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Voorwoord 
 

 

 

2018 was voor Cl!ck een levendig jaar vol nieuwe kansen, groei, maar ook verandering. Na in 2017 
het 5-jarig bestaat te hebben gevierd ontpopte 2018 zich als een verruiming van het reeds 
bestaande Cl!ck aanbod, met als hoogtepunt het openen van de Cl!ck Corner aan de Hartogstraat 
in het centrum van Den Haag. 

Naast het reguliere Cl!ck Jongerenwerk op de scholen beschikten we nu over een centraal gelegen 
plek om alle jongeren in Den Haag te kunnen bedienen met hun hulpvragen: de Cl!ck Corner! In 2018 
breidde het werkterrein van Click uit naar de regio Utrecht. En nooit eerder was het Cl!ckteam zo 
groot als in het afgelopen jaar. 

Vol goede moed beginnen we aan 2019, waarin we ons weer volledig zullen in zetten om jongeren te 
helpen een plekje in de maatschappij te vinden. Maar nu eerst, een terugblik op 2018. 

 

 

 



 

 

 

Over Cl!ck 

 
Visie 
Cl!ck Jongeren heeft ten doel het op een vernieuwende, innovatieve manier stimuleren en 
inspireren van jongeren bij het vinden van een plek in de samenleving die aansluit bij hun 
interesses en talenten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Missie 
Cl!ck is een stichting voor en door jongeren. We geloven dat peer to peer coaching bijdraagt 
aan de ontwikkeling van jongeren. We hebben de overtuiging dat de reden van vroegtijdig 
schoolverlaten en verzuim niet ligt in desinteresse, maar in andere obstakels die we weg 
naar succes belemmeren. Click begeeft zich in de belevingswereld van de jongeren, zodat zij 
de juiste begeleiding kunnen bieden om deze obstakels weg te nemen. 

De Stichting 
Wij van Cl!ck bouwen een band op met de jongeren en verdiepen ons in hun achtergronden. 
Door middel van laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht proberen we de vraag achter 
de vraag te achterhalen. Dit doen we door (laagdrempelige) activiteiten op school, 
buurthuizen en op straat te organiseren. Zo komen wij in contact met de jongeren en 
bouwen we een vertrouwensband op. Cl!ck probeert erachter te komen wat de jongeren 
motiveert, welke opleiding bij hen past en te ontdekken, waarom het niet lukt om hun doel 
te bereiken. Ook signaleren wij richting de opleidingen wat de daadwerkelijke oorzaken zijn 
van verzuim en schoolverlaat. We leggen het belang van bepaalde regels uit en wijzen 
gericht de weg naar hulp, daarbij laten ze niet zomaar los - dat is ook een onderdeel van de 
vertrouwensband.  

Cl!ck Jongeren vindt het erg belangrijk dat jongeren een positief toekomstbeeld creëren om 
zo volledig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij begeleiden hen met 
keuzes waar hun interesses en talenten liggen. Het is zonde om te zien hoeveel jongeren 
vroegtijdig schoolverlaten, doordat ze bijvoorbeeld niet de juiste (studie) keuzes maken of 
gewoonweg, omdat er gebrek aan discipline is. ‘’Wij willen vertrouwen creëren met de 
jongeren en signaleren wat de daadwerkelijke oorzaken zijn van verzuim en/of vroegtijdig 
schoolverlaat’’  

Cl!ck Jongeren richt zich op jongeren (jongens en meiden) met één of meer van de volgende 
kenmerken:  

• Jongeren die zelf innovatieve maatschappelijke ideeën hebben of een project willen 
opzetten, maar niet over de middelen beschikken om dit in de praktijk uit te voeren. 	

• Jongeren die vaak (ongeoorloofd) afwezig zijn en/of het lastig vinden om op tijd op 
tijd te komen. 	

