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BESTUURSVOORZITTER AAN 
HET WOORD 
Voor je ligt het jaarverslag van 2021/ 2022, een jaar 
waarin Stichting Giving Back vanuit een langdurige 
periode overheerst door COVID-uitdagingen is doorge-
groeid naar een nog krachtigere, hybride organisatie. 
Van elkaar écht zien en ontmoeten waar nodig en el-
kaar digitaal treffen en leren waar mogelijk. De missie 
is al meer dan 20 jaar onveranderd: kansen bieden aan 
talentvolle jongeren voor wie studeren in hun omge-
ving geen vanzelfsprekendheid is. 
Allereerst diepe dank en respect aan alle Giving Back 
medewerkers en vele vrijwilligers voor hun veerkracht 
en grenzeloze inzet afgelopen jaar – op scholen én 
universiteiten, in Amsterdam én Den Haag én Rotter-
dam én Utrecht én Eindhoven, online én op locatie, in 
groepen én in vele 1:1 mentor mentee contacten, met 
het hoofd én met het hart! 

Giving Back is een mindset
Zelf ben ik nu ruim acht jaar trotse voorzitter van Gi-
ving Back, een Stichting en vooral eigenlijk een mind-
set die ik inmiddels elke dag bij me draag of in me 
draag. Een mindset om met elkaar verder te komen 
door terug te geven. Makkelijker gezegd dan gedaan 
trouwens. “Never take more than you give” is voor mij 
een leiderschapsprincipe dat ik elke dag probeer na 
te leven. En ook de essentie van Giving Back als je het 
mij vraagt. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend 
– zoals toegang tot de juiste school of universiteit en 
later bedrijf of organisatie – dat we zijn vergeten er 
dankbaar voor te zijn. Of anderen ermee te helpen. 
En gelijktijdig herinnert iedereen zich wel die leraar, 
mentor, rolmodel en dat advies dat – terugkijkend – zo 
belangrijk is geweest in zijn/ haar leven en carrière. 

INHOUDSOPGAVE
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Tijd voor actie op de bredere, maatschappelijke 
opgave 
Wereldwijd én in Nederland staan we voor grote uitda-
gingen. De klimaatcrisis, de energiecrisis, de stikstof-
crisis, de huisvestingscrisis. We gebruiken simpelweg 
niet ál onze collectieve kennis en kunde om deze op 
te lossen. En het talent en de expertise van jongeren 
voor wie studeren in hun omgeving geen vanzelfspre-
kendheid is wordt te vaak niet ten volle benut. We 
rapporteren ondertussen over inkomensongelijkheid 
naar migratieachtergrond die over generaties blijven 
bestaan. Over de kloof tussen de boven- en de onder-
kant van de arbeidsmarkt. Over kansenongelijkheid. En 
we weten hoe we die kloof moeten dichten. Praktijk-
voorbeelden te over, ik zie het bij Giving Back. 

Looking forward: van impact naar invloed 
Giving Back heeft impact en daar ben ik ontzettend 
trots op, maar de transitie richting een inclusieve 
arbeidsmarkt kan en moet sneller. Daarom zijn we bij 
Giving Back aan het nadenken hoe bij te dragen aan 
die noodzakelijke versnelling. Door een overstijgende 
aanpak en door een duurzame, impactvolle cultuur-
verandering teweeg te brengen binnen organisaties 
- vanuit de bewezen kracht individuele scholieren en 
studenten te helpen. Jonge professionals en Giving 
Back-ers, dat zijn er inmiddels honderden, willen we 
daarin nauwer betrekken. Ook deze opgave kan je 
heel groot en ook heel klein bekijken: wat als iedere 
leider of ieder talent één talentvolle jongere voor wie 
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studeren in hun omgeving geen vanzelfsprekendheid 
is zou helpen met zijn/ haar ervaring of netwerk? Dat 
is precies de mindset die Giving Back uitdraagt en in 
de praktijk brengt. 

Giving Back van het voorzittersstokje
In 2023 zal ik het voorzittersstokje van Giving Back na 
ruim 8 jaar gaan overdragen. Niet omdat de missie 
vervuld is, wel omdat het good governance en gezond 
is om te roteren na al die mooie jaren. En Giving Back-
er blijf ik, ben ik en ik zal ook de komende jaren blijven 
kijken hoe ik daar vanuit mijn rol als CEO bij TenneT 
en als ambassadeur van Inclusie & Diversiteit verder 
invulling aan kan geven. 

Namens het Bestuur van Stichting Giving Back 

Manon J.J. van Beek, voorzitter in 2021-22 en “Giving 
Back-er” voor het leven

Zo veel om terug te geven
Het is een voorrecht om voorzitter van Giving Back te 
zijn, naast mijn dagelijkse werk als CEO van hoogspan-
ningsnetbeheerder TenneT. Met dat voorrecht aan de 
top komt in mijn beleving ook een (morele) verplich-
ting om terug te geven. Succes en geluk komt ook niet 
van wat we krijgen, maar van wat we (terug)geven. 
Het is de essentie van leiderschap volgens mij. En je 
kan als leider ook zoveel teruggeven en delen: ideeën 
om te groeien en innoveren gebaseerd op jarenlange 
ervaringen, contacten uit je jarenlang opgebouwde 
professionele netwerk, leiderschapslessen om te delen 
met jonge talenten, praktische kennis op vraagstukken 
die bij de Stichting leven, een luisterend oor etc. 

Grote impact start met kleine acties
Als ik terugkijk op meer dan 20 jaar Giving Back zie 
en ervaar ik hoe groot de impact is door, jaar na jaar, 
scholieren en studenten ‘een stapje verder’ te helpen in 
hun schoolprestaties, studiekeuzes, carrière uitda-
gingen en levensvraagstukken. Honderden diploma’s 
hebben ik afgelopen jaren mogen ondertekenen 
van weer een talentvolle scholier of student die een 
volgende stap neemt en (zelf) inzicht, zelfvertrouwen 
en toegang heeft gekregen tot de juiste school, studie, 
stage of baan. Speciale dank ook aan alle CEO’s van 
de partners van Giving Back die de Stichting steunen 
met mentoren, kennis en kunde en een financiële bij-
drage: Microsoft, Bayer, Allen & Overy, Baker McKenzie, 
Cargill, DIF, Loyens & Loeff, Politie en PWC. 

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

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. 
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Beroep Directeur Stichting Giving Back  
(sinds 1 mei 2014)

Leeftijd 50 jaar

Persoonlijke 
situatie

Getrouwd, twee dochters (18 jaar) en 
een zoon (11 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/

Wat ging er anders dan gepland in 2021-2022?
Het afgelopen jaar stond helaas tot maart 2022 nog 
in het teken van onzekerheid. Veranderende Coronare-
gels en onduidelijkheden maakte dat wij ons aanbod 
in de diverse programma’s constant moesten wijzigen. 
Gelukkig zijn de meeste workshops en trainingen wel 
doorgegaan weliswaar online maar dat is beter dan 
geen aanbod.  De excursies, landelijke bijeenkom-
sten en de (buitenlandse) reizen hebben helaas niet 
allemaal plaats kunnen vinden. Wat onze program-
ma’s betreft heeft de Pandemie ook voordelen gehad, 
namelijk een versnelde en verdere digitalisering van 
onze programma’s. Dat maakt dat wij nu snel kunnen 
schakelen tussen fysiek, online en hybride. 

Verder zijn er ook het afgelopen jaar in de stadscom-
missies de nodige wisselingen geweest. Wij danken 
bij deze onze vrijwilligers nogmaals, die afgelopen 
boekjaar 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!

Wat is er binnen het GB-team veranderd in 2021-
2022?
Giving Back heeft een betrokken, gedreven en klein 
team van werknemers. Afgelopen jaar hebben Mariella 
Smith (backoffice) en Claudia Valentijn (Scholierenpro-
gramma manager) onze organisatie verlaten. Beiden 
hebben gekozen voor een nieuwe uitdaging buiten 
Giving Back. Het is positief te zien dat na een gegeven 
periode bij Giving Back talent succesvol doorstroomt. 
Wij zijn hen dankbaar voor hun bijdragen. Tegelijkertijd 
zijn Jaimy Attaea en Nizar Tiboucha (werkstudenten), 
Dana van Dillen (Studentenprogramma Coördinator) 
en Saar Michielsen (Projectmanager) ons komen ver-
sterken. Verder is onze eigen Kim Goed bevordert tot 
Studentenprogramma manager. Met dit team kunnen 
we de continuïteit en kennis binnen GB waarborgen en 
verder vernieuwen. 

Welke punten staan er op de agenda van Giving 
Back voor 2022-2023?
Naast de zaken die reeds de revue hebben gepas-
seerd, 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 mento-
ren. Daarnaast ook alle oud-vrijwilligers in verschillen-
de rollen en functies. We hebben in de afgelopen 23 
jaar een exclusieve én inclusieve community opge-
bouwd en het is tijd die te laten werken voor iedereen 
binnen Giving Back. Dit hebben we afgelopen jaar 
voorbereid en gaan we online faciliteren aan de hand 
van een nieuw digitaal platform. Dit in het kader van 
“Giving Back Life Long”.

Groei in en van het Scholierenprogramma en het Stu-
dentenprogramma. 
Wij zijn nog steeds van plan om het Scholierenpro-
gramma naar Tilburg of de regio Arnhem/Nijmegen te 
brengen. In het Studentenprogramma zijn we samen 

DIRECTEUR AAN HET WOORD

Voor degenen die jou nog niet kennen, wie is Karim 
El-Khetabi?
Mijn naam is Karim en ik ben sinds mei 2014 werk-
zaam bij Stichting Giving Back (GB). Ik ben 50 jaar, 
getrouwd en heb 3 kinderen (twee dochters van 18 
jaar en een zoontje van 11 jaar). Mijn dochters zijn 
nu zelf ook studenten. Safae studeert Psychologie en 
Hind Rechten, beiden aan de EUR. 
Om maar bij het begin te beginnen: ik ben in Marokko 
geboren en woon sinds mijn 3e levensjaar in Neder-
land. Ik ben opgegroeid in een “achterstandswijk” in 
Rotterdam (Het Ouden Noorden). Eigenlijk ben ik een 
Giving Back-er ‘avant la lettre’. De eerste generatie 
student in mijn omgeving én van huis uit geen net-
werk noch relevante rolmodellen. Na het VWO heb ik 
Economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en 
mijn carrière gestart bij KPMG als managementcon-
sultant. Na de tijd bij KPMG ben ik gaan werken bij de 
Rabobank. Hier heb ik als bankier meerdere functies 
bekleed: van sales tot rayon directeurschap. 
In mijn periode als scholier, student en young professi-
onal heb ik vaak een mentor gemist. Op bepaalde cru-
ciale momenten hebben we namelijk allemaal iemand 
nodig die ons kan bijstaan met advies, netwerk en een 
luisterend oor. Mijn eigen gemis heeft gemaakt dat ik 
acht jaar geleden heb besloten om ook uitdrukkelijk 
“terug te gaan geven”. De behoefte om uitdrukkelijk 
terug te willen geven en impact te maken is wat ons 
verbindt met al onze vrijwilligers.

GB bestaat nu ruim 23 jaar. Hoe kijk je terug op de 
afgelopen jaren bij Giving Back?
Ik kijk terug op een mooie tijd en tegelijkertijd een boei-
ende periode. Het leuke is en blijft dat wij als GB-on-
derdeel 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 
evenals ondernemers. Het samenwerken met onze 
vrijwilligers is een verrijkende ervaring en inspirerend 
om te doen. 

In de afgelopen 5 jaar zijn we op zowel zakelijk als op 
professioneel gebied gegroeid. Dit uiteraard met hulp 
van het GB-team en een vaste groep vrijwilligers. Om 
te beginnen is de financiële positie significant verbe-
terd en in tweede instantie de verdere professionali-
sering van Giving Back. Dit zijn belangrijke voorwaar-
den gebleken om een kwalitatieve organisatie neer te 
zetten en een toekomstbestendige groei te kunnen 
verwezenlijken. Voor de Corona Pandemie, hebben 
we een significante groei van het aantal studenten 
gezien in de Studentenprogramma’s en een kwalitatie-
ve groei van het Scholierenprogramma. Gedurende 
de Pandemie toe nu toe hebben we een daling gezien 
van de aanmeldingen van scholieren als studenten. 
Verder is er door alle betrokkenen hard gewerkt aan de 
verbreding en verdieping van de relatie tussen Giving 
Back en haar partners. 

met het Giving Back Studenten Community (GBSC) 
bestuur naast groei ook een kwaliteitsslag in het kader 
van verdere professionalisering aan het doorvoeren. 

Het MBO Programma is nog steeds een wens die wij 
willen vervullen. Wij blijven mbo-instellingen benaderen 
voor een samenwerking. Gegeven de afgelopen Pan-
demie is het helaas nog niet gelukt om commitment 
te krijgen van een mbo-instelling. Het programma dat 
wij zouden willen aanbieden is specifiek voor MBO 
studenten die de overstap naar het HBO willen maken 
net zoals dat geldt voor onze HAVO/VWO scholieren in 
het Scholierenprogramma. Wij blijven ons inzetten om 
dit programma in de lucht te krijgen. Hier hebben we 
mbo-instellingen voor nodig die ons programma willen 
ondersteunen.

In de afgelopen 23 jaar hebben we veel ervaring opge-
daan op verschillende velden waaronder mentoring, 
talentontwikkeling, vrijwilligersorganisatie, culturele di-
versiteit en inclusie. Met de opgebouwde kennis en er-
varing willen wij ons als Giving Back gaan inzetten om 

Paying it Forward by Giving Back.  
Together we keep the spirit of Giving Back alive!
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samen met partners vorm te gaan geven aan “Giving 
Back Long Life”. Het doel is om enerzijds prominenter 
deel te gaan nemen aan het maatschappelijke debat. 
Anderzijds zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking 
met andere organisaties om bij te dragen aan een 
inclusiever en daarmee beter Nederland voor iedereen. 
Onze partners gaan ook een verandering in onze huidi-
ge 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 de nieuwe weg die wij gaan bewandelen: Paying it 
Forward.

Verder willen we als GB de kwaliteit van deelnemers 
(training en begeleiding) en programma’s verhogen. 
Het is van belang om het aantal deelnemende scho-
lieren en studenten te laten groeien naar het niveau 
vóór de Corona Pandemie. Wij willen nog steeds op 
middellange termijn het Scholierenprogramma uitbrei-
den naar andere steden. Onder het verhogen van onze 
kwaliteit en verdere professionalisering valt ook het 
duurzaam investeren in ons digitale Programma Plat-
form. Ook willen we ons CRM-systeem en de functio-
naliteiten verder verbeteren en verdiepen. Verder zijn 
er nog vele andere ideeën die we aan het onderzoeken 
zijn met het GB-team en het bestuur. Deze ideeën vari-
eren van welke nieuwe partners kunnen we uitnodigen 
voor een partnership, tot welke netwerken en commu-
nities kunnen we aan elkaar verbinden? Kortom; vol-
doende ambitie en potentie om het verschil te blijven 
maken voor iedereen die wil participeren en samen 
diversiteit aan het werk wil zetten! 

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 Stu-
dentenprogramma. 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. Zo kunnen deze jongeren 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 verschillen-
de programma’s ontwikkeld waarin eerste generatie 
(aankomende) studenten de kans krijgen om alles 
uit zichzelf te halen en hun talenten tot bloei te laten 
komen. Onze programma’s zijn gericht op verschillen-
de 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  

diploma 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 cruci-
ale 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 scholie-
ren en studenten de kans om hun horizon te verbre-
den, mensen met diverse achtergronden te ontmoeten 
en een kijkje te nemen bij verschillende organisa-
ties. 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 .

Resumé...
De Coronapandemie heeft de nodige impact gehad op 
het aantal deelnemers en ondersteuning van externe 
partners. Tegelijkertijd staat Giving Back er nog steeds 
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 inves-
teringsagenda en kunnen daarom echt investeren in 
de next level: “Giving Back Life Long”. Waar ik verder 
trots op ben is dat #Diversiteitwerkt in vele opzichten, 
niet alleen in mijn team maar vooral ook in onze com-
munity, in de praktijk echt werkt. Er is meer aandacht 
voor het thema diversiteit in onze directe omgeving 
en met name bij onze partners. In onze eigen commu-
nity is er een geweldige diversiteit van mensen met 
verschillende (culturele) achtergronden, disciplines, 
goede m/v verhouding etc. Daar zijn we erg trots 
op. Tenslotte wil ik zeggen dat ik ernaar uit kijk om 
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 verder 
te helpen ontwikkelen.

#ZetDiversiteitaanhetwerk

Karim El-Khetabi
Directeur Stichting Giving Back
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GIVING BACK PROGRAMMA’S IN AANTALLEN
2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022

Scholieren met mentor  
(1e en 2e jaars) 162 176 189 171 182 154 170

Bachelor-studenten met mentor 
(1e en 2e jaars) 197 229 230 272 256 260 207

Master-studenten met mentor 22 21 15 20 18 21 14

Aantal  GBSC-leden 291 371 389 434  444 450 413

Het Giving Back Scholierenprogramma 
Het scholierenprogramma richt zich op 4 havo/ 5 vwo 
scholieren die als eerste binnen hun familie (in Neder-
land) gaan studeren, waardoor ze geen rolmodel en re-
levant netwerk hebben in hun directe omgeving. Veelal 
hebben deze scholieren een migratieachtergrond. 

Dit programma wordt momenteel aangeboden in 
5 grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht en Eindhoven. In iedere stad is er een Stads-
commissie (vrijwillig bestuur) die verantwoordelijk is 
voor de lokale uitvoering van het programma. In sa-
menwerking met 3 of meer geselecteerde scholen per 
stad verzorgen zij de werving en selectie van talentvol-
le en ambitieuze scholieren.  Deze scholieren krijgen 
in 13 maanden (november 2021 - december 2022) de 
volgende programma-onderdelen aangeboden: 

 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 stu-
diekeuze en helpen de scholieren om hun horizon 
te verbreden door hen te laten kennismaken met 
nieuwe mensen en activiteiten. 

 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 week-
end. Hierbij volgen alle scholieren de workshops 
Persoonlijk Leiderschap en mentoren krijgen de 
workshops Motivatie bij jongeren en Puberbrein 
aangeboden.

 f Lokaal programma: Naast het landelijke program-
ma 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 work-
shops, bedrijfsbezoeken maar ook fun activiteiten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en het 
netwerk van de lokale mentoren en stadscommis-
sieleden.  

Na afronding van het Scholierenprogramma in decem-
ber, ronden de scholieren eerst hun eindexamenjaar 
af. Als zij het daaropvolgende schooljaar aan het HBO/
WO gaan studeren, kunnen zij zich aanmelden voor 
het Giving Back Studentenprogramma. 

Het Giving Back Studentenprogramma
Het Studentenprogramma omvat het Bachelorpro-
gramma en het Masterprogramma. Dit zijn landelijke 
programma’s die centraal door Giving Back gecoör-
dineerd worden in nauwe samenwerking met onze 
partners. 

