overvallen in het voorgaande jaar, was het nu van meet af aan duidelijk
dat dit een onontkoombaar deel van de nieuwe
werkelijkheid zou worden. We hebben dan ook de
groepsgrootte aangepast naar 15 leerlingen en een
groot deel van de activiteiten is omgezet naar een
online versie. Zo waren ook iconische landelijke
events als de Teambuilding en de Holland Experience online. Toch hebben de scholieren én de
mentoren zich niet uit het veld laten slaan en zijn
zij er met enthousiasme tegenaan gevlogen.
Helaas heeft een deel van de leerlingen het jaar niet
weten af te ronden. Wij hopen dat zij toch wat hebben
opgestoken van het traject, al was het maar dat er vele
mensen zijn die geheel vrijwillig en vanuit een goed
hart hun tijd en energie in jou willen steken en je verder
willen helpen. Onlangs hebben we de Graduation
gehad en daar hebben we toch zeker ook heel mooie
verhalen mogen horen over een geslaagd jaar en tot
bloei gekomen vriendschap en verstandhouding. Een
kleine bloemlezing uit de workshops die doorgingen:

Workshop Netwerken

De scholieren trapten het jaar in december af met de
workshop Netwerken. De workshop vond plaats in de
aula van het Avicenna College in Rotterdam, één van
de deelnemende scholen. Charles Ruffalo vertelde zoals altijd hoe belangrijk het is jezelf en de mensen in je
netwerk écht te leren kennen. Enthousiaste gezichten
alom en veel scholieren wilden na de workshop nog
even met Charles op de foto.
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Voor het maatschappelijk project op 2 oktober 2021
waren wij welkom bij ASVZ om te helpen bij een spelletjesdag voor kinderen en jongvolwassenen met een
verstandelijke (en soms ook lichamelijke) beperking.
Eerst kregen de mentees een rondleiding door het
pand, waarbij alle zorgfaciliteiten werden toegelicht:
van tilliften tot speciale apparaten om iemand die niet
kan lopen toch even rechtop te kunnen laten staan.
Het was indrukwekkend om te zien voor de mentees,
zo bleek wel uit hun vragen en opmerkingen. Daarna
was het tijd om de handen uit de mouwen te steken.
Er moest een gigantisch springkussen worden verplaatst naar de gymzaal en er moesten spelletjes worden klaargezet, waarna de eerste groep enthousiaste
kinderen onder begeleiding van de mentees direct aan
het spelen sloeg. Er is druk gesprongen, geskelterd,
gepuzzeld en geschminkt. De pannenkoekenlunch die
volgde, was welverdiend. Daarna kwam de groep jongvolwassenen. Die wilden eigenlijk vooral geschminkt
worden, wat tot prachtige creaties heeft geleid. Na hun
pannenkoekenlunch gingen de jongvolwassenen weer
naar hun woning en was het tijd om de boel op te
ruimen en terug te kijken op een hele geslaagde dag.

Financiële
jaarstukken

Inhoudsopgave

Bestuursvoorzitter
aan het woord

Directeur
aan het woord

Giving Back

Workshop solliciteren

Op 29 mei 2021 hebben de mentees een workshop
solliciteren gevolgd van onze eigen Jean Paul. Ondanks dat het een digitale workshop was, werd het een
interactieve sessie waarbij de belangrijke uitgangspunten en do’s & dont’s helder werden uiteengezet. De
workshop werd goed gewaardeerd door de scholieren.
Een groot woord van dank moet uiteraard worden
uitgesproken voor alle mensen die afgelopen jaar hun
bijdragen hebben geleverd. Allereerst moeten worden
genoemd de mentoren. Zonder mentoren geen Giving
Back. Het was nog inspannender dan anders, maar
zij verdienen alle lof voor hun niet aflatende inzet en
enthousiasme.
Dan een blijk van waardering voor de schoolcoördinatoren van de drie scholen in Rotterdam die aan het
programma bijdragen: het Wolfert Tweetalig (schoolcoördinator Jacqueline Driesen), het Avicenna college
(wisselende schoolcoördinatoren) en de OSG Hugo de
Groot (schoolcoördinatoren Chantal de Wit en Amanda de Zeeuw). Zij, gesteund door hun schoolbesturen,
zijn onmisbaar en maken het programma mogelijk.
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En tot slot bijzondere dank aan de Stadscommissie in
Rotterdam, die alle organisatorische moeilijkheden het
hoofd hebben geboden en hebben doorgezet, ook als
het wéér anders moest. Giving Back is hen zeer dankbaar voor de tijd en de energie die zij hebben willen
geven aan het vormgeven en uitvoeren van dit – zeker
in deze moeilijke tijd – zo noodzakelijke programma.
Om uiteenlopende redenen hebben we op verschillende momenten in de loop van het jaar helaas afscheid
moeten nemen van Warsha Changur, Lisa de Lege,
Tosca van Halsema en Daniëla van Noort. En we zijn
verheugd te melden dat we afgelopen jaar Jean-Paul
Roodenburg en Gertjan Verkerk als nieuwe leden van
de Stadscommissie Rotterdam mochten verwelkomen.
We hebben in dit rare jaar veel ervaring opgedaan,
daaruit onze leerpunten meegenomen, uiteraard heel
erg genoten van het enthousiasme van de scholieren
en de mentoren en hen met een lach en een traan
laten gaan. Op naar een prachtige carrière!
Melvin van Kuilenburg
(voorzitter van de Stadscommissie Rotterdam).

Margriet Maris was zoals altijd onze vertrouwenspersoon. Gelukkig hebben we weinig beroep op haar hoeven doen, maar waar nodig stond zij voor ons klaar.

De Stadscommissie Rotterdam
Melvin van Kuilenburg

Voorzitter

Daniëla van Noort (*)

Mentoren, Werving & Selectie

Tosca van Halsema (*)

Scholencommissie

Renée Merkus

Activiteitencommissie

Ingeborg Adegeest

Scholencommissie

Loes Stevens

Activiteitencommissie

Jean-Paul Roodenburg

Scholencommissie

Laurens Bongaards

Activiteitencommissie

Djotika Bissessur

Mentoren, Werving & Selectie

Lisa de Lege (*)

Activiteitencommissie

Warsha Changur (*)

Mentoren, Werving & Selectie

Gert-Jan Verkerk

Activiteitencommissie

Debbie Depaep

Mentoren, Werving & Selectie

Margriet Maris

Vertrouwenspersoon
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De Stadscommissie Eindhoven kijkt wederom
terug op een bijzonder Giving Back jaar. In het
schoojaar 2020-2021 zijn we gestart met 16 deelnemende scholieren van het Van Maerlantlyceum en de Parmant Scholen: Helder en Sint
Joris. Het was weer een bewogen jaar met veel regels vanwege Corona. Veel activiteiten hebben we
op een creative online manier ingevuld, en met veel
succes! Zowel scholieren als mentoren hebben
zich ingezet om er het beste van te maken binnen
de geldende regels. Gelukkig zijn de scholieren de
nieuwe digitale generatie, ook wel Gen Z genaamd,
en zijn zij helemaal thuis in het gebruik van laptops
en telefoons. Contact leggen online ging zo ook
soepel van start.
Activiteiten September 2020 – 2021
f Op 9 november is het programma gestart met een
online Matchingsavond en op 28 november werd de
digitale Teambuilding gehouden voor alle scholieren en mentoren. Het Eindhovense koppel Ali en
Amir hebben tijdens de online Mission Impossible
de meeste punten van alle steden bij elkaar gesprokkeld en waren de winnaars van de game! Op
de dag erna volgde de stadswandeling in Eindhoven
met lunch uit de ‘kofferbak’.
f Charles Ruffolo gaf zijn workshop Netwerken op 22
januari 2021 dit keer online.
f Op 6 februari en 6 maart kregen de mentoren en
een aantal Stadscommissieleden inkijk in het
Puberbrein.
f Op 3 en 4 februari vonden de online debattrainingen plaats. De stellingen en bronnen voor infor-
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matie werden ter voorbereiding op Mentorjam
geplaatst. Op het online Debattoernooi van zaterdag 13 februari leerden de scholieren meer over
debating en gingen zij de strijd aan voor de beste
debater.
f Op 10 en 17 april 2021 hebben de mentees en mentoren de workshop Multicultureel Vakmanschap &
Interculturele Communicatie online bijgewoond.
f Op 19 en 20 juni werd Holland Experience georganiseerd, deze keer online, maar dankzij de goede
organisatie wel in de geest van de live ervaring
waarbij scholieren uit verschillende steden elkaar
kunnen ontmoeten.
f Op 25 juni werd er workshop Recht georganiseerd
door Boels Zanders advocaten.
f Op 9 juli werd er BBQ georganiseerd voor alle mentoren en mentees bij Ad in zijn grote tuin. Hier kreeg
scholier Wady haar beker uitgereikt voor de beste
spreker van Eindhoven tijdens het Debattoernooi.
f 11 september werd de Insights training training georganiseerd voor de scholieren door Kennedy Fitch.
Dit is als zeer positief ervaren door de scholieren.
Insights heeft de scholieren inzicht gegeven in hoe
ze zelf in elkaar zitten, en hoe ze met anderen effectiever kunnen omgaan.
f Op 8 oktober is de workshop Personal branding &
LinkedIn georganiseerd. Een succesvolle dag met
veel nieuwe profielen en nieuwe connecties.
f Op 13 november hebben mentoren en mentees
zich tijdens het Maatschappelijk Project gezamenlijk ingezet om de tuin en het plein van Humanitas
winterklaar te maken. Een heerlijk broodje met soep
achteraf en een voldaan gevoel met veel zakken
afval.
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f De Stadscommissie heeft gedurende het jaar
verschillende intervisie sessies georganiseerd voor
de mentoren om elkaar vragen te stellen, te beantwoorden en om ervaringen te delen.