• Jongeren die met persoonlijke problemen zitten en het lastig vinden om dit kenbaar 
te maken richting de school en/of decaan.  



 

 

 
 
 
 
 
	

• Jongeren met langdurige, complexe en meervoudige problematiek. 		
• Ook jongeren die in aanraking geweest zijn met hulpverlening, leer- plichtambtenaar 

of politie. 	

Stichting Cl!ck Jongeren is opgericht door zes MBO studenten van het ROC Mondriaan. Zij 
kregen een schoolopdracht op het gebied van jongerenwerk. De opdracht was om een 
verbetervoorstel te schrijven. Dit voorstel beviel zo goed dat de ideeën zijn blijven hangen. 
Het idee leidde tot een project voor jongeren, vervolgens groeide het project uit tot een 
stichting. De stichting heeft als doel: Op een vernieuwende, innovatieve manier stimuleren 
en inspireren van jongeren bij het vinden van een plek in de samenleving die aansluit bij hun 
interesses en talenten.  

Werknemers 
Cl!ck is een stichting met een onafhankelijk bestuur, bestaande uit drie personen. De leden 
van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel 
vergoedingen voor in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden 
uitgekeerd. 
 
De directie van Click bestaat uit de oprichters van de stichting: Martesano Biliosa en Daisy 
van der Kraan. Samen zijn zij geheel verantwoordelijk voor de verantwoording van de 
werkzaamheden binnen de stichting naar het bestuur toe. Onderdeel van hun 
werkzaamheden zijn: personeelszaken, de financiën, het maken van rapportages, 
opdrachten binnenhalen, partner gesprekken voeren, het aansturen van het team en het 
voeren van beleid.  
 
Naast de directie is er een projectleider voor de Click Corner, een beleidsmedewerker en de 
rest van het team bestaan uit jongerenwerkers die actief zijn op de schoollocaties die Cl!ck 
hebben ingehuurd voor hun werkzaamheden. De jongerenwerkers, projectleider en 
beleidsmedewerker zijn niet in dienst van Click, maar werken op opdrachtbasis. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018 in vogelvlucht 

 
Cl!ck Jongeren werkzaam op ROC’s in Den Haag, Utrecht en Rotterdam  
Click Jongeren was in 2018 vijf dagen per week werkzaam op 4 locaties van het ROC 
Mondriaan in Den Haag, 1 locatie van het ROC Midden Nederland in Utrecht en 2 locaties 
van het Albeda College in Rotterdam. Op deze locaties werken wij samen met de school aan 
de motivatie van leerlingen om naar school te komen en op school te zijn. Dit gebeurt al 
meer dan 7 jaar en met veel succes. Zo draagt Click Jongeren bij aan een positief leerklimaat 
op de school, voeren wij veel buddy gesprekken met leerlingen waardoor er problematiek 
wordt gesignaleerd en verzorgen wij op sommige locaties lessen met het thema burgerschap 
waarbij het aanwezigheidspercentage hoog ligt. Ook organiseert Click Jongeren 
laagdrempelige activiteiten om het leerklimaat te bevorderen, de school aantrekkelijk te 
maken en gesprekken te kunnen voeren in een andere setting met jongeren. Tot slot wordt 
Click Jongeren benoemd in het onderwijsinspectie rapport waarbij zij Click Jongeren 
noemenswaardig vinden als het gaat om terugdringen van verzuim.  

Click Corner Den Haag; als je toch stopt met school  
Maar toch zijn er leerlingen die uiteindelijk stoppen met hun opleiding en niet gevoelig zijn 
voor de aanpak van Click Jongeren. Deze jongeren kan Click vanuit de projectopdracht van 
de opleidingen niet van dienst zijn, want wanneer zij stoppen met de opleiding verdwijnen 
ze daar ook van de radar. Toch heeft Click Jongeren een band met deze leerlingen 
opgebouwd door hun telefonisch contact, buddy gesprekken, activiteiten enz. Click wil deze 
jongeren niet loslaten en hen een plekje bieden in de ‘Click Corner’.  