BACHELORPROGRAMMA 
Dit programma is gericht op getalenteerde en ambiti-
euze HBO of WO studenten. Dit kunnen zowel Gradu-
ates zijn (jongeren die het Giving Back Scholierenpro-
gramma hebben doorlopen) als zij-instromers (eerste 
generatie 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 stu-
denten krijgen hierdoor een kijkje in “het leven als 
professional”, worden voorbereid op de eerste stap-
pen 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 ken-
nis te maken met jongeren van diverse achtergron-
den, 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. Hierbij kunnen studenten ook werken 
aan de opbouw van hun netwerk. Bovendien wordt 
hen een kans geboden om actief te zijn in één van 
de vele commissies en zelfs om een bestuursjaar 

cases, een reëel probleem op het gebied van duur-
zaamheid en cultureel diversiteitsbeleid, dat wordt 
aangereikt en begeleid door de partners. Deze 
worden tijdens de laatste Masterclass door ieder 
groepje gepresenteerd en beoordeeld door een 
vakkundige jury met vertegenwoordiging van onze 
partners.

 f Giving Back Students Community (GBSC): Ook 
de geselecteerde Masterstudenten worden auto-
matisch lid van GBSC, zodat zij kunnen deelnemen 
aan de vele workshops en activiteiten en kunnen 
bouwen aan hun netwerk van medestudenten. 

op zich te nemen. GBSC heeft een eigen bestuur en 
financiert haar activiteiten door een kleine eigen bij-
drage per lid (lidmaatschapsgelden van de studen-
ten) en een aanzienlijke financiële ondersteuning 
van Stichting Giving Back. 

Na het afronden van het mentortraject mogen 
Studenten lid blijven van GBSC zolang ze studeren. 
Indien ze een Masterstudie gaan volgen, hebben ze de 
mogelijkheid om door te stromen naar het Giving Back 
Masterprogramma.

MASTERPROGRAMMA 
Het Masterprogramma is een co-creatie van Stichting 
Giving Back en haar partners, speciaal voor eerste ge-
neratie studenten die een Masterstudie volgen. Na een 
strenge selectieprocedure wordt ieder jaar een beperkt 
aantal Masterstudenten toegelaten tot dit excellence 
programma. Giving Back biedt deze studenten een 
uitdagend programma dat zich richt op de succesvolle 
transitie van student naar professional. Het Master-
programma duurt 10 maanden en omvat de volgende 
onderdelen: 

 f Mentortraject: alle Masterstudenten worden indi-
vidueel 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 part-
ners 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, discus-
sies en praktijkopdrachten. 

 f Business cases: gedurende het programma (en 
ook tijdens de Masterclasses) gaan de studenten 
in groepjes aan de slag met een aantal Business 

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. 

De meeste activiteiten hebben online 
plaatsgevonden tijdens de Coronapande-
mie. Ondanks een aangepast programma 
zijn de inhoud en pijlers van Giving Back 
behouden gebleven en we hebben een 
hybride werkwijze geadopteerd. Gelukkig 
hebben we met de versoepeling van de 
overheidsmaatregelen in de tweede helft 
van het jaar weer fysieke bijeenkomsten 
gehad. 
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ONZE MENSEN

Al onze programma’s worden geïnitieerd en begeleid vanuit het Giving Back kantoor in Amsterdam 
Noord. Door te werken met een klein hoofdkantoor, houden wij de overheadkosten laag, zodat spon-
sorgelden 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
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 orga-
nisatie op strategisch niveau aanstuurt en onder-
steunt, bestond ultimo 2021-2022 uit: Voorzitter 
Manon van Beek, Secretaris Ingrid Tappin, Penning-
meester 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 vrijwilli-
gers per stad die samen verantwoordelijk zijn voor 
de lokale uitvoering van het Scholierenprogramma. 
Zij verzetten ieder jaar enorm veel werk voor wer-
ving 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). Binnen alle Stads-
commissies vindt ieder jaar een aantal wisselingen 

plaats, maar alle voorzitters zijn aangebleven: Tho-
mas Huigens (Amsterdam), Frank Brouwer (Den 
Haag), Laurens Bongaards (Rotterdam), Maartje 
Wolff (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 scho-
len en eerste aanspreekpunt voor onze scholieren. 

 f Bestuur Giving Back Students Community (GBSC)  
In 2021-2022 kwam er zoals elk jaar een geheel 
nieuw GBSC bestuur, bestaande uit 7 studenten 
in de rollen: voorzitter, penningmeester, secretaris, 
PR-commissaris, activiteitencommissaris, soci-
ale activiteitencommissaris en de commissaris 
Maatschappelijke Projecten. Zij hebben als team 
weer vele activiteiten verzorgd voor alle Giving Back 
studenten van 2021-2022 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

Project Manager (0,8 FTE) 
Saar Michielsen

Programma Manager  
Scholierenprogramma (0,8 FTE)
Claudia Valentijn
 

Marketing & Communicatie  
(0,8 FTE)
Karlijn Offermans       

Programma Coördinator  
Studentenprogramma (0,8 FTE)

Dana van Dillen

Programma Coördinator 
Studentenprogramma (0,8 FTE)
Kim Goed

All-round ondersteuner  
(werkstudent)

Yunus Emre Ceyhan

Programma Coördinator (0,8 FTE)
Afra van Empelen

Backoffice Medewerker (0,8 FTE)
Mariëlla Smit

All-round ondersteuner  
(werkstudent) 

Nizar Tiboucha
 

All-round ondersteuner  
(werkstudent)

Jaimy Attaeâ

ONS KANTOOR

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 Co-
ordinator) 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 studen-
ten, ze organiseren in-house dagen, Shadowing days 
en netwerkborrels. 

De partners hebben elk hun eigen motivatie om ver-
bonden te zijn aan Giving Back, van uitdrukking geven 
aan hun ‘corporate responsibility’ tot het bieden van 
management development voor eigen ‘high poten-
tials’. Bovendien zijn onze partners ook potentiële 
werkgevers na het afstuderen van de Studenten van 
Giving Back. Via de Giving Back programma’s kunnen 
partners en studenten op een unieke manier kennis-

maken. 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
In 2021 heeft Microsoft zich als partner van Giving 
Back gecommitteerd voor een 1-jarige pilot. Deze pilot 
is heel goed verlopen en ze hebben de lichting 2021-
2022 volledig meegedraaid. Ook zijn we trots dat Bayer 
zich bij ons heeft aangesloten en per 1 januari 2022 
onze nieuwste partner is geworden. 

“Diversiteit werkt! Werknemers die vanuit hun culturele achtergrond net dat 
beetje extra meenemen, kunnen het verschil maken.” 
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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 wor-
den voor anderen. 

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

Cargill wil verschillende mensen met verschillen-
de 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.  

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

Onze mensen zijn de beste garantie voor een kwali-
tatieve 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.

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

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

Als maatschappelijke organisatie vinden wij het van 
groot belang bij te kunnen dragen aan de oplossing 
van een sociaal maatschappelijke uitdaging. Ieder-
een ongeacht welke culturele achtergrond verdient 
dezelfde kansen, door het helpen bij de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van ambitieuze en gedre-
ven studenten. Daarnaast helpt het partnerschap ook 
bij de invulling van ons diversiteitbeleid, de ontwikke-
ling van onze medewerkers op de ontwikkeling van 
coaching skills, en het omgaan met een jonge en 
ambitieuze groep studenten met in beginsel een multi-
culturele achtergrond.
www.givingback.nl/over-ons/partner/nationale-politie

Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit en PwC ziet onder-
wijs als een centrale pijler van de maatschappij. Daar 
dragen we graag aan bij. Het succes van onze organi-
satie 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 diversi-
teit een van onze strategische speerpunten.  

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

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 mogelijk-
heden.
 
www.givingback.nl/over-ons/partner/dif-capital-partners

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 ver-
halen van collega’s over hoe inspirerend het contact 
met de studenten is – het mentorschap is ook voor 
hen echt een verrijking. 

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

“De missie van Bayer is “Science for a better life”. We 
gebruiken wetenschap om een beter leven mogelijk 
te maken. Dat doen we zowel met gezondheidsbevor-
derende producten voor mensen (geneesmiddelen, 
consumentengezondheidsproducten zoals vitamines), 
als met planten (zaden, digitale tools, gewasbescher-
ming). Ons motto is “Health for all, hunger for none”. 
Bayer wil via Giving Back jongeren helpen hun volledi-
ge potentieel te benutten. Dat is goed voor de jongeren 
maar ook voor de maatschappij en voor wetenschap-
pelijk gedreven bedrijven als de onze, die afhankelijk 
zijn van mensen met goed ontwikkelde vaardigheden 
en kennis. 

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

Onze partners (hoofdsponsors) in 2021-2022 zijn:
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Storytelling is ons niet vreemd. Al sinds het begin van 
Giving Back in 1999 is dit de manier geweest om de 
boodschap van de Stichting en de unieke ervaringen 
die de Scholieren toentertijd opdeden in te zetten. Sto-
rytelling gebruikten we ter promotie van de Stichting 
onder de doelgroep, het aantrekken van nieuwe spon-
soren, het verder onder de aandacht brengen van de 
urgentie van het programma (toen nog 1) in het kader 
van kansengelijkheid. 

Dit belangrijke stuk storytelling gaat heden ten dage 
onverminderd voort. Ook al is de Stichting in de afgelo-
pen decennia geëvolueerd tot hetgeen het nu is: de 
Stichting die talentvolle eerste generatie (aankomen-
de) studenten in verschillende fases van hun studie-
carrière ondersteunt en ontwikkelt in het vermogen 
alles uit hun talent en studie te halen. Zo kunnen ze 
tot bloei komen tijdens deze vormende periode en 
uiteindelijk als Young Professional dáár terecht komen 
waar zij het verschil kunnen maken als mens en als 
ervaringsdeskundige. Iedere deelnemer is uiteindelijk 
actief onderdeel van de missie om culturele diversiteit 
te vergroten.  

Kansengelijkheid
Dat onze missie om samen met onze partners en vrij-
willigers (culturele) diversiteit aan het werk te zetten 
misschien nog wel urgenter is dan ooit, is voor ons 
een dubbel gevoel. We zijn uiteraard meer dan blij dat 
de dialoog rondom culturele diversiteit steeds vaker 
gevoerd wordt in de boardrooms en breder in organi-
saties en de samenleving. En dat hier ook binnen orga-

MARKETING COMMUNICATIE GIVING BACK 

Content is king of queen. Dat geldt ook voor Giving Back natuurlijk wanneer je het hebt over marketing & 
communicatie. Dankzij de COVID tijd hebben we, net als vele organisaties met ons, in een versneld tem-
po uitgevonden hoe we met andere mogelijkheden zoveel mensen alsnog konden bereiken, betrekken, 
informeren en inspireren en uiteindelijk aantrekken voor een commitment die in sommige gevallen echt 
life changing kan zijn. Wat een dankbare opdracht.

nisaties aandacht en actie voor is. Dat het nog steeds 
over groeiende kansenongelijkheid in Nederland gaat 
is natuurlijk de ingewikkelde tegenbeweging. Iedereen 
een gelijke (start)kans kunnen bieden is in het huidige 
klimaat nog niet voldoende geborgd of gefaciliteerd. 
Dat we met onze groeiende community hier ook onze 
bijdrage in doen op persoonlijk niveau, met de mentor-
trajecten die we in onze programma’s aanbieden aan 
alle Scholieren en Studenten, is een feit. Dat we een 
verschil maken op grotere schaal dankzij die groeien-
de community is een gegeven. We moeten hier nog 
verder op door bouwen, ook, om zo kansengelijkheid 
te vergroten voor talentvolle eerste generatie (aanko-
mende) studenten tijdens hun studie en aan het begin 
van hun Young Professional carrière. 

Appeltjes van Oranje
Ongelooflijk trots zijn we dat we als Stichting die zich 
inzet voor kansengelijkheid en culturele diversiteit ge-
nomineerd werden voor de Appeltjes van Oranje 2022. 
We hebben volop campagne gevoerd samen met 
studenten van onze Studenten Community om zoveel 
mogelijk stemmen te krijgen vanuit onze achterban 
van alumni en vrienden van Giving Back. Trots kunnen 
we mededelen dat we een mooie prijs van 1500,- toe-
gekend hebben gekregen van het Oranjefonds. 

Daarnaast hebben we veel mooie verhalen opgete-
kend gezien op de sociale kanalen van mentoren die 
ongelooflijk trots zijn op hun mentee en op het feit dat 
ze mentor zijn bij Giving Back. 

Duygu Sönmez (student) & Layla Jongerius (Men-
tor vanuit Microsoft)

Duygu & Layla zijn gematcht in het Bachelorprogram-
ma 2021-2023. Duygu is gestart met haar studie 
Pyscholigie aan de Vrije Universiteit in 2019 en is in 
het bachelorprogramma gestroomd in 2021. Layla is 
een Azure Specialist bij Microsoft. 

Een korte vraag waar Giving Back altijd in geïnte-
resseerd is: Wat breng jij mee? 
Kortom: wie ben je, wat is je achtergrond en wat 
daarvan heeft je gevormd tot de persoon die je nu 
bent?
Duygu: mijn geloof heeft mij gevormd in dat ik reke-
ning hou met wat wel of niet kan. Mijn ouders geven 
mij de ruimte, vaak in tegenstelling tot ouders om me 
heen. Zodoende heb ik een open en eerlijke relatie met 
mijn ouders. Ik ben vaak op zoek naar nieuwe prikkels/
dingen om uit te proberen. Mijn vader is ondernemer 
en ik heb dit duidelijk overgenomen.
Layla: Ik kom uit een niet-traditioneel en groot gezin 
en ben mede daardoor altijd zeer zelfstandig geweest. 
Ik ben flexibel en hoor graag ideeën van anderen aan. 
Mede daardoor ben ik bepaalde opleidingen gaan 
volgen of ergens gaan werken.

Jullie zijn afgelopen jaar gematcht. Weet je nog 
wat het eerste was dat je aan elkaar opviel tijdens 
de matchingsbijeenkomst?
Layla: We hadden beiden geen bijzondere punten die 
ons opvielen, we hadden elkaar even gezien tijdens de 
virtuele kennismaking natuurlijk. Duygu had vooraf het 
idee dat ik een man zou zijn. Ik had door haar naam al 
het vermoeden wat Duygu’s afkomst was, mijn beste 
vriendin heeft dezelfde afkomst. Natuurlijk is iedereen 
anders maar dat gaf mij een extra gevoel van herken-
ning.

Hoe hebben jullie de eerste dag (Teambuildings-
dag) ervaren?
Layla: De activiteiten vanuit de organisatie waren 
leuk en ook informatief om de vorige deelnemers hun 
ervaring te horen delen. 
Duygu: We hebben lang en leuk zitten praten en niet 
alleen oppervlakkig, het voelde zeker niet als een ge-
forceerd gesprek. We waren beiden open.
Welke overeenkomsten of tegenstellingen hebben 
jullie die goed van pas kwamen in jullie mentortraject?
Layla: We zijn beiden open-minded, meegaand en 
relaxed. Ik ben direct, zij is wat meer afwachtender. 
Dat is karakter maar ook leeftijd. Ik sta sterk in mijn 
schoenen en zie vaak haakjes en mogelijkheden om 
(mensen) te verbinden. Duygu is ondernemend en 
staat er open voor om uit haar comfort zone gehaald 
te worden. Deze eigenschappen vullen elkaar mooi 
aan.

In wat hebben jullie elkaar gevonden het meest ge-
vonden in het mentortraject? Benoem een concreet 
pad wat je met elkaar op bent gegaan.
Layla: Als voorbeeld moest Duygu voor haar studie 
een interview doen en had ik in onze kennismaking 
voorgesteld om haar met mijn vader in contact te 
brengen. De afspraak hebben ze zelf gemaakt en er is 
een mooi cijfer uitgekomen.
Mijn werk heeft niet direct te maken met haar studie 
maar dat zegt niks over elkaar kunnen helpen of mee-
denken. We gaan gelijk op. 
Afspreken is ook een belangrijk onderwerp. We 
hebben regelmatig even contact via whatsapp maar 
elkaar om de paar weken fysiek zien geeft echte 
gesprekken. We hebben gewandeld in Utrecht en 
geluncht in Ede. Het moet geen verplichting zijn maar 
een vrijblijvende afspraak waar beiden moeite voor 
doen.

Hoe belangrijk is culturele diversiteit voor onze 
maatschappij vind jij? En voor jou persoonlijk? 
En in hoeverre heb je hier in de dagelijkse mee te 
maken? 
Duygu: heel belangrijk en ik heb er dagelijks mee te 
maken. Je merkt de verschillen al als je van de ene 
naar de andere stad gaat.
Layla: Vanuit mijn werk is inclusiviteit en open staan 
voor diversiteit op alle vlakken belangrijk en wordt dit 
ook zeer breed uitgedragen/geïnformeerd. Binnen 
Microsoft werk je met allerlei soorten mensen. Daar-
naast heb je te maken met klanten en partners die ook 
allemaal anders zijn.
Voor mij is het niet meer dan logisch dat er extra aan-
dacht aan gegeven wordt. Mijn vriendenkring is zeer 
divers. Dat geeft je inzicht in situaties en ervaringen 
die je zelf anders hebt ervaren op school, werk, familie, 
uitgaan en relaties enz. 

Wat is de boodschap die jullie andere potentiële 
Giving Backers, aankomende) Studenten en men-
toren, mee zouden willen geven?
Layla: Doe er wel wat moeite voor en durf te vragen 
als je iets nodig hebt of denkt te hebben. Neem als 
mentor ook het initiatief maar wees niet pusherig. 
Spreek af en toe fysiek af, alleen digitaal contact is 
niet hetzelfde.
 

INTERVIEW – WAT BRENG JIJ MEE?
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ACTIVITEITEN 2021-2022: 
cijfers en indrukken

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

STUDENTEN 
PROGRAMMA

DIGITALISERING

Samen met GBSC hebben we ook hard gewerkt om 
meer inkijk te krijgen binnen bij onze partnerorgani-
saties. Zoals het inzichtelijk maken van een werkdag 
van Young Professionals die net gestart zijn bij onze 
partnerorganisaties. Met een Instagram take-over bij 
partner Microsoft. Een geweldige manier natuurlijk om 
de studenten laagdrempelig in contact te laten komen 
met een peer en, zoals dat werkt op de sociale kana-
len, ook direct allerhande vragen kunnen stellen aan 
die peer. Een leerzame, nuttige en vooral vruchtbare 
manier om nog meer van onze partnerorganisaties te 
kunnen laten zien aan een grotere doelgroep in tijden 
van hybride werken. 

Vooruitblik
The future is data. Dankzij de inspanningen die 
we hebben moeten verrichten in tijden van corona 
lockdowns hebben we ook onze processen met het 
vergaren van naamsbekendheid, bereiken van onze 
doelgroep en verwerven van leads en daarmee online 
marketing goed onder de loep kunnen nemen. De 
komende maanden gaan we vormgeven aan deze 
vernieuwde vorm van marketing bedrijven, om zo nog 
meer talentvolle eerste generatie (aankomende) stu-
denten de kans te bieden kennis te nemen van Giving 
Back en de toegevoegde waarde die dit kan zijn voor 
hun studie carrière.  

Een greep uit deze verhalen delen we graag: René 
Tieleman (Nationale Politie), Fahd Mohamed (PWC), 
Charlotte van Beijsterveld (Microsoft), Zdenko Cosic 
(Nationale Politie), Armand van de Laar.
Ook hebben we in het afgelopen hybride jaar nieuwe 
vormen van storytelling toegevoegd aan ons pallet. 
Naast het uitlichten van de persoonlijke mentorrelaties 
en activiteiten van onze programma’s op onze sociale 
kanalen hebben we ook van de COVID situatie gebruik 
gemaakt om anderhalve meter sessies te doen in de 
vorm van (video)podcasts met verschillende doelen. 
Hieronder vind je een aantal mooie voorbeelden. 

In gesprek met.. 
Directeur Karim El Khetabi gaat in gesprek met onze 
principalen binnen onze partnerorganisaties om het 
net op te halen over de stand van zaken rondom 
Diversiteit en Inclusie in het bedrijfsleven, de partneror-
ganisatie, de samenleving en hoe we hier samen een 
bijdrage aan kunnen doen om dit te versnellen op alle 
niveaus. 

