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Inleiding 
 

Het onderzoeksrapport dat voor u ligt maakt deel uit van een vijfjarig onderzoek waarmee het 

Jeugdsportfonds Amsterdam meer inzicht verkrijgt in de effectiviteit van de activiteiten van het 

Jeugdsportfonds.  

 

Het doel van het Jeugdsportfonds is om kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen te laten sporten 

door het betalen van de contributie en benodigde sportproducten. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 

jaar komen in aanmerking voor de steun van het Jeugdsportfonds. Deze kinderen kunnen aangemeld 

worden bij het Jeugdsportfonds door een intermediair, een tussenpersoon die professioneel betrokken 

is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, 

sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker.  

 

Om in kaart te brengen of de doorverwijzing en aanmelding van kinderen momenteel op de juiste 

manier verloopt zijn in dit onderzoek de ervaringen, knelpunten en ideeën van intermediairs met 

betrekking tot de werkwijze en naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds Amsterdam in kaart 

gebracht. Om een compleet beeld te kunnen geven van de positieve- en verbeterpunten die de 

intermediairs ervaren is in het voorjaar van 2016 een vragenlijst uitgestuurd onder alle intermediairs die 

hebben aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben. Daarnaast zijn in de eerste maanden van 2016 

28 intermediairs en één ouder geïnterviewd.  

 

De resultaten van de enquête en diepte-interviews zijn in dit onderzoeksrapport uiteen gezet. Deze 

resultaten zullen tijdens het gesprek van 4 oktober besproken worden. Na afloop van dit gesprek wordt 

er een plan van aanpak opgesteld om aanbevelingen te implementeren en op die manier de werkwijze 

van doorverwijzing en de naamsbekendheid te optimaliseren.  

 

Oktober 2016 

Lectoraat Kracht van Sport  

Hogeschool van Amsterdam 
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Onderzoeksmethode 

 

Om de ervaringen, knelpunten en ideeën van de intermediairs van het Jeugdsportfonds zo volledig 

mogelijk in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden.  

 

Kwantitatief onderzoek 

Om iedere intermediair de mogelijkheid te bieden om zijn of haar mening te geven over de werkwijze 

van het Jeugdsportfonds Amsterdam is in het voorjaar van 2016 een vragenlijst uitgestuurd naar 852 

actieve intermediairs. Deze vragenlijst bevatte zowel open als gesloten vragen met betrekking tot het 

aantal aanmeldingen, de ambitie van de intermediair, het aantal herhaaldelijke aanvragen en de 

werkwijze van het benaderen van kinderen voor een herhaaldelijke aanvraag, de tevredenheid over de 

werkwijze van het indienen van een aanvraag en een aantal specifieke aspecten daarvan (papieren 

formulier, aantal sporten, volledigheid in te vullen gegevens, etc.), de spelregels voor deelname aan het 

Jeugdsportfonds en de tevredenheid over de bereikbaarheid, reactiesnelheid en website van het 

Jeugdsportfonds. In totaal hebben 247 intermediairs de vragenlijst ingevuld, een responspercentage van 

29 procent. De vragenlijst is te vinden in Bijlage 1.  

 

Kwalitatief onderzoek 

Om de uitgebreide mening van de intermediairs te achterhalen en dieper in te kunnen gaan op het 

onderwerp zijn diepte-interviews afgenomen. De interviewvragen hadden betrekking op de werkwijze 

van het doorverwijzen van kinderen naar het Jeugdsportfonds en positieve punten en knelpunten die 

daarbij worden ervaren, de ambitie van de intermediair, het bereik, de naamsbekendheid en de 

betrokkenheid van het Jeugdsportfonds. In totaal zijn 28 intermediairs uit zowel de zorg- als 

onderwijssector uit verschillende stadsdelen in Amsterdam en één ouder geïnterviewd. 

 

De resultaten van de enquête en de output van de interviews zijn in dit onderzoeksrapport met elkaar 

gecombineerd.  
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Resultaten 
Onderstaand worden de resultaten van de enquête en de output van de interviews gerapporteerd. Deze 

resultaten hebben betrekking op de sector en het stadsdeel waar de intermediairs van afkomstig zijn, 

het aantal aanmeldingen in 2015 en de ambitie van de intermediairs, het aantal herhaaldelijke 

aanvragen, de tevredenheid over (onderdelen van) het indienen van een aanvraag, de spelregels, 

bereikbaarheid, reactiesnelheid en de website van het Jeugdsportfonds, de jaarlijkse 

intermediairsbijeenkomst en de vrijwillige inzet van intermediairs. 

 

Sector en stadsdeel 

Gekeken naar de sectoren van waaruit aanvragen worden ingediend blijkt dat 29 procent van de 

intermediairs afkomstig is uit de onderwijssector, 8,5 procent uit de zorgsector en 42 procent uit de 

jeugdhulpverlening. Zo’n 20 procent is afkomstig uit een andere sector, bij de toelichting wordt met 

name welzijn, maatschappelijk werk- en dienstverlening en ouder- en kind teams genoemd. Een aantal 

van deze bij de toelichting genoemde disciplines zouden onder de bestaande categorieën onderwijs, 

jeugdhulpverlening en gezondheidszorg geschaard kunnen worden, intermediairs zien deze disciplines 

zelf echter als anders.1 Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 1 in Bijlage 2. 

                                                           
1 Er is voor gekozen de bestaande indeling aan te houden en de onder de toelichting genoemde disciplines niet her 
te coderen omdat intermediairs zichzelf niet onder de bestaande categorieën scharen en omdat anders alle 
overige grafieken waarbij de indeling in bovenstaande categorieën is gebruikt aangepast zouden moeten worden. 
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De meeste intermediairs zijn gevestigd in stadsdeel Zuid-Oost (17 procent), gevolgd door Nieuw-West 

(13,8 procent) en Noord (13,4 procent). Dit komt overeen met de gegevens van het Jeugdsportfonds 

waaruit blijkt dat de top drie van het aantal kinderen dat in 2015 in elke deelgemeente is aangemeld2: 

Zuid-Oost (1.066 kinderen), Nieuw-West (1.423) en Noord (905). Een aantal intermediairs geeft aan niet 

wijkgericht, maar in meerdere stadsdelen actief te zijn. Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 

2 in Bijlage 2. 

 

Aantal aanmeldingen 

Onderstaand is het aantal aanmeldingen van de intermediairs per sector (boven) en het aantal 

aanmeldingen per intermediair(onder) weergegeven. In totaal 44 intermediairs (22,7 procent) meldden 

in 2015 meer dan tien kinderen aan bij het Jeugdsportfonds. Twee intermediairs (1 procent) meldden 

meer dan 70 kinderen aan. Het gemiddelde aantal kinderen dat er in 2015 door de intermediairs werd 

aangemeld is 9,36 (N = 194), vijftig intermediairs hebben niets ingevuld bij het aantal aanmeldingen. Dit 

kan betekenen dat zij niet weten hoeveel kinderen zij hebben aangemeld of dat zij deze cijfers niet bij de 

hand hadden, alle intermediairs die zijn benaderd hebben namelijk in 2015 minstens één kind 

aangemeld. Voor tabellen met specifieke percentages zie Tabel 3 en 4 in Bijlage 2.  