De Click Corner is een fysieke plek in het centrum van Den Haag en dus buiten de school. 
Hier kunnen leerlingen tot rust komen, werken aan de problemen die zij ervaren op 
verschillende leefgebieden en oriënteren op het gebied van onderwijs en werkveld met als 
doel uitstroom tot werk of een opleiding. Bij deze Click Corner krijgen de leerlingen coaching 
en begeleiding, hulp bij de verschillende leefgebieden en worden zij niet losgelaten tot ze 
goed zijn geland.  

In 2017 hebben we een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds bij het programma “Meer 
kansen voor jongeren”. Begin 2018 kregen we het fantastische nieuws dat ons initiatief was 
gekozen voor het voortraject van het programma. Dat is succesvol doorlopen. Eind augustus 
kregen we te horen dat we geselecteerd werden voor de volledige subsidie voor 3 jaar. De 
ondersteuning van het Oranjefonds is een stevige steun in de rug, niet alleen financieel, 
maar ook in de vorm van opleiding/training en netwerken. Het is heel leerzaam en maakt 
ons duidelijk dat Click al grote stappen heeft gezet in de afgelopen jaren. Dat maakt ons 
natuurlijk trots en extra gemotiveerd om vast te houden aan ons uitgangspunt: voor 
jongeren, door jongeren.  

 

 



 

 

 

Activiteiten 2018 
 

-  In 2018 heeft Click Jongeren 7 locaties bediend van het MBO-onderwijs. Op deze locaties 
hebben we jongeren begeleid tijdens hun studieloopbaan. Zo hebben we het verzuim 
gereduceerd, een positief leerklimaat gerealiseerd en meer jongeren binnenboord 
gehouden. De locaties waar deze werkzaamheden plaatsvonden waren: ROC Mondriaan 
Brasserskade Delft  

- ROC Mondriaan Aspasialaan Den Haag 
- ROC Mondriaan Henri Faasdreef Den Haag  
- ROC Mondriaan Waldorpstraat Den Haag 
- ROC Mondriaan Brasserskade Delft 
- Albeda Rosestraat Rotterdam 
- Albeda Alexanderlaan Rotterdam 
- ROC Midden Nederland Vondellaan Utrecht  

-  In de zomer van 2018 kreeg Click Jongeren te horen dat de stichting mee mag draaien in 
een groeiprogramma van het Oranje Fonds met de Click Corner. Door middel van het ‘Meer 
kansen voor jongeren’ programma wordt de Click Corner gedurende drie jaar ondersteund. 
Zowel op financieel vlak als op het vlak van advies, training en impactmeting. In 2018 heeft 
Daisy van der Kraan als projectleider dan ook deelgenomen aan alle workshops en trainingen 
aangeboden vanuit dit programma van het Oranjefonds.  

-  In september verhuisde de Click Corner van de Laan van Wateringseveld naar het centrum 
van Den Haag. De belangrijkste reden voor deze verhuizing was de aanloop van jongeren. 
Wateringseveld bleek niet een ideale plek om jongeren te verwelkomen, gewoonweg omdat 
ze er niet komen. Het centrum leek Click een betere locatie, aangezien dit centraal gelegen 
en goed bereikbaar is. De muren werden geschilderd en de Corner werd gezellig ingericht. 
De Click Corner moest er namelijk uit zien als een laagdrempelige huiskamer waar jongeren 
zich prettig zouden voelen. Dit is naar ons idee gelukt!  

-  Om jongeren naar de vernieuwde Click Corner te trekken kwam het idee ter tafel om een 
reclamespotje te maken. En dan niet zomaar een reclamespotje, maar een spotje voor een 
zender waar onze doelgroep naar luistert en die hun aandacht zou kunnen trekken. Het 
werd een spotje voor FunX. In drie steden (namelijk Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kwam 
het spotje drie keer per dag voorbij gedurende een aantal maanden. Een deel van de 
jongeren dat naar de Click Corner kwam met hun hulpvraag gaf aan Click te kennen via het 
FunX spotje.  