Graduation Eindhoven

Dit bijzondere Giving Back jaar sloten we dit jaar af
met de Graduation, georganiseerd door scholieren
Wady en Evy en Ivonne en Janine (hun mentoren). Er
was een fantastisch avondfeestprogramma, dat hals
over kop omgezet moest worden. Gelukkig konden
we terecht bij de Effenaar, waar we ontvangen werden
met een heerlijke mocktail. Wady en Ward ontvingen steeds een koppel met een aantal leuke vragen.
“Elkaar ontdekt in de liefde voor koffie”, “Leven is het
meervoud van Lef”, “Wow, hij is echt mijn mentor”,
“Zonder falen geen succes” waren een paar quotes die
voorbijkwamen. Na overhandiging van de certificaten
sloten we af met een Kahoot quiz. Onder het genot
van hamburgers konden we gezellig napraten over
wederom een mooi Giving Back jaar!
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Ook danken wij de schoolcoördinatoren voor de
onmisbare samenwerking: Hanneke Messing (Van
Maerlantlyceum), Esther van den Hurk (Parmant Scholen: Sint Joris),
Ad Versmissen die zijn rol als schoolcoördinator heeft
overgedragen aan Thijs van der Heijden (Parmant
Scholen: Helder).
Daarnaast gaat uiteraard de grootste dank uit naar
de mentoren voor het beschikbaar stellen van hun tijd
en energie om hun scholier te begeleiden tijdens dit
bijzondere Giving Back jaar.
Tot slot dank aan Boels Zanders, Metechnica, Arlo
BV voor het beschikbaar stellen van vergaderzalen en
facilitaire zaken, zodat wij deze workshops, intervisie avonden, stadscommissie vergaderingen ook
daadwerkelijk konden geven en houden (nog voor de
Corona pandemie).
Namens de gehele Stadscommissie Eindhoven

Dank!

Veel dank aan de leden van de Stadscommissie
Eindhoven voor hun enthousiaste en creatieve inzet,
vooral tijdens weer een nieuw Corona jaar waar veel
creativiteit aan te pas is gekomen om de activiteiten
toch (online) door te laten gaan. Speciale dank aan
Milou van Drunen voor haar inzet en betrokkenheid bij
de Stadscomissie Eindhoven afgelopen jaren.

De Stadscommissie Eindhoven
Karin Ummels

Voorzitter

Klaske Stein-Dijkstra

Algemene zaken en Activiteiten

Tineke van de Heuvel

Contactpersoon scholen

Xander Wynands

Algemene zaken

Julianne Verijken

Contactpersoon mentoren

Maud Leenders

Algemene zaken

Ward Overeem

PR, communicatie en Activiteiten

Neela Gajadhar

Vertrouwenspersoon

Zina Agovic

Algemene zaken en Intervisies mentoren
37

JAARVERSLAG I 2020-2021

Inhoudsopgave

Directeur
aan het woord

Bestuursvoorzitter
aan het woord

Giving Back

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Alumni
Network

Studentenprogramma

Onmisbare
Support

RESULTATEN ENQUÊTES SCHOLIERENPROGRAMMA
Hoe beoordeel je de
match met jouw mentor,
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Welk rapportcijfer geven de scholieren
hun Giving Back traject?

Scholieren

8,0
7,3

Gemiddeld:

35%

35

Mentoren

7,3

Gemiddeld:

40

30

24%

24%

25
20
15
10

Scholier: “Ik vond ondanks dat het online was wel leuk

aangepakt, vooral met het teambuildingsweekend (maar was
wel een beetje lang voor online) De wandeling vond ik ook leuk
omdat je zo je mentor echt beter leert kennen.”

0

Waar richtte het mentortraject zich met name op?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Relatie
scholier-mentor

5%

5

1-5

6

Diversiteit

Studiebegeleiding

67%

Coachingsvaardigheden

Persoonlijke
ontwikkeling

67%

Generatieverschillen

Anders
(o.a. studiekeuze,
persoonlijk)
0%

6%

Anders
20%
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30%

40%

50%

60%

70%

9

10

51%
66%
63%

Persoonlijke
ontwikkeling

17%

10%

8

6%

Wat hebben de mentoren geleerd van het
mentorschap bij Giving Back?

61%

Kennismaking
Werkomgeving Mentor

7

6%

0%

80%
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Scholieren geven rapportcijfers:

7,
6,8
6,7
7,5
7,7
7,2
6,3
6,6
8,6
7,1
7,0
6,5
0

Teambuildingsweekend
Persoonlijk Leiderschap I
Workshop Netwerken
Debating
Multicultureel Burgerschap
Holland Experience
Persoonlijk Leiderschap II
Kieswijs
Maatschappelijk project
Examenboost
Graduation
1

2

3

4

88

%

5

6

7
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Ontwikkeling Giving Back Scholieren 2020-2021

Matchingsavond

0

Activiteiten
2020 - 2021

8

Gedurende het Scholierenprogramma volgen we de ontwikkeling van onze
scholieren met behulp van onze Leerlijn vragenlijst. Hiermee beoordelen
scholieren op 3 momenten zelf met rapportcijfers hoe ze ervoor staan.
De scholieren van 2020-2021 laten op onderstaande 4 punten de grootste
vooruitgang zien. Het gemiddelde rapportcijfer voor Netwerk is met 19%
gestegen, Inzicht in sterke punten is met 25% gestegen, Duidelijkheid
toekomstplan is met 19% gestegen en Inzicht in vervolgstappen is met 26%
gestegen ten op zichten van het eerste meetmoment.

jan -20

Relevant
netwerk

9 10

van de scholieren zou het
Giving Back programma
aanraden aan een
mede-scholier!

mei -20

dec -20

Inzicht sterke
punten

In tegenstelling tot vorig jaar zien we helaas ook punten waar scholieren
achteruit gegaan zijn, zo is Samenwerken in een groep aan het eind van
het programma met 12% gedaald. Hierin zien we naar onze verwachting de
invloed van de Coronapandemie terug.
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Het Giving Back Studentenprogramma 2020-2021 was in retrospectief de eerste Corona-editie en dat
bracht uiteraard de nodige uitdagingen met zich mee. Bovendien startten we deze lichting met de openstaande vacature voor Programma Manager Studentenprogramma. Na een jaar vol eerste keren schakelen van offline naar online, is het Studentenprogramma, waarin offline voor Giving Back overigens nog
steeds de norm is, getransformeerd in een werkbaar hybride (online/offline) programma. Met trots kijken
we terug hoe we onze student-mentor koppels met nooit eerder vertoonde online Matchingsavonden en
Teambuildingsdagen toch een goede start hebben kunnen geven van hun mentortraject.
Sinds 2009 biedt Giving Back het Studentenprogramma aan voor talentvolle eerste generatie studenten.
Het doel is om deze studenten met behulp van een
persoonlijke en professionele mentor hun vraagstukken rondom studie, persoonlijke ontwikkeling en toekomst aan te laten gaan en hun netwerk te vergroten.
Dit doen wij samen met onze partners, die onder andere de mentoren mogen leveren voor deze studenten.
Zo kunnen wij onze partners in een vroeg stadium kennis laten maken met een groep ambitieuze studenten
die met hun diverse achtergrond net dat beetje extra
mee kunnen nemen naar de werkvloer. Zo werken wij
aan onze missie om de culturele diversiteit te vergroten in de top van het bedrijfsleven en de overheid.
Het Giving Back Studentenprogramma omvat het Bachelorprogramma en het Masterprogramma. De twee
programma’s worden begeleid door de Programma
Manager Studentenprogramma. Deze is verantwoordelijk voor de werving en selectie van studenten, de
matching, de Matchingsbijeenkomsten en Teambuildingsdagen en gedurende het gehele jaar Giving Back
jaar aanspreekpunt voor studenten, GBSC bestuur,
partners en mentoren. Vanwege de vacature voor
een Programma Coördinator werd de start van de
programma’s in september 2020 begeleid door Karlijn
Offermans, Marketing Communicatie Manager bij
Giving Back, die deze werkzaamheden ad interim erbij
had genomen. Vanaf april 2021 is Kim Goed in dienst
gestreden als Programma Coördinator Studentenprogramma.
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BACHELORPROGRAMMA

Voor dit programma selecteren we talentvolle en
ambitieuze eerste generatie Bachelorstudenten in hun
eerste of tweede studiejaar. Zij krijgen gedurende 2
jaar de volgende programma onderdelen aangeboden:
f Mentortraject: de studenten worden gedurende
2 jaar één-op-één begeleid door een mentor die
werkzaam is bij één van onze partnerorganisaties.
Eén van de toelatingseisen is daarom dat studenten
nog minimaal 2 jaar blijven studeren.
f Activiteitenprogramma: alle Giving Back studenten
zijn automatisch lid van de Giving Back Students
Community (GBSC) die iedere maand meerdere
interessante workshops/ trainingen, businesstrips,
maatschappelijke projecten, bindingsactiviteiten
en andere activiteiten organiseert waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten en aan hun netwerk
kunnen bouwen.
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Lichting Bachelorstudenten 2020-2021

De werving van nieuwe studenten (en dus ook nieuwe
leden van GBSC) wordt uitgevoerd door een speciale
wervingscommissie van GBSC in nauwe samenwerking met de Programmamanager Studentenprogramma. Ieder jaar wordt er door GBSC actief geworven bij
de Giving Back scholen en organiseren zij de workshop Examenboost voor de Giving Back scholieren in
alle steden, om te zorgen voor een doorstroom van
het Scholierenprogramma naar het Bachelorprogramma. Dit kon in het najaar van 2019 nog fysiek plaatsvinden.
Daarnaast verzorgt de wervingscomissie promotie bij
diverse Hogescholen en Universiteiten. Door Corona
moest er nagedacht worden over digitale werving.
Dankzij de member-gets-member actie via bestaande
GBSC leden en inzet van sociale media ontvingen wij
afgelopen jaar 145 aanmeldingen voor het Bachelorprogramma die ons digitaal aanmeldformulier volledig

Instroom Bachelorprogramma 2020

Graduates

19%

Zij-instromers

81%

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Studentenprogramma

hadden ingevuld met een uitgebreide motivatie. De
selectiegesprekken vonden in 2020 voor het eerst online plaats. Dit werd als positief ervaren, de gesprekken
waren flexibeler in te plannen en we kregen online ook
een goed beeld van de studenten.
Een aantal Bachelorstudenten voldeed niet aan de
toelatingseisen van Giving Back, zakte voor het eindexamen of meldde zich af. Zodoende zijn we in 2020
gestart met 127 geselecteerde Bachelorstudenten
waarvoor een geschikte mentor gevonden moest
worden.
Afgelopen jaar bestond 19% van de aanmeldingen
uit Giving Back scholieren en 81% uit zij-instromers
(eerste generatie studenten die niet eerder deelnamen
aan ons Scholierenprogramma).