 

                                                           
2 De gegevens uit de vragenlijst hebben betrekking op het stadsdeel/de deelgemeente van waaruit de aanvraag is 
ingediend, het gaat hier dus over de vestigingsplaats van de intermediair, terwijl de gegevens van het 
Jeugdsportfonds betrekking heeft op in welk stadsdeel een kind aangemeld wordt voor het Jeugdsportfonds (bron: 
Excel bestand ‘Book1’ ontvangen op 30-06-2016) omdat er geen beschikking was over andere gegevens.  
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Ambitie intermediairs 

Van 55 intermediairs (27,1 procent) komt het aantal aanmeldingen overeen met de ambitie, 36 

intermediairs (17,7 procent) geven aan geen ambitie te hebben en het merendeel, 112 intermediairs 

(55,2 procent), heeft de ambitie om meer kinderen aan te melden dan zij nu doen. 

 

 

Uit de toelichting komt naar voren dat aanmeldingen veel tijd kosten en deze tijd is vaak niet in het 

functieprofiel en/of het takenpakket van de intermediairs opgenomen. Hierdoor komen intermediairs 
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niet altijd aan de aanmeldingen toe of kunnen ze naar eigen inzien niet voldoende tijd en energie steken 

in de begeleiding van het proces. Een aantal intermediairs geeft aan de functie van intermediair als 

bijzaak naar hun eigen baan te zien en benaderen daardoor niet actief kinderen, maar doen alleen een 

aanvraag als kinderen of ouders naar hen toe komen.  

  Verder merken de intermediairs dat de naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds beperkt is 

en veel ouders niet weten van het bestaan van het Jeugdsportfonds. Ouders die het bestaan van het 

Jeugdsportfonds wel kennen durven volgens de intermediairs wellicht (uit schaamte) niet om hulp van 

het fonds te vragen. Daarnaast wordt opgemerkt dat als ouders er wel van weten, zij niet altijd 

voldoende betrokken of gemotiveerd zijn om de aanmelding te laten slagen.  

 

Wat zou het Jeugdsportfonds kunnen doen om de ambitie te laten slagen? 

Verreweg het meest genoemde wat het Jeugdsportfonds zou kunnen doen om de ambitie van de 

intermediairs te laten slagen is de naamsbekendheid vergroten. Zowel uit de enquête als uit de diepte-

interviews komt naar voren dat lang niet alle kinderen die in aanmerking komen voor het 

Jeugdsportfonds ook daadwerkelijk bereikt worden en af weten van het bestaan van het fonds. De 

naamsbekendheid vergroten door middel van het verspreiden van poster, folders en flyers en het 

promoten van het fonds door langs te gaan op scholen, buurthuizen, sportclubs, uitkeringsinstanties en 

stadsdeelkantoren, de voedselbank, de bibliotheek, wijkteams, etc. wordt door intermediairs erg 

belangrijk gevonden.  

  Daarnaast wordt genoemd dat het contact met verenigingen soepeler kan verlopen. Een aantal 

intermediairs heeft ervaren dat verenigingen niet altijd netjes omgaan met (betalingen van) kinderen 

van het Jeugdsportfonds. Daarnaast is er bij de intermediairs een stijgende vraag naar sporten die niet in 

de lijst staan, zoals fitness, en aangepaste programma voor speciale doelgroepen (zoals Skills Club voor 

cluster 4 onderwijs). Tot slot geeft een klein aantal intermediairs aan te maken te hebben met een 

doelgroep die vaak en snel verhuist, een strippenkaart of tijdelijke sportmogelijkheid zou hen helpen om 

deze kinderen te laten sporten en hun ambitie te laten slagen.  

 

Herhaaldelijke aanvragen 

In totaal 70 intermediairs (34,7 procent) benadert alle kinderen die via hem/haar sporten via het 

Jeugdsportfonds voor een herhaaldelijke aanvraag, 104 intermediairs (51,5 procent) doet dat soms en 

28 intermediairs (13,9 procent) geeft aan dit nooit te doen.  
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De intermediairs die aangeven kinderen niet proactief te benaderen voor een herhaaldelijke aanvraag 

geven aan dat zij vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders ligt. Zij zien het niet als taak 

van een intermediair of hebben te weinig tijd om hier proactief achteraan te gaan. Een enkeling geeft 

aan niet te weten dat het mogelijk is om meerdere jaren achter elkaar een aanvraag in te dienen voor 

hetzelfde kind.  

  De intermediairs die aangeven kinderen wel proactief te benaderen voor een herhaaldelijke 

aanvraag doen dat door het benaderen van de ouders van het sportende kind. Telefonisch, per mail of 

door de ouders persoonlijk aan te spreken peilen zij of het sporten leuk wordt gevonden en of ze dat 

door willen zetten. Dit gebeurt soms als reactie op de mail van het Jeugdsportfonds dat de steun bijna 

afloopt en soms op eigen initiatief. Soms benaderen ouders de intermediair zelf al wanneer de steun 

bijna afgelopen is. 
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In 2015 geeft 64 procent van de intermediairs aan een herhaaldelijke aanvraag in te hebben gediend, 

het gemiddelde aantal kinderen waarvoor dat werd gedaan is 4,48. Kanttekening hierbij is dat 

eerstejaars intermediairs geen herhaalaanvragen in kunnen dienen omdat zij niet eerder aanvragen 

hebben gedaan. Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 5 in Bijlage 2. 

 

Werkwijze indienen aanvraag 

Algemene tevredenheid 

Er is niemand die de werkwijze van het indienen van een aanvraag als onvoldoende beoordeeld3, 6 

intermediairs (7,7 procent) vinden de werkwijze matig. De helft (39 intermediairs), beoordeelt de 

werkwijze als voldoende en de rest, 33 intermediairs (42,3 procent), als goed. Niemand van de 

intermediairs die in het afgelopen jaar meer dan tien aanvragen heeft ingediend, beoordeelt de 

werkwijze als onvoldoende of matig. Uit de diepte-interviews komt naar voren dat het indienen van een 

aanvraag tegenwoordig als eenvoudig en simpel wordt ervaren en dat het veel eenvoudiger is dan in 

2014. 

 

 

                                                           
3 De respons op deze vraag (N = 78) is in verhouding tot de respons op de overige vragen relatief laag. Omdat de 
vraag in de enquête wel verplicht is gesteld en de respons in vragen die later in de enquête beantwoord moesten 
worden wel hoger was is deze lage respons niet te verklaren. 
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Tevredenheid specifieke onderdelen 

Als wordt gekeken naar een aantal specifieke onderdelen van het proces van aanmelden van een kind 

voor het Jeugdsportfonds, wordt er wisselend geoordeeld over een aantal zaken. De toelichting van 

deze zaken wordt onderstaand puntsgewijs besproken. Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 

6 in Bijlage 2. 