Daarnaast zijn we een podcast serie gestart waarin 
een mentor en mentee in gesprek gaan met verschil-
lende gespreksleiders over het verschil dat ze willen 
maken in elkaars leven, hoe ze dit doen en wat het 
belang is van de missie van Giving Back. En vooral 
hoe deze studenten de toekomst zien en welke rol zij 
kunnen spelen in het veranderen van de huidige situa-
tie als het gaat over culturele- en genderdiversiteit. Al 
deze gesprekken zijn terug te vinden op ons Youtube 
kanaal en op Spotify! 

Klik hier of scan QR code:
Youtube | Bayer X Giving Back - (Karim El-Khetabi) 
In gesprek over diversiteit.
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https://www.linkedin.com/posts/ren%C3%A9-tieleman-mpa-6090a6183_artificialintelligence-activity-6931528276033081344-LVN5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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https://www.youtube.com/@stichtinggivingback4358
https://open.spotify.com/show/55DWwDuHxO3XsfhvgHn0MC
https://www.youtube.com/watch?v=Ey1j8O8qmPw


SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

Het Scholierenprogramma voor de lichting 2021-2022 was weliswaar nog steeds onder invloed van de 
Corona maatregelen, maar gelukkig was er weer meer mogelijk. Allereerst konden we de beperking van 
max 15 scholieren per stad weer loslaten. Ook was het weer mogelijk om een fysieke Matchingsavond 
en Teambuilding te organiseren, maar zonder overnachting. Vanaf maart 2022 kon het programma in zijn 
oude vorm doorgaan. Vooral het Holland Experience weekend met alle scholieren uit de 5 verschillende 
steden was weer een feest. Dit gaf niet alleen onze scholieren een fijne boost maar ook ons team en 
alle school coördinatoren die aanwezig waren en dat zorgde ervoor dat iedereen weer met frisse moed 
vooruit ging! 

Algemeen
Het Giving Back het Scholierenprogramma draait in 5 
grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotter-
dam en Eindhoven). In elke stad wordt het program-
ma uitgevoerd door de Stadscommissie, een lokaal 
bestuur bestaande uit 10 tot 12 vrijwilligers per stad. 
Dit wordt vanuit het Giving Back kantoor begeleid door 
de Programma Manager Scholierenprogramma. Deze 
rol werd tot mei 2022 vervuld door Claudia Valentijn en 
sindsdien staat deze functie open als vacature. 

Binnen de Stadscommissies zijn ieder jaar enkele 
veranderingen van vrijwilligers. In Rotterdam heeft 
Laurens Bongaards de voorzittersrol overgenomen 
van Melvin van Kuilenburg en in Utrecht heeft Maartje 
Wolff het stokje overgenomen van Stephan Linnebank. 
In Amsterdam werd de voorzittersrol net als voor-
gaande jaren vervuld door Thomas Huigens, in Den 
Haag door Frank Brouwer en in Eindhoven door Karin 
Ummels. In alle steden hebben we afscheid genomen 
van een aantal commissieleden en gelukkig ook weer 
voldoende nieuwe leden mogen verwelkomen. 

Scholieren lichting 2021-2022
Het Giving Back Scholierenprogramma richt zich op 
scholieren in 4 havo en 5 vwo die voldoen aan de 
volgende selectiecriteria: 

 f je hebt als scholier het talent en de ambitie om 
echt iets te bereiken in jouw leven (ook al is het mis-
schien nog niet helemaal duidelijk wat) en bent van 
plan te gaan studeren aan een hbo/universiteit;

 f Je bent de eerste in jouw familie die gaat studeren 
aan hbo/ universiteit (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 bent een echte Giving Backer: een persoon die 
iets wil toevoegen aan de wereld en op termijn ook 
een rolmodel voor anderen wil zijn.

Voor de werving van scholieren werkt Giving Back in 
elke stad samen met gemiddeld 3 vaste scholen. In
Den Haag en Amsterdam is er dit jaar met 4 scho-
leneen succesvolle samenwerking. Op de Giving 
Back-scholen is een belangrijke rol weggelegd voor de
schoolcoördinatoren. Deze maakt een inventarisatie 
van potentiële deelnemers en begeleidt de geselec-
teerde scholieren gedurende hun Giving Back jaar. Wij
willen onze schoolco’s zeer bedanken voor hun onver-
moeibare inzet voor hun scholieren in ons programma! 

Dit jaar konden we de beperking van max 15 scholie-
ren per stad gelukkig weer loslaten. Toch verliep de 
werving van scholieren soms nog moeizaam aange-
zien fysieke informatiebijeenkomsten door de Corona-
maatregelen niet altijd mogelijk waren. Maar dankzij 
de betrokkenheid en inzet van onze Stadscommissie-
leden en Schoolcoördinatoren konden we het Scho-
lierenprogramma 2021-2022 toch starten met een 

mooie groep gemotiveerde scholieren. Er stroomden 
in totaal 84 nieuwe Giving Back scholieren in.

Mentoren lichting 2021-2022
Voor deze scholieren moesten dit jaar dus ook 84 
mentoren geworven worden. Bovendien wordt altijd 
een klein overschot aan mentoren geworven, omdat  
er in het Scholierenprogramma op sekse wordt gemat-
cht (meisjes worden gekoppeld aan een vrouwelijke 
mentor en jongens aan mannelijke mentor). Deze taak 
ligt bij de Stadscommissies in de steden. Elke Stads-
commissie 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, die 
zich vrijwillig willen inzetten om een scholier gedu-
rende het programma te begeleiden. Mentoren in het 
Scholierenprogramma doen mee op persoonlijke titel, 
zij hebben dus zeer uiteenlopende functies en werken 
in verschillende sectoren van het bedrijfsleven en de 
overheid. Mentoren kunnen zich gedurende het gehele 
jaar digitaal aanmelden via de website van Giving 
Back. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek met 
de betreffende Stadscommissie en wordt de mentor 
geselecteerd onder voorbehoud dat er een goede 
match met een scholier is.

Hybride Scholierenprogramma 
Het Giving Back Scholierenprogramma bestaat uit een 
persoonlijke mentortraject dat iedere scholier door-
loopt en een activiteitenprogramma met als hoofdthe-
ma’s persoonlijke ontwikkeling en studiekeuze. De 
Coronamaatregelen zorgden ook dit jaar voor een aan-
tal aangepaste vormen van onze activiteiten, zowel op 
landelijk niveau als per stad. Online is natuurlijk niet te 
vergelijken met elkaar in het echt ontmoeten, maar net 
als vorig jaar was nietsdoen natuurlijk geen optie. 

AANTALLEN GIVING BACK SCHOLIEREN 2021-2022

Stad School 2019 2020 2021

Amsterdam Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 5 8

Amsterdam Comenius Lyceum 6 6 5

Amsterdam Hervormd Lyceum West 6 6 9

Amsterdam Damstede - - 2

13 17 24

Eindhoven Helder 3 2 4

Eindhoven Van Maerlant lyceum 8 11 4

Eindhoven Sint Joris 2 3 4

13 16 12

Den Haag Edith Stein College 7 4 3

Den Haag Rijswijks Lyceum 9 3 10

Den Haag Segbroek College 6 6 7

Den Haag Johan de Witt College 5 2 5

29 15 25

Rotterdam OSG Hugo de Groot - 5 8

Rotterdam Wolfert van Borselen Tweetalig 12 5 3

Rotterdam Avicenna 7 5 4

19 15 15

Utrecht Cals College 2 2 4

Utrecht Gerrit Rietveld College 4 3 3

Utrecht Leidsche Rijn College 3 3 1

9 8 8

Totaal aantal scholieren 83 71 84
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Na de zomervakantie worden de scholieren geselec-
teerd en door de Stadscommissies aan een persoonlij-
ke mentor gekoppeld. Uitgangspunt hierbij is altijd de 
persoonlijke interesse en ambitie van de scholier. Het 
programma start vervolgens met de Matchingsavond, 
een feestelijk moment waarbij scholieren en mentoren 
hun “match” voor het eerst ontmoeten. De matchings-
bijeenkomsten worden per stad georganiseerd, ieder 
met een eigen twist. 

Kort na de Matchingsavonden volgt het Teambuil-
dingsweekend, met als doel dat scholieren en mento-
ren elkaar, maar ook zichzelf, beter leren kennen. Dit 
werd op 20-21 november georganiseerd voor Amster-
dam en Eindhoven en op 27-28 november voor Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht. Gelukkig was het dit jaar 
weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen op Con-
ferentiecentrum Woudschoten in Zeist, maar door de 
nog steeds geldende Coronamaatregelen konden we 
niet met alle scholieren en mentoren blijven overnach-
ten, zoals voor de pandemie. 

Op de zaterdag namen alle scholieren en mentoren 
(met een geldige Corona check) deel aan een actief 
teambuildingsprogramma op Woudschoten, georga-
niseerd door Oxygen. Hierna maakten de koppels een 
lunchwandeling in het bos met een luxe lunchpak-
ket. In de middag volgden scholieren de belangrijke 
workshop Persoonlijk Leiderschap 1, gegeven door 
Global Young Leaders. 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. Tegelijkertijd volgden mentoren 
een kennissessie over het mentorschap met veel 
praktische informatie, aangevuld met ervaringen van 
oud-mentoren, schoolcoördinatoren en stadscommis-
sieleden, waarmee een duidelijk beeld geschetst werd 
van mentorschap bij Giving Back. Aan het eind van de 
middag kwamen de scholier-mentor koppels samen 
om een start maken met het ontwikkelplan en alvast 
de eerste afspraken en doelstellingen vast te zetten.

slechte evaluaties leiden tot ontslag)’. Een theorie die, 
begrijpelijkerwijs, tot de verbeelding sprak van onze 
scholieren en het debat dat ontstond, had dan ook de 
nodige diepgang en scherpte. Het rumoer in de zaal 
was niet van de lucht bij de argumenten voor en tegen 
die geponeerd werden en een duidelijke scheiding 
was zichtbaar in de zaal. Toen was het woord aan 
het jurypanel, immer rechtvaardig en beslissend. Het 
winnende team was Den Haag 4 en team Den Haag 5 
(Rijswijks Lyceum) eindigde op de tweede plaats. De 
individuele prijzen voor beste sprekers van de stad 
werden uitgereikt aan Imrane Aouattah uit Rotterdam, 
Sander Rombouts uit Eindhoven, Cas Blankestijn uit 
Utrecht, Punit Sandhu uit Amsterdam en Rozerin Sutay 
uit Den Haag. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Voor ons is echter iedereen winnaar op het Debattoer-
nooi. Debatteren stimuleert het verbreden en verdie-
pen van de eigen kennis over een onderwerp, kritisch 
luisteren, genuanceerd oordelen en begrip opbrengen 
voor anderen. Daarnaast vergroot het de betrokken-
heid, het vermogen om zelf na te denken en het zelf-

vertrouwen van de scholieren. Maar het Debattoernooi 
is vooral een dag waarop onze scholieren volstrekt 
uit hun comfortzone moeten treden op verschillende 
niveaus. Een bijzondere prestatie van iedereen dus! 

bijzondere dank aan organisator Jeroen Voorveld van 
Bureau Binnenhof en aan de DebatAcademie die weer 
zorgde voor de vrijwillige debattrainers plus een kleine 
30 juryleden en een inspirerend showdebat. En niet te 
vergeten aan Patricia Wouda, die de dag vloeiend en 
professioneel aan elkaar heeft gepraat, Geert Gladdi-
nes en het Edith Stein College voor hun gastvrijheid. 

Ons traditionele Holland Experience weekend konden 
we na 2 online edities eindelijk weer op de gebruikelij-
ke wijze organiseren. Dus brachten we alle scholieren 
van 13 t/m 15 mei met de bus naar het gastvrije Hotel 
waddenweelde in Pieterburen (Groningen). Tijdens 
dit weekend kregen scholieren de kans om nieuwe 
ervaringen op te doen, samen te werken met hun 
mede-Giving Backers uit andere steden én meer over 
Nederland te leren. 

Op zondag maakten scholieren en mentoren een 
zogenaamde ‘Laat jezelf zien’-wandeling in eigen 
stad. Omdat we uit ervaring weten dat je iemand het 
best leert kennen wanneer je zijn leefomgeving leert 
kennen, vroegen wij scholier en mentor om samen een 
wandeling te maken langs plekken die belangrijk voor 
hen zijn en op die manier hun persoonlijke verhaal 
aan elkaar te vertellen. Mentoren haalden hun scholier 
thuis op en maakten een eerste wandeling door de 
‘wereld’ van de scholier. Vervolgens nam de mentor de 
scholier mee voor een wandeling door zijn/haar buurt, 
gevolgd door een gezamenlijke lunch. 
Vanwege Corona konden de scholieren uit Den Haag 
niet naar Woudschoten komen, aangezien alle Haagse 
scholen zich beperkten tot pure onderwijsactiviteiten 
in de school. Daarom was er op de zaterdag een aan-
gepast programma voor alleen de mentoren uit Den 
Haag en haalden hun scholieren de training Persoon-
lijk Leiderschap 1 later online in. Op zondag hebben 
mentoren en scholieren wel samen deelgenomen aan 
de wandeling in Den Haag. Al met al geen ideale situ-
atie, 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.” 

Na het Teambuildingsweekend volgen altijd een aantal 
lokale workshops in de steden, georganiseerd door de 
Stadscommissies. 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 Nijen-
rode. Een aantal andere lokale workshops die in één 
of meerdere steden zijn gegeven zijn: Ondernemen, 
Presenteren, Politiek en  Oefenrechtbank. 
Daarnaast wordt in alle steden de training Multicul-
tureel Burgerschap (voor scholieren) en Multicultu-
reel Vakmanschap (voor mentoren) aangeboden in 
samenwerking met de BeHr Groep. Een waardevolle 
training over de verschillen in culturele normen en 
waarden, waarbij inzicht krijgt 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 bewust te worden van 
hun eigen referentiekader en leert hen dat ieder ander 
ook een persoonlijk referentiekader heeft.

Op 12 februari organiseerden we de 13e editie van ons 
landelijke Giving Back Debattoernooi voor alle scho-
lieren uit de 5 steden, in samenwerking met Jeroen 
Voorveld van Bureau Binnenhof en de DebatAcademie. 
Een groot evenement en een spannende dag voor 
onze scholieren, want zij zijn degenen die, meestal 
voor het eerst in hun leven, al debatterend strijd leve-
ren tegen relatief onbekende tegenstanders en voor 
een professioneel jurypanel... ga er maar aan staan. 

Wat was het fijn om weer fysiek bij elkaar te kunnen 
zijn in het schoolgebouw van het Edith Stein College 
in Den Haag. Na een welkomstwoord en een video-
boodschap van Rob Jetten, minister voor Klimaat en 
Energie, volgde een showdebat door de Debatacade-
mie. Na dit voorbeeld namen de scholieren, goed voor-
bereid dankzij de debattrainingen die ze in de week 
ervoor online konden doen, deel aan 4 debat-rondes, 
waarbij ze 2x als voorstander en 2x als tegenstander 
een stelling verdedigen. Met hun team (van 2 of 3 
personen uit dezelfde stad) en als individu konden ze 
punten verdienen op de onderdelen Debattechnieken 
en Presentatietechnieken. Na deze 4 rondes volgde 
het finale-debat tussen de teams Den Haag 4 (Vese-
la Tervieza, Sena Kaya en Najma Ahmadi) en Den 
Haag 5 (Dilara Çakmak, Rozerin Sutay en Sems Anar 
Mammadov), met een zaal vol enthousiast publiek en 
beoordeeld door een professionele jury.

Nadat Emile Roemer de scholieren via een live ver-
binding nog een hart onder de riem stak, begonnen 
2 teams uit Den Haag aan het Finale-Debat met als 
stelling: ‘Scholieren moeten door middel van enquê-
tes slechte docenten kunnen wegsturen (3 jaar op rij 
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Mentoren workshops
Giving Back organiseert ieder jaar ook diverse activi-
teiten om de mentoren te ondersteunen en de moge-
lijkheid te geven om zich te ontwikkelen. De training 
Multicultureel Vakmanschap en Interculturele Com-
municatie (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 hen 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 onder-
vonden in die periode van hun leven.

Lichting 2020
Het Giving Back-jaar duurt 13 maanden, van novem-
ber 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 2021 
t/m augustus 2022) had de lichting 2020 nog een 
enkele activiteit, zoals een kick-off na de zomer en het 
Maatschappelijk Project. In december 2021 vond de 
Graduation van de lichting 2020 Giving Back Scholie-
ren plaats.

De bussen kwamen op vrijdagmiddag aan en na 
inchecken kon iedereen direct aanschuiven voor het 
stampottenbuffet. Na het diner was er een sportieve 
Zevenkamp, georganiseerd door schoolco’s Jacque-
line Homveld en Mirjam Harthoorn uit Amsterdam, 
gevolgd door een gezellige pubquiz en daarna kon 
iedereen naar zijn kamer of huisje. Zaterdag werd de 
workshop Persoonlijk Leiderschap II door Global 
Young Leaders gegeven, waarbij de scholieren terug-
keken op het afgelopen half jaar, ervaringen uitwissel-
den 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. Bovendien kon er een bezoekje gebracht wor-
den aan het Zeehondencrèche. Aan het eind van de 
middag werden de scholieren naar restaurant Lauwer-
soog gebracht voor een workshop Eten van het Wad. 
Hierbij kregen we uitleg en een proeverij van zeer uit-
eenlopende vissoorten, kon je oesters eten, zelf sushi 
maken en garnalen pellen. Voor sommigen ver uit hun 

comfortzone! ’s Avonds gingen de scholieren los in 
bij de bonte avond en volgde voor de meeste scho-
lieren een korte nacht. Op zondag konden we helaas 
niet Wadlopen zoals voorgaande jaren, vanwege de 
getijden. In plaats daarvan was een leuke speurtocht 
uitgezet langs het eerste deel van het Pieterpad. Na 
de lunch en prijsuitreiking gingen iedereen weer op de 
terugtocht naar eigen stad. Een mooie ervaring en vele 
vriendschappen rijker. 

In juni besteden we met de workshop Kieswijs aan-
dacht aan de studiekeuze van onze scholieren. Bureau 
Kieswijs ondersteunt Giving Back door het sponsoren 
van studiekeuze tests 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.” 

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 
steden een bijdrage geleverd in een lokale zorginstel-
ling. 

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 men-
toren, schoolcoördinatoren, stadscommissieleden en 
andere betrokkenen. 
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JAARVERSLAG  
STADSCOMMISSIE AMSTERDAM

Na de moeilijke corona jaren konden we eindelijk 
weer een grotendeels normaal Giving Back jaar or-
ganiseren. Zonder een beperking qua groepsgroot-
te konden we 23 scholieren toelaten, waaronder de 
eerste 2 scholieren van het Damstede Lyceum uit 
Amsterdam Noord, de nieuwe Giving Back school 
in Amsterdam. We willen uiteraard Aart van der 
Want (Directeur) en Karin de Gooijer (Schoolcoör-
dinator voor het Giving Back programma) enorm 
bedanken. Ten eerste voor de beslissing om een 
Giving Back school te worden en ten tweede 
voor de enorme betrokkenheid en enthousiasme 
waarmee ze het opstartjaar hebben ondersteund 
en vormgegeven. En met succes, Carlos en Zeineb 
de eerste Damstede Giving Backers, waren een 
plezier om in de groep te hebben, en in het nieu-
we programma ‘21-’ 22 doen 5 scholieren van het 
Damstede mee, een geweldige groei om trots op te 
zijn! 
Ook willen we uiteraard het Hervormd Lyceum West, 
de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Comeni-
us Lyceum bedanken voor de samenwerking. Zonder 
de inzet van de schoolcoördinatoren Mirjam Hart-
hoorn, Jacqueline Homveld en Janou Willems was 
het dit jaar niet mogelijk geweest! Pieter Overmars, de 
vorige schoolcoördinator van het Comenius, willen we 
graag bedanken voor zijn inzet en support de laatste 
jaren. 