Werving en selectie mentoren

Het werven van mentoren voor het Studentenprogramma is de verantwoordelijkheid van onze partners. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de
Partnercoördinator (PCO) die binnen elke organisatie
operationeel aanspreekpunt is voor ons programma. Giving Back faciliteert hen maximaal om zoveel
mogelijk medewerkers enthousiast te krijgen voor het
mentorschap. Dankzij de inzet van onze PCO’s zijn er
maar liefst 175 mentoren voor het Bachelorprogramma 2020-2021 geworven.
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We hebben dus 48 mentoren niet kunnen matchen.
Belangrijk om te vermelden dat dit niets zegt over de
kwaliteit van een mentor. We vragen mentoren altijd
om hun persoonlijkheid en interesses zo specifiek
mogelijk te vermelden zodat we het best kunnen
matchen. Soms is er gewoonweg geen overtuigende
match met de aangemelde studenten. We bieden deze
mentoren wel graag de kans om aangehaakt blijven
als vrijwilliger op een andere manier (zoals mentor
voor een scholier, workshop verzorgen, training verzorgen, bedrijfsbezoek, oid).
Een aantal studenten dat niet door de selectie kwam,
omdat zij bijvoorbeeld hun leerdoelen niet scherp hadden, kregen wel de mogelijkheid om zich aan te sluiten
bij GBSC. Zo konden zij toch kennismaken met Giving
Back en deelnemen aan de activiteiten van GBSC. Wij
zullen hen benaderen om de volgende lichting mee te
doen aan het mentortraject.

Matching

De ‘papieren’ matching van studenten en mentoren
neemt Giving Back voor haar rekening. Een intensief
proces waarbij voor iedere student wordt gezocht naar
de meest overtuigende match op basis van persoonlijkheidskenmerken, leerdoelen, interesses en studievraagstukken vanuit het perspectief van de student.
Door het overschot aan mentoren dit jaar hebben we
alle 127 Bachelorstudenten kunnen matchen aan een
mentor.
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Het mentortraject

Het persoonlijke mentortraject is de belangrijkste pilaar in ons Bachelorprogrammma. Dit gaat in september van start met de Matchingsbijeenkomsten, het
moment waarop onze studenten en mentoren elkaar
voor het eerst ontmoeten. Deze matchingsbijeenkomsten werden per partner afzonderlijk georganiseerd
voor hun eigen mentoren en de daaraan gekoppelde
studenten. Dit jaar vonden de matchingsbijeenkomsten voor het eerst online plaats. Na een introductie
over de partnerorganisatie en het Giving Back programma moesten studenten hun mentor vinden in
een online matchingsspel door vragen te stellen over
vooraf gestuurde kenmerken van hun mentor. Daarna
was er in breakout rooms tijd voor een eerste online
kennismaking tussen de koppels en committeren
beide zich om zich gedurende 2 jaar voor elkaar in
te zetten. Iedereen doet weliswaar vrijwillig mee aan
het programma, maar het is daarmee niet vrijblijvend
en student en mentor zijn beiden eigenaar voor het
(welslagen van het) mentortraject.
Kort na de matching volgt de Teambuildingsdag met
als doel om het mentortraject af te trappen en elkaar
beter te leren kennen. Een belangrijk moment voor de
start van een goede relatie tussen student en mentor,
want een match is nog geen relatie. Aan een relatie
zal je moeten werken en het duurt even voordat er een
vertrouwensband ontstaat.
Tot het laatste moment hebben we ingezet op een
fysieke ontmoeting zoals we dit al lange tijd doen op
het Conferentiecentrum Woudschoten in de bosrijke
omgeving van Zeist. Maar toen dit echt niet mogelijk
was binnen de maatregelen, hebben we toch een online Teambuildingsessie moeten doen met daaraan
gekoppeld een Laat-jezelf-zien wandeling.
Er waren 3 online Teambuildingsessies: 3 oktober
(Albert Heijn, Allen&Overy, BakerMcKenzie, Loyens&Loeff), 10 oktober (Cargill, Politie en PwC) en 24
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oktober (AkzoNobel, DIF, ING, Ministerie van Defensie).
In de ochtend werd er aandacht besteed aan storytelling en best practices, waarbij 3 koppels uit eerdere
lichtingen vertellen over hun mentortraject, waardevolle tips geven en vragen beantwoorden. Vervolgens
kregen studenten een informatiebijeenkomst over de
activiteiten van GBSC en volgden de mentoren een
inspiratiesessie over motivatie bij jongeren, gegeven
door Youngworks.

Studentenprogramma
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In plaats van wandelen in de bossen rondom Woudschoten, vroegen wij student en mentor elkaar tijdens
een wandeling mee te nemen neemt naar plekken die
belangrijk zijn en op die manier laat zien wie je bent.
Eerst was er een wandeling door de ‘wereld’ van de
student en vervolgens nam de mentor de student mee
naar zijn/haar buurt, gevolgd door een gezamenlijke
lunch. Al met al geen ideale situatie, maar toch een
geslaagde kennismaking die door de meeste studenten en mentoren positief beoordeeld werd: We hebben
veel leuke selfies ontvangen!

Mentortrajecten Bachelorprogramma
Gestart in 2019

Gestart in 2020

Allen & Overy

4

8

Albert Heijn

24

17

AkzoNobel

11

8

Baker McKenzie

8

5

Cargill

7

7

DIF

2

4

ING

23

11

Loyens & Loeff

4

7

Ministerie van Defensie

21

21

Politie

-

17

PwC

25

22

TOTAAL

129

127
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Na de intensieve start van het tweejarig mentortraject
met de verplichte Matchingsbijeenkomst en Teambuildingsdag, volgt een periode waarbij mentor en
student zelf afspraken maken en elkaar ontmoeten.
Zij ontvangen de Roadmap Bachelorprogramma:
een naslagwerk om hen te helpen het meeste uit hun
tweejarig mentortraject te halen. Hierin staan o.a.
voorbeelden van vragen die koppels samen zouden
kunnen beantwoorden. Op basis hiervan maken de
studenten in samenspraak met hun mentor een persoonlijk ontwikkelplan voor de student, waarin zij hun
doelen kunnen vastleggen.
Nieuw dit jaar waren de mentortraject APK sessies
waarbij studenten online konden inpluggen met medestudenten en samen met de Programma Manager van
gedachten konden wisselen over de voortgang van
hun mentortraject. We geven studenten hiermee de
gelegenheid om vragen te stellen, uitdagingen voor te
leggen of juist anderen te inspireren met succesverhalen. De APK sessies werden goed ontvangen en zullen
wij volgend jaar uitbreiden.
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Ondersteuning mentoren

Onze mentoren in het Bachelorprogramma worden
niet alleen door hun eigen organisatie begeleid, maar
ook door Giving Back. Onderdeel van die begeleiding
is de training Multicultureel Vakmanschap, gegeven
door de BeHr Groep. Het doel van deze training is
het vergroten van inzicht in de verschillen in culturele
normen en waarden en vaardigheden om hiermee
effectief om te kunnen gaan. Complexe vraagstukken
op het gebied van culturele diversiteit worden vertaald
in pragmatische handreikingen voor het mentortraject,
maar ook voor de eigen organisatie. Deze werden dit
jaar online aangeboden. Daarnaast worden er intervisie bijeenkomsten voor mentoren georganiseerd door
de partnerorganisaties in samenwerking met Giving
Back, waar mentoren ervaringen kunnen uitwisselen
over hun mentortraject. Onderwerpen die aan bod
komen zijn hoe verloopt het contact met hun student,
wat werkt wel en wat werkt niet en welke activiteiten
kun je ondernemen. Afgelopen jaar hebben er diverse
intervisie sessies online plaatsgevonden.
.

Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma voor het Studentenprogramma wordt verzorgd door GBSC. Gedurende het
Giving-Back jaar kunnen studenten zich inschrijven
voor vele uiteenlopende workshops en activiteiten
van GBSC. Deze activiteiten zijn niet verplicht, maar
om een certificaat te kunnen behalen aan het einde
van het mentortraject vragen wij van studenten wel
een actieve deelname aan de workshops. Het vereiste
is een 40% aanwezigheidsondergrens. Via GBSC krijgen studenten ook de kans om actief te zijn in één van
de Commissies en op den duur zelfs een bestuursjaar
op zich te nemen. Ook hier heeft Corona een grote rol
gespeeld en hebben er weinig fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden. In het navolgende Jaarverslag van
GBSC worden deze activiteiten nader toegelicht.
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Hoe ziet zo’n persoonlijk mentortraject eruit voor een student en haar mentor? We interviewden
Tavi Kurda (student) en Manja van Steijn (mentor werkzaam bij Cargill) uit het Bachelorprogramma 2020-2022 om hun ervaringen te delen.
Een korte vraag waar Giving Back altijd in
geïnteresseerd is: Wat breng jij mee?
Kortom: wie ben je, wat is je achtergrond en
wat heeft je gevormd tot de persoon die je nu
bent?
Manja: Opgegroeid in een Nederlands ondernemend
gezin. Dit heeft mij gevormd tot een gedreven, positief,
open & veerkrachtig persoon. Daarbij breng ik veel
werkervaring, coaching ervaring, een groot netwerk &
enthousiasme mee.
Tavi: Opgegroeid in een Koerdisch gezin met ouders
die niet in Nederland zijn opgegroeid. Daardoor heb ik
een brede kijk op de wereld gekregen. Hierdoor ben ik
op jonge leeftijd zelfstandig geworden omdat ik veel
dingen zelf heb moeten uitvinden. Ik ben spontaan,
sociaal en neem veel initiatieven.