 

 

 

Volledigheid van in te vullen gegevens (persoonsgegevens, e-mail, telefoon, etc.) 

De volledigheid van de in te vullen gegevens bij het indienen van een aanvraag wordt veelal positief 

beoordeeld. Opmerking is dat een telefoonnummer, en eventueel e-mailadres, van de ouders handig 

zou zijn. Dit komt ook uit de interviews naar voren. 

 

Bereikbaarheid van Jeugdsportfonds bij vragen of onduidelijkheden 

De bereikbaarheid van het Jeugdsportfonds wordt positief beoordeeld, de bereikbaarheid wordt verder 

besproken op pagina 15. 
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Indienen aanvraag per kalenderjaar (en niet per sportseizoen) 

Het indienen van een aanvraag per kalenderjaar en niet per sportseizoen4 wordt het meest negatief 

beoordeeld, 29,1 procent van de intermediairs ziet dit als negatief of zeer negatief. Uit de toelichting 

blijkt dat het voor de intermediairs eenvoudiger zou zijn als de aanvragen per schooljaar/sportseizoen 

zouden lopen, mede omdat de Stadspas ook per schooljaar loopt. Dit wordt ook genoemd in de diepte-

interviews, daaruit blijkt ook dat het als positief wordt ervaren dat het aanvragen voor een sportseizoen 

voor voetbal wel mogelijk is. 

 

Reactietijd Jeugdsportfonds voor goedkeuren aanvraag 

De reactietijd van het Jeugdsportfonds wordt als positief tot zeer positief beoordeeld met als opmerking 

dat dit steeds beter gaat. De reactietijd wordt verder besproken op pagina 15. 

 

Mail ter controle of kind nog sport (vier maanden na aanvraag) 

Uit de tevredenheid blijkt dat intermediairs het goed vinden dat er ongeveer vier maanden na het 

indienen van een aanvraag een mail wordt gestuurd ter controle voor of het kind nog sport. Toch geeft 

een aantal intermediairs aan dat deze mail erg snel komt omdat het kind dan vaak pas net is begonnen 

met sporten. Ook wordt aangegeven dat het veel tijd kost en dat intermediairs het niet als hun taak zien 

om na te gaan of het kind nog sport. Daarom wordt niet altijd (direct) gereageerd op deze mail. 

 

Herhaaldelijke aanvragen indienen 

Met betrekking tot herhaaldelijke aanvragen wordt aangegeven dat het vervelend is om steeds alle 

gegevens opnieuw in te moeten vullen. Het zou intermediairs helpen als de gegevens bewaard blijven 

en alleen wijzigingen doorgevoerd hoeven te worden. Overige zaken met betrekking tot herhaaldelijke 

aanvragen zijn besproken op pagina 8 en 9. 

 

Vertaling aanmeldingsformulier in Engels, Arabisch en Turks 

De vertaling van het aanmeldingsformulier in het Engels, Arabisch en Turks wordt vrij positief 

beoordeeld. Toch geeft een deel van de intermediairs, zowel in de enquête als in de diepte-interviews, 

aan hier niet mee bekend te zijn. Er wordt opgemerkt dat het Arabische formulier foutief vertaald zou 

                                                           
4 Het is voor intermediairs mogelijk om op elk moment in het jaar een aanvraag in te dienen. Echter, als deze 
aanvraag ingediend wordt halverwege een sportseizoen wordt door het Jeugdsportfonds ook maar de helft van de 
contributie vergoed, terwijl ouders dan soms wel de volledige rekening ontvangen.  
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zijn en dat er ook behoefte zou zijn aan een formulier in het Spaans en Portugees. 

Aantal sporten waar kinderen uit kunnen kiezen 

Het aantal sporten waar kinderen uit kunnen kiezen wordt als positief tot zeer positief beoordeeld. Als 

opmerking wordt genoemd dat het vervelend is dat de zwemlessen niet volledig vergoed worden en dat 

fitness niet als sport wordt aangeboden omdat hier wel veel vraag naar is. 

 

Papieren formulier dat ouders alvast zelf kunnen invullen 

In totaal 17,5 procent van de intermediairs geeft aan het papieren formulier dat ouders alvast zelf in 

kunnen vullen als negatief of zeer negatief te zien. De verklaring hiervoor ligt in de toelichting dat een 

aantal van hen niet weet van het bestaan van het formulier of ervoor kiest om het formulier niet te 

gebruiken. Uit de diepte-interviews komt daarentegen naar voren dat het formulier als positief wordt 

gezien omdat dit het proces van aanmelding enorm versnelt. Intermediairs die weten van het formulier 

en het formulier gebruiken zijn dus positief gestemd, intermediairs die niet weten van het bestaan van 

het formulier of het formulier niet gebruiken zijn minder positief. 

 

Overige punten 

Overige punten die door de intermediairs worden genoemd, zijn: 

- Het contact tussen de verenigingen en het Jeugdsportfonds: onduidelijkheid over wanneer de 

contributie betaald wordt en wachtlijsten voor bepaalde sporten; 

- Het niet tussendoor kunnen opslaan van een half ingevuld aanvraagformulier; 

- Als ouders nog geen Stadspas hebben wordt het als veel werk ervaren om een aanvraag te 

doen, het in kaart brengen van de financiële situatie wordt als een gevoelige kwestie ervaren en 

het is volgens de intermediairs lastig om bewijzen te overleggen. Dit blijkt ook uit de diepte-

interviews. 

 

Spelregels 

Voor het grote merendeel, 170 intermediairs (94,4 procent), zijn de spelregels voor het aanmelden van 

een kind bij het Jeugdsportfonds duidelijk tot zeer duidelijk. Opvallend genoeg worden de spelregels als 

zeer onduidelijk ervaren door een klein aantal intermediairs (2,2 procent) van de groep die meer dan 

tien aanvragen hebben ingediend. Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 7 in Bijlage 2. 
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Als wordt gekeken naar de positieve punten van de spelregels, dan wordt genoemd dat de regels 

duidelijk en helder zijn beschreven en dat het als zeer positief wordt ervaren dat de Stadspas gebruikt 

kan worden in het aanmeldingsproces. Zowel in de enquête als in de diepte-interviews wordt benoemd 

dat het gebruik van de Stadspas bij de aanmelding de inkomenscheck vele malen makkelijker heeft 

gemaakt.  