Workshops en activiteiten 2021-2022: 
 f Matchingsavond, november ‘21: de matching vond 
als vanouds plaats in het Comenius Lyceum. Voor 
zowel de scholieren als de mentoren een spannend 
moment. De matching van scholier en mentor 

blijft een imperfecte “wetenschap”, en ook voor de 
stadcommissieleden die de vooraf gesprekken met 
de scholieren en de mentoren hebben is het een 
uitdaging de koppels zo goed mogelijk bij elkaar te 
brengen. Gezien de lieve woorden die de scholieren 
en mentoren aan elkaar uitspraken tijdens de in 
december ’22 gehouden graduation, is dat prima 
gelukt ! 

 f Teambuildingsweekend, november ‘21: Met nog 
een kleine beperking qua de noodzaak voor een 
coronatoegangsbewijs, kon het teambuildings-
weekend in Zeist gewoon doorgaan. De eerste 
echte en langere kennismaking tussen de scholier 
en zijn/haar mentor, en met de hele groep is altijd 
een groot feest. Scholieren en mentoren scheppen 
in hun gezamenlijke - en de groepsactiviteiten een 
belangrijke band. 

 f Workshop Netwerken, december ‘21: de tweede 
scholierenworkshop Netwerken is in Huis van de 
Wijk door trainer Michiel gegeven. Michiel is een 
trainer die studenten, starters en (young)professio-
nals 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, januari 
‘22: Deze training staat al een aantal jaar op het 
programma en werd in de prachtige Passenger 
Terminal Amsterdam 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 in culturele normen en 
waarden hebben zowel de scholieren als mentoren 
geleerd om op een effectieve manier om te gaan 

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

Amsterdam Totalen 2021-2022
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met deze verschillen en hun communicatie hierop 
aan te passen. 

 f Workshop Presenteren, maart ‘22: De workshop 
Presenteren vond dit jaar plaats in het Damstede 
Lyceum. Daan Kempenaar heeft er als digitale in-
novatie consultant een interactieve en inspirerende 
workshop van gemaakt, met als resultaat verbluf-
fende presentaties. 

 f Oefenrechtbank, april ‘22: Het prachtige gebouw 
van Allen & Overy in Amsterdam was de perfec-
te locatie voor de oefenrechtbank dit jaar. Onder 
toeziend ook van ervaren juristen van A&O hebben 
onze scholieren voor hun cliënten gepleit alsof hun 
leven ervan afhing! Gekleed in echte toga’s, sommi-
gen als rechter, anderen als advocaat en officier van 
justitie werden posities ingenomen en tot de laatste 
snik verdedigd. 

 f Workshop Ondernemen, juni ‘22: De workshop 
Ondernemen door zelfstandig organisatieadviseur, 
coach en trainer Bianca Maasdamme gegeven. Ze 
heeft uitleg gegeven hoe ze haar eigen organisatie 
heeft opgezet en de scholieren werden aange-
spoord om zelf bedrijfsideeën verder uit te werken. 

 f Afsluiter, juli ‘22: De afsluiter voor de zomer vond 
plaats bij Aloha, een prachtig bowling centrum in 
het hart van Amsterdam. De ballen rolden flink 
en er werd flink voor elkaar gejuicht en ook soms 
gelachen. 

 f Kick-off, september ‘22: We zijn het nieuwe jaar 
begonnen met een stadswandeling onder leiding 
van Gijs Stork, oa columnist bij het Parool, met als 
thema Vrijdenkers in Amsterdam. Een boeide reis 
door de geschiedenis, langs Multatuli, Spinoza en 
The Embassy of the Free Mind, waar Jozef Ritman 
(Directeur) staand op het bordes een prachtig ver-
haal hield over hoe de verschillende wereldreligies 
meer putten uit gezamenlijke bronnen dan je op het 
eerste gezicht zou denken. Daarna werd er nog flink 
gegamed in de TonTon club. 

 f Maatschappelijk project, oktober ’22: Geweldig ge-
organiseerd door Ayana van Serve the City (https://
www.stcamsterdam.nl/events/postcards-for-pu-
blic-workers/), zijn de scholieren en mentoren met 
prachtige zelf bedachte en geschreven boodschap-
pen door de stad gaan wandelen om ze uit te delen 
aan de mensen die ze tegenkwamen. Het winkelen-
de publiek was soms erg verbaasd dat ze zomaar 
door onbekenden werden aangesproken en een lief 
kaartje kregen aangeboden, en voor de scholieren 
was het soms ook best een stap om zo maar op 
straat in gesprek te gaan met iemand. Het leidde tot 
prachtige gesprekken en echte verbindingen. 

 f Ancestors Unknown, november ‘22: Ancestors 
UnKnown Nederland, samen met het Stadsarchief 
Amsterdam, organiseerde een lesprogramma waar-
mee leerlingen worden uitgenodigd op zoek te gaan 
naar hun wortels en de verborgen geschiedenissen 
die daarin besloten liggen. Aangezien veel van onze 
Giving Back scholieren een migrantenachtergrond 
hebben, is er over hun familiegeschiedenis weinig 
te vinden in de archieven van Amsterdam. Het is 
dan ook de bedoeling dat naar aanleiding van deze 
workshop, onze scholieren hun familiegeschiede-
nis zullen beschrijven en dat deze zullen worden 
bewaard in het Stadsarchief. 

 f Graduation, december ‘22: op een feestelijke ma-
nier is de succesvolle afronding van het programma 
gevierd. De certificaten zijn uitgereikt en er was een 
moment om iedereen te bedanken voor het afgelo-
pen jaar. Altijd een mooi moment waarbij mentoren 
en scholieren elkaar toespreken en vertellen hoe ze 
hun band hebben beleefd.

De Stadscommissie Amsterdam

Thomas Huigens Voorzitter

Vera Goldschmeding Coördinator Werving & Selectie

Rebecca Martens Coördinator Werving & Selectie

Anne Kemps Schoolaccountmanager Comenius

Bernice Feller-Thijm Schoolaccountmanager Comenius

Joost Bakker Schoolaccountmanager OSB

Boaz Reisel Schoolaccountmanager HLW

Awara Pshdary Schoolaccountmanager Comenius/HLW (TBC)

Noura Ismail Mentorencommissie

Allard Klinkers Activiteiten

Liz van de Riet Activiteiten

 

Claudia Valentijn

Marthe Huigens Activiteiten

Michelle Groen

Christina Vrentzou Activiteiten

Karina de Koning Vertrouwenspersoon

Overige bijzonderheden 
Als altijd namen we ook dit jaar afscheid van enkele 
Stadscommissieleden. We willen Stephan, Kim, Bo-Iris 
en Roby enorm bedanken voor hun inzet en bijdrage 
aan Giving Back de laatste jaren. Sommigen van jullie 
zullen we zeker terugzien als mentor de aankomende 
tijd! 
En we verwelkomen de nieuwe commissieleden net 
zo hartelijk; Iris, Michelle, Christina, Marthe en Claudia, 
fijn dat jullie lid zijn geworden! 
En last but not least, Awara Treur is de nieuwe voorzit-
ten van de stadscommissie Amsterdam. Awara is al 
een aantal jaren bij Giving Back betrokken, en vanaf 1 
oktober ook als voorzitter. We kennen Awara als een 
zeer positief en gedreven mens die onze stadscom-
missie een nieuwe energie en impuls zal geven. Van 
harte met deze prachtige functie!
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JAARVERSLAG  
STADSCOMMISSIE DEN HAAG

We kijken terug op een succesvol programma 
met veel mooie momenten. Het afgelopen jaar 
stond voornamelijk in het teken van “weer op-
bouwen en opstarten in tijden van Corona”.  
 
Het aantal deelnemers waar we mee begonnen 
viel lager uit dan voorafgaande jaren. Ondanks alle 
(Corona-) hindernissen en afnemende belangstel-
ling kijken we betreffende jaargang ’21 – 22 toch 
terug op een succesvol programma met veel mooie 
momenten. Graag nemen je mee in wat de scholie-
ren en mentoren in Den Haag afgelopen jaar hebben 
meegemaakt. Voor de volgende lichting hebben 
we een aantal doelen voor onszelf gesteld waar we 
hard aan gaan werken. 

Workshops en activiteiten 2021-2022:
 f Matching, oktober ’21: Na vele scholieren- en 
mentoren-interviews en de “papierenmatching” 
op 17 oktober ’21 zijn we gestart met 24 scholie-
ren tijdens de “feitelijke” matching op het Johan 
de Wittcollege op donderdag 28 oktober ’21. 

 f Netwerken en debattoernooi: Kort daarop doen 
we in Den Haag de workshop Netwerken om 
ook contact te leggen met andere mentoren en 
scholieren. Niet onvermeld mag blijven dat de 
Haagse scholieren van Giving Back wederom 
met vrijwel alle prijzen die er te winnen waren 
naar huis gingen na het Debattoernooi! Alle Gi-
ving Back’ers zijn getalenteerd, maar de Haagse 
Giving Back’ers wel in het bijzonder! 

 f Overige activiteiten: Dankzij de creativiteit en het 
doorzettingsvermogen van de leden van de Haagse 
Stadscommissie en, last but not least, de mentoren 
zijn toch nog veel activiteiten wel, zei het in aange-
paste vorm, doorgegaan. Geslaagde workshops 
(verplicht) waren o.a. het Kennismakingsmoment 
en de workshops Netwerken door de onovertroffen 
Joost van Grieken, Politiek, Multicultureel vakman-
schap, Hacken in de klas, het eerder genoemde 
Debattoernooi, kick-off en Recht bij Pels Rijcken. 

 f Events (niet verplicht) werden o.a. georganiseerd 
door mentoren: Studeren in het Buitenland (door 
de mentor Laura de Leeuw en partner), techniek 
(via mentor en stadscommissie-lid Robert Vrees) 
en Geneeskunde (mentor Roeline de Beaufort en 
ondergetekende). 

 f Schoolcoördinatoren: De voor het Giving Back 
programma essentiële schoolcoördinatoren hebben 
een geweldige klus geklaard ten aanzien van het 
werven en begeleiden van de Giving Back scholie-
ren van hun school. Hier hebben zich wat wijzigin-
gen voorgedaan in de bezetting: op het Rijswijks 
Lyceum wordt Marion Heinen nu bijgestaan door 
Rosanie Rosa en op het Segbroek College zijn 
Diana Kooyenga en Victor de Grood onze “linking 
pin”. Op het Johan de Witt was Marise van Dom-
burg onze steunpilaar net als Daphne Meesman en 
Suzan Passchier op het Edit Stein College.  

 f Graduation, 19 november ‘22: We hebben de 
Haagse Giving Back jaargang ‘21 – 22 afgesloten 
met een spetterend feest met diner en uiteraard de 
certificaat-uitreiking! 

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

 f Stadscommissie: In de Haagse stadscommis-
sie is het afgelopen jaar behoorlijk verloop: Eva 
Schuurman, Milka van Dam, Nurdan Yanik, Sophie 
van Logtestijn, en Afsha Alam Shamsi hebben ons, 
onder dankzegging voor het verrichtte werk verlaten 
en daar zijn Laura de Leeuw, Robert Vrees en Viola 
de Groot voor in de plaats gekomen. Roderick van 
Meel is tijdelijk door persoonlijke omstandigheden 
even wat minder actief doch de hoop en verwach-
ting is dat hij binnenkort zich weer bij ons gaat 
voegen.  

 f Doelen voor de volgende lichting: Schooljaar ’22 
– ’23 is ondertussen alweer gestart doch opval-
lend is dat er (veel) minder aanmeldingen zijn dan 
voorafgaande jaren. Hier gaan we vanuit Den Haag 
aan werken! En we gaan het komende jaar gebrui-
ken om het huidige programma tegen het licht te 
houden en aan te passen aan de eisen van deze 
tijd. Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor 
de nieuwe lichting alweer in volle gang: ook dit gaat 
weer een mooi jaar worden! 

Laura de Leeuw Mentorenwerving

Claire Huijts Activiteiten

Robert Vrees Activiteiten

De Stadscommissie Den Haag

Frank Brouwer Voorzitter

Jacob Wiersma Scholierenwerving

Viola de Groot Scholierenwerving
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JAARVERSLAG  
STADSCOMMISSIE EINDHOVEN 

Stadscommissie Eindhoven kijkt terug 

Een nieuw jaar
In het schoojaar 2021 - 2022, zijn we gestart met 13 
deelnemende scholieren van het Van Maerlantlyceum, 
Parmant Scholen: Helder en Sint Joris. Dankzij de 
versoepelingen van de COVID-19 maatregelen was het 
ook mogelijk om een live aftrap van de mentorshap te 
houden, wat positief heeft bijgedragen tot de interac-
ties tussen de mentoren en de scholieren. 

Workshops en activiteiten 2021-2022:
 f Matchingavond, 4 november ‘21: Donderdag 4 
november hadden we wederom onze spectaculaire 
matchingsavond! Voorafgaand aan de matchings-
avond hebben we in een sessie de best passende 

matches gemaakt tussen scholier en mentor. Zoals 
gebruikelijk nadat we alle scholieren en mentoren 
vooraf hebben gesproken. En wat een bijzondere 
feestelijke start. Gelukkig konden we fysiek de 
aftrap doen op het van Maerlant lyceum. Ons pre-
sentatie duo Tineke en Ward noemden een aantal 
kenmerken van scholier en mentor, waarna al snel 
duidelijk was om wie het ging. Het koppel werd 
gevraagd om samen over de rode loper naar voren 
te komen. Hier werden ze verwelkomt met een con-
fetti kanon en werd gevraagd naar de eerste indruk. 
Gelukkig kon slechts 1 scholier niet aanwezig zijn 
door ziekte. Hiervoor was de moeder aanwezig. 
Tijdens zijn matching hebben we gefacetimed met 
de scholier, zodat hij wel zijn matching heeft bij 
kunnen wonen. Na de feestelijke matching was er 
ruimte voor de scholieren en mentoren om elkaar 
wat nader te leren kennen onder het genot van zelf 
meegebrachte hapjes. Blije gezichten, die uitkijken 
naar het teambuildingsweekend en een nieuw 
Giving Back jaar!

 f Teambuildings weekend, 20+21 november ‘21: 
Wat fijn, we konden weer fysiek bij elkaar komen tij-
dens het Giving Back teambuildingsweekend, en dit 
seizoen echt van start gaan! Alle verschillende ste-
den waren op de eerst dag aanwezig in Woudsho-
ten. Een fijne locatie met veel ruimte zowel binnen 
als buiten om elkaar beter te leren kennen. Zowel 
mentee en mentor, als de scholieren en mentoren 
onderling hadden de mogelijkheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen en elkaar beter te leren 
kennen. De prachtige locatie leende zich ook erg 
goed voor een stevige wandeling tussen mentee en 
mentor om daarna samen de plannen en afspraken 
op papier te zetten.  

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

Aansluitend was er een heuze competitie tussen 
teams van ja, zowel alleen scholieren als mentoren 
die tegen elkaar gingen strijden. Van meerdere 
kennis quizen, vragen over Stichting GivingBack, tot 
aan het bouwen van de hoogste toren met stokjes 
en plakband, de scholieren waren de mentoren 
weer te slim af; Dit jaar ging het scholieren team 
van Eindhoven met de winst naar huis! 
De 2e dag stond in teken van een wandeling in 
Eindhoven op een voor de mentee betekenis volle 
locatie. Reflectie op 1e teambuildings dag en het 
verder afmaken van de afspraken voor de aanko-
mende maanden stond centraal. 
Al met een al een erg geslaagd teambuildings 
weekend, een goede start voor onze scholieren en 
mentoren voor dit jaar.

 f  Workshop netwerken, 29 januari ‘22: de eerste 
Giving Back workshop. We hadden het genoegen 
om te worden geïnspireerd door de beste netwerker 
van Nederland en tevens oprichter van Giving Back 
Charles (Ruf) Ruffolo met de workshop Netwerken. 
Hij leerde ons dat dromen werkelijkheid kunnen 
worden en dat je alles kan bereiken als je er maar 
hard genoeg voor werkt en als je de juiste mensen 
om je heen verzamelt Wat een energie, inspiratie, 
enthousiasme en handige tips! De bekende ‘hands-
hake’ kon natuurlijk niet uitblijven. 

 f Toernooi, 12 februari ‘22: Vooraf waren de stellin-
gen op mentorjam geplaats zodat de scholieren 
zich konden voorbereiden. Tevens volgden alle 
scholieren de online debattraining. Op zaterdag 12 
februari gingen de scholieren uit de verschillende 
steden met elkaar in Debat voor de strijd om de 
beste Debater.

 f  Workshop insights, 9 april ‘22: We hadden het 
genoegen dat Philippe de Bock van Kennedy Fitch 
wederom de workshop Insight met de scholieren 
wilde doen. Het was wederom een zeer leerzame 
en energieke sessie. Wat is het fijn en waardevol 
dat onze scholieren al zo jong deze inzichten krij-
gen, zodat ze weten hoe ze effectiever met anderen 
om kunnen gaan.

 f  Holland experience, 13 t/m15 mei ‘22: Uit je 
comfortzone in Pieterburen. Spelletjes, pub quiz, 
yoga, bezoek aan het zeehondencentrum en vooral 
veel lol met elkaar. Helaas dit jaar geen wadlopen 
vanwege het getij. Wel eten van het wad, waarbij er 
sushi gemaakt kon worden en alle leerlingen een 
oester konden proeven. 
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 f  Workshop Recht, 13 juni ‘22: We togen met de 
scholieren naar de rechtbank in Eindhoven om ‘s 
ochtends een aantal zittingen van de politierechter 
bij te wonen. Vooraf was er een inleiding van de 
politierechter over de rechtbank, het werk van de 
politierechter en de te behandelen zaken. Ook de 
aanwezige officier van justitie gaf een korte toelich-
ting op zijn werkzaamheden. De zittingen waren 
heel divers, van bedreiging tot mishandeling, heling 
en winkeldiefstal. Het was heel interessant om te 
zien hoe er met een menselijke blik, met oog voor 
de persoon en de situatie, recht gesproken wordt. 
Het gaf een goed beeld van hoe de rechtspraak 
kan handelen met zorg voor de mens. Tussen de 
zittingen door was er ruimte voor het stellen van 
vragen aan de politierechter en van deze mogelijk-
heid maakten de scholieren graag gebruik. Na het 
bezoek aan de rechtbank gingen we naar Boels 

Zanders Advocaten voor een gezamenlijke lunch en 
uitleg door twee advocaat-stagiaires en een partner 
over de studie rechten en de verschillende beroe-
penvelden na afronding van de rechtenstudie, zowel 
hbo als universiteit, waaronder natuurlijk ook de 
advocatuur. Voor de scholieren, ook zij die nog geen 
(latente) belangstelling hebben voor de rechtenstu-
die, was het een inspirerende en leerzame ochtend.

 f Workshop MCV, 25 juni / BBQ: De workshop Multi 
Cultureel Meesterschap was wederom een groot 
succes. Het geheel werd zeer goed gepresenteerd 
door 2 ervaren coaches, allebei met veel ervaring 
met werken in de multiculturele omgeving van de 
politie. Maar ze waren ook goed in staat om een 
aantal interessante theoretische concepten uit 
te leggen en te bespreken met de deelnemende 
mentoren en scholieren. Door het heel praktisch te 

maken ontstond er veel interactie met levendige 
discussies. In het tweede gedeelte van de ochtend 
zijn we naar buiten gegaan en sprak elke mentor 
en mentee een verwachting uit waar ze over 5 jaar 
verwachten te zijn in hun leven. Dit gaf een aantal 
interessante beelden. 
Na afloop verhuisde het hele gezelschap naar de 
BBQ die traditioneel werd verzorgd door Ad in een 
prachtige omgeving van zijn boerderij met uitzicht 
op koeien en een erg groene omgeving. En dan na-
tuurlijk niet te vergeten een heerlijke BBQ met veel 
gezellige gesprekken.

 f Workshop Kieswijs, 5 november ‘22: de workshop 
kieswijs, de scholieren hebben het als heel positief 
ervaren. 