Jullie zijn in september 2020 gematcht. Weet
je nog wat het eerste was dat je aan elkaar
opviel tijdens de matchingsbijeenkomst?
Manja: Leuke spontane jonge dame. We hadden
raakvlakken qua hobbies (reizen, uiteten met vriendinnen, lezen) en ik heb in ICT gewerkt en Tavi studeert
Informatiekunde. Allebei staan we open om te leren.
Ik heb in Amsterdam gestudeerd en gewoond en Tavi
studeert en woont daar nu.
Tavi: Ik vond het leuk, we hadden veel gemeen. Het
contact ging heel soepel. Ik vond het fijn dat Manja
een luisterend persoon is. Er was gelijk een klik, was
niet ongemakkelijk. Alsof we elkaar al kenden.
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Welke overeenkomsten of tegenstellingen
hebben jullie die goed van pas kwamen in
jullie mentortraject?
We hebben veel hobbies gemeen. We zijn allebei
spontaan, sociaal, open om te leren. We zijn allebei
opgegroeid in een andere cultuur waardoor we elkaar
vanuit verschillende invalshoeken advies/hulp kunnen
geven.

In wat hebben jullie elkaar het meest gevonden in het mentortraject? Benoem een concreet pad wat je met elkaar op bent gegaan.
We hebben niet een uitgesproken pad met elkaar
afgesproken. We zijn gelijkwaardig gestart met de
afspraak dat we contact met elkaar hebben op het
moment dat er dingen gebeuren. Een voorbeeld
hiervan is dat Tavi contact zocht over haar bijbaan en
Manja haar netwerk heeft ingezet. Daarnaast hebben
we ook regelmatig contact over wat er in eenieders
leven speelt.

En welke persoonlijke ontwikkeling heb je
dankzij het mentortraject doorgemaakt?
Tavi: heeft meer het besef gekregen hoe belangrijk het
is om een netwerk te hebben en op te bouwen. Om
contact te hebben met mensen die in een andere omgeving wonen dan jij woont omdat dit een andere kijk
biedt. Tavi ziet ook hoe groot het netwerk van Manja is
en wat het je kan brengen. Tavi heeft ook veel nieuwe
vriendinnen gemaakt door Giving Back en de activiteiten die worden georganiseerd.
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Manja heeft nog meer inzicht gekregen in de verschillende culturen en de impact daarvan op studeren en
werken en de mogelijkheden hiertoe. Daarnaast nog
meer ontwikkeling van coaching vaardigheden.

niet gebruikelijk om meteen de confrontatie aan te
gaan. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden en in sommige situaties door te vragen. Je krijgt
hierdoor ook meer begrip voor elkaar.

Tavi: durf vragen te stellen aan je mentor en als je
ergens mee zit; zoek echt contact. Je mentor is er om
jou te helpen. En hou het leuk, spreek af, je leert van
elkaar en van een andere cultuur.

Giving Back zet zich in om (culturele) diversiteit aan het werk te zetten. Door deel te
nemen aan onze cross-culturele programma’s draag je hier als mentor en student
persoonlijk aan bij. Hoe belangrijk is culturele diversiteit voor onze maatschappij vind jij?
En voor jou persoonlijk? En in hoeverre heb je
hier dagelijks mee te maken?

Zijn er inzichten vanuit het mentorschap die
je visie op culturele diversiteit hebben veranderd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Tot slot. Zijn er nog andere dingen die je toe
wilt voegen of ervaringen die je wilt delen, die
niet aan bod zijn gekomen?

Manja: Niet per se veranderd, meer een bevestiging
van de belangrijkheid. De belangrijkheid om ‘equity’
prioriteit te geven. Iedereen gelijke kansen te bieden
door focus op het wegnemen of anders inrichten van
systemische barrières.
Tavi: Een voorbeeld is Manja en het contact met haar
dochters. Dit is heel open, gelijkwaardig en direct. En
bij ons is het wat minder direct en sommige woorden
hebben een hele andere betekenis als je ze bekijkt
vanuit de Nederlandse cultuur.

Wij zien onze relatie niet alleen als formeel mentorschap. Wij spreken ook af als ‘vriendinnen’ en gaan
ergens wat eten/drinken/kletsen.

Manja: Culturele diversiteit is essentieel voor onze
maatschappij. Om vooruit te kunnen gaan is het nodig
om alles vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en
open te staan voor verschillende visies, werkwijzen. Ik
heb hier in mijn werk dagelijks mee te maken bij het
vormgeven van HR strategie en de uitvoering daarvan. Onze medewerkers moeten een reflectie zijn van
de maatschappij om daarin succesvol/innovatief te
kunnen ondernemen.
Tavi: Culturele diversiteit is heel belangrijk omdat je
meer leert over andere culturen en de persoon die ze
daardoor zijn geworden. Bij sommige culturen is het

Wat is de boodschap die jullie andere potentiële Giving Backers, (aankomende) studenten
en mentoren, mee zouden willen geven?
Manja: Probeer de wereld te bekijken door de bril van
je student. Speel in op wat de student nodig heeft. Zet
je netwerk in voor hulp.

Maak verbinding door te luisteren,
wees nieuwsgierig.
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STATISTIEKEN STUDENTEN LICHTING 2020-2021
Opleidingsniveau

Onderverdeling studenten naar studie

29%

HBO

Rechten

Economie/
bedrijfskunde

22%

Universiteit

Vooropleiding

MBO

20%

Man

21%

28%

9%

Informatica/ICT

Overig

8%

18%

Erasmus Universiteit Rotterdam: 17%
Universiteit Leiden:10%
Hogeschool Amsterdam 8%
Universiteit van Amsterdam: 7%
Overig: 38%

41%
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Aan welke instellingen studeren
de Bachelorstudenten van Giving Back?
Vrije Universiteit Amsterdam: 20%

7%

Onderverdeling

Rotterdam

Den Haag

20%

65%

Overige
steden

Utrecht

VWO

Amsterdam

25%

59%

23%

Technische
studies

10%
HAVO

Vrouw

Geneeskunde/
Gezondheidswetenschappen

Giving Back-studenten per stad (woonplaats)

24%

71

%
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MASTERPROGRAMMA

Het Masterprogramma bestond ook dit jaar uit een reeks van zeven Masterclasses (MsC) die door onze
partners zijn gehost en samen met Giving Back inhoudelijk vormgegeven. Ieder MsC heeft een eigen
thema en de reeks is opgebouwd om te ondersteunen bij de transitie van student naar Young Professional. Een uitdagend en afwisselend programma, waarbij het doel is de studenten zoveel mogelijk uit hun
comfortzone te halen om op die manier alles uit zichzelf te halen en hun talent maximaal te ontdekken
en te benutten.
Inzichten en verrijking

Het uitgangspunt van het programma dat 10 maanden duurt, is de Masterstudent zelf waarin hij/zij, in de
zeven stappen die gemaakt worden in de MsCs, door
middel van zelfinzicht (vanuit verschillende perspectieven onderzocht) een groei doormaakt waardoor men,
verrijkt met meer tools, inzichten en professionele
contacten, klaar is om na de afronding van hun Master
de arbeidsmarkt met zelfvertrouwen te betreden.

‘Class of 2020’

In de zomer van 2020 hebben we voor het Masterprogramma 2020-2021 21 talentvolle en ambitieuze
Masterstudenten geselecteerd, die we gedurende het

jaar allen hebben zien groeien en ontwikkelen. Ieder op
zijn eigen wijze en momentum.
Iedere student hebben we gematcht aan een persoonlijke Mastermentor. Deze mentoren zijn werkzaam op
senior- of C-level bij een van de partnerorganisaties.
Zoals de studenten zelf aangaven: ‘lat lag hoog, leuk

proces vooral het persoonlijke filmpje, uitgebreid en
zorgvuldig, uitdagende selectie, goede manier om
een match met de mentor tot stand te laten komen’.

Ook hebben we alle studenten ingedeeld in vier Business Case groepen. Gedurende het jaar werken de studenten per groep samen aan een Business Case van

Wat

Wanneer

Te gast bij:

Onderwerp

Masterclass 1

Vr 6 november

Min. van Defensie

Wie ben ik?

Masterclass 2

Do 3 december

AkzoNobel

Duurzaamheid in Business

Masterclass 3

Vr 15 januari

ING

Maatschappelijk Betrokken

Masterclass 4

Vr 12 februari

Allen&Overy

Personal & Business

Masterclass 5

Vr 5 maart

Albert Heijn

Human Resources

Masterclass 6

Vr 9 april

Cargill

Mens en professional

Masterclass 7

Vr 4 juni

PwC

Business Case presentaties
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een van de partnerorganisaties. De Business Cases
waren dit jaar uitgeschreven door Albert Heijn, Cargill,
Ministerie van Defensie en PWC.

MasterClasses

Voor de ‘Class of 2020’ hebben, door de geldende coronamaatregelen gedurende het jaar, de MsCs overwegend online plaatsgevonden. We hebben samen met
de partnerorganisaties die één van de Masterclasses
hostten continu overleg gehad over de online, hybride
of offline mogelijkheden en hoe we de online sessies
zo interactief mogelijk konden aanbieden.
Tijdens MsC1 gingen de studenten aan de slag met
hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Ze vullen van
tevoren een persoonlijkheidstest in van Facet 5 en de
resultaten hiervan worden besproken en uitgediept tijdens een workshop gedurende de eerste Masterclass.
MsC2 gehouden op 3 december heeft op locatie bij
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist plaatsgevonden, omdat het niet mogelijk was om op een locatie van AkzoNobel samen te komen. Dit was tevens de
MsC waar de Business Case coaches acte de présence gaven om de vier Business Cases te presenteren.
Ieder jaar weer een belangrijk en spannend element
van ons Masterprogramma.
Het jaarlijkse Maatschappelijk Project dat dit jaar op
15 januari plaats zou vinden, is vanwege de strikte
Coronamaatregelen niet doorgegaan en de overige
Masterclasses zijn ook allemaal online bijgewoond.
Ondanks dat feit kijken we gezamenlijk terug op een
mooi traject. Immers het niet doorgaan van het Masterprogramma is te allen tijden de verkeerde keuze! Uiteraard hopen we dat de Masterclasses komend jaar
wel weer offline bij onze partnerorganisaties kunnen
plaatsvinden.
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Rapportcijfers