  Als wordt gekeken naar de verbeterpunten met betrekking tot de spelregels, dan blijkt dat er 

meer duidelijkheid zou mogen komen over de inkomensgrens als men geen Stadspas heeft en welke 

documenten in dat geval aangeleverd moeten worden. Daarnaast wordt het als lastig ervaren dat er 

sporten in het aanbod zitten die meer kosten dan het begrensde bedrag. Het gaat hier met name over 

zwemmen en paardrijden. Dit wordt zowel in de enquête als in de diepte-interviews verscheidene keren 

genoemd. Bij een sport die minder kost dan het begrensde bedrag wordt het jammer gevonden dat het 

overgebleven bedrag niet kan worden besteed aan een andere sport voor hetzelfde kind.  

  De intermediairs geven aan dat het soms onduidelijk is wat er wel of niet vergoed wordt aan 

attributen en waar die besteld kunnen en mogen worden. Tot slot zouden veel intermediairs het 

waardevol vinden om per wijk een overzicht te hebben van alle sportclubs die daar zijn, omdat veel 

ouders de weg naar de sportverenigingen in de buurt niet weten te vinden.  
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Bereikbaarheid, reactiesnelheid en website 

Gekeken naar de algemene tevredenheid over de bereikbaarheid, de reactiesnelheid en de website van 

het Jeugdsportfonds blijkt dat het merendeel dit als voldoende beoordeelt. De reactiesnelheid wordt 

het meest positief beoordeeld. Voor tabel met specifieke percentages zie Tabel 8 in Bijlage 2. 

 

 

Bereikbaarheid 

De intermediairs vinden het Jeugdsportfonds over het algemeen voldoende tot goed bereikbaar. Dit 

kwam ook uit de diepte-interviews naar voren. Uit de toelichting blijkt dat het fonds telefonisch niet 

altijd even goed bereikbaar is en dat men niet altijd wordt teruggebeld als het antwoordapparaat 

ingesproken is. Toch is een ander deel van de intermediairs wel positief gestemd over het telefonische 

contact. Over de reactietijd per e-mail is men tevreden.  

 

Reactiesnelheid 

Over het algemeen vinden de intermediairs dat zij (voldoende) snel reactie ontvangen van het 

Jeugdsportfonds. Dit kwam ook naar voren uit de diepte-interviews. Bij speciale gevallen of als er dingen 

uitgezocht moeten worden duurt dit vaak langer, maar standaardaanvragen worden ruim binnen de 

maximale drie weken afgehandeld. Al met al vindt bijna 83 procent van de intermediairs dat zij snel tot 

zeer snel reactie krijgen van het Jeugdsportfonds.  
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Website 

Een deel van de intermediairs geeft aan de website niet te gebruiken. Het grootste deel van de 

websitegebruikers geeft aan dat alle benodigde informatie op de website staat en ook vindbaar is. Toch 

geeft een aantal intermediairs aan dat de website5 druk en niet overzichtelijk genoeg is, waardoor zij 

moeten zoeken om de juiste informatie te vinden. Dit kwam ook uit een van de diepte-interviews naar 

voren. Daarnaast wordt aangegeven dat het soms moeite kost om de inlogpagina voor intermediairs te 

vinden. Tot slot vindt een aantal intermediairs dat een deel van de rubriek met ‘Vragen en Antwoorden’ 

enigszins onduidelijk is. Al met al vindt meer dan 80 procent van de intermediairs de website 

overzichtelijk tot zeer overzichtelijk. 

 

Jaarlijkse intermediairsbijeenkomst  

Ongeveer 15 procent van de intermediairs geeft aan behoefte te hebben aan een jaarlijkse nationale 

intermediairsbijeenkomst waarbij uitwisseling van ervaringen en informatie centraal staat. De 

contactgegevens van deze intermediairs zijn te vinden in Bijlage 2 – Geïnteresseerden jaarlijkse 

nationale bijeenkomst intermediairs.  

Als input van wat in een dergelijke bijeenkomst aan de orde zou kunnen komen wordt genoemd: 

- Voorbeelden, ervaringen, speciale situaties (bijvoorbeeld kinderen zonder status of 

uitzonderingen op financiële eisen) en ervaren knelpunten uitwisselen; 

- Ideeën over het vergroten van de naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds uitwisselen; 

- Inbreng van nieuwe ideeën over de werkwijze en aanpak van het Jeugdsportfonds.  

Een aantal intermediairs geeft aan de huidige jaarlijkse bijeenkomst in Amsterdam niet bij te kunnen 

wonen door tijdsgebrek. Dit wordt ook genoemd als reden waarom men geen behoefte heeft aan 

jaarlijkse nationale bijeenkomst. De intermediairs die de jaarlijkse bijeenkomst in Amsterdam wel 

bijwonen geven aan tevreden te zijn over de inhoud en zien het als een mooie gelegenheid om hun 

kennis over het Jeugdsportfonds bij te werken.  

 

Vrijwillige inzet 

Dertien intermediairs geven aan dat zij zich, naast de functie van intermediair, vrijwillig willen inzetten 

om iets te kunnen betekenen voor het Jeugdsportfonds Amsterdam. De contactgegevens van deze 

                                                           
5 De website, zowel landelijk als van Amsterdam, is vernieuwd. De informatie heeft betrekking op de oude website. 
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intermediairs zijn te vinden in Bijlage 4 – Intermediairs die zich vrijwillig willen inzetten. Daarnaast geeft 

een deel van de intermediairs aan contactgegevens te willen verstrekken van personen uit hun netwerk 

die eenmalig door het Jeugdsportfonds benaderd mogen worden met de vraag of zij vrijwillige 

werkzaamheden voor het Jeugdsportfonds zouden willen uitvoeren. De contactgegevens van deze 

personen zijn te vinden in Bijlage 5 – Potentiële vrijwilligers.  

 

Een ouder aan het woord 

 

  

Het belangrijkste positieve aspect dat door de ouder wordt genoemd is dat zij blij is en het belangrijk 

vindt dat het Jeugdsportfonds bestaat en kinderen ondersteunt om te kunnen sporten. De ouder is 

tevreden over de werkwijze en het contact met de intermediair. Wel wordt er aangegeven dat er bij 

andere ouders bekend moet zijn waar zij moeten zijn voor een doorverwijzing naar het 

Jeugdsportfonds: “Je moet wel de juiste ingangen weten of in contact staan met de juiste mensen.” 

De promotie van het Jeugdsportfonds kan beter, maar deze ouder zou het Jeugdsportfonds zeker 

aanraden bij andere ouders.  
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Conclusies en aanbevelingen 
 

Werkwijze Jeugdsportfonds 

 

Conclusies 
Kijkend naar de resultaten die uit de enquête en de diepte-interviews naar voren komen kunnen we 

constateren dat de intermediairs over het algemeen tevreden lijken te zijn over de werkwijze van het 

Jeugdsportfonds. Zij hebben ideeën over verbeterpunten met betrekking tot de werkwijze, maar de 

intermediairs ervaren geen grote en onoverkomelijke knelpunten. De intermediairs geven aan dat de 

werkwijze ten opzichte van 2014 op veel punten verbeterd is, vooral de koppeling van de Stadspas aan 

het aanmeldingsproces wordt als een grote vooruitgang gezien. De meest genoemde punten die 

momenteel voor verbetering vatbaar zijn hebben betrekking op:  

1) Het indienen van een herhaaldelijke aanvraag 

Bij het indienen van een herhaaldelijke aanvraag moeten alle gegevens elk jaar opnieuw 

ingevuld worden, het zou efficiënter zijn als de gegevens opgeslagen worden zodat er 

teruggezocht kan worden en zo nodig alleen gegevens aangepast hoeven te worden. 