Nicole Niessen Algemene zaken

Wim Crooijmans Contactpersoon scholen

Hanneke Messing Schoolcoördinator Van Maerlantlyceum

Esther van den Hurk Schoolcoördinator Sint Joris en Helder

Neela Gajadhar Vertrouwenspersoon

De Stadscommissie Eindhoven

Karin Ummels Voorzitter

Tineke van de Heuvel Contactpersoon scholen

Julianne Verijken Contactpersoon mentoren

Ward Overeem PR, communicatie en Activiteiten

Zina Agovic Algemene zaken en Intervisies mentoren

Klaske Stein-Dijkstra Algemene zaken en Activiteiten

 f Oma’s soep, 9 december ‘22: dit was een maat-
schappelijke activiteit bij Oma’s soep. De Stichting 
Oma’s soep brengt eenzame ouderen en jonge 
vrijwilligers bij elkaar onder begeleiding van enkele 
Eindhovense studenten die zich hiervoor vrijwillig 
inzetten. De jonge vrijwilligers brengen de soep 
rond en maken een praatje met de ouderen. 

 f Graduation, 18 dec ‘22: Dit jaar werd de graduation 
voor scholieren op 18 december georganiseerd, 
wederom door de mentoren bedacht en geregeld. 

Wij kijken terug op een geslaagd Giving Back jaar, 
waar de scholieren en de mentoren zich ervoor samen 
hebben ingezet. 
 
En tot slot dank aan Boels Zanders, Metechnica, Arlo 
BV voor het beschikbaar stellen van vergaderzalen en 
facilitaire zaken, zodat wij deze workshops, intervi-
sie avonden, stadscommissie vergaderingen ook 
daadwerkelijk konden geven en houden (nog voor de 
Corona pandemie). 
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JAARVERSLAG  
STADSCOMMISSIE ROTTERDAM

Het jaar 2021-2022 was opnieuw een bijzon-
der jaar voor alle betrokken mentees, mentoren, 
schoolcoördinatoren en commissieleden. Het 
schooljaar startte onzeker voor de geplande acti-
viteiten in Rotterdam. Het coronavirus was immers 
nog steeds onder ons, inclusief de beperkende 
maatregelen om elkaar fysiek te ontmoeten. Eind 
november 2021 kondigde de premier strengere 
maatregelen aan en in de week vóór Kerst ging een 
harde lockdown in. Alle openbare gebouwen, waar-
onder het onderwijs, hebben hun deuren vervol-
gens volledig moeten sluiten. Vanaf januari 2022 
volgden gelukkig weer versoepelingen en in maart 
vervielen de laatste maatregelen. In 2022 hebben 
we daardoor gelukkig weer fysieke activiteiten met 
elkaar kunnen ondernemen. Het was dit jaar een 
uitdaging om de mentees actief betrokken te hou-
den bij het programma en bij het contact met hun 
mentor. Gaandeweg hebben we daardoor helaas 
afscheid moeten nemen van een aantal mentees, 
maar dit ontnam gelukkig niet het enthousiasme 
van de deelnemers die actief bleven deelnemen 
aan het programma.  

Workshops en activiteiten 2021-2022:
 f Matchingsavond, november ‘21: De avond vond 
plaats op OSG Hugo de Groot waarbij de scholieren 
aan de hand van een interactief matchingsspel hun 
mentor vonden. Na de eerste kennismaking ging de 
gezamenlijke reis echt van start.   

 f Teambuildingsweekend, november ‘21: Gelukkig 
weer als vanouds live op locatie in Zeist! Er was een 
mooi programma georganiseerd, met veel out-
door-activiteiten, afgewisseld met het opstellen van 
o.a. een persoonlijk ontwikkelplan voor mentees.   

 f Workshop Netwerken, januari ‘22: Charles Ruffalo 
gaf de workshop met veel enthousiasme, scholie-
ren leerden over de kracht van het opbouwen van 
een netwerk en het najagen van je dromen.   

 f Debattoernooi, februari ‘22: na een (digitale) 
opening door minister Rob Jetten ging het debat-
tournooi live van start. Argumenten werden goed 
ingezet en er werd knap gedebatteerd.   

 f Workshop Multicultureel vakmanschap en burger-
schap, februari ‘22: mentees en mentoren leerden 
meer over de verschillen in (culturele) normen en 
waarden, waarna men vanuit dit nieuwe bewustzijn 
leerde hoe je je communicatie hierop afstemt.  

 f Workshop Puberbrein, maart ‘22: Tijdens de 
bijeenkomst is aan mentoren overgebracht hoe het 
puberbrein werkt. Zij kregen hierdoor veel nieuwe 
inzichten die helpen bij het invullen van hun mentor-
schap.

 f Workshop Gedoemanagement, maart ‘22: men-
tees leerden deze workshop over de werking van 
het menselijk brein. Zij gaven aan dat ze met het 
plannen van schoolwerk vaak uitstelgedrag verto-
nen. De spreker bood vervolgens praktische tips om 
dit om te zetten naar effectiever gedrag.  

 f Holland Experience, mei ‘22: ook deze bijeen-
komst kon gelukkig weer live plaats vinden. Er werd 
als vanouds een bezoek aan zeehondencrèche 
Pieterburen gebracht, afgewisseld met inhoudelijke 
workshops zoals persoonlijk leiderschap.   

 f Workshop Politie, mei ‘22: naast uitleg over het 
werk bij de politie was er een spannende opdracht 
om uit een ME-bus te ontsnappen, deze uitdaging 
werd met succes volbracht.   

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

 f GBSC Speeddates, juni ‘22: in korte sessie hebben 
mentees met studenten kunnen spreken van ver-
schillende studies, hogescholen en universiteiten. 
Dit gaf veel stof tot nadenken voor de leerlingen.   

 f Groepsactiviteit mentoren en mentees, juli ‘22: na 
alle inhoudelijke workshops was het tijd voor fun 
met mentees en mentoren! Een ‘Wie is de rat’ spel 
in het centrum van Rotterdam zorgde voor veel 
gekke capriolen en interactie tussen de mentoren 
en mentees.  

 f Workshop Recht, september ‘22: Advocaten en 
notarissen van Houthoff organiseerden deze work-
shop, de mentees werden aan het werk gezet met 
een civiele casus. Met veel overtuigingskracht wis-
ten de mentees hun standpunten duidelijk kenbaar 
te maken.   

 f Workshop Erasmus Medisch Centrum, oktober ‘22: 
geneeskundestudenten en een coördinator van de 
opleiding verpleegkunde gaven een presentatie over 
de verschillende opleidingen. Daarna was er een 
unieke kijk in het ziekenhuis, van de snijzaal tot aan 
het laboratorium en ook het zelf oefenen met het 
uitvoeren van een kijkoperatie.   

 f Maatschappelijke activiteit, december ’22: bij 
ASVZ werden samen met kinderen en jongvolwas-
senen met een verstandelijke (en soms lichamelij-

Leni Hellement Mentoren, Werving & Selectie

Debbie Depaep Activiteitencommissie

Renée Merkus Activiteitencommissie

Loes Stevens Activiteitencommissie

Margriet Maris Vertrouwenspersoon

De Stadscommissie Rotterdam

Laurens Bongaards Voorzitter

Ingeborg Adegeest Scholencommissie

Birgit Koch Scholencommissie

Jean-Paul Roodenburg Scholencommissie

Samira Challiui Mentoren, Werving & Selectie

Pam de Haas Mentoren, Werving & Selectie

ke) beperking poffertjes gebakken en kerststukjes 
gemaakt. Het was mooi om op deze manier de 
mentees weer iets terug te laten geven aan de 
maatschappij.  

 f Graduation, december ‘22: op een feestelijke 
manier is het jaar afgesloten. De certificaten zijn 
uitgereikt en er was een moment om iedereen te 
bedanken voor het afgelopen jaar.  

Overige bijzonderheden
In 2022 zijn er diverse wisselingen geweest. Zo is de 
samenwerking met het Avicenna College gestopt. 
We zijn doorgegaan met de twee andere scholen, het 
Wolfert Tweetalig en OSG Hugo de Groot. Na 10 jaar 
heeft Melvin van Kuilenburg de voorzittershamer van 
de stadscommissie Rotterdam overgedragen aan Lau-
rens Bongaards. Omdat we dit niet onopgemerkt voor-
bij wilden laten gaan hebben we een afscheidsfeest 
georganiseerd waarbij ook de voorgaand voorzitters 
en vele andere betrokkenen waren uitgenodigd. Omdat 
het er eerder niet van een afscheid gekomen was, 
hebben we die avond ook Tosca van Halsema, Warsha 
Changur en Djotika Bissessur in het zonnetje gezet 
en bedankt voor hun bijdrage aan het scholierenpro-
gramma in de voorgaande jaren. Gelukkig mochten we 
ook weer enthousiaste nieuwe stadscommissieleden 

verwelkomen. Dit zijn Leni Hellement, Birgit Koch, 
Pam de Haas en Samira Challiui. Met hun komst is de 
stadscommissie weer op sterkte om ons programma 
voort te zetten.
Een groot woord van dank aan: alle leden van de 
stadscommissie voor het organiseren van dit pro-
gramma. Uiteraard ook aan de mentoren voor hun 
inzet, zonder hen geen Giving Back. De schoolcoör-
dinatoren, Jacqueline Driesen en Floris de Roy van 
Zuijdewijn (Wolfert Tweetalig), Amanda de Zeeuw 
en Chantal de Wit (OSG Hugo de Groot), zij maken, 
gesteund door hun schoolbesturen, het programma 
mogelijk. En tot slot Margriet Maris, onze vertrou-
wenspersoon. We hebben gelukkig weinig beroep op 
haar hoeven doen, maar waar nodig stond zij voor ons 
klaar.
Het was opnieuw een bijzonder jaar met veel onze-
kerheden. Het bleef vaak tot op het laatste moment 
spannend of activiteiten live door konden gaan. We 
hebben genoten van de fysieke ontmoetingen die 
weer mogelijk waren en hebben weer veel geleerd met 
elkaar. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het 
schooljaar ‘22-’23 alweer in volle gang. Op naar nieuwe 
ontmoetingen en leerzame activiteiten!
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JAARVERSLAG  
STADSCOMMISSIE UTRECHT

Hoewel de weg omhoog weer is ingezet, heeft 
Corona ook in 2021-2022 nog invloed op ons pro-
gramma gehad. Mede hierdoor is het aantal aange-
melde leerlingen wederom laag. In totaal hebben 
we 8 leerlingen: 1 van het Leidsche Rijn Collega, 
3 van het Gerrit Rietveld College en 4 van het Cals 
College. Verder hebben we dit jaar te maken gehad 
met veel wisselingen binnen de stadscommissie. 
Stephan is gestopt als voorzitter en Maartje heeft 
het stokje van hem overgenomen. Ook Sevinc, 
Alfons, Liena, Michael en Jesse zijn uit de stads-
commissie gestapt. Dat betekende een behoorlijke 
druk op de zittende stadscommissieleden. Ook 
omdat er niet meteen opvolgers waren. Hierdoor 
is het een beetje een rommelig jaar geweest. Het 
goede daarvan is dat we geleerd hebben wat we 
komend jaar kunnen en willen verbeteren.

Activiteiten
 f Workshop Netwerken - The NetworKing

 f Workshop Puberbrein - Young Works

 f Workshop Studiekeuze – Kieswijs

 f Workshop Rechten – Allen & Overy

Hoogtepunten
Ondanks dat dit jaar niet de boeken in gaat als ons 
beste jaar zijn er zeker ook de nodige hoogtepunten. 
We hebben een van de leukste matchingsavonden ooit 
gehad! Ouders en leerlingen waren erg betrokken en 
vertelden veel bijzondere persoonlijke verhalen. Alle 
activiteiten konden weer live plaatsvinden en er zijn 
veel leuke nieuwe ideeën voor workshops ontstaan. 

In dit jaar zijn we ook druk geweest met het organise-
ren van een Techniek dag bij BAM en een workshop 
Mentoring voor mentoren en scholieren. Hoewel de 
volgende groep hiervan pas iets gaat merken was het 
erg leuk om hiermee bezig te zijn. Ook zijn er nieuwe 
contacten gelegd met de Universiteit van Utrecht voor 
samenwerking. Daarnaast hebben we veel tijd besteed 
aan de contacten met de scholen om op die manier de 
scholierenwerving voor 2022-2023 te verbeteren. Dat 
is gelukt! Voor het programma 2022-2023 is de weg 
omhoog echt ingezet met een verdubbeling van het 
aantal scholieren, maar daarover volgend jaar meer. 
Ook hebben we twee nieuwe leden in de stadscom-
missie. Met Chantal Duijn en Norbert Broekman zijn 
we bijna weer op volle sterkte.

Veelzijdig programma
Het jaar startte met de NetworKing workshop vlak 
voor de kerstperiode. Altijd een leuke eerste work-
shop waarin de scholieren kennis maken met het 
netwerken. Charles Ruffolo, de oprichter van Giving 
Back, daagt de scholieren uit en laat hun zien wat een 
‘Netwerk’ voor je kan betekenen. In juni vond het maat-
schappelijk uitje plaats op de kinderboerderij Steede 
Hoge Woerd in Leidsche Rijn. Superleuk om tijdens 
het Giving Back jaar niet alleen meer te leren in de 
workshops maar om ook de handen uit de mouwen te 
kunnen steken. Onze hoofdtaak was ‘stallen uitmes-
ten’ en poep scheppen. Hoewel sommige scholieren 
even moesten wennen werd de taak goed volbracht. 
Als beloning hebben we heerlijk samen geluncht, 
waarbij we meer informatie kregen over de kinderboer-
derij. De dag werd afgesloten met een rondleiding en 
het knuffelen van muizen, ratten en konijnen.  

SCHOLIEREN 
PROGRAMMA

Tot slot
Al met al kijken we als stadscommissie Utrecht terug 
op een Giving Back jaar waarin we de nodige obsta-
kels hebben moeten overwinnen. Voorop staat dat 
we veel geleerd hebben van elkaar. Ook hebben we 
elkaars kennis, kunde en talenten nog meer ontdekt en 
is onze samenwerking verder gegroeid. Het is vooral 
een jaar geweest waarin we intern héél veel werk heb-
ben verzet om de volgende jaren beter te presteren. 
Zo fijn dat zich dat terugverdient met hogere aantallen 
nieuwe scholieren in het programma 2022-2023. Al 
met al zijn we ervan overtuigd dat na twee minder 
sterke jaren we ijzersterk terugkomen. We kijken alle-
maal uit naar de komende periode!

Met dank aan
Vanuit Utrecht bedanken we graag de bedrijven die 
onbezoldigd een bijdrage hebben geleverd aan ons 
mooie programma. Zonder jullie was het niet zo’n 
mooi Giving Back-jaar geworden!

Chantal van Duijn Coördinator Mentoren

Norbert Broekman Coördinator Mentoren

Trudy Ravensbergen Vertrouwenspersoon 

De Stadscommissie Utrecht

Maartje Jansen Voorzitter

Jochem Heijmerink Coördinator Scholieren/Scholen

Kerem Akdeniz Coördinator Activiteiten/Scholieren
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RESULTATEN ENQUÊTES SCHOLIERENPROGRAMMA
Scholieren geven rapportcijfers: 

30 51 72 84 96 10

Teambuildingsweekend 7,1

Workshop Netwerken 6,0
Debating 7,0
Multicultureel Burgerschap 8,1
Holland Experience 8,7

Matchingsavond 7,1

Persoonlijk Leiderschap I 6,4

Persoonlijk Leiderschap II 7,3
Kieswijs 8,0
Maatschappelijk project 8,6
Gehele Giving Back-programma 7,6
Graduation 9,0

Welk rapportcijfer geven de scholieren  
hun Giving Back traject?

0
761-5 8

13%

6%

13% 12%

9 10

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

63%

38%

75%

25%

Diversiteit

Coachings- 
vaardigheden

Generatie- 
verschillen

Persoonlijke 
ontwikkeling

“We hadden afspraken gemaakt en zijn allerlei dingen gaan doen, 
veel orientatie richting verschillende studies en ook een paar 
bedrijfsbezoeken.”   

“Het was soms moeilijk omdat ze zo anders is dan ik als persoon 
en qua interesses maar toch een goede match. We gaan volgend 
jaar gewoon samen door.”   

“We hadden vrijwel elke week contact, 4 keer een live-meeting; 
museum bezoek, eten bij elkaar, klimmen.”

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

Gemiddeld: 

8,0
Scholieren 

8,4
Mentoren 

van de scholieren zou het 
Giving Back programma 
aanraden aan een  
mede-scholier!86% 

Waar richtte het mentortraject zich met name op? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
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STUDENTEN
PROGRAMMA

Sinds 2009 biedt Giving Back het Studentenprogram-
ma aan voor talentvolle eerste generatie studenten. 
Het doel is om deze studenten met behulp van een 
persoonlijke 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 meer mentoren mogen 
leveren voor deze studenten. Zo kunnen wij onze 
partners in een vroeg stadium kennis laten maken 
met een groep ambitieuze studenten die dankzij hun 
diverse achtergrond net dat beetje extra mee kunnen 
nemen naar de werkvloer. Zo werken wij samen aan 
onze missie om de culturele diversiteit te vergroten in 
de top van het bedrijfsleven en de overheid. 

Het Giving Back Studentenprogramma omvat het Ba-
chelorprogramma en het Masterprogramma. De twee 
programma’s worden begeleid door de Programma 
Manager Studentenprogramma. Deze is verantwoor-
delijk voor de werving en selectie van studenten, de 
matching, de Matchingsbijeenkomsten en Teambuil-
dingsdagen en gedurende het gehele jaar Giving Back 
jaar aanspreekpunt voor studenten, GBSC bestuur, 
Partners en mentoren. In april 2021 is Kim Goed 
gestart als Programma Manager Studentenprogram-
ma’s. Om onze ambities waar te kunnen maken en de 
professionaliseringsslag te kunnen maken hebben we 
in mei 2022 het team mogen aanvullen met Dana van 
Dillen die als Programma Coördinator Studentenpro-
gramma’s van start is gegaan.  

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 programmaonderdelen aangeboden: 

 f Mentortraject: de studenten worden gedurende 
2 jaar één-op-één begeleid door een persoonlijke 
mentor die werkzaam is bij één van onze partner-
organisaties. 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 studen-
ten elkaar kunnen ontmoeten en aan hun netwerk 
kunnen bouwen. 

Lichting Bachelorstudenten 2021-2023
De werving van nieuwe studenten (en dus ook nieuwe 
leden van GBSC) wordt uitgevoerd door een speciale 
wervingscommissie van GBSC in nauwe samenwer-
king met de Programmamanager Studentenprogram-
ma. Ieder jaar wordt er door GBSC actief geworven 
bij middelbare scholen, onder meer de 15 Giving Back 
scholen in de vijf steden van ons Scholierenprogram-

ma. Daarnaast organiseren zij de workshop Examen-
boost voor de Giving Back Scholieren in de vijf steden, 
om te zorgen voor een doorstroom van het Scholie-
renprogramma naar het Bachelorprogramma. 