We kijken terug op een mooi Masterprogramma,
waarin iedereen uitgedaagd is op veerkracht, flexibiliteit, op afstand samenwerken en gemotiveerd blijven.
Het rapportcijfer van de studenten voor het gehele
Masterprogramma is een 7,3.
De onderdelen die het hoogst scoorden en tevens
aangegeven werden om sowieso weer terug te laten
komen in het programma voor de volgende lichting,
zijn de Persoonlijkheidstest door HumanCollective
Facet5, de Business Case en het Recruitmentpanel.
De studenten gaven het rapportcijfer 8.0 voor hun
Mentortraject. De belangrijkste zaken die door de
studenten aangegeven werden ten aanzien van het
Mentortraject: meerwaarde, netwerk, contact, relatie,
nieuwe inzichten, kritisch blik van een mentor, contact
partnerorganisatie.
De mentoren waardeerden het Mentortraject met een
8.4. De kernzaken die door hen benoemd werden:
inspiratie, reflectie, nieuw perspectief op dagelijkse
zaken, nieuwe vakgebieden, bouwen van vaardigheden, nieuwe inzichten op het gebied van D&I op de
werkvloer.
Gemiddeld beoordelen de studenten hun persoonlijke ontwikkeling dankzij het Masterprogramma met
een 8.5.
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INTERVIEW MASTERSTUDENT
Nog leuker is om de studenten zelf over het Masterprogramma te laten vertellen. We vroegen de winnaars van de Business Case 2020 om hun ervaringen hierover te delen. Oussama El Maimoumi, woordvoerder van de Business Case groep Albert Heijn, vertelt hoe zij het als groep hebben ervaren:
Hoe hebben jullie het ervaren om de business case
te mogen doen ism partner AH?
Wij hebben het als zowel ontzettend leerzaam als
leuk ervaren om de Business Case te mogen doen in
samenwerking met AH. We hebben de mogelijkheid
gekregen om aan een uitdagende en unieke Business
Case te werken. Hierdoor hebben wij een interessante
inkijk kunnen krijgen in AH als bedrijf. De medewerkers van Albert Heijn waren heel enthousiast, open en
bereidwillig om te helpen.
Wat heeft jullie positief verrast?
Wij zijn positief verrast door hoeveel AH bezig is met
het richten op de moslim consument (culturele diversiteit) en hoeveel AH al weet van dit onderwerp. Dat was
hartstikke leuk om dat in te zien.
Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd
tijdens het maken van de Business Case?
De belangrijkste les die wij hebben geleerd tijdens het
maken van de business case is dat diversiteit werkt.
Door de diversiteit in ons groepje (gender, studieachtergrond, afkomst) konden we de case vanuit verschillende perspectieven benaderen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we tot het beste resultaat zijn gekomen.

Wat was het meest spannend?
Een van de spannende dingen was om van al onze
verschillende inzichten een coherent verhaal te maken
dat duidelijk zou zijn voor AH.
Ruim 90% van de deelnemers aan het Masterprogramma 2020-2021 zouden deelname aan het
Masterprogramma aanraden aan andere studenten.
Waarom zou volgens jullie een student zich moeten
aanmelden voor ons Masterpogramma?
Een aankomende Masterstudent zou zich moeten
aanmelden voor het Masterprogramma omdat de
combinatie van Masterclasses, de Business Case en
het mentortraject met een ervaren top professional
van een van de partnerorganisaties van Giving Back
een ontzettend leuke en leerzame mogelijkheid biedt
om op zowel persoonlijk als professioneel vlak grote
stappen te zetten. Daarnaast zorgt dit programma
voor het vergroten van je netwerk en geeft het een
inkijkje bij de grootste organisaties van Nederland.

“Het Masterprogramma van Giving Back was een goede aanvulling
op mijn jaar! Ik adviseer het iedereen om deel te nemen.”
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Giving Back werkt sinds een paar jaar samen met Humancollective, een adviesbureau dat zich onder
meer richt op het effectiever maken van teams. Eén van de dingen die ze doen is het in Nederland op de
markt brengen van Facet5; een gemakkelijk te gebruiken persoonlijkheids-vragenlijst, die door organisaties wereldwijd wordt gebruikt bij selectie, ontwikkeling van medewerkers en teambuilding. Naast
het werken voor grote, internationale klanten, heeft Humancollective ook een aantal klanten voor wie ze
kosteloos Facet5 en hun tijd ter beschikking stellen. Stichting Giving Back is één van deze klanten. We
vroegen Karim El-Khetabi, directeur van Giving Back naar zijn ervaringen met Facet5.
Kun je iets vertellen over de samenwerking tussen
Giving Back en Facet5?
Het contact met Facet5 loopt via Michiel Castelijns,
die aan ons werd voorgesteld door onze partner,
het Ministerie van Defensie. Overigens kent hij ons
ook nog van zijn tijd als consultant bij PwC, ook een
partnerorganisatie van Giving Back. We zagen direct
van beide kanten aanknopingspunten om Facet5 aan
te bieden aan onze Masterstudenten als start van ons
Masterprogramma. Inmiddels werken we drie jaar
samen.

Hoe helpt Facet5 jullie studenten bij hun ontwikkeling?
Voor de meeste studenten is het de eerste keer dat
ze zoiets doen. Het helpt hen om Inzicht in bewust en
onbewust gedrag te krijgen. Ze leren over hun kwaliteiten en uitdagingen en hun zelfinzicht wordt groter.
Tevens biedt het concrete handvatten om zaken op
te pakken waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Het
rapport biedt ook een belangrijk handvat voor een
gesprek met de eigen mentor en de verdere omgeving
van de student.

Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van het
inzetten van een persoonlijkheidsvragenlijst in het
traject voor studenten?
In algemene zin is zo’n vragenlijst altijd goed om te
doen. Hij houdt je een spiegel voor en geeft inzicht in
bewust en onbewust gedrag en in hoe je naar je werk
kijkt. Wij zetten Facet5 specifiek in bij onze Masterstudenten als start van een 10 maanden durend traject,
waarbij persoonlijke ontwikkeling en professionele
ontwikkeling de leidraad zijn. Met het verkregen inzicht
en de nodige uitleg tijdens een workshop starten onze
studenten met een duidelijke missie en punten die ze
kunnen ontwikkelen.

Hoe helpt het Facet5 teamrapport bij een betere
samenwerking?
Onze studenten worden vanaf het begin van het
Masterprogramma ingedeeld in groepjes van 4 tot 5
deelnemers, waar zij het gehele traject een onderdeel
van blijven. De zogenaamde Businesscasegroep. Het
teamrapport van Facet5 geeft studenten inzicht in
hoe ze binnen de groep met anderen kunnen samenwerken. Ze leren om te gaan met andersdenkenden
en hun rol in het team. Complementariteit, diversiteit
en werken vanuit je kracht zijn dan zaken die je kan
gebruiken; jouw rol binnen het team komt beter uit de
verf en de kwaliteit van de samenwerking wordt groter.
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En: wat vinden studenten er eigenlijk zelf van?
Hier kunnen we kort over zijn. Dit onderdeel scoort gemiddeld tussen de 8,5 en 9 op een schaal van 1 tot 10.
Na elke Masterclass vragen wij de studenten om een
oordeel te geven over elk onderdeel van de dag aan de
hand van een evaluatie. Kortom; zeer waardevol om zo
een start te kunnen maken!
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RESULTATEN ENQUÊTES MASTERPROGRAMMA 2020-2021
Als je terugkijkt naar jouw deelname aan het Masterprogramma,
welk cijfer zou jij jouw persoonlijke ontwikkeling geven?

Wat heeft het Giving Back Masterprogramma jou gebracht?
Bewustzijn van mijn positie in een toekomstige bedrijf, meer
inzicht in mijn krachten en verbeterpunten en het verbreden
van mijn netwerk.

Student

50%

7,6

30%

Boeiende en inspirerende gesprekken; Persoonlijke en
professionele groei Nog meer respect en begrip voor
verschillende culturen. En niet te vergeten veel plezier.

Mentor

Gemiddeld
rapportcijfer
ontwikkeling:

40%

20%
10%
0%

Gemiddeld
rapportcijfer
masterclasses:

50%

7,3

40%
30%
20%
10%
0%

5

6

7

8

9

7

Gemiddelde rapportcijfers verschillende
aspecten mentortraject:

Welk rapportcijfer geven de studenten
voor het geheel van de Masterclasses?
60%

6

10

8,9

Relatie met mentor

8,9

Mate van contact

7,8

Contact met bedrijf waar mentor werkt*

5,

Contact via netwerk van de mentor*

6,

4

5

6
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8
2

7

9

10

Beoordeling match met student
(gezien vanuit de Mastermentor)

Meerwaarde mentor

0
1
2
3
*invloed van Corona

8

8

9

8

55%
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rapportcijfer
match:

8,

5
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PILOT MBO PROGRAMMA

Eén van de doelen van Giving Back voor de toekomst is om naast middelbare scholieren en studenten
ook een andere grote en niet minder belangrijke doelgroep aan ons programma toe te voegen, namelijk
vierdejaars MBO studenten die de overstap naar het HBO willen maken. Hiertoe zijn we in 2019 gestart
met een pilot MBO programma in samenwerking met het ROC Amstelland. In 2020 is er een vervolg van
deze pilot opgestart.
Peer-to-peer mentoring

Het idee achter een MBO programma is om een betere
doorstroom te creëren van het MBO naar het HBO
door de studenten voor een afgebakende periode in
contact te brengen met HBO/WO studenten om zo
met peer-to-peer mentoring meer inzichten te bieden
in een vervolgstudie en de mogelijkheden hiervan en
vooral kennis te laten maken met deze wereld.
In 2020 hebben wij de pilot van 2019 een vervolg
gegeven met dezelfde groep MBO studenten. In samenwerking met Malike Gunzul en Anoeshka Chinnoe
van het ROC Amstelland, waren er vorig jaar 11 MBO
studenten geselecteerd die in het derde jaar zaten van
niveau 4. Deze student-mentees zijn toen één-op-één
gekoppeld aan tweede- en derdejaars HBO/ WO student-mentoren van Giving Back, die de filosofie van
Giving Back in de praktijk wilden brengen door middels
het mentortraject zelf ook weer iets terug te geven.
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De Kick-off en tevens matchingsbijeenkomst vond
op 7 december online plaats. Gedurende het nieuwe
studiejaar zouden de koppels middels een peer-2-peer
mentortraject met elkaar op pad gaan. Parallel aan
dit mentortraject waren vorig jaar een aantal sociale
activiteiten gepland, zoals bezoeken aan uiteenlopende bedrijven en verschillende workshops waarin de
vraagstukken rondom de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de MBO studenten behandeld
werden.
Vanwege Corona hebben we helaas niet door kunnen
zetten. Het online aanbod sloot niet aan op de behoefte van de MBO studenten om fysieke evenementen te
kunnen bijwonen. We moeten na de Corona pandemie
verder kijken hoe we dit belangrijke programma nog
verder kunnen brengen.
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JAARVERSLAG GIVING BACK STUDENTS COMMUNITY 2020 - 2021
Het academisch jaar 2020-2021 was een volledig ‘’Corona-jaar”; een jaar vol maatregelen, online activiteiten en constante aanpassingen op basis van de nieuwe maatregelen. Voor het GBSC bestuur daarbij
ook een erg uitdagend jaar; hoe ga je om met de maatregelen en speel je tegelijkertijd juist in op de
behoefte van de leden?
Namens de voorzitter – door Safae el M’Rabet