2) Het niet volledig kunnen vergoeden van zwemlessen 

De kosten zijn vaak hoger dan de maximum vergoeding van het Jeugdsportfonds waardoor 

ouders (die dat soms niet kunnen) bij moeten betalen om hun kind een diploma te laten halen 

of er tussendoor gestopt moet worden met zwemmen. In sommige gevallen moeten de 

inschrijfkosten door de ouders zelf betaald worden. 

3) Het contact met verenigingen 

Intermediairs ervaren dat verenigingen niet altijd netjes omgaan met (betalingen van) kinderen 

van het Jeugdsportfonds. Daarnaast bestaat er soms onduidelijkheid over wanneer de 

contributie betaald wordt en zijn er wachtlijsten om te kunnen sporten bij bepaalde 

verenigingen.  

Aanbevelingen 

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 

1) Het (landelijk) aanpassen van het gegevenssysteem zodat gegevens worden opgeslagen en bij 

een herhaaldelijke aanvraag opgeroepen kunnen worden. Indien nodig hoeven de gegevens dan 

alleen aangepast en niet volledig opnieuw ingevoerd te worden. 
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2) Het (landelijk) onderzoeken van de mogelijkheden voor een regeling voor het volgen van 

zwemlessen ten behoeve van het behalen van een (A-)diploma waarbij de kosten hoger zijn dan 

de maximum vergoeding van het Jeugdsportfonds per jaar.  

3) Het versterken van het contact met verenigingen. Het versturen van een periodieke mailing naar 

onder andere verenigingen gebeurt al. Voor het verbeteren van het contact met verenigingen 

kan contact gezocht worden met combinatiefunctionarissen om te bekijken of deze hier iets in 

kunnen betekenen.  

 

Op basis van de punten die uit de data van de enquête en interviews onder intermediairs naar voren 

komen zijn de volgende aanvullende aanbevelingen opgesteld: 

- Het (landelijk) toevoegen van de mogelijkheid om het telefoonnummer en e-mailadres van 

ouders op het inschrijfformulier in te kunnen vullen. Dit vergemakkelijkt het contact van 

intermediairs met ouders.  

- Het (landelijk) laten nakijken van het Arabische inschrijfformulier op foutieve vertalingen en het 

laten vertalen van het inschrijfformulier in Spaans en Portugees.  

- Het (landelijk) onderzoeken van een tijdelijke sportmogelijkheid (bijvoorbeeld een 

strippenkaart) voor de doelgroep met kinderen die vaak en snel verhuizen (onder andere 

asielzoekers). 

- Het opstellen van een overzicht van sportclubs en –verenigingen per wijk en het opnemen van 

dit overzicht op de website van Jeugdsportfonds Amsterdam. Dit helpt intermediairs en ouders 

om de weg naar de sportvereniging in de buurt te vinden.  

 

Naamsbekendheid Jeugdsportfonds 

 

Conclusies 
De beperkte naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds blijkt op dit moment het grootste knelpunt te 

zijn. Verreweg de meest genoemde actie die het Jeugdsportfonds zou kunnen uitvoeren om de ambitie 

van de intermediairs te laten slagen is het vergroten van de naamsbekendheid. Intermediairs merken 

dat veel ouders niet weten van het bestaan van het Jeugdsportfonds, waardoor lang niet alle kinderen 

die in aanmerking komen voor ondersteuning van het fonds daadwerkelijk bereikt worden. 

Intermediairs die aangeven behoefte te hebben aan een jaarlijkse nationale bijeenkomst zouden daar 

graag met andere intermediairs ideeën uitwisselen over het vergroten van de naamsbekendheid. Ideeën 
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die in de enquête en tijdens de interviews worden genoemd zijn het verspreiden van posters, folders en 

flyers op scholen, buurthuizen, uitkeringsinstanties, stadsdeelkantoren, de voedselbank, de bibliotheek, 

etc. en langsgaan bij deze locaties en wijkteams en Ouder- en Kindteams. 

  Het Jeugdsportfonds is zich er bewust van dat er terrein is te winnen met betrekking tot de 

naamsbekendheid. Momenteel wordt er geadverteerd in MUG (gratis maandblad voor onder andere 

minima), de jeugdgids (voor Stadspashouders) en de Stadspasgids. Daarnaast gaan er periodieke 

mailingen uit naar intermediairs, stadsdelen en verenigingen en wordt er geflyerd voor intermediairs en 

ouders en kinderen tijdens evenementen rondom sport en sportstimulering. In de nabije toekomst zijn 

er plannen om elke kwartaal een nieuwsbrief uit te gaan sturen, actief te worden op sociale media met 

een Twitter- en Instagramaccount, fysieke workshops te gaan geven richting stadsdelen (intermediairs, 

verenigingen en overige betrokkenen), het aanhalen van contact met AT5 en Het Parool voor periodieke 

aandacht. Daarnaast worden de mogelijkheden voor stedelijke reclame op billboards verkend.  

 

Aanbevelingen 

Naast het implementeren van de plannen voor het vergroten van de naamsbekendheid wordt 

aanbevolen om deze acties te evalueren met behulp van een voor- en nameting (voor nadere toelichting 

zie vervolgonderzoek). Daarnaast zijn de volgende aanvullende aanbevelingen opgesteld: 

- Het aanmaken en actief bijhouden van een Facebookpagina voor Jeugdsportfonds Amsterdam. 

Naast Twitter en Instagram is Facebook in te zetten voor de zichtbaarheid en naamsbekendheid, 

tegen (kleine) betaling kan het bereik van de pagina of het aantal websitebezoeken daarnaast 

vergroot worden. Daarbij kan men de gewenste doelgroep afbakenen om de juiste groep 

mensen te bereiken (leeftijd, woonplaats, etc.). 

- Het vergroten van de naamsbekendheid op scholen door het organiseren van een 

informatiebijeenkomst voor schooldirecteuren (of afgevaardigden) in de wijk/deelgemeente. 

- Het flyeren op locaties waar de doelgroep van het Jeugdsportfonds specifiek aanwezig is, zoals 

bij uitkeringsinstanties of de voedselbank.  