Daarnaast verzorgt de wervingscomissie promotie bij 
diverse Hogescholen en Universiteiten. Vorig jaar zijn 
we door corona al ‘digital savvy’ geworden en ook dit 
jaar hebben we naast de fysieke werving ook volop 
ingezet op digitale werving. Het aantal aangemelde 
studenten was dit jaar iets lager dan voorgaande 
jaren. We hebben gemerkt dat er onder studenten een 
nasleep van corona is. Studenten hebben bijvoorbeeld 
studievertraging opgelopen waardoor de prioriteiten 
anders zijn komen te liggen. Desondanks hebben wij 
dankzij de member-gets-member actie via bestaande 
GBSC leden, de fysieke werving bij alle scholen en uni-
versiteiten (voor zover dat mogelijk was) en inzet van 
sociale media afgelopen jaar 105 aanmeldingen voor 
het Bachelorprogramma, dat wil zeggen zij die ons 
digitaal aanmeldformulier volledig hadden ingevuld 
met een uitgebreide motivatie, ontvangen. De selec-

tiegesprekken vonden in 2021 online plaats. Dit werd 
als positief ervaren, de gesprekken waren flexibel 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 eind-
examen, stroomde alleen in bij GBSC wegens onvol-
doende ervaring om het mentortraject te volgen of 
meldde zich af. Zodoende zijn we in 2021 gestart met 
80 geselecteerde Bachelorstudenten waarvoor een 
geschikte mentor gevonden moest worden.

Afgelopen jaar bestond 34% van de aanmeldingen 
uit Giving Back Scholieren en 66% uit zij-instromers 
(eerste generatie (aankomende) studenten die niet 
deelnamen aan ons Scholierenprogramma). In verge-
lijking met afgelopen jaar is het percentage graduates 
dat naar het Bachelorprogramma is doorgestroomd 
vanuit het scholierenprogramma gestegen met 15%. 

Werving en selectie mentoren
Het werven van mentoren voor het Studentenpro-
gramma is de verantwoordelijkheid van onze part-
ners. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 
Partnercoördinator (PCO) die binnen elke organisatie 
operationeel aanspreekpunt is voor ons program-
ma. 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 110 mentoren voor het Bachelorprogram-
ma 2021-2023 geworven. 

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 persoon-
lijkheidskenmerken, leerdoelen, interesses en studie-
vraagstukken vanuit het perspectief van de student. 
Door het geweldige aanbod aan mentoren dit jaar 

Instroom Bachelorprogramma 2021

Wij kijken met trots terug op het afgelopen jaar. Dat ondanks alle onzekerheden onze student-mentor 
koppels elkaar zowel online als offline wel hebben weten te vinden. En hoe hoog de energie en toewij-
ding ook dit jaar weer is geweest. Het Giving Back Studentenprogramma 2021 had nog steeds te maken 
met de ontwikkelingen van de pandemie. Doordat maatregelen pas kort van de tevoren bekend werden 
gemaakt moesten we soms snel schakelen. En tijdens online activiteiten was het soms een uitdaging de 
energie en verbondenheid vast te houden. We hebben er een mooi programma van weten te maken en 
kijken uit naar jaar waar alles weer offline mag plaatsvinden. 

hebben we alle Bachelorstudenten kunnen matchen 
aan een persoonlijke mentor. 

We hebben dus 30 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 de mogelijkheid om aangehaakt 
blijven als vrijwilliger op een andere manier zoals 
Mentor Scholier, workshop verzorgen, training verzor-
gen, bedrijfsbezoek, oid. Dit jaar zijn we gestart met 
het verder uitwerken van een vrijwilligersplan om de 
verbinding met deze vrijwilligers te blijven behouden 
en benutten.

Een aantal studenten dat niet door de selectie kwam, 
omdat zij bijvoorbeeld hun leerdoelen niet scherp had-
den, 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. 
Zij worden actief benaderd om de volgende lichting 
opnieuw aan te melden voor het mentortraject. 

Zij-instromers
66%

Graduates
34%
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Mentortrajecten Bachelorprogramma

Gestart in 2020 Gestart in 2021

Allen & Overy 8 14

Baker McKenzie 5 4

Loyens & Loeff 7 5

DIF Capital Partners 4 2

Microsoft - 12

Cargill 7 11

Politie 17 7

PwC 22 25

Albert Heijn 17 -

Akzonobel 8 -

ING 11 -

Ministerie van Defensie 21 -

TOTAAL 127 80

Het mentortraject 
Het persoonlijke mentortraject is de belangrijkste pi-
laar in ons Bachelorprogrammma. Dit gaat in septem-
ber van start met de Matchingsbijeenkomsten, het 
moment waarop onze studenten en mentoren elkaar 
voor het eerst ontmoeten. Deze matchingsbijeenkom-
sten werden per partner afzonderlijk georganiseerd 
voor hun eigen mentoren en de daaraan gekoppelde 
studenten. Dit jaar vonden de matchingsbijeenkom-
sten voor een deel fysiek plaats en voor een deel 
online. Na een introductie over de partnerorganisatie 
en het Giving Back programma moesten studenten 
hun mentor vinden in een matchingsspel door vragen 
te stellen over vooraf gestuurde kenmerken van hun 
mentor of via een speeddate. Daarna kregen de 
koppels de gelegenheid voor een eerste kennismaking 
en committeren beide zich om zich gedurende twee 
jaar voor elkaar in te zetten. Iedereen doet weliswaar 
vrijwillig mee aan het programma, maar het is daar-
mee niet vrijblijvend. 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. Hoewel we deze Teambuil-
ding fysiek konden houden, moesten we ons natuurlijk 
houden aan de dan geldende Corona restricties. Dit 
heeft erin geresulteerd dat de Teambuildingsdag over 
twee dagen verdeeld werd. De Teambuildingsdagen 
hebben wederom plaatsgevonden bij het Conferentie-
centrum Woudschoten en we zijn dankbaar voor de 
inzet van alle partijen om deze fysieke Teambuildings-
dagen mogelijk te kunnen maken. 

Tijdens deze Teambuildingsdag kregen studenten een 
informatiebijeenkomst over de activiteiten van GBSC 
en volgden de mentoren een inspiratiesessie over 

motivatie bij jongeren, gegeven door Youngworks. 
Vervolgens hebben de mentor-mentee koppels elkaar 
nog beter leren kennen tijdens de lunch en de wande-
ling over het landgoed Woudschoten. Wat was het fijn 
om elkaar fysiek te ontmoeten en dit mentortraject 
van start te laten gaan. 

Voor diegenen die niet bij de Teambuildingsdagen 
aanwezig konden zijn hebben wij een vervangende ‘op-
dracht’ gegeven. In plaats van wandelen in de bossen 
rondom Woudschoten, vroegen wij student en mentor 
elkaar tijdens een Laat-jezelf-zien wandeling mee 
te nemen naar plekken die belangrijk zijn en op die 
manier te laten zien wie je bent. Eerst was er een wan-
deling door de ‘wereld’ van de student en vervolgens 
nam de mentor de student mee naar zijn/haar buurt, 
gevolgd door een gezamenlijke lunch. Zo konden ook 
deze koppels een goede start maken met elkaar. We 
hebben veel leuke selfies ontvangen! 

Na de intensieve start van het tweejarig mentortraject 
met de verplichte Matchingsbijeenkomst en Team-
buildingsdag, 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 per-
soonlijk ontwikkelplan voor de student, waarin zij hun 
doelen kunnen vastleggen.  

Dit jaar zijn we, na een pilotjaar met het Scholierenpro-
gramma, ook in het Studentenprogramma gestart met 
ons nieuwe online communicatieplatform Mentorjam. 

Afgelopen jaar zijn we gestart met “mentortraject 
APK sessies” waarbij studenten online konden inplug-
gen met medestudenten en samen met de Program-
ma manager van gedachten konden wisselen over de 

voortgang van hun mentortraject. We geven studenten 
hiermee de gelegenheid om vragen te stellen, uitda-
gingen voor te leggen of juist anderen te inspireren 
met succesverhalen. De APK sessies werden in 
het pilotjaar goed ontvangen en hebben we dit jaar 
proberen uit te breiden. Helaas heeft dit nog niet het 
gewenste resultaat gehad. Gezien de vraag vanuit de 
studenten wel kenbaar is gemaakt gaan we op zoek 
naar een alternatief voor deze APK sessies, waarbij we 
de laagdrempeligheid kunnen waarborgen. 

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma voor het Studentenpro-
gramma 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 Jaarverslag 
van GBSC dat verderop in dit document te vinden is, 
worden deze activiteiten nader toegelicht. 

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 intervi-
sie bijeenkomsten voor hun mentoren georganiseerd 
door de partnerorganisaties in samenwerking met Gi-
ving Back, waar mentoren ervaringen kunnen uitwisse-
len 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. Daarnaast 
zijn ook enkele intervisiemomenten fysiek geweest, 
waarbij we een nieuwe dimensie hebben toegevoegd 
door mentoren van verschillende lichtingen met elkaar 
in gesprek te laten gaan. Dit is als positief ervaren en 
zullen we het komende jaar verder gaan uitbreiden. 
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Een uitgebreide vraag waar Giving Back altijd 
in geïnteresseerd is: Wat breng jij mee?  

Kortom: wie ben je, wat is je achtergrond en 
wat daarvan heeft je gevormd tot de persoon  
die je nu bent?    
Wij zijn Fatih en Seyidali en beide hebben we dezelfde 
achtergrond toevallig. We komen uit Turkije en we 
nemen diversiteit mee naar Giving Back. Het feit dat 
wij beide andere achtergronden hebben heeft ons ook 
meer sociale personen gemaakt. Dit komt omdat wij 
thuis een andere cultuur hebben dan de Nederlandse 
samenleving. Wij moesten extra veel moeite doen 
om de juiste vriendenkring te creëren, een plekje in de 
maatschappij te vinden en ons uiteindelijk ook thuis te 
kunnen voelen.  

Jullie zijn afgelopen najaar gematcht. Wat 
was het eerste dat je aan elkaar opviel tijdens 
de matchingsbijeenkomst?   

Fatih: toen ik Seyidali zag staan, en hoorde wat hij op 
dit moment doet was allereerst enorm trots op wat 
hij nu doet. Ik dacht ow jeej, vast een introvert person. 
Maar echter was hij spontaan, super vriendelijk en erg 
enthousiast. Echter had ik het gevoel van, wat zou ik 
deze jongeman kunnen leren? Gelukkig gaf Giving-
Back die dag daar ook meteen een antwoord op. Maar 
ondanks alles ben ik zo blij dat ik met hem gematched 
ben. Ik had het niet beter kunnen verwachten. Ik ben 
enorm trots dat ik zijn mentor mag zijn en hoop dat wij 
een superleuke en leerzame periode zullen doorbren-
gen samen. 
 

Seyidali: Mijn verwachtingen bij iemand die bij Mi-
crosoft werkt was dat ze heel introvert zullen zijn. Dit 
komt omdat Microsoft een heel groot bedrijf is in mijn 
ogen en dat mensen die daar werken belangrijke en 
hoge personen zijn. Wat mij het meest opviel tijdens 
de matching dag was dat Fatih meer extrovert is dan 
ikzelf. Ik kan alles delen met hem.  

Welke overeenkomsten of tegenstellingen 
hebben jullie die goed van pas komen in jullie 
mentortraject? 

Overeenkomst is dat we beide in het Turks denken, 
en makkelijker Turks verwoorden. Wij hebben beide 
enorm veel doorzettingsvermogen en kennen geen 
falen. Strijdlustig kan je het ook wel noemen.  
 
Onze grote tegenstelling is vooral sport, Seyidali is 
helemaal dol op sport en Fatih sport niet al te graag. 
We zullen samen eens sporten en deze tegenstelling 
doet ons enorm goed.  
 
In hoeverre hebben jullie elkaar gevonden in 
het mentortraject? Benoem een concreet pad 
wat je met elkaar op bent gegaan. 
 
Wij praten met elkaar echt op vrienden niveau, we 
kunnen over alles praten.   
 

INTERVIEW  
MENTOR- 
MENTEE

Wat willen jullie er persoonlijk uithalen de 
komende maanden? 
 
Elkaar meer spreken, meer ontmoeten en leuke dingen 
doen. Familie bezoeken ondanks Corona het enorm 
moeilijk maakt voor ons gaan we er toch voor.  
 
Hoe belangrijk is culturele diversiteit voor jul-
lie? En in hoeverre heb je hier in de dagelijkse 
mee te maken?  
 
Wij zijn zelf diverse personen omdat we een andere 
achtergrond hebben. Het is voor ons goed om diverse 
culturen personen te kennen. Omdat zij ook hetzelfde 
pad hebben moeten lopen zoals wij dat ook doen. 
(Nederlandse taal leren, cultuur begrijpen/analyseren. 
Dat zijn bepaalde voorbeelden. 
 

Welke inzichten vanuit Giving Back en dit 
mentortraject omtrent dit onderwerp ben je al 
tegengekomen of pas je al toe? 

Tijdens het vinden van een geschikte stage stelde 
Fatih zich meteen open om mij daarbij te helpen voor 
een intern functie binnen Microsoft dat Seyidali online 
had gevonden. Na een gesprek toch besloten het 
aankomend jaar op te pakken. Het inzicht Giving Back 
dat mentor en leerling elkaar moeten helpen zag ik 
meteen terug in mijn eigen traject. 
 
Wat is de boodschap die jullie andere Studen-
ten en mentoren mee zouden willen geven?  

Wees vooral jezelf, wees duidelijk in wat wel en niet 
kan. Respecteer elkaar en elkaars mening. Wees niet 
bang om iets nieuws uit te proberen. Stel jezelf open 
voor je mentor en voor je student.  

Maak verbinding door te luisteren,  
wees nieuwsgierig.
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 STATISTIEKEN STUDENTEN LICHTING 2021-2023

Giving Back-studenten per stad (woonplaats) 
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Aan welke instellingen studeren  
de Bachelorstudenten van Giving Back?

Vrije Universiteit Amsterdam: 27%

Erasmus Universiteit Rotterdam: 13%

Universiteit Leiden: 6%

Hogeschool Amsterdam: 11% 

Universiteit van Amsterdam: 10%

Overig: 33%

STUDENTEN
PROGRAMMA

Inzichten en verrijking
Het uitgangspunt van het programma dat 10 maan-
den duurt, is de Masterstudent zelf waarin hij/zij, in de 
stappen die gemaakt worden in de MsC’s, 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 2021’
In de zomer hebben we voor het Masterprogramma 
2021-2022 15 talentvolle en ambitieuze Masterstu-
denten 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 persoon-
lijke Mastermentor. Deze mentoren zijn werkzaam op 
senior- of C-level bij een van de partnerorganisaties. 
Zoals de studenten zelf aangaven: 
‘Ik ben erg tevreden over het selectieproces. Het 
zorgt ervoor dat enkel de meest gemotiveerde stu-
denten overblijven en dat was zeker te merken aan 
het niveau van de groep.

Ook hebben we alle studenten ingedeeld in vier Busi-
ness Case groepen. Gedurende het jaar werken de stu-
denten per groep samen aan een Business Case van 
een van de partnerorganisaties. De Business Cases 
waren dit jaar uitgeschreven door de Nationale Politie, 
Cargill, Microsoft en PWC.

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. Daarnaast hebben we dit jaar 
een training en maatschappelijke activiteit aan het programma toegevoegd. Ieder MsC heeft een eigen 
thema en de reeks is opgebouwd om te ondersteunen bij de transitie van student naar Young Professio-
nal. 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.

Wat Wanneer Te gast bij:    Onderwerp

Masterclass 1 4 november ‘21 Politie  Wie ben ik? 

Masterclass 2 2 december ‘21 Cargill  Duurzaamheid in Business 

Masterclass 3 14 januari ‘22 DIF  Maatschappelijk Betrokken

Masterclass 4 4 februari ’22 Loyens & Loeff  Personal & Business 

Masterclass 5 4 maart ‘22 Microsoft  Human Resources 

Training 8 april ‘22 Allen & Overy  Tom Oor

Masterclass 6 6 mei ‘22 Baker McKenzie  Mens en professional

Masterclass 7 3 juni ’22 PwC  Business Case presentaties
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MasterClasses 
Voor de ‘Class of 2021’ hebben, door de wisselende 
coronamaatregelen gedurende het jaar, de MsC’s 
zowel online als fysiek plaatsgevonden. We hebben 
samen met de partnerorganisaties die één van de 
McS’s hostten continu overleg gehad over de online, 
hybride of offline mogelijkheden, waarbij we soms 
last minute moesten schakelen. Natuurlijk was ook de 
vraag hoe we de online sessies zo interactief mogelijk 
konden aanbieden. Nadat we al een paar jaar met de 
coronamaatregelen hebben moeten werken, is het 
schakelen dit jaar snel, efficiënt en succesvol verlopen.

Tijdens MC1 gingen de studenten aan de slag met hun 
eigen persoonlijke ontwikkeling. Ze vullen van tevoren 
een persoonlijkheidstest in van Facet 5 en de resulta-
ten hiervan worden besproken en uitgediept tijdens 
een workshop gedurende de eerste Masterclass. Deze 
Masterclass werd gehost door de Politie en op de 
laatste dag hebben we de switch moeten maken van 
fysiek naar online. 

Msc 2 gehouden op 2 december heeft op locatie bij 
Carré Amsterdam plaatsgevonden, omdat het niet mo-
gelijk was om op een locatie van Cargill samen te ko-
men. 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 
14 januari plaats zou vinden, is vanwege de strikte Co-
ronamaatregelen niet doorgegaan. In plaats daarvan 
is er een vervangende datum geprikt in mei om deze 
activiteit in te halen.  De overige Masterclasses kon-
den gelukkig allemaal fysiek plaatsvinden, ook al was 
dit vaak nog met beperkende maatregelen. We zijn 
trost op alle partijen die zich continu flexibel hebben 
opgesteld wat heeft gezorgd voor weer een succesvol 
Masterprogramma. 

Rapportcijfers
We kijken terug op een mooi Masterprogramma, 
waarin iedereen uitgedaagd is op veerkracht, flexibili-
teit, op afstand samenwerken en gemotiveerd blijven. 
Het rapportcijfer van de studenten voor het gehele 
Masterprogramma is een 8,1. 

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 HR-panel.  

De studenten gaven het rapportcijfer 7,3 voor de meer-
waarde van hun Mentortraject. “Het Masterprogram-
ma heeft mij waardevolle connecties geleverd, en een 
enorm behulpzame mentor die bereid is mijn vragen te 
beantwoorden. Ik voel me zeker veel zelfverzekerder in 
de transitie van student naar young professional.”

De mentoren waardeerden het Mentortraject met een 
7,9. 
“Ik heb veel geleerd van hoe mijn student in het leven 
staat en hoe haar cultuur voor haar belangrijk is, 
en vond t ook erg leuk om haar te helpen met haar 
ontwikkelpunten, die zeer herkenbaar waren. Ik ben 
supertrots op haar!”

Gemiddeld beoordelen de studenten hun persoonlijke 
ontwikkeling dankzij het Masterprogramma met een 
7,9. “Ik zie veel verandering in mijzelf, ik heb op weer 
een andere manier naar mensen kunnen kijken en ik 
heb mij beseft wat ik te bieden heb qua persoon voor 
een bedrijf en dat ik altijd goed moet kijken naar een 
wederzijdse match.”

“Ja, ik zou het wel aanraden. Zeker als je op zoek bent naar een programma dat je helpt met je  
persoonlijke en professionele ontwikkeling”

Welke verwachting had je van tevoren bij het Mas-
terprogramma?
Het eerste kennismakingsgesprek dat plaatsvond met 
Karim en Kim was voor mij erg verhelderend omdat ik 
toen werd geconfronteerd met mijn comfortzone. Mijn 
verwachting van het programma was dat ik persoon-
lijk zou groeien in de breedste zin en daarvoor was het 
nodig dat ik uit mijn comfortzone zou stappen. Ik ver-
wachtte sociaal vaardiger te worden en mij professio-
neler te kunnen gedragen, de mogelijkheid krijgen om 
te netwerken en een kijkje in het bedrijfsleven krijgen.

Wat heeft het programma jou gebracht?
Ik heb ontzettend veel mogen leren van het program-
ma. Naast bovenstaande verwachtingen die ik zeker 
heb kunnen waarmaken met dit programma, was het 
voor mij als technische student ontzettend leerzaam 
om meer in contact te komen met studenten met een 
andere studieachtergrond (rechten, HR, business). Wij 
zijn als groepje erg comfortabel met elkaar geraakt en 
er zijn hechte connecties binnen de groep, wat voor 
mij ook erg waardevol is geweest aan dit programma. 