Als voorzitter had ik een drietal pijlers aan het begin
van dit jaar:
f Diversiteit & Inclusie
Samen met Stichting Giving Back heb ik dit jaar 2
geweldige projecten mogen lanceren; een Expertpanel gericht op D&I voor onze partners en een
Executive Women Mentoring programma waarbij
dames die lid zijn in gesprek gaan met vrouwen uit
de top van het bedrijfsleven. Deze 2 projecten zijn
doorlopend en zullen dus ook de aankomende jaren
onderdeel blijven van GBSC om zo constant bezig
te blijven met de thema’s diversiteit & inclusie.
f Professionaliteit
Wij zijn dit jaar gestart met een stille transitie,
vooral in het imago van GBSC. Hoe kennen en herkennen mensen (zowel leden als niet-leden) GBSC?
Staan wij enkel bekend om onze leuke reizen en gezellige bindingsactiviteiten of staan wij bekend om
de professionaliteit en de inhoudelijke trainingen en
workshops die de leden krijgen? De leden merkten
deze verandering vooral in de soort activiteiten die
werden georganiseerd. In plaats van een karaoke
avond werd er door de bindingscommissie bijvoorbeeld een boekenclub opgericht. Als voorzitter
heb ik gemerkt dat deze verandering tijd kost; niet
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iedereen gaat hier even snel in mee. Helaas zien
we nog steeds dat de activiteiten zoals een feest
of bindingsavond meer aanmeldingen ontvangen
dan een training of maatschappelijke activiteit. Wij
hopen dat deze transitie ook onder de leden meer
zal voortvloeien en dat de leden ook hierin zullen
veranderen.
f Maatschappelijke impact
Daar waar Giving Back letterlijk staat voor het
teruggeven, kunnen we er niet omheen dat de
maatschappelijke impact die wij maken erg belangrijk is. Naast alle geweldige commissies en commissarissen ben ik specifiek ontzettend trots op
de MA-commissaris, Salsabil Hammoudi en haar
commissie voor hetgeen zij dit jaar hebben neergezet. De MA-activiteiten waren constant zichtbaar en
hebben zich gericht op verschillende doelgroepen.
Hiermee hebben wij oftewel zij deze pijler erg goed
uitgevoerd!

Corona

We kunnen er niet omheen, Corona. Helaas betekende
dat dit jaar voor ons dat vele activiteiten online plaatsvonden. Dit betekende ook dat wij niet alle plannen
konden uitvoeren, soms teleurgesteld een activiteit
moesten cancellen omdat het online niet mogelijk was
en er vaak ook van baalden als de online opkomst vrij
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laag was. Als voorzitter heb ik mij vooral proberen te
focussen op; Hoe dan wel? Samen met mijn bestuur
en haar commissies is het daardoor wel gelukt;
wij hebben gedraaid zoals normaal (frequentie van
activiteiten) maar in een andere vorm. Dit vergt veel
flexibiliteit en creativiteit en daardoor is dit een succes
geworden. Wij hopen voor zowel de leden als voor het
nieuwe bestuur dat er in het volgende academische
jaar meer fysiek mogelijk is maar kunnen ook, dankzij
dit jaar, stellen dat de kwaliteit niet minder is geworden door de online activiteiten.

Dankwoord

Ik wil als laatst alle leden, de stichting GB en mijn gehele bestuur ontzettend bedanken voor dit mooie jaar.
Het was een uitdaging. Het voelde vaak een beetje gek
door alle online activiteiten en wij misten allemaal het
sociale contact maar wij hebben alles eruit gehaald
wat we konden en dat hebben we samen gedaan. Ik
ben trots op de community en trots dat ik een jaar
lang voorzitter mocht zijn. Dank! Safae el M’rabet

Terugblik Secretaris – door Galil Chiboub

Ik wil al onze trouwe leden bedanken voor hun inzet,
aanwezigheid en vertrouwen in het bestuur van dit jaar
ondanks de Corona beperkingen en het onmogelijk
maken om fysiek bij elkaar te komen.
De belangrijkste gebeurtenissen binnen mijn functie
waren de oprichting van de IT-Commissie, waarmee
we een nieuwe, complete website hebben geïmplementeerd en een GBSC App voor alle toestellen, waarmee online aanmelden voor activiteiten en uitschrijven
gemakkelijker is geworden voor onze leden. Ook is er
gewerkt aan een betere integratie van het crm systeem van Giving Back en de GBSC website.
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Belangrijke gebeurtenissen:
f Nieuw record voor het aantal gemotiveerde &
actieve leden
f Kwaliteit van de activiteiten verhoogd ondanks corona met name dankzij digitalisering en streaming.
f Ondanks Corona zijn er meer activiteiten dan vorig
bestuursjaar georganiseerd.
f GBSC-beleggingsclub
f Continuïteit GBSC -GB
f Database GBSC (bestuur & commissieleden)
f Start innovatie binnen GBSC
f Integratie CRM – Website GB-GBSC
f Online uitschrijven
Grootste prestaties:
f Nieuwe volledig werkende website.
f IT-commissie voor al onze technische zaken en
developing van GBSC
f Nieuwe volledig werkende GBSC website.
f GBSC APP.
f Sterke integratie tussen GB & GBSC zodat gegevens van onze leden accuraat blijven
f Discord Kanaal voor onze leden waarbij we 1 sociaal platform hebben voor interacties
f Beleggingsclub GBSC (the Investors) voor het
opdoen van kennis voor beginners op een leerzame
en leuke manier.
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Leermoment:
“Vertrouwen & communicatie is key’’ Als onderdeel
van het bestuur, staat de missie en visie van dat jaar
voorop. Het is belangrijk dat we een juiste communicatie met elkaar onderhouden zodat er naar de buitenwereld de juiste informatie gedeeld wordt waarbij
het bestuur sterk overkomt. Helaas, is het een keer
voorgekomen dat dit niet het geval was en de leden
dit snel oppakten. Gelukkig was het bestuur snel in het
herstellen van de fout en zijn er stappen gemaakt om
dit als een leermoment mee te nemen om de communicatie onderling te verbeteren. Dit voorval heeft
niet veel impact gehad, doordat de bestuursleden
100% op elkaar rekenen en vertrouwen dat informatie
kloppend is. Dit was een sterk, maar ook belangrijk
aspect gedurende de periode waarbij het bestuur
tegen veel obstakels aan liep zoals de beperking rond
om het coronavirus. Ondanks dat heeft het bestuur
optimaal kunnen presteren binnen deze kaders. Dit
was niet alleen voor mij maar ook voor ons als geheel
een belangrijk leermoment om tot elkaar te komen en
problemen tijdig en vertrouwd oplossen. Ook heb ik
tijdens mijn bestuursjaar geleerd om me te focussen
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op wat het bestuur en mijn commissie van mij nodig
hebben in plaats van alleen het ontwikkelen van mijn
eigen functie. Dit om zo onze gezamenlijke doelen
uiteindelijk te kunnen behalen. Ik heb geleerd om te
vertrouwen in mijn commissie en bestuursleden en
dat je samen verder komt dan alleen.

Activiteiten – door Laila Rachidi

Vol goede moed, maar met het coronavirus loerend
op de achtergrond, startte ik in september aan het
GBSC-avontuur als Commissaris Activiteiten.
Het jaar begon met het NetworKing event, waar er
maar liefst 80 GBSC’ers aanwezig waren, natuurlijk op
gepaste afstand van elkaar en rekening houdend met
COVID-19. Het doel van deze avond was om de nieuwe leden te verwelkomen en hen de kracht van het
netwerken mee te geven. Dit bleek achteraf geslaagd
te zijn, gezien deze avond de toon had gezet voor de
rest van het jaar en de basis heeft gelegd voor nieuwe
vriendschappen.
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Na dit eerste event werd de Mindset Training georganiseerd, die tevens live werd uitgezonden zodat
leden thuis ook mee konden genieten en om het
beperkt aantal plekken te compenseren. In deze zelfde
periode lukte het om 6 getalenteerde en gemotiveerde
commissieleden te werven. Als team hebben wij twee
andere fysieke activiteiten neergezet, voordat er in november werd aangekondigd dat deze bijeenkomsten
niet meer toegestaan waren.

Mijn grootste doelen dit jaar waren het neerzetten van
originele activiteiten en om de partnerbedrijven van
Giving Back meer in beeld te brengen. Dit is erg goed
gelukt. Wat ook geweldig was om te zien, was dat
GBSC-alumni dit jaar ook verschenen om activiteiten
te verzorgen. Enkele voorbeelden hiervan waren de
trainers van de Stakeholder Game, de Personal Leadership Training en de workshop Crypto voor Beginners.
Dit weerspiegelt echt de Giving Back spirit!

Uiteindelijk zijn de volgende activiteiten neergezet:

Er meerdere waren die eruit sprongen: Zo bedachten
GBSC’ers tijdens The Stakeholder Game hele toffe en
creatieve ideeën voor een onderneming. Naar aanleiding van de activiteit Over de Streep & Trauma’s
durfden leden zich echt open te stellen en hun emoties
bespreekbaar te maken. De workshop Crypto voor
Beginners heeft ertoe geleid dat velen zijn begonnen
met beleggen. Onze samenwerking met Kieswijzer de
Podcast heeft veel GBSC’ers enthousiast gemaakt,
waardoor zij zich meer zijn gaan verdiepen in de
politiek.