 

Vervolgonderzoek 

Na een eerste verkennende fase in 2015 lag de focus van het onderzoek afgelopen jaar op de 

intermediairs. Om een compleet beeld te krijgen van de effectiviteit van activiteiten van het 

Jeugdsportfonds zou het voor 2017 waardevol zijn om te kijken naar de groep van ouders en kinderen 
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die binnen de doelgroep van het Jeugdsportfonds vallen. Omdat het op dit moment niet mogelijk is om 

schriftelijke toestemming van de ouders te krijgen voor deelname van kinderen die gebruik maken van 

het Jeugdsportfonds aan het onderzoek is het op korte termijn niet mogelijk om de mening van deze 

groep te onderzoeken. Het Jeugdsportfonds landelijk zal daarvoor de mogelijkheid moeten onderzoeken 

om deze toestemmingsverklaring te integreren in het aanmeldingsproces. Om enig zicht te kunnen 

krijgen op ouders en kinderen die binnen de doelgroep van het Jeugdsportfonds vallen is het interessant 

om via de gemeente6 te inventariseren in hoeverre het mogelijk is om toegang te krijgen tot de 

geanonimiseerde gegevens van stadspashouders in Amsterdam. Indien dit mogelijk is zou er door 

middel van het uitzetten van een vragenlijst een voor- en nameting kunnen worden gehouden met 

betrekking tot de naamsbekendheid onder kinderen en ouders binnen deze doelgroep.  Daarnaast 

zouden interviews met schoolbestuurders in het primair en secundair onderwijs de naamsbekendheid 

van en de doorverwijzing naar het Jeugdsportfonds in kaart kunnen brengen. Tot slot kan er door 

onderzoek onder allochtone ouders een analyse en plan van aanpak worden gemaakt over hoe de 

deelname van allochtone kinderen, met name meisjes7, aan het Jeugdsportfonds verhoogd kan worden.  

   

  

                                                           
6 Het lectoraat Kracht van Sport kan mogelijk iets betekenen in deze samenwerking.  
7 Het Jeugdsportfonds heeft bij de start van het onderzoek in 2014 aangegeven dat er een achterblijvende 
deelname is van meisjes. 
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Bijlage 1 – Vragenlijst intermediairs 

 

Beste intermediair, 

 

In december heeft u een mail ontvangen om u op de hoogte te brengen van het onderzoek dat wordt 

uitgevoerd door het lectoraat Kracht van en de vragenlijst die daartoe zou worden uitgestuurd. Dit jaar 

ligt de focus van het onderzoek op het krijgen van zicht op effectieve manieren van doorverwijzingen 

naar het Jeugdsportfonds. Deze kennis menen wij vooral te krijgen door de waardevolle ervaringskennis 

die u als intermediair heeft.  

 

Daarom nodigen wij u bij deze uit om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt 

ongeveer … minuten. Het Jeugdsportfonds vindt uw mening erg belangrijk. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet, zodat we samen de kracht van het Jeugdsportfonds naar een hoger 

niveau kunnen tillen! 

 

Indien gewenst houden we u op de hoogte van de resultaten. Mocht u nog vragen hebben over het 

onderzoek dan kunt u mailen naar v.t.dekkers@hva.nl.  

 

Met hartelijke groet,  

Lectoraat Kracht van Sport  

Marije Baart de la Faille 

 

 

Informatie intermediair 

1. Vanuit welke positie dient u uw aanvragen voor het Jeugdsportfonds in?  
a. Onderwijs 
b. Gezondheidszorg 
c. Jeugdhulpverlening 
d. Anders, namelijk: ………… 

 

2. Vanuit welk stadsdeel/deelgemeente dient u uw aanvragen voor het Jeugdsportfonds in? 
a. Centrum 
b. Noord 
c. Oost (inclusief Zeeburg) 
d. Zuidoost  
e. Zuid  
f. West (inclusief Westpoort) 
g. Nieuw-West  
h. Diemen  
i. Duivendrecht 
j. Regio groot Amsterdam 
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k. Anders, namelijk: ……….. 
 

Aantal kinderen  

3. Hoeveel kinderen waren er in 2015 via u aan het sporten? 
… [aantal invullen]… 

 

4. Past het aantal kinderen dat u in 2015 heeft aangemeld bij de ambitie van het aantal kinderen 
dat u in de ideale situatie graag aan zou willen melden? 

a. Ja, het aantal aanmeldingen komt overeen met mijn ambitie 
b. Nee, ik heb de ambitie om meer kinderen aan te melden 
c. Ik heb geen ambitie 

 
5. Waarom?  

…[open vraag]… 
 

6. Wat zou het Jeugdsportfonds kunnen doen om u in staat te stellen uw ambitie te bereiken? 
…[open vraag]… 
 

Herhaaldelijke aanvragen 

7. Benadert u als intermediair in een nieuw kalenderjaar proactief kinderen die het voorgaande 
kalenderjaar via het Jeugdsportfonds hebben kunnen sporten voor een herhaaldelijke aanvraag?  

a. Ja, altijd [logica  spring naar vraag 9] 
b. Ja, soms [logica  spring naar vraag 8] 
c. Nee [logica  spring naar vraag 8] 

 
8. Waarom heeft u kinderen niet (altijd) proactief benaderd voor een herhaaldelijke aanvraag?  

…[tekstvak toelichting]… 
 

9. Op welke manier benadert u kinderen voor een herhaaldelijke aanvraag?  
…[tekstvak toelichting]… 
 

10. Heeft u in 2015 voor een aantal kinderen herhaaldelijk (meerdere sportjaren achter elkaar) een 
aanvraag ingediend? 

a. Ja [logica  spring naar vraag 11] 
b. Nee [logica  spring naar vraag 12] 

 

11. Voor hoeveel kinderen heeft u in 2015 een herhaaldelijke aanvraag ingediend? 
…[aantal invullen]… 

 

12. Wat is voor u de reden om geen herhaaldelijke aanvraag te doen?  
…[open vraag]… 
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Werkwijze aanmelding 

13. Hoe vindt u de werkwijze van het digitaal aanmelden bij het indienen van een aanvraag? 
a. Onvoldoende 
b. Matig 
c. Voldoende 
d. Goed 

 
14. Hoe ervaart u de volgende zaken bij het indienen van een aanvraag? [Matrix met 

keuzemogelijkheden: zeer negatief, negatief, positief, zeer positief] [ruimte voor toelichting 
achter elke keuzemogelijkheid] 

a. Papieren formulier dat ouders alvast zelf kunnen invullen 
b. Aantal sporten waaruit kinderen kunnen kiezen 
c. Vertaling aanmeldingsformulier in het Engels, Arabisch en Turks 
d. Herhaaldelijke aanvraag indienen 
e. Mail ter controle (± vier maanden) of kind nog sport 
f. Reactietijd Jeugdsportfonds voor goedkeuring aanvraag 
g. Indienen aanvraag per kalenderjaar (en niet per sportseizoen) 
h. Bereikbaarheid Jeugdsportfonds bij vragen of onduidelijkheden 
i. Volledigheid gegevens  