INTERVIEW MASTERSTUDENT
Nog leuker is om de studenten zelf over het Masterprogramma te laten vertellen. We vroegen Bilal Abou Hashish om zijn verwachting en ervaring hierover  
te delen. Bilal nam deel aan het Masterprogramma en was gematcht aan Engel Koolhaas, Senior Director bij DIF Capital Partners.

Waarom zou je het wel/niet aanraden aan aanko-
mende Masterstudenten?
Ik raad het zeker aan, ook al zou deelname in het 
ergste geval bijvoorbeeld voor studievertraging zor-
gen, omdat je de mogelijkheid krijgt je op een unieke 
manier te ontwikkelen. Je maakt waardevolle relaties 
en leert over organisaties waardoor deuren voor je 
openen.
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RESULTATEN ENQUÊTES MASTERPROGRAMMA 2021-2022

Wat heeft het Giving Back Masterprogramma jou gebracht? 

Beoordeling match met student  
(gezien vanuit de Mastermentor)

Student “Ik heb wel echt een beter beeld gekregen van de 
partnerorganisaties en de werkcultuur die bij hen heerst. 
Tijdens de masterclasses was er ook ruimte om met 
werknemers in gesprek te gaan. Bedankt daarvoor!”

Mentor “Leuk contact met een talentvolle master student 
Culturele verschillen waarderen en leren van zijn 
inzichten Als mentor optreden en niet als coach  
al is dat soms moeilijk.”

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.

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 Masterstu-
denten 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 Facet5 jullie studenten bij hun ontwikke-
ling?
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 kwali-
teiten 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. 

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 samen-
werken. 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..

En: wat vinden studenten er eigenlijk zelf van?
Hier kunnen we kort over zijn. Dit onderdeel scoort ge-
middeld 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!

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 orga-
nisaties 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. 
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uitkomsten uit deze nulmeting zijn dat:
 f Meer dan 60% van onze Bachelorstudenten een 
rapportcijfer van een 5 of lager geeft op de stel-
ling “Ik beschik momenteel over een uitgebreid en 
divers (professioneel) netwerk”

 f De Scholieren scoren gemiddeld een 5,7 op de 
stelling “Ik stap gemakkelijk op onbekende mensen 
af om mijn doel te bereiken”

 f 46% van de Bachelorstudenten een 5 of lager invult 
bij de stelling “Het is voor mij al duidelijk welke 
vervolgstap ik ga nemen op het gebied van mijn 
studie/carrière”

Voor onze mentoren geven de uitkomsten van de Leer-
lijn inzicht in hetgeen zij hun student kunnen bieden 
en daarnaast concrete aanknopingspunten om het 
volgende gezamenlijke gesprek mee te starten. 

Mentoring talent in de praktijk
Ieder mentortraject is uniek, laten we dat vooropstel-
len. Naast het samen onderzoeken wat de talenten 
zijn van de Scholier en Student, bieden we meerdere 
tools aan als praktische leidraad om per fase van 
het mentortraject meerdere thema’s aan bod te laten 
komen die van belang zijn voor de Scholier en Student. 
Wat we van alle Scholieren en Studenten terugkrijgen 
is de persoonlijke aandacht, die de mentor voor hen 
heeft zonder oordeel in cruciale tijden, tijden van re-
flectie, tijden van examens, tentamens en momenten 
dat er belangrijke beslissingen gemaakt moeten wor-
den of gewoon dat ene appje tussendoor. De impact 
van mentoring zit hem, zoals het hele leven, vaak in 
de kleine dingen. Als mentor ben je inspirator. Inspira-
tors maken het talent in je wakker. En zo maak je het 
verschil in het leven van een Scholier of Student. 

De impact van mentoring.

Stichting Giving Back heeft zich in de afgelopen 22 
jaar ontwikkeld op verschillende manieren: omvang, 
samenstelling, financieel, professioneel en van louter 
programmabureau in transitie naar toegevoegde waar-
de organisatie in maatschappelijke zin. Waar we ons 
in al die jaren verdiepend hebben ontwikkeld is ons 
mentoring model. 

Mentoring Talent is hetgeen waar Giving Back zich 
continu in heeft ontwikkeld sinds 1999. Het mentoring 
model van Giving Back verrijkt zich met iedere lichting 
van nieuwe Scholieren, Studenten en Mentoren. Iedere 
mentorrelatie ontwikkelt zich op zijn eigen manier af-
hankelijk van de behoeften van de Scholier of Student. 

Om de ontwikkeling die onze Scholieren en Studenten 
gedurende het traject te monitoren vragen we hen aan 
de start, halverwege en aan het eind van het traject de 
leerlijn in te vullen. Dit is een enquête die ons inzicht 
geeft in wat ze doormaken op het gebied van zelfver-
trouwen, inzichten voor de toekomst, netwerk etc. en 
in hoeverre het programma daaraan bijgedragen heeft. 
Bovendien bieden de uitkomsten van de Leerlijn om 
de mentorvraag verder uit te kristalliseren, omdat het 
reflectieniveau van de student in deze fase van het tra-
ject nog relatief laag is en de Student het soms lastig 
vindt om zijn vragen met de mentor te delen.

Aan het begin van iedere nieuw collegejaar vragen wij 
onze Scholieren en Studenten kort uit in de Leerlijn om 
een nulmeting per persoon te bepalen. Hierin vragen 
wij hen uit door het geven van rapportcijfers waarbij 
1 het laagst en 10 het hoogst is, onder meer over hun 
zelfvertrouwen, uitdagingen en behoeften. Enkele 

MENTORING TALENT
De meest gestelde vragen aan ons zijn meestal: hoeveel impact heeft Giving Back eigenlijk? Wat levert 
het direct op? Hoeveel invloed hebben we op het vergroten van die culturele diversiteit? En hoeveel  
impact heeft een individuele mentor nou echt?

STUDENTEN
PROGRAMMA

STUDENTEN
PROGRAMMA

JAARVERSLAG GIVING BACK STUDENTS COMMUNITY 2021 - 2022

Het academisch jaar 2021-2022 kende weer nieuwe uitdagingen, maar ook kansen en vriendschap-
pen. Ondanks de Corona maatregelen gedurende het eerste halfjaar, zijn wij als vereniging geen enkel 
moment stilgevallen. Door onze inzet en aanpak hebben wij iedere maand verschillende evenementen 
mogen organiseren. Voor mij als voorzitter daarbij ook een erg uitdagend jaar; hoe zorg je ervoor dat 
alles continue blijft draaien en verder ontwikkelen en speel je tegelijkertijd juist in op de behoefte van de 
leden?  

Namens de voorzitter – Chams Oufkir
Als voorzitter had ik een drietal pijlers aan het begin 
van dit jaar: 

 f Diversiteit & Inclusie  
Samen met mijn bestuursleden heb ik een divers 
jaarprogramma/jaarplanning geïntroduceerd 
binnen de Giving Back Students Community. Dit 
hebben we gedaan door aan de slag te gaan met 
een duidelijke thema-planning. Elke student die 
deel uitmaakt van GBSC hoort zich bij ons thuis te 
voelen ongeacht wie hij/zij is. Door de trainingen zo 
divers en transparant mogelijk te geven en geba-
seerd op basis van studie-achtergrond van de GBSC 
leden, wordt elk lid en elke studie evenredig aange-
sproken. Verder is het Executive Mentoring Women 
Programma opgezet, waarbij vrouwelijke GBSC 
leden in gesprek zijn gegaan met vrouwen van onze 
partnerbedrijven in topposities. Dit is doorlopend 
en zal ook de aankomende jaren onderdeel blijven 
van GBSC om zo constant bezig te blijven met de 
thema’s diversiteit & inclusie. 

 f Wederopbouw na corona 
Wij zijn dit jaar gestart met alle activiteiten fysiek op 
te pakken om de kracht van GBSC weer op te bou-
wen. Studenten leren elkaar tijdens de reizen op een 
hele andere manier kennen dan tijdens een work-

shop of een bindingsactiviteit, waardoor er nieuwe 
vriendschappen en perspectieven ontstaan die 
deze kracht vergroten. Door middel van creatieve 
activiteiten met meer capaciteit dan afgelopen jaar 
hebben wij de “normale” sfeer binnen GBSC steeds 
meer herleefd. Daarnaast waren zowel de business 
trips als de bindingsreizen niet te missen dit jaar. 
Als voorzitter heb ik gemerkt dat deze verandering 
tijd kost; niet 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. Daarnaast zijn niet alle leden even actief 
meer. Wij hopen dat deze transitie ook onder de 
niet-actieve leden meer zal voortvloeien en dat de 
leden ook hierin zullen veranderen. Desondanks is 
het gevoel binnen de community herboren en dat 
is waar wij als bestuur met z’n allen naar hebben 
gestreefd. 

 f Duurzaamheid in de samenwerking  
Het creëren van een duurzame Giving Back’er is een 
andere pijler die ik onder de aandacht wil brengen. 
Hiermee bedoel ik dat Giving Back en GBSC steeds 
meer moeten samen werken als het gaat om 
duurzame relaties opbouwen. Hier is een gezamen-
lijke agenda ideaal voor. Afgelopen jaar konden alle 
bestuursleden en Giving Back in elkaars agenda 
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kijken om zo continu op de hoogte te zijn van alle 
ontwikkelen. Daarnaast zijn er activiteiten georgani-
seerd waarbij mentoren van de partnerorganisaties 
welkom waren en zijn er veel gezamenlijke events 
georganiseerd zowel met Giving Back als onderling 
onder de commissies. Hiermee hebben wij deze 
pijler erg goed uitgevoerd! 

Gedurende een periode van twaalf maanden kreeg ik 
de kans om me te richten op het aanpakken van de 
sociale ongelijkheid in de toplagen van het bedrijfs-
leven als activiteitencommissaris. De afgelopen 12 
maanden heb ik een enorme professionele en per-
soonlijke groei mogen doormaken. Als bestuurslid ben 
je medeverantwoordelijk voor honderden leden en als 
activiteitencommissaris ben je verantwoordelijk voor 
de mogelijkheid tot professionele groei binnen de ver-
eniging. Dit bereiken kan enorm zwaar en ingewikkeld 
zijn, maar juist daarom heb ik zo veel kunnen leren. 
Het jaar begon met het NetworKing event, waar maar 
liefst 80 GBSC’ers aanwezig waren. Het doel van deze 
avond was om de nieuwe leden te verwelkomen en 
hen de kracht van het netwerken mee te geven. Deze 
avond was heel geslaagd en heeft de toon gezet voor 
de rest van het jaar en de basis gelegd voor nieuwe 
vriendschappen. Na dit eerste event werd de reanima-
tietraining georganiseerd, die ongeveer 25 leden van 
een reanimatiecertificaat voorzag. In dezelfde periode 
lukte het om 7 getalenteerde en gemotiveerde com-
missieleden te werven. Als team hebben wij in totaal 
25 activiteiten (!) georganiseerd, inclusief een reis naar 
Denemarken en Zweden en een netwerkborrel voor 
150 man in samenwerking met PwC Nederland. Zie de 
tabel voor een overzicht van de educatieve activiteiten 
van afgelopen jaar. 

Mijn grootste doelen dit jaar waren het neerzetten van 
activiteiten die een directe positieve bijdrage leverden 
aan de leden en om de partnerbedrijven van Giving 
Back meer in beeld te brengen. Vol trots kijk ik terug 
naar een jaar waar ik deze doelen samen met mijn 
medebestuursleden en commissieleden heb bereikt. 
Een van mijn hoogtepunten was de borrel waarbij 150 
studenten en professionals van al onze partners onder 
het genot van een lekkere mocktail en heerlijk eten 
met elkaar hebben kunnen netwerken: ‘Wie ben jij? 
Wat doe jij? Wat kun jij mij meegeven?’. Daarnaast was 
de reis naar Scandinavië waarbij we o.a. de Nederland-
se Ambassade in Kopenhagen en een groene ener-

Activiteiten – Abderrahman Akoudad 

Activiteiten GBSC 2021-2022

The Networking

Reanimeren

Pedagogiek & Bijles Geven

The Startup Game

Scriptietraining

Voeding & Diëtetiek

Introduction To Microsoft

GBSC Against Loneliness

Mental Health & Middle Ground

What In The Tax

Disc Training 

GBSC On Non-voters

Drie, Twee, Één… Actie!

Speak To Inspire

Apotheekbereidingen

Legitimiteit Van Politieoptreden

GBSC Naar Scandinavië

Fight Or Flight

Sollicitatie & Social Media Training

Statistiek Training

Presentatietraining

Alfa, Bèta, Gammaborrel

Training Solliciteren & Salaris onderhandelen

Realise Your Potential

Mental Hygiene

giecentrale hebben bezocht enorm inspirerend. Ook 
was het starten van een reeks aan masterclasses op 
het gebied van mental health iets waar ik trots op ben. 
Ten slotte heb ik samen met mijn collega bestuursle-
den Jaimy en Cynthia het concept ‘GBSC against X’ 
bedacht. Dit is een reeks aan activiteiten waarbij leden 
actualiteiten kunnen bespreken die zowel een zakelij-
ke, als sociale, als maatschappelijke karakter hebben.

Al met al kijk ik terug op een enorm geslaagd jaar 
waarin ik niet alleen veel heb kunnen leren, maar ook 
veel heb mogen teruggeven. Samen met mijn mede-
bestuursleden en de commissieleden hebben wij de 
toon gezet voor de komende GBSC-jaren.

Maatschappelijke Activiteiten – Cynthia Almeida

Maatschappelijke activiteiten GBSC 2021-2022

Click jongeren

Sintvoorieder1

GBSC cares

GBSC against loneliness

Mental health and middle ground

GBSC against non-voters

Break the bias

Beach clean up

Move

Dit jaar is anders gelopen dan ik in eerste instantie had 
gedacht hoe het zou lopen. Met corona in het eerste 
half jaar, uitzoeken wie ik wilde zijn als commissaris 
en de stress van een scriptie schrijven is het al met al 
een goed jaar geweest. De maatschappelijke activitei-
ten commissie heeft hard gewerkt om een activiteiten 
te bedenken die origineel waren, maar tegelijk ook 
passend waren in de toenmalige omstandigheden. De 

doelgroepen waar we vaak mee wilden samenwerken 
vielen onder de risicogroep (deze groep had naar onze 
mening onze hulp het hardst nodig). Helaas konden 
we door corona geen activiteiten inplannen met deze 
groep. Dit heeft ons niet tegengehouden en we kwa-
men twee keer zo hard terug. We hebben vooral de 
leden aangetrokken die intrinsiek gemotiveerd waren 
voor de activiteiten en in de toekomst zien we graag 
meer van dat soort studenten. Al met al ben ik trots op 
wat mijn commissie en ik hebben neergezet dit jaar. 

Belangrijke gebeurtenissen
De maatschappelijke activiteiten commissie heeft 
mooie activiteiten neer kunnen neerzetten, vooral de 
GBSC against- activiteiten ben ik heel trots op. GBSC 
against- is een nieuw initiatief van de maatschappelij-
ke activiteiten commissie van dit jaar. Om het belang 
ervan te benadrukken is het een samenwerking ge-
worden met de binding en educatieve activiteiten. De 
eerste activiteit (GBSC against loneliness) is een acti-
viteit om ervoor te zorgen dat studenten zich minder 
eenzaam voelen, hier hebben we voor gekozen omdat 
uit onderzoek is gebleken dat jongeren zich eenzamer 
zijn gaan voelen door de coronaperiode waarin ze 
veel thuis moesten zitten. De activiteit was een groot 
succes en elke commissie kon haar krachten laten 
zien.  Een andere activiteit waar de maatschappelijke 
activiteiten commissie trots op kan zijn, is de beach 
clean up. Ik ben ontzettend trots op wat mijn commis-
sie met deze activiteit heeft neergezet en is het zeker 
waard om extra te benoemen.

Sociale Activiteiten – Jaimy Attaeâ
Vol trots en met enorme tevredenheid kijk ik terug 
naar het afgelopen jaar. Ondanks de lockdown is het 
ons gelukt om in totaal ruim 20 sociale activiteiten en 
reizen te organiseren en gelukkig weer allemaal fysiek. 
Ik kan niet anders zeggen dan, dat wij zoals beloofd de 
schade na twee Corona jaren flink hebben ingehaald.  
  

Dankwoord
Ik wil als laatst alle leden, de Stichting GB en mijn 
gehele bestuur ontzettend bedanken voor dit mooie 
jaar. Het was een uitdaging, maar wij hebben alles 
eruit gehaald wat we konden en veel mogen realiseren 
en geleerd en dat hebben we samen gedaan. Ik ben 
trots op de community en vereerd dat ik een jaar lang 
voorzitter mocht zijn.
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Het jaar begon enorm feestelijk in het altijd bruisende 
Rotterdam onder het genot van een glas bubbels en 
in totaal 85(!) GBSC’ers bij elkaar. Een betere start kun 
je niet hebben, dit was de eerste activiteit van het jaar 
en de eerste mogelijkheid voor de leden om kennis te 
maken met elkaar en het nieuwe bestuur. Een avond 
vol gezelligheid, muziek, lekker eten en heel veel mooie 
mensen bij elkaar.  
  
Al gauw volgde traditiegetrouw het Ardennen week-
end. Dit was voor mij persoonlijk een grotere uitdaging, 
een heel weekend lang een groep van 70 GBSC’ers in 
het gareel houden. Een weekend vol klimmen, kano-
en, hiken, spelletjes en avonden rond het kampvuur. 
Terugkijkend was dit voor mij niet alleen het weekend 
waarin leden de mogelijkheid kregen elkaar en GBSC 
als Community beter te leren kennen, maar ook voor 
het bestuur de mogelijkheid om de hechte groep te 
worden die wij vandaag de dag nog zijn.
  
Verder hebben de geweldige leden van de bindings-
commissie een enorm divers aanbod aan activiteiten 
georganiseerd, hebben er samenwerkingen plaatsge-
vonden met de activiteiten- en maatschappelijke com-
missies en hebben wij de eerste GBSC zaalvoetbal 
cup ooit georganiseerd waar ik enorm trots op ben. 
Samen met mijn medebestuursleden Abderrahman 
en Cynthia hebben wij het concept GBSC against- be-
dacht. Wat begon om eenzaamheid onder de stu-
denten op de kaart te zetten binnen onze community 
onder het genot van een hapje en een drankje en goed 
gezelschap.   
  
Daarnaast, heb ik samen met de geweldige bindings- 
en reiscommissie de eerste bindingstrip georgani-
seerd naar het Zwitserse Genève.  
  
Dit jaar was een jaar vol memorabele reizen en daar 
hebben de businesstrips naar Istanbul en Lissabon 
een grote rol in gespeeld. Allereerst, gingen wij met 25 
tweede- en derdejaarsstudenten richting het histori-

sche en culture Istanbul en kregen wij de mogelijkheid 
om Cargill, het consulaat en CottGroup te bezoeken. 
Daarnaast, vlogen wij met 20 eerstejaarsstudenten 
naar het zonnige en diverse Lissabon om Bayer, IG&H 
en het consulaat te bezoeken. Twee geweldige en 
leerzame trips die de studenten nog lang bij zullen 
blijven.  
  
Wij hebben het jaar nog feestelijker afgesloten dan we 
het hebben gestart met een 90s theme party met een 
geweldige groep GBSC’ers en de aller beste DJ van 
Nederland, Mun Oz.  
  
Ik kan niks anders, dan vol tevredenheid terugkijken 
op het jaar. Mede mogelijk gemaakt door: Maïssae 
El Aziz, Rania Mahfoudi, Pheben Teffra, Seda Sevinç, 
Marouane Bnedir, Safaa Gefferie, Ahmad Noshahi, 
Loubna Jerrari en Artiola Helshani. Jullie zijn gewel-
dig.