Activiteiten GBSC 2020-2021
The Networking workshop
Mindset Training
Stakeholder Game
Workshop Communiceren & Lesgeven
Interactieve Lezing: Ondernemen
DiSC Training door PwC
Workshop Behavioural Economics
ING MoneyTalks
Interactieve Lezing: Antropologie
GBSC x Kieswijzer de Podcast
GBSC x Nationale Politie: Privacy & Sensing
Personal Leadership Training
Workshop Crypto voor Beginners
Over de Streep & Trauma’s
(Farmaceutisch) onderzoek doen
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Kortom: te veel om op te noemen! Ik ben ontzettend
trots op wat mijn commissie neer heeft gezet. Om
terug te komen op mijn eerste zin, het was dus een
bijzonder, maar vooral geslaagd jaar.

Sociale Activiteiten – door Narjiss Ben Ali

Het was een heel bijzonder jaar, want we hebben
tijdens Corona nog steeds activiteiten neergezet. We
hebben het jaar feestelijk afgetrapt met een gala in het
Julianaplaza in Den Haag. Tijdens je vakantie bezig
zijn met het organiseren van een event voor 100 man
zonder commissie is zwaar. Maar het is mij gelukt
samen met hulp van mijn vriendinnen. Dit was een
geslaagd feest waarin wij als bestuur onszelf hebben
geïntroduceerd. Leuke avond met prachtige mensen,
good food en een prijsquiz, what else do you want! De
eerste en laatste fysieke activiteit in 2020 die wij als
nieuwe bindingscommissie hadden georganiseerd
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was een escaperoom in Amsterdam Centraal. Een
gezellig avond waarin we toen al goed rekening moesten houden met Corona door de groepen in tweeën te
splitsen en strak te werken met de anderhalve meter
regel. Hierna gingen wij een lange tijd online.
Ondertussen werden de laatste puntjes op de i gezet
voor het Ardennen weekend, het zou een supertof
weekend worden met veel plezier, nieuwe connecties
tussen leden en nog veel meer, gewoon hetgeen van
wat wij gewend zijn van de Ardennen reis. Helaas
sprong België op oranje en was het onverantwoord om
nog te gaan. De veiligheid en gezondheid van de leden
staan immers op nummer 1. Corona bleek ook nu
gewoon een feit te zijn die niet snel wegging. Zowel de
Binding- als Reiscommissie moesten snel schakelen
naar ons Coronaplan. Alle bindingsactiviteiten werden
online en de reizen werden nu gehouden in Nederland.
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Ondanks dat dingen online moesten gebeuren, bleven
wij met creatieve ideeën komen. Zo heeft de Bindingscommissie een eigen boekenclub gestart binnen
GBSC, hebben wij een schilderworkshop gehouden
met een Alumnus van GB en hielden wij vaak een Gamenight om de leden toch nog betrokken te houden.
Het waren gezellige avonden vanuit verschillende
slaapkamers over verschillende steden.
In juni konden we weer fysiek met maatregelen
samenkomen, wij hebben er meteen voor gekozen
om er een mini reisje van te maken. Klimmen in
de Biesbosch, een 2 uur lange autorit met muziek
en vrienden gehouden waarna wij met de rest van
de groep lekker konden klimmen en te klauteren.
Hartstikke leuk om iedereen weer te zien in real life en
samen iets te doen wat we niet vaak hebben gedaan.
De laatste bindingsactiviteit was samen springen in

Maatschappelijke Activiteiten GBSC 2020-2021

Doelgroep

SintvoorIeder1

Kinderen

Inzamelingsavond

Kinderen in het buitenland

Merry Xmas

Ouderen

Sollicitatietraining MBO

Jongeren

CakeBoss

Daklozen

Helping Hands 4 Mommys

Moeders

Vrolijk Pasen!

Autistische kinderen

IMC Weekendschool

Kinderen

Insta Live - Stichting Imam Jawad

Kinderen in het buitenland

Beach Clean Up

Milieu
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Jumpsquare Rijswijk, lekker actief springen en elkaar
onderuit halen op de trampolines.
De reizen hebben het meeste energie gekost. De
commissie was gesplitst in 2 teams: juniorteam en seniorteam. Beide teams waren bezig met verschillende
reizen over EU en beyond, maar helaas konden die niet
doorgaan. Ondanks deze telleurstelling in het begin
moesten wij keihard doorschakelen en checken wat er
allemaal mogelijk was. Nu hebben wij een reis in Nederland georganiseerd, in Friesland om precies te zijn,
zodat het toch als een reisje gaat voelen. We hadden
al wel contacten gelegd en afspraken gemaakt met
een aantal bedrijven waarvan een paar gelukkig online
gedaan kon worden, maar het proces van opnieuw
bedrijven benaderen was weer gestart om ook voor
Friesland een goed programma neer te zetten. Dit is
ons gelukt.
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Tot slot is er nog een eindfeest georganiseerd op een
Radarboot in Amsterdam. Wel met een beperkt aantal
deelnemers, maar het was een geslaagde avond. Al
met al was dit een superleuk en leerzaam jaar met
veel downs, een paar ups en veel lessen die zijn geleerd. Voor zowel mij als commissaris, maar ook voor
de rest van het bestuur en de commissieleden. Een
jaar waar toch vele waardevolle vriendschappen zijn
ontstaan en waar ik met veel trots en dankbaarheid op
terugkijk. Mijn dank gaat uit naar mijn commissies die
zich vol hebben ingezet dit jaar en altijd positief zijn
gebleven.

activiteiten te organiseren waarbij onze leden hun
steentje hebben kunnen dragen. De grootste uitdagingen waren toch wel het omgaan met de corona maatregelen die op een gegeven moment ook de motivatie
van onze leden erg beïnvloed hebben. Desondanks is
het ons gelukt om bij elke organisatie een positieve
indruk achter te laten en een doelgroep te verblijden. Hierdoor heeft de maatschappelijke activiteiten
commissie ook gewerkt aan de naamsbekendheid van
GBSC. De MA-commissie heeft geprobeerd om zoveel
mogelijk doelgroepen aan te spreken, maar ook rekening te houden met de voorkeur van onze leden.

Maatschappelijke Activiteiten – door Salsabil
Hammoudi

Grootste prestatie:

De maatschappelijke activiteiten commissie heeft
zich dit jaar hard ingezet om ondanks alle beperkingen
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Voor de maatschappelijke activiteiten stonden een
doelen centraal dit jaar. De belangrijkste zaken waren
het betrekken van zoveel mogelijk leden en het organiseren van activiteiten voor verschillende doelgroepen.
Een activiteit/project die deze twee doelen mooi omvat is de kledinginzamelingsactie voor de Embroidery
School in Salé, Marokko. Door dit project konden er
twee activiteiten worden georganiseerd: een inzamelingsavond en een inpakavond. Hierdoor hebben verschillende leden zich kunnen inzetten voor kinderen in
het buitenland die de kleding hard nodig hebben. Deze
activiteiten waren zowel aantrekkelijk voor jongens als
voor meisjes. Tevens heeft een soortgelijke activiteit
heeft niet eerder plaatsgevonden binnen GBSC.
Een andere activiteit waarop de maatschappelijke
activiteit echt trots kan zijn is de online benefietavond.
Hierbij is er 760 euro tijdens een insta-live opgehaald
door het veilen van verschillende producten van onze
partnerbedrijven en andere donateurs. Na de insta-live
sessie is er nog 645 euro opgehaald, waardoor er in
totaal 1405 euro is opgehaald. Al het geld zal gebruikt
worden om kinderen in Afghanistan te kunnen voorzien van schoolspullen
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Leermomenten:
f Denk in zeer creatieve oplossingen. Zelfs met alle
beperkingen is het mogelijk om een ander te kunnen helpen!
f Zie dingen die beter konden gaan als een leermoment, niet als een ´falen´.
f Je kunt niet iedereen tevreden stellen of betrekken
bij de activiteiten. Uiteindelijk zullen de mensen die
intrinsiek gemotiveerd zijn zich aanmelden voor de
activiteiten en dat is het allerbelangrijkste!

PR – door Safae el M’rabet

Voor PR was het een lastig jaar. Door alle online
activiteiten en niet de mogelijkheid hebben om fysiek
content te creëren, het online moeten werven van nieuwe leden omdat fysiek werven niet altijd mogelijk was
en misschien wel de grootste tegenslag; het wegvallen
van de PR commissaris Nur Simsek.
Nur heeft aan het begin van het jaar geïnvesteerd
in een nieuwsbrief om onze leden regelmatig van
updates te voorzien, een vooruitblik te geven maar ook
een terugblik en zo bij te dragen aan een meer professioneel karakter voor GBSC. Daarnaast heeft zij ervoor
gezorgd dat het bestuur meer op de voorgrond zichtbaar was door persoonlijke verhalen en quotes te delen. Hiermee hebben wij geprobeerd meer verbinding
te creëren met de leden. Helaas heeft Nur in december
afstand moeten doen van haar GBSC bestuursfunctie
vanwege persoonlijke omstandigheden en heeft Safae
als voorzitter van GBSC haar taken erbij genomen.
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Terugblik Penningmeester – door Amin El
Hamdaoui