 

15. Zijn er daarnaast zaken die u als knelpunt ervaart in de werkwijze van het indienen van een 
aanvraag? 
…[open vraag]… 
 

16. Heeft u zelf ideeën hoe u beter gefaciliteerd kunt worden in de werkwijze van het indienen van 
een aanvraag zodat u meer kinderen zou kunnen doorverwijzen?  
…[open vraag]… 

 

Spelregels 

17. Zijn de spelregels voor het indienen van een aanvraag helder genoeg? 
a. Onvoldoende 
b. Matig 
c. Voldoende 
d. Goed 

 
18. Wat vind u positief aan de spelregels? 

…[open vraag]…  

 

19. Wat zou er wat u betreft verbeterd kunnen worden aan de spelregels? 
…[open vraag]… 

 

Bereikbaarheid Jeugdsportfonds 

20. Wat vindt u van de bereikbaarheid van het Jeugdsportfonds Amsterdam? 
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a. Onvoldoende 
b. Matig 
c. Voldoende 
d. Goed 

 
21. Waarom vindt u dat? 

…[open vraag]… 
 

22. Wat vindt u van de reactiesnelheid van het Jeugdsportfonds Amsterdam? 
a. Zeer langzaam 
b. Langzaam 
c. Snel 
d. Zeer snel 

 

23. Waarom vindt u dat? 
…[open vraag]… 

 

24. Vindt u de website van het Jeugdsportfonds overzichtelijk, kunt u informatie makkelijk vinden? 
a. Zeer onoverzichtelijk 
b. Onoverzichtelijk 
c. Overzichtelijk 
d. Zeer overzichtelijk 

 
25. Waarom vindt u dat?  

…[open vraag]… 
 

Inzet intermediairs 

In 2015 hebben bijna 5.500 kinderen via het Jeugdsportfonds Amsterdam gesport. In 2016 hebben we 

de ambitie om 7.500 kinderen te laten sporten. We hebben uw hulp daar ook zeker bij nodig, vandaar 

de volgende vragen: 

 

26. Zou u er belang bij hebben om jaarlijks een nationale intermediairsbijeenkomst bij te wonen 
waarbij de uitwisseling van ervaringen en informatie centraal staat? 

a. Ja, graag [indien ja  contactgegevens invullen] 
b. Nee, bedankt 

 
27. Heeft u input voor wat er bij de invulling van een dergelijke bijeenkomst aan de orde zou 

moeten komen? 
…[open vraag]… 
 

28. Uit onze eerste onderzoeksgegevens komt naar voren dat er voor het Jeugdsportfonds 
Amsterdam nog veel te winnen is op het gebied van bijvoorbeeld naamsbekendheid. Zou u 
naast het zijn van intermediair ook als vrijwilliger van het Jeugdsportfonds Amsterdam iets 
willen betekenen? (invulling hiervan wordt aangepast aan uw mogelijkheden) 
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a. Ja, graag [indien ja  contactgegevens invullen] 
b. Nee, bedankt 

 
29. Kent u twee potentiële intermediairs die wij via een eenmalige mail mogen benaderen met 

informatie over?? 
a. Ja, graag [indien ja  e-mailadres(sen) invullen] 
b. Nee, bedankt 

 

Tot slot 

 

Dit waren de vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

30. Heeft u nog andere tips of opmerkingen, dan zouden wij deze graag ontvangen: 
…[open vraag]… 
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Bijlage 2 – Tabellen 
 

SECTOR ABSOLUTE AANTAL PERCENTAGE 

ONDERWIJS 71 28,7 
GEZONDHEIDSZORG 21 8,5 
JEUGDHULPVERLENING 104 42,1 
ANDERS 51 20,6 
   
TOTAAL 247 100 

Tabel 1. Sector van waaruit aanvraag wordt ingediend 

 

STADSDEEL ABSOLUTE AANTAL 
INTERMEDIAIRS 

PERCENTAGE 

CENTRUM 5 2,0 
NOORD 33 13,4 
OOST (INCL. ZEEBURG) 24 9,7 
ZUID-OOST 42 17,0 
ZUID 28 11,3 
WEST (INCL. WESTPOORT) 26 10,5 
NIEUW-WEST 34 13,8 
DIEMEN 2 0,8 
DUIVENDRECHT 1 0,4 
REGIO GROOT AMSTERDAM 33 13,4 
ANDERS 19 7,7 
   
TOTAAL 247 100 

Tabel 2. Stadsdeel/deelgemeente van waaruit aanvraag wordt ingediend 

 

ABSOLUTE AANTAL AANMELDINGEN ABSOLUTE AANTAL 
INTERMEDIAIRS 

PERCENTAGE 

0 2 1,0 
1 26 13,4 
2 30 15,5 
3 23 11,9 
4 18 9,3 
5 17 8,8 
6 9 4,6 
7 1 0,5 
8 9 4,6 
9 0 0,0 
10 15 7,7 
>10 44 22,7 
   
TOTAAL 194 100 

Tabel 3. Absolute aantal aanmeldingen per intermediair 
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AANTAL AANMELDINGEN ABSOLUTE AANTAL 
INTERMEDIAIRS 

PERCENTAGE 

0 2 1,0 
1-5 114 57,9 
6-10 37 18,8 
11-20 19 9,6 
21-30 12 6,1 
31-40 5 2,5 
41-50 3 1,5 
51-60 2 1,0 
61-75 3 1,5 
TOTAAL 197 100 

Tabel 4. Aantal aanmeldingen per intermediair in categorieën 

 

AANTAL HERHAALDELIJKE AANVRAGEN ABSOLUTE AANTAL 
INTERMEDIAIRS 

PERCENTAGE 

1 1 0,8 
2 26 21,8 
3 28 23,5 
4 22 18,5 
5 10 8,4 
6 9 7,6 
7 6 5,0 
8 5 4,2 
9 1 0,8 
10 4 3,4 
>10 8 6,7 
TOTAAL 119 100 

Tabel 5. Aantal herhaaldelijke aanvragen per intermediair  

 

 ZEER NEGATIEF NEGATIEF POSITIEF ZEER POSITIEF 

PAPIEREN 
FORMULIER 

7 (3,7) 26 (13,8) 128 (67,7) 28 (14,8) 

AANTAL SPORTEN 1 (0,5) 7 (3,7) 135 (71,4) 46 (24,3) 
VERTALING 
FORMULIER 

8 (4,2) 18 (9,5) 145 (76,7) 18 (9,5) 

HERHAALDEIJKE 
AANVRAGEN 

6 (3,2) 27 (14,3) 129 (68,3) 27 (14,3) 

MAIL TE CONTROLE  2 (1,1) 30 (15,9) 131 (69,3) 26 (13,8) 
REACTIETIJD 1 (0,5) 9 (4,8) 128 (67,7) 51 (27,0) 
INDIENEN 
AANVRAAG PER 
KALENDERJAAR 