 

 



 

 

 

 

 

-  Toen we net in het nieuwe pand aan de Hartogstraat trokken kwamen twee Click 
vrijwilligers op het idee een Open Leercentrum te starten. De Click Corner zou 2 avonden per 
week opengesteld worden voor jongeren die een rustig plekje zochten om te leren. 
Enthousiast gingen beide dames aan de slag om te flyeren en studenten te vertellen over de 
beschikbaarheid van de Click Corner om te studeren. Na een maand bleek er geen opkomst 
te zijn voor de OLC. En dus besloten we hier niet mee door te gaan.  

-  Begin oktober vond de ‘One Young World’ Summit plaats in Den Haag. Een internationaal 
congres voor jonge leiders en wereldverbeteraars van over de hele wereld. Een delegatie 
van zo’n 25 mensen uit Afrika en het Midden-Oosten kreeg vanuit Orange Corners de kans 
deze summit bij te wonen en voorafgaand een interessant en inspirerend programma te 
volgen. Onderdeel van het programma was een tour langs impactvolle initiatieven in Den 
Haag. Click Jongeren was een van deze initiatieven. De delegatie kwam langs op de Click 
Corner waar zij meer te horen kregen over de werkwijze van Click Jongeren. Vervolgens 
vertelde een aantal van hen wat voor positie jongeren innemen in hun land van herkomst en 
op welke manier zij zelf bezig zijn met het empoweren van jongeren. Het was een leuke en 
inspirerende ochtend!  

-  Eind oktober vond de officiële opening van de Click Corner plaats. Dit werd onder het 
genot van een hapje en een drankje gevierd met collega’s, stagiairs, het bestuur, vrienden en 
samenwerkingspartners.  

-  Om jongeren bekend te maken met de Click Corner en dus een eventuele drempel te 
verlagen om erbinnen te stappen heeft een groepje stagiairs een FIFA-toernooi 
georganiseerd voor jongens. Er werd flink gestreden voor de beker en de activiteit was 
geslaagd.  

-  Om diezelfde reden werd er een High tea voor dames georganiseerd. Deze activiteit was 
de meest succesvolle. Er kwamen rond de 20 meiden op de High Tea af. Alle dames hebben 
het heel erg naar hun zich gehad!  

-  Er werd ook een activiteit georganiseerd die voor alle jongeren toegankelijk was. En 
kerstdiner, waar jongeren gratis konden mee eten en kennis konden maken.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Activiteit  Periode  Bereikte 
jongeren  

Activiteiten opzetten en verzuim bijhouden, coachen en 
begeleidingen van jongeren op het ROC Mondriaan, het Albeda 
College en ROC Midden- Nederland  

September- 
december  1600  

 

Verhuizing Click Corner  

 

 

September  

 

15  

FunX reclamespotje  September- 
december  20000  

OLC  Oktober-
november  3  

One Young World | Orange Corners tour  Oktober  25  
 

Officiële opening Click Corner  

 

Oktober  
10  

 

FIFA Toernooi  

 

November  
8  

 

High Tea  

 

November  
25  

Kerstdiner  December  25  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bestuurlijke zaken in 2018 
 
Het bestuur van Click heeft in 2018 zes keer vergaderd samen met de directie (Daisy van der 
Kraan en Martesano Biliosa). In elke vergadering wordt door de directie een update gegeven 
van de stand van zaken van de verschillende projecten die Click uitvoert, kijken we vooruit 
naar de komende periode en kijken we naar de financiële stand van zaken. 