Communicatie & PR – Adil Bouzian 
Het jaar 2021-2022 is voor mij een jaar om nooit te 
vergeten. De unieke situatie waar wij ons bevonden 
als studenten wegens de corona problematiek heeft 
bij eenieder effect gehad. We hebben dit jaar grote 
uitdagingen ondervonden, maar door de inzet van de 
gehele GBSC community en Stichting Giving Back 
hebben we er een prachtig jaar van weten te maken.  
 
Ik ben het jaar begonnen als commissielid van de 
werving. Al snel kwam de functie van PR-Commissa-
ris open te liggen. Ik wist dat dit middenin in het jaar 
geen makkelijke opgave zou zijn, maar ik kan terugkij-
ken op een mooi (half) bestuursjaar. 
 
Bij aanvang van mijn bestuursjaar heb ik drie pijlers 
opgesteld: 

 f Consistent posten 
Ik had als doel voorgesteld om de (potentiële) 

leden zoveel mogelijk te informeren en in aanraking 
te laten komen met onze prachtige vereniging. 
Ons bereik is in de tweede helft van het jaar dan 
ook gegroeid met 27 procent.  Verder hebben wij 
– met dank aan de redactie – onze mediakanalen 
verbreed en vernieuwd. Waar kanalen zoals Twitter 
verdwenen, kwam daar de hype TikTok voor in de 
plaats.  

 f Nieuwe scholen 
Ook mocht ik samen met de wervingscommissie 
veel middelbare scholen bezoeken. Wij hebben hier 
presentaties over zowel GBSC als examenstress 
mogen geven. We zagen aan het begin van het jaar 
echter al in dat examenstress genoeg belicht werd. 
Hierom kozen wij ervoor om meer MBO scholen 
te contacteren om hen te informeren over GBSC. 

De commissie heeft veel studenten en scholieren 
kunnen bereiken.  

 f Mentortraject 
Ten slotte hebben wij met de gehele community 
meer focus gelegd op het mentortraject. Giving 
Back onderscheidt zich door het aanbod van het 
prachtige mentortraject. GBSC is hierdoor veel 
meer dan alleen een vereniging om connecties te 
leggen. Door middel van podcasts en diepte-inter-
views heeft de commissie de voordelen en speciale 
momenten tussen mentor en mentee mooi vastge-
legd en aan de buitenwereld laten zien. 

 
Ik wil als slotwoord graag nog alle leden, Stichting 
Giving Back en het bestuur bedanken voor alle mooie 

en leerzame momenten. Het was een enerverend jaar 
met een prachtig einde. In het speciaal zou ik mijn 
commissieleden Rashmi, Sunaina, Oumaima, Chaima, 
Fadoua, Nadir, Najla willen bedanken voor alle inzet die 
zij hebben getoond in de commissies. 
 
Een jaar om nooit te vergeten!

Terugblik Penningmeester - Mounssif Arrouby  

Het afgelopen studiejaar is een jaar geweest waarin 
wij onze leden weer hebben kunnen voorzien van vele 
workshops, bedrijfsbezoeken en studiereizen. Vanaf 
het begin van het academisch jaar gaven de andere 
bestuursleden aan meer activiteiten te willen organise-
ren, wat resulteerde in hele enthousiaste begrotingen 
van mijn mede GBSC-bestuursleden. In samenwerking 
met de directeur van Stichting Giving Back is uiteinde-
lijk in augustus een definitieve begroting opgesteld. 

Vlak na het op- en vaststellen van de begroting begon 
het innen van de contributie. In overeenstemming 
met de vorige jaren is besloten om de hoogte van de 
contributie niet te wijzigen, maar een eigen bijdrage 
te vragen voor enkele activiteiten en studiereizen. Een 
uitdaging waar wij dit jaar tegenaan liepen was het feit 
dat onze ledenadministratie niet helemaal bijgewerkt 
was. Hierdoor schatte ik als penningmeester de in-
komsten uit contributies iets hoger in dan in werkelijk-
heid mogelijk was. Het lagere bedrag aan inkomsten 
uit contributiegelden heeft uiteindelijk niet gezorgd 
voor financiële complicaties. Samen met de secretaris 
is tevens de ledenadministratie bijgewerkt, zodat het 
volgende bestuur niet tegen hetzelfde probleem zou 
aanlopen. 

Om voor meer transparantie te zorgen met betrek-
king tot de financiën van de vereniging, is tijdens de 
algemene ledenvergadering (februari 2022) informatie 
verstrekt over de begroting en de financiële stand van 
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Bestuur GBSC 2021-2022
Penningmeester - Mounssif Arrouby  
Activiteiten – Abderrahman Akoudad 
Maatschappelijke Activiteiten – Cynthia Almeida 
Sociale Activiteiten – Jaimy Attaeâ
Communicatie & PR – Adil Bouzian
Secretaris– Ibtissam Yakhlef

zaken halverwege het studiejaar. Dankzij mijn mede-
bestuursleden en de commissieleden hebben wij als 
vereniging het jaar met een positief resultaat kunnen 
afsluiten.

Secretaris – Ibtissam Yakhlef

Afgelopen bestuursjaar hebben we mooi af kunnen 
sluiten. Samen met de andere bestuursleden hebben 
we aan onze doelen gewerkt, en het grootste deel ook 
behaald. Zelf heb ik pas eind november aan kunnen 
sluiten waardoor ik een wat latere start heb kunnen 
maken. 

Als secretaris ben je voornamelijk verantwoordelijk 
voor de administratie, de organisatorische backbone 
van het bestuur, en de commissaris van de IT-commis-
sie. Zelf had ik besloten om voornamelijk te evalueren 
en te verbeteren. In de laatste maanden is er niet veel 
tijd voor innovatie, maar door mijn focus hierop te leg-
gen hebben we alsnog grote stappen kunnen maken. 
Dit waren mijn 3 belangrijke doelstellingen: 

 f De verbetering van de administratie

 f Het creëren van efficiënte handleidingen 

 f De verbetering van de IT binnen GBSC

Tijdens de eerste paar maanden stond de verbetering 
van de administratie centraal. Wij werken als bestuur 
met verschillende programma’s, waaronder Microsoft 
Teams, GenkGo, Mailchimp en Dynamics Beheer. Tij-
dens mijn jaar heb ik het gehele ledenbestand binnen 
GenkGo & Mailchimp kunnen updaten. Ook zijn be-
standen en documenten gecentraliseerd en werkt het 
bestuur en de bijbehorende commissies via Microsoft 
Teams. Dit zorgt voor een efficiënte werkwijze en een 
soepelere overdracht. 

Als toevoeging wil ik graag vermelden dat we het cre-
eren van efficiënte handleidingen helaas niet konden 
realiseren. De verbetering van de administratie vergde 
veel uren en had ook de hoogste prioriteit. Dit heeft er 
ook voor gezorgd dat we als IT-commissie veel heb-
ben kunnen oppakken, maar niet zozeer de IT binnen 
GBSC hebben kunnen verbeteren. Afgelopen jaar was 
voornamelijk een transitiejaar voor de IT-commissie. 
Wij hebben enorm veel brainstormsessies gehouden, 
en veel knopen kunnen doorhakken. We hebben zo 
een goede basis gelegd waar de aankomende lichtin-
gen.

Al met al was dit een goed jaar, waarin we met het be-
stuur en alle commissieleden mooie stappen hebben 
kunnen maken!
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DE TOEKOMST IS DIGITAAL

Om mee te gaan met de tijd is het belangrijk om te digitaliseren. Hiermee kunnen we Giving Back toekomstbestendig maken en zorgen dat we op de hoogte 
blijven van elkaar. Zo hoeven we minder handmatige handelingen te verrichten en zijn we in staat makkelijk informatie met elkaar te delen. Met verschillende 
systemen zorgen we dat we goed met elkaar in contact kunnen komen en vooral ook met elkaar in contact kunnen blijven. 

Microsoft 
Binnen Giving Back is het belangrijk dat we allemaal 
goed met elkaar kunnen communiceren. Om deze 
reden werken alle Giving Back medewerkers, het GBSC 
bestuur en de Stadscommissies Microsoft systemen. 
Zo werken we allemaal binnen dezelfde omgeving, wat 
het nog makkelijker maakt om met elkaar in contact te 
komen en we efficiënt digitaal kunnen samenwerken. 

Nieuwe manier van aanmelden 
De afgelopen corona-jaren hebben een aantal pro-
cessen met betrekking tot de digitalisering versneld. 
Noodzakelijkerwijs zijn we in die tijd gedwongen tot 
online werving van onze Scholieren, Studenten en 
Mentoren. Gelukkig ziet de wereld er nu weer anders 
uit, een aantal belangrijke learnings en processen van 
deze periode hebben we vastgepakt en doorontwik-
keld. Ook de feedback van onze community is hierin 
uitermate belangrijk. Een groot obstakel voor poten-
tiële Scholieren, Studenten en Mentoren was dat ze 
direct een volledige vragenlijst moeten invullen via de 
website waar ze niet op een later moment naartoe 
kunnen. Daarom hebben we ons in het afgelopen jaar 
toegelegd in het ontwikkelen van een nieuw aanmeld-
proces samen met onze partner Xperity. Doel: een 
laagdrempelige manier ontwikkelen aan de voorkant 
voor geïnteresseerden om zich aan te melden voor 
Giving Back. De oplossing was het inrichten van de 
aanmeldportal waarmee we iedere geïnteresseerde 
kandidaat voor het Scholieren- of Studentenprogram-
ma middels een persoonlijk profiel de mogelijkheid 
geven op ieder moment dit profiel verder aan te vullen.   

Digitale community 
Sinds 1999 zetten we diversiteit aan het werk door 
het ondersteunen van Scholieren en vanaf 2009 ook 
Studenten. Deze Alumni uit alle jaarlagen zijn bij 
uitstek de rolmodellen waar de huidige en toekomsti-
ge deelnemers van onze beide programma’s veel van 
kunnen leren. Bovendien hebben we een waardevol 
professioneel netwerk door de jaren heen opgebouwd 
van vrijwilligers die zich op verschillende manier 
ingezet hebben voor deze jongeren. We hebben in dit 
jaar verder gewerkt aan het doorontwikkelen van een 
digitale manier van ontmoeten en netwerken, de digi-
tale community voor Scholieren, Studenten, Mentoren, 
Partners en Alumni. Om zo alle groepen dichter bij 
elkaar te brengen en samen diversiteit nog verder aan 
het werk te zetten. En gezamenlijk de beweging voor 
het vergroten van culturele diversiteit in boardrooms 
te versnellen. We gaan dit in de vorm van de Digitale 
Community aanbieden waartoe iedereen die ooit aan 
een programma van Giving Back deelgenomen heeft 
of zich op andere wijze ingezet heeft toegang krijgt 
met als doel elkaar verder te helpen. Hiermee lance-
ren we het meest exclusieve inclusieve netwerk van 
Nederland met een missie: diversiteit aan het werk te 
zetten!

Het Giving Back Programma Platform
Ons Programma Platform is speciaal voor Giving Back 
ingericht en gebruik je wanneer je deelneemt aan 
een van onze programma’s. Op het Platform vind je 
iedereen die meedoet aan hetzelfde programma als 
waar jijzelf in zit. Zo kun je na een event iedereen mak-
kelijk terugvinden, feedback geven op events, content 
vinden, vragen stellen aan de hele community en een 

bericht sturen aan iedereen binnen jouw lichting. De 
informatie voor al onze evenementen is terug te vin-
den op het Platform. Zo hebben we speciaal voor onze 
gebruikers ook een maandoverzicht om makkelijk te 
kunnen zien wat je iedere maand op de planning hebt 
staan voor Giving Back. Daarnaast worden enquêtes 
gedeeld, heeft iedereen een handige to-do list op 
hun dashboard en kunnen ze content terugvinden 
over het programma en aanvullende informatie voor 
workshops. Zo hoef je niet te zoeken naar bepaalde 
informatie in je inbox of telefoon.

Welk hoger doel dienen onze systemen voor onze 
missie?
Giving Back heeft groeiambities: we willen samen met 
onze partners, scholen, vrijwilligers en deelnemers nog 
meer diversiteit aan het werk zetten in Nederland.  
Door het continu verbeteren van onze digitale pro-
cessen, optimaliseren en stroomlijnen van data, het 
efficiënt delen van informatie, het faciliteren van het 
meest exclusieve inclusieve netwerk van Nederland 
brengen we de professionaliseringsslag van Giving 
Back op digitaal vlak weer een niveau hoger. Door 
de Microsoft systemen te gebruiken in combinatie 
met het Programma Platform kunnen we voor het 
Scholierenprogramma zo heel eenvoudig uitbreiden 
naar nieuwe steden. Ook blijven we onze prestaties en 
programma’s continu monitoren door feedback en en-
quêtes uit te vragen binnen het Programma Platform 
om zo iedere keer weer te verbeteren in de toekomst. 

LIJST SPONSOREN

Naast onze Partners Allen & Overy, Baker McKenzie, Bayer, Cargill, DIF Capital Partners, Loyens & Loeff,  
Landelijke Politie, Microsoft en PwC is de Stichting heel veel dank verschuldigd aan alle andere bedrijven  
die onze programma’s mede mogelijk maken:

ABN AMRO Den Haag

Amsterdam UMC 

Arlo BV 

BeHr Groep 

Boels en Zanders Advocaten 

Bureau Binnenhof 

DebatAcademie 

Erasmus MC

Houthoff 

Human Collective 

Kaap Noord 

KennedyFitch 

Kieswijs

Keuzegids

Metechnica 

Netherlands American Foundation

Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn

Rotary Amsterdam

Routslaven

The NetworKing Academy

Xperity

9 Ways | Talent & Career Develop-
ment 
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ALGEMENE INFORMATIE

1.1  OPRICHTING EN DOEL

Stichting Giving Back is opgericht op 9 april 1999 en is 
gevestigd aan de Asterweg 17A-10 te Amsterdam.  
 
De missie van Giving Back luidt als volgt: 
 
Giving Back staat voor een diverse samenleving waar-
in iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, een 
gelijke kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen.

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. Zo kunnen deze jongeren in 
de toekomst andere jongeren weer inspireren en een 
voorbeeldfunctie vervullen. 

1.2  BESTUUR  

Het bestuur van de Stichting is ultimo boekjaar als 
volgt samengesteld:

- Manon van Beek, voorzitter (CEO TenneT)
- Zouhair Taheri, penningmeester (Partner,  
 IT Advisory, PwC NL)
- Ingrid Tappin, secretaris (Ondernemer Culture  
 & Leadership: strategist, teamleider, consultant,  
 facilitator en coach)
- Anouar Noudari, algemeen lid (Managing  
 partner, Cape Investments Partners/ Parcom  
 Capital)
- Marlies Knijnenberg, algemeen lid (CHRO,  
 HDI Global SE)

De bestuursleden zitten op persoonlijke titel in het be-
stuur. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten 
minste vijf natuurlijke personen. Het bestuur ontvangt 
geen bezoldiging. Gert-Jan Kloos zal in het nieuwe 
boekjaar de rol van Marlies Knijnenberg in het bestuur 
overnemen. 
Giving Back kent ook een Raad van Advies waar con-
tact mee wordt onderhouden. In een Raad van Advies 
vergadering wordt een update gegeven waar de Stich-
ting staat en wordt de strategie besproken. De Raad 
van Advies denkt mee en stelt haar netwerk en experti-
se ter beschikking daar waar nodig en/of relevant.

1.3  RAAD VAN ADVIES 

De Raad van Advies van de Stichting is per 31  
augustus 2022 als volgt samengesteld:
- Steven Schuit, voorzitter (hoogleraar  
 Nyenrode Business Universiteit)
- Peter de Wit (managing partner McKinsey)
- Bercan Günel (managing partner NGL  
 International)

1.4  DIRECTIE EN PERSONEEL 

De directie van de Stichting wordt gevoerd door Karim 
El-Khetabi (1,0 fte). Ultimo boekjaar 2021/2022 waren 
9 personen werkzaam bij Stichting Giving Back, 6,2 
fte vertegenwoordigend. Het gemiddeld aantal fte in 
boekjaar 2020/2021 was 5,45 fte. 

2.  RESULTATEN 2021/2022 
Het saldo van baten en lasten 2021/2022 is k€ 87 
hoger dan begroot. De lasten dalen met k€ 189 als 
gevolg van een lagere besteding aan de doelstellingen. 
De baten zijn k€ 100 lager dan begroot als gevolg 
van het later ingaan van een nieuw partnership en de 
baten van overige organisaties blijven achter bij de 
begroting. Het saldo van baten en lasten van k€ 152 
negatief wordt als volgt verdeeld: k€ 11 wordt toege-
voegd aan de continuïteits-reserve, k€ 163 zal worden 
onttrokken aan de bestemmingsreserves. 

x € 1.000 Realisatie 2021/2022 Begroting 2021/2022

Baten

Geworven baten

Baten van particulieren 0 0

Baten van bedrijfsleven 431 460

Baten van vermogensfondsen 0 0

Baten van overige organisaties zonder winstoogmerk  79 150

Som van de geworven baten 510 610

Overige baten 0 0

Som van de baten 510 610

Lasten

Besteed aan doelstellingen 580 778

Wervingskosten 30 15

Kosten beheer en administratie 49 55

Som van de lasten 659 848

Saldo voor financiële baten en lasten -149 -238

Saldo financiële baten en lasten -3 -1

Saldo van baten en lasten -152 -239

Saldo van baten en lasten is toegevoegd/onttrokken aan:

- Continuïteitsreserve 11 -57

- Bestemmingsreserves -163 -182

Totaal -152 -239

De staat van baten en lasten ziet er in beknopte vorm als volgt uit:
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Realisatie 
2021/2022

Begroting 
2021/2022

Realisatie 
2020/2021

€ € €

1. Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door 
het totaal van de baten 113,7% 127,5% 81,9%

2. Totaal bestedingen aan de doelstelling gedeeld door 
het totaal van de lasten 88,0% 91,7% 86,3%

3. Kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de 
baten uit eigen fondsenwerving 7,0% 3,3% 2,6%

4. Kosten beheer en administratie gedeeld door het 
totaal van de lasten  7,5% 6,5% 11,3%

KENGETALLEN

Voor de tekst van de controleverklaring wordt ver-
wezen naar de volgende pagina van het jaarverslag.

CONTROLE VERKLARING
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A. Verklaring over de in de financiele jaarstukken 
opgenomen jaarrekening 2021/2022

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021/2022 van Stichting 
Giving Back te Amsterdam gecontroleerd.
 
Naar ons oordeel geeft de in deze financiële jaarstuk-
ken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Giving Back per 31 augustus 2021 en van 
het resultaat over 2021/2022 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fond-
senwervende organisaties.
 
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 augustus 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021/2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteer-

de 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 verantwoordelijk-
heden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Giving Back zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids-
regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-infor-
matie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

B. Verklaring over de in het financiële stukken 
opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de 
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 
van mening dat de andere informatie met de jaarre-
kening 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 bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, 
in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsen-
wervende 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 overeen-
stemming 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 zon-
der 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 werk-
zaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond 
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuï-
teitsveronderstelling, 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 voort-
zetten, toelichten in de jaarrekening.

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 mo-
gelijk 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 beslis-
singen 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 professio-
nele 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 be-
lang 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 

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 beheer-
sing 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 gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is, tevens het op basis van de verkregen contro-
le-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 conclude-
ren dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om in onze controle-
verklaring 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 verkre-
gen 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;

• het evalueren van de presentatie, structuur en 
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgeno-
men 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 con-
trole naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

 
Amsterdam, 15 december 2022
Dubois & Co. Registeraccountants

M. Belkadi RA
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