6 (3,2) 49 (25,9) 114 (60,3) 20 (10,6) 

BEREIKBAARHEID  5 (2,6) 18 (9,5) 137 (72,5) 29 (15,3) 
VOLLEDIGHEID IN TE 
VULLEN GEGEVENS 

2 (1,1) 11 (5,8) 157 (83,1) 19 (10,1) 
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Tabel 6. Tevredenheid intermediairs; absoluut aantal intermediairs (absoluut aantal (percentage)) 

 

AANTAL AANVRAGEN ZEER 
ONDUIDELIJK 

ONDUIDELIJK DUIDELIJK ZEER DUIDELIJK 

0-5 1 (0,6) 4 (2,2) 80 (44,4)  19 (10,6) 
5-10 0 (0,0) 0 (0,0) 31 (17,2) 4 (2,2) 
>10 4 (2,2) 1 (0,6) 29 (16,1) 7 (3,9) 
      
TOTAAL 5 (2,8) 5 (2,8) 140 (77,8) 30 (16,7) 

Tabel 7. Tevredenheid intermediairs over spelregels naar aantal aanvragen per intermediair (absoluut aantal 

(percentage)) 

 

 ONVOLDOENDE MATIG VOLDOENDE GOED 

BEREIKBAARHEID 5 (2,8) 19 (10,6) 117 (65,4) 38 (21,2) 
REACTIESNELHEID 2 (1,1) 11 (6,1) 139 (77,7) 27 (15,1) 
WEBSITE 0 (0,0) 32 (17,9) 140 (78,2) 7 (3,9) 

Tabel 8. Tevredenheid intermediairs over bereikbaarheid, reactiesnelheid en website (absoluut aantal 

(percentage))  
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Bijlage 3 – Geïnteresseerden jaarlijkse nationale bijeenkomst 

intermediairs 
 

 

E-mailadres 

a.leersum@deheldringschool.nl 

f.honkoop@orion.nl 

m.v.duinhoven@spirit.nl 

n.jaarsma@altra.nl 

snbt@zaam.nl 

wilbertsawat@gmail.com 

l.martis@profor.nl 

dsumter@cordaan.nl 

achaara@de-alliantie.nl 

chaara_a@live.nl 

aramdin@rosaboekdrukker.net 

a.moudden@kolom.net 

m.h.sibbing@amc.nl 

helegila@obs-wereldwijs.nl 

ciska.asma@mentrum.nl 

a.overwater@oktamsterdam.nl 

m.cats@combiwel.nl 

b.vanderduin@oktamsterdam.nl 

m.vanhulst@orion.nl 

g.desmalen@oktamsterdam.nl 

k.deutsch@viertaal.nl 

a.schutte@askoscholen.nl 

m.kanhai@philadelphia.nl 

m.e.zaal@amc.nl 

  

mailto:a.leersum@deheldringschool.nl
mailto:f.honkoop@orion.nl
mailto:m.v.duinhoven@spirit.nl
mailto:n.jaarsma@altra.nl
mailto:snbt@zaam.nl
mailto:wilbertsawat@gmail.com
mailto:l.martis@profor.nl
mailto:dsumter@cordaan.nl
mailto:achaara@de-alliantie.nl
mailto:chaara_a@live.nl
mailto:aramdin@rosaboekdrukker.net
mailto:a.moudden@kolom.net
mailto:m.h.sibbing@amc.nl
mailto:helegila@obs-wereldwijs.nl
mailto:ciska.asma@mentrum.nl
mailto:a.overwater@oktamsterdam.nl
mailto:m.cats@combiwel.nl
mailto:b.vanderduin@oktamsterdam.nl
mailto:m.vanhulst@orion.nl
mailto:g.desmalen@oktamsterdam.nl
mailto:k.deutsch@viertaal.nl
mailto:a.schutte@askoscholen.nl
mailto:m.kanhai@philadelphia.nl
mailto:m.e.zaal@amc.nl
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Bijlage 4 – Intermediairs die zich vrijwillig willen inzetten 
 

E-mailadres 

elisha.bos@descholekster.nl  

a.gondorf@oktamsterdam.nl  

l.martis@profor.nl 

fmendell@cordaan.nl  

n.heimaakca@oktamsterdam.nl  

achaara@de-alliantie.nl  

chaara_a@live.nl  

aramdin@rosaboekdrukker.net 

info@ettacoaching.nl 

m.verrijcke@nah.nl 

lvdwege@wsg.nu 

 
  

mailto:elisha.bos@descholekster.nl
mailto:a.gondorf@oktamsterdam.nl
mailto:l.martis@profor.nl
mailto:fmendell@cordaan.nl
mailto:n.heimaakca@oktamsterdam.nl
mailto:achaara@de-alliantie.nl
mailto:chaara_a@live.nl
mailto:aramdin@rosaboekdrukker.net
mailto:info@ettacoaching.nl
mailto:m.verrijcke@nah.nl
mailto:lvdwege@wsg.nu
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Bijlage 5 – Potentiële vrijwilligers 
 

E-mailadres 

m.azabaya@oktamsterdam.nl 

n.berkenbos@devlaamsereus.nl  

n.vdpas@oktamsterdam.nl 

martje.bakker@orion.nl 

s.pater@spirit.nl 

tmrs@zaam.nl 

wooijevaar@de-schakel.com 

r.zorn@nah.nl 

w.holwijn@ggzingeest.nl 

n.schouten@oktamsterdam.nl 

c.j.hendriks@amc.nl 

isandfort@cordaan.nl 

m.bosse@combiwel.nl 

e.vanweene@vova.nl 

verheul@philadelphia.nl 

egm@sreigersbos.nl 

t.wittensleger@bernardnieuwentijt.nl 

n.cairo@oktamsterdam.nl 

l.molendijk@derozemarn.nl 

j.vandermee@nah.nl 

h.eeman@amc.nl 

fatimaouhdida@impuls.nl 

p.deligt@vova.nl 

 
 

mailto:m.azabaya@oktamsterdam.nl
mailto:n.berkenbos@devlaamsereus.nl
mailto:n.vdpas@oktamsterdam.nl
mailto:martje.bakker@orion.nl
mailto:s.pater@spirit.nl
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mailto:r.zorn@nah.nl
mailto:w.holwijn@ggzingeest.nl
mailto:n.schouten@oktamsterdam.nl
mailto:c.j.hendriks@amc.nl
mailto:isandfort@cordaan.nl
mailto:m.bosse@combiwel.nl
mailto:e.vanweene@vova.nl
mailto:verheul@philadelphia.nl
mailto:egm@sreigersbos.nl
mailto:t.wittensleger@bernardnieuwentijt.nl
mailto:n.cairo@oktamsterdam.nl
mailto:l.molendijk@derozemarn.nl
mailto:j.vandermee@nah.nl
mailto:h.eeman@amc.nl
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