In de mei vergadering heeft het bestuur ingestemd met het verkennen van de 
mogelijkheden van Click Bonaire. De directie had hiervoor een mondeling voorstel 
ingebracht. Het bestuur heeft dit getoetst op inhoudelijke meerwaarde voor de stichting en 
de financiële ruimte en onderbouwing. Verder is meegedacht over relatienetwerken. De reis 
vond plaats in oktober en is in de decembervergadering kort geëvalueerd. In 2019 wordt 
bekeken of hier ook in commerciële zin een vervolg aan kan worden gegeven.  

Op 22 augustus was de jaarlijkse strategiedag met bestuur en directie. Daar is gesproken 
over:  

• De communicatiestrategie: website, radiospotjes, fotografie en uitwerken 
communicatieplan voor de hele organisatie met externe inhuur 	

• Het aankomende schooljaar: welke opdrachten bij scholen worden voortgezet, welke 
lopen af en welke nieuwe starten? Wat gaan we doen om de resultaten beter voor 
het voetlicht te brengen en de tevredenheid van studenten en opdrachtgevers te 
verhogen? 	

• De Click Corner: wat is er nodig om die tot een succes te maken? Een belangrijke 
conclusie was dat de plek waar de Click Corner zit erg belangrijk is. Daarom is 
afgesproken dat de directie nieuwe huisvesting zou gaan zoeken, zodra er zekerheid 
was over de meerjarige ondersteuning van het Oranjefonds. Deze zekerheid werd 
een week later verkregen. 	

• De zakelijke relaties: alle relaties tussen de stichting en de mensen die de 
werkzaamheden uitvoeren zijn nu op basis van tijdelijke opdrachten. Doordat de 
landelijke discussie over ZZP-ers nog steeds niet is afgerond, is er nog steeds veel 
onduidelijkheid. Er is besloten onafhankelijk advies voor bestuur en directie hierover 
in te winnen. 	

In de besprekingen van november en december stond naast de vaste agendapunten een 
notitie over het toepassen van de Governance Code Cultuur centraal. Het bestuur heeft 
besloten zich aan deze te gaan houden, het is een goede manier om als bestuur geregeld 
bewust en expliciet te toetsen of we houden aan deze ‘basisregels voor goed bestuur’. Het 
heeft er onder meer toe geleid om de statuten te evalueren, onze onderlinge rolverdeling als 
bestuursleden te expliciteren en ook te spreken over onafhankelijk financieel toezicht en 
een reglement voor de directie. Zo worden verschillende zaken, die op zichzelf prima liepen, 
beter geëxpliciteerd en formeel vast gelegd. Daarmee hopen we de professionaliteit en 
continuïteit te vergroten. 	



 

 

 

 

 

 

In de besprekingen van november en december is ook gesproken over het onafhankelijke 
advies over de zakelijke relaties met projectmedewerkers. Dit heeft ertoe geleid dat Daisy 
van der Kraan met ingang van januari 2019 in loondienst van de stichting is getreden. De 
stichting werkt met de CAO Zorg en Welzijn. In 2019 wordt voor de overige medewerkers 
bekeken wat voor hun de passende zakelijke relatie is. 	
	

Financiële verantwoording 

Cl!ck is een onafhankelijke stichting die inkomsten genereerd vanuit het uitvoeren van 
opdrachten op scholen en vanuit het groeiprogramma van het Oranje Fonds. De 
projectleider van de Click Corner, de beleidsmedewerkers en de jongerenwerkers worden 
betaald op opdrachtbasis. Een van de directieleden is in dienst bij de stichting. 
	
Uit het financieel jaarverslag 2018 blijkt een stichtingsvermogen van €65.695,40 Dit 
vermogen is geheel bestemd voor de uitvoering van verschillende projectplannen binnen en 
buiten het onderwijs.  

Het jaarverslag geeft een volledig beeld van de financiële situatie van de stichting per 31-12- 
2018. Er zijn ook nadien geen verplichtingen aangegaan (bijvoorbeeld pensioenafspraken 
een huur- of leasecontract of iets van dien aard) die tot een ander oordeel zouden kunnen 
leiden. 	