Het afgelopen academische jaar fungeerde ik als
penningmeester binnen de vereniging en heb ik mogen bijdragen aan de missie en visie van Giving Back.
Het was een functie die mij vele ontwikkelingen heeft
opgeleverd, waaronder vaardigheden voor het leven
zoals verantwoordelijkheid en leiderschap. Het jaar
startte voor mij al vroeg in de zomer door het opstellen van de begroting waarbij ik continu moest
schakelen tussen de overige GBSC-bestuursleden en
Karim. Enerzijds had ik te maken met hele ambitieuze
bestuursleden die ruim hun budget hadden geschat
om meer activiteiten te kunnen plannen en anderzijds
met de directeur van de Stichting Giving Back, die naar
realistische en haalbare doelen toe wilde werken. Dit
leverde een gat dat ik door middel van compromissen
heb ik kunnen dichten. Vóór het academische jaar begon hadden we dit gelukkig kunnen afronden en was
zowel het bestuur als de Karim tevreden.
Vervolgens begon het echte werk: het regelen van alle
geldzaken rondom de activiteiten en de vereniging.
Hierbij was het veelal schakelen tussen de bestuursleden en kijken voor de meest optimale mogelijkheden.
Soms was het ook een nee verkopen, maar gelukkig
kwamen we er altijd wel uit. Het stukje assertiviteit zette niet alleen de bestuursleden, maar ook onze
commissieleden op scherp om zo altijd op zoek te
gaan naar de meest optimale mogelijkheden. Zo hebben we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat GBSC
het financiële jaar ook gezond heeft kunnen afsluiten.
Een grote uitdaging was het innen van de contributie
waarbij de vereniging al jaren kampt met een hoog
aantal wanbetalers. Als voormalig lid en zeker nu als
bestuurslid vond ik dat erg onprofessioneel en dat
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paste niet bij de visie van GBSC. Dit jaar is er gekozen
om de contributie te innen d.m.v. een overboeking,
waarbij de leden dus handmatig het bedrag konden
overmaken op onze zakelijke rekening. Al met al heb
ik met (veel) daadkracht van maar liefst meer dan 300
leden de contributie mogen ontvangen.
De nieuwe website zorgde voor vele integraties om de
efficiëntie te bevorderen; de activiteiten, inschrijvingen,
afmeldingen, betalingen en foto’s zijn nu allen binnen
één medium te vinden. Wat ook weer zorgt voor gemak en snelheid voor onze leden. Om de tevredenheid
van onze leden en de efficiëntie binnen ons bestuur
te optimaliseren, hadden we ervoor gekozen om
onze website zoveel mogelijk te gebruiken en dan zelf
te ervaren wat de verbeterpunten zijn van het eerste
jaar met de nieuwe website. Op financieel vlak is er
een beter overzicht ook te vinden voor de penningmeester als het gaat om de betalingen van de eigen
bijdrage van bindingsactiviteiten.
Dit jaar hebben we zo veel mogelijk geprobeerd om
activiteiten fysiek te laten plaatsvinden. Dat ging tot
aan midden november heel goed en we hebben de
draad rond april weer opgepakt om de leden met de
coronamaatregelen in het achterhoofd weer fysiek te
ontvangen. Daarnaast is de reis dit jaar in eigen land,
Friesland. We hebben een betaalbare en leerzame reis
kunnen organiseren, om zo de leden dit jaar uit te kunnen nodigen in samenspraak met andere bedrijven.
Tot slot hebben we het jaar met een positief saldo
op financieel vlak afgesloten. We hebben dit jaar
met name door de online activiteiten geld weten te
besparen, zonder de kwaliteit van de evenementen te
verliezen.

Financiële
jaarstukken

Inhoudsopgave

Bestuursvoorzitter
aan het woord

Directeur
aan het woord

Giving Back

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Studentenprogramma

Alumni
Network

Onmisbare
Support

Bestuur GBSC 2020-2021 - vlnr:
Amin El Hamdaoui - Penningmeester
Narjiss Ben Ali - Activiteiten
Laila Rachidi - Sociale Activiteiten
Safae el M’Rabet –Maatschappelijke Activiteiten
Nur Simsek – Communicatie & PR
Galil Chiboub - Secretaris & Vicevoorzitter
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ALUMNI NETWORK
Het doel van ons Alumni Network is verbinding blijven maken op meerdere niveaus met deze groeiende
groep. We zijn trots na ruim 20 jaar een geweldige groep om ons heen verzameld te hebben, die ieder op
hun eigen manier een bijdrage doen aan hun omgeving om terug te geven. De Giving Back lifecycle. We
mogen steeds vaker alumni van ons Scholieren- en Studentenprogramma verwelkomen als mentor in één
van beide programma’s.

Egon Zehnder X Giving Back

We hebben dit jaar in samenwerking met Egon Zehnder een pilot opgezet speciaal voor onze Alumni. Egon
Zehnder is een van oorsprong Zwitsers organisatie,
opererend op internationaal vlak, gespecialiseerd in
het zoeken naar leidinggevenden en CEO’s, advisering
van de raad, opvolging van CEO’s, beoordeling en
ontwikkeling van leidinggevenden, teameffectiviteit,
cultuur en organisatorische transformatie.
Bij Egon Zehnder richten ze zich op uw specifieke leiderschapsbehoeften. In de pilot voor het Giving Back
Alumni Network gaan ze zich inzetten op het gebied
van leiderschapsontwikkeling, het beoordelen van
talent en kennis van de markt delen, bijvoorbeeld in
de vorm van workshops en trainingen. We zijn gestart
met een focusgroep sessie met een select gezelschap
om op basis van de uitkomsten een concept programma te ontwikkelen voor onze alumni in verschillende
fasen van hun carrière.
In deze interactieve focusgroep sessie kwamen de
volgende vragen op verrassende wijzen aan bod:
f Welke eigenschappen hebben jou gebracht waar je
nu staat?
f Wat zijn jouw persoonlijke en professionele uitdagingen in je rol?
f Hoe zie jij jezelf over 5 à 10 jaar?
f Waarmee zou jij geholpen zijn om daar te komen?
JAARVERSLAG I 2020-2021
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De uitkomst van deze sessie was bijzonder waardevol
en heeft een conceptprogramma opgeleverd, waar we
aankomend jaar ons op gaan richten om verder uit te
rollen.

Alumni Community

Daarnaast organiseren we jaarlijks bijeenkomsten
waar onze Alumni niet alleen voor uitgenodigd worden,
maar ook een belangrijke rol spelen, namelijk ervaringsdeskundige voor de huidige lichtingen van onze
programma’s. Onze Alumni uit alle jaarlagen zijn bij
uitstek de rolmodellen waar de deelnemers van onze
beide programma’s veel van kunnen leren. Met Sharing
Stories bieden we hen een podium om hun ervaring in
één van de programma’s en vooral ook die in het werkveld te delen met de aankomende diverse professionals. Dit is een vast onderdeel van onze matching en
andere bijeenkomsten, maar we hebben in dit jaar ook
hard gewerkt hier een digitale manier van ontmoeten
voor te ontwikkelen omdat de fysieke ontmoetingen
geen doorgang konden hebben. We gaan dit in de
vorm van een Digital Community aanbieden waartoe
iedereen die ooit met Giving Back gelieerd is geweest
toegang krijgt met als doel elkaar verder te helpen. Het
exclusieve inclusieve netwerk van Nederland.
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MAAK JIJ HET VERSCHIL
VOOR EEN
AMBITIEUZE STUDENT?
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Naast onze Partners Albert Heijn, Allen & Overy, AkzoNobel, Baker McKenzie, Cargill, DIF Capital Partners,
ING, Loyens & Loeff, Landelijke Politie, Ministerie van Defensie, en PwC is de stichting heel veel dank
verschuldigd aan alle andere bedrijven die onze programma’s mede mogelijk maken:

Amsterdam UMC

Fonds 1818

Arlo BV

Fonds 2021

BeHr Groep

Houthoff

Boels en Zanders Advocaten

Human Collective

Bureau Binnenhof

Illumy

Codulo

Kaap Noord

DebatAcademie

KennedyFitch

62

Inhoudsopgave

Bestuursvoorzitter
aan het woord

Directeur
aan het woord

Giving Back

Activiteiten
2020 - 2021

Scholierenprogramma

Studentenprogramma

Alumni
Network

Onmisbare
Support

Financiële
jaarstukken

Kieswijs

Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn

Universiteit Utrecht,
vakgroep farmacie

Keuzegids B.V.

ProDemos

Utrecht Natuurlijk

MadX

Rotary Den Haag

Xperity

Metechnica

Routslaven

9 Ways | Talent & Career Development

Online and kicking

Sint Laurens Fonds

Eghon Zehnder

Over Morgen

The NetworKing Academy
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RESULTATEN 2020/2021
Het saldo van baten en lasten 2020/2021 is k€ 111
hoger dan begroot. De baten zijn k€ 35 lager dan
begroot als gevolg van het later ingaan van een nieuw
partnership. De lasten dalen met k€ 146 als gevolg
van een lagere besteding aan de doelstellingen. Het
saldo van baten en lasten van k€ 30 positief wordt als
volgt verdeeld: k€ 48 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve, k€ 78 zal worden toegevoegd aan de
bestemmingsreserves.

De staat van baten en lasten ziet er in beknopte vorm als volgt uit:
x € 1.000

Realisatie 2020/2021

Begroting 2020/2021

Baten van particulieren

0

0

Baten van bedrijfsleven

541

549

Baten van vermogensfondsen

6

0

Baten van overige organisaties zonder winstoogmerk		

67

100

Som van de geworven baten

614

649

0

0

614

649

Besteed aan doelstellingen

503

658

Wervingskosten

14

16

Kosten beheer en administratie

66

56

583

730

Saldo voor financiële baten en lasten

31

-81

Saldo financiële baten en lasten

-1

0

Saldo van baten en lasten

30

-81

- Continuïteitsreserve

-48

-18

- Bestemmingsreserves

78

-63

Totaal

30

-81

Baten
Geworven baten

Overige baten
Som van de baten

Lasten

Som van de lasten

Saldo van baten en lasten is toegevoegd/onttrokken aan:
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Realisatie
2020/2021

Begroting
2020/2021

Realisatie
2019/2020

€

€

€

1.

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door
het totaal van de baten

81,9%

101,4%

83,9%

2.

Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door
het totaal van de lasten

86,3%

90,2%

88,4%

3.

Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de
baten uit eigen fondsenwerving

2,6%

2,8%

3,0%

4.

Kosten beheer en administratie gedeeld door het
totaal van de lasten		

11,3%

7,7%

9,4%

Controleverklaring

Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Giving Back.

A. Verklaring over de in de financiele jaarstukken
opgenomen jaarrekening 2020/2021
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020/2021 van Stichting
Giving Back te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in deze financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Giving Back per 31 augustus 2020 en van
het resultaat over 2020/2021 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 augustus 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020/2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

JAARVERSLAG I 2020-2021

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Giving Back zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

B. Verklaring over de in het financiële stukken
opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de financiële stukken andere informatie,
die bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij
van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen
bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
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bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de
andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn
650 Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten
te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
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dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van
de organisatie;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een organisatie
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere
over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
•

Amsterdam, 14 december 2021
Dubois & Co. Registeraccountants
M. Belkadi RA
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