Vaststelling 

 
Het jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn vastgesteld door het bestuur van Cl!ck 
Jongeren in de vergadering van 17 april 2019.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Aan de slag in 2019 

 
Uiteraard wordt het werk van Click Jongeren zowel op de scholen als in de Click Corner ook 
in 2019 voortgezet. Click Jongeren zal in 2019 doorgaan met de Click Corner en zal werkzaam 
zijn op de locaties Henri Faasdreef (Den Haag), Aspasialaan (Den Haag) en Vondellaan 
(Utrecht). 

Doelstellingen en strategie 
Aan de volgende doelen zal het komende jaar gewerkt worden: 
 
Het ontwikkelen van een Talentscan voor jongeren die richting zoeken in het vinden van een 
passende opleiding of baan 
Binnen de Click Corner komen we vaak jongeren tegen die richting zoeken in het vinden van 
een studie of baan. Ze hebben soms geen idee wat bij hen past of wat hun wens is. Daarom 
hebben wij als Cl!ck Jongeren de wens een scan te ontwikkelen met vragen, waarvan het 
antwoord er op kan leiden naar een studie- of werkadvies. Dit advies kunnen we direct 
koppelen aan een opleiding of een baan waarnaar gesolliciteerd kan worden. Cl!ck heeft een 
partij gevonden die ons hierin kan helpen. Het plan is dat de Talentscan aan het eind van 
2019 gebruikt kan worden.  
 
Het uitvoeren van een werving- en coachingtraject bij Tech Talent Lab 
Tech Talent Lab biedt jongeren de mogelijkheid om gratis een training te volgen als Digital 
Marketeer. Binnen tien weken worden de jongeren klaargestoomd om kennis en kunde op e 
doen op het gebied van websites bouwen, Google Analytics, Social Media enzovoorts. 

Tech Talent Lab heeft Cl!ck gevraagd hen te helpen met het werven van de jongeren die deel 
willen nemen en met het coachen van de jongeren tijdens het traject. In 2019 zal het eerste 
traject van start gaan. Het doel is om dit traject zo positief mogelijk af te ronden, met daarna 
een kans op een vervolgopdracht. 
 
Het uitvoeren van nieuwe opdrachten binnen het onderwijs 
2019 wordt het jaar van nieuwe kansen. Cl!ck heeft het voornemen om in 2019 een aanbod 
voor scholen op te stellen, waarin zowel grote als kleine activiteiten worden aangeboden. 
Het reguliere Cl!ck Jongerenwerk bestaat vaak uit een grote opdracht, waarin onze 
jongerenwerkers 5 dagen in de week aanwezig zijn op de school. Om ons aanbod 
laagdrempeliger te maken voor opleidingen met een lager budget hebben we het idee 
gekregen om ook kleinere opdrachten in de vorm van activiteiten aan te bieden. Op deze 
manier wordt het laagdrempeliger voor scholen om Click Jongerenwerkers in te huren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Meer activiteiten organiseren vanuit de Click Corner 
Voor de tweede helft van 2019 hebben we het voornemen vaker activiteiten te organiseren 
in de Cl!ck Corner. Het doel hiervan is om meer jongeren kennis te laten maken met de Cl!ck 
Corner, zodat ze weten dat ze bij ons kunnen aankloppen met al hun hulpvragen. Door deze 
activiteiten te organiseren hopen we dat steeds meer jongeren in contact komen met Cl!ck 
en dat de Cl!ck Corner een laagdrempelige plek wordt om naar toe te komen. 

Voor schooljaar 2019/2020 is er een activiteitenkalender opgesteld, die maandelijks zal 
worden uitgevoerd. 

 

Douwe Wielenga  
Voorzitter bestuur Cl!ck Jongeren 

 


