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Voorwoord 
 

We blikken terug op een zeer bewogen en bijzonder jaar. De wereld werd op zijn kop gezet 

door COVID-19 en de daaruit voortvloeiende aanpassingen hadden effect op iedereen. Het jaar 

2020 was kortom een jaar van aanpassen en doorzetten.  

 

Terugkijkend kunnen we concluderen dat Stichting Talentweken flexibel is omgegaan met de 

vele restricties. Het motto leek wel: kunnen we niet naar links, dan gaan we naar rechts! 

Iedere keer is er niet gekeken naar wat er niet kon, maar naar wat er wel kon. Door deze 

houding hebben we met elkaar toch nog mooie activiteiten laten plaatsvinden en vele 

kinderen bewust gemaakt van hun talenten.  

 

Bestuur Stichting Talentweken 
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1. Activiteiten 

Talentdagen 

Op 7en 8 september 2020 waren 31 leerlingen van SBO De Cirkel uit Capelle a/d IJssel op 

bezoek bij Stichting Talentweken. In nauw overleg met de leerkrachten werden 

groepsdoorbrekende activiteiten bedacht, zoals het bouwen van een dierenverblijf, was er 

speeltijd, houtbewerken en met de tie-dye techniek werden super hippe T-shirts gemaakt. In 

samenwerking met IVN werd een natuurwandeling met kompas georganiseerd. 

 

Talentweken 

Van 23 – 26 juni zouden de twee groepen 8 van de Julianaschool uit Gouda een midweek 

Talentweken volgen. Eigenlijk zou het vanwege corona niet door kunnen gaan. Uiteraard 

hebben wij gekeken naar wat wél kon en hebben besloten om de groepen kleiner te maken en 

de kinderen niet te laten slapen op locatie. Op die manier heeft iedere groep 8 van de twee 

volle dagen kunnen genieten van Talentweken, welke weer bol stond van het ontdekken van 

talenten. Mooi om nog te vermelden is, dat bij de Julianaschool het talentgerichtwerken zo 

goed is bevallen, dat een groep 8 leerkracht de opleiding tot Kindertalentenfluisteraar heeft 

gevolgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreid traject 

Christelijke IKC De Fontein had het doel om van groep 6/7 een fijne gezellige groep te maken 

waarin ieder kind wordt gerespecteerd en mag zijn wie hij/zij is. Hiervoor heeft De Fontein een 

uitgebreid traject afgenomen bij Talentweken, bestaande uit een dag voortraject, drie volle 

dagen en een zes weken durend natraject. Op 16, 17 en 18 september heeft De Fontein 

Talenweken bezocht. Tijdens en na afloop van de week ontvingen de groepsleerkrachten 

handvatten om aan te haken bij wat de kinderen gedurende de week hebben aangeleerd en 

deze vaardigheden vast te houden op het moment ze weer terug in de klas zijn. Vervolgens 

werden de leerkrachten gecoacht: dit is gespreid over schooljaar ’20 – 21’nog niet geheel 
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uitgevoerd door diverse oorzaken. Er zijn lopende afspraken met de school. Twee studenten 

Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden hebben een gesprekscyclus voor de 

leerlingen ontwikkeld (er komt een boekje van) en in nauwe samenwerking met de 

leerkrachten uitgevoerd. Twee andere studenten hebben het beroepsproduct van een 

afgestudeerde student aangepakt om daarmee de follow-up voor leerkrachten concreet vorm 

te geven (presentatie, materiaal en theoretische kaders). In april ’21 juni ’21 en nog 2 tot 3 

keer na de zomervakantie wordt dit traject verder uitgevoerd. Vermeldenswaardig is dat de 

school voor dit traject een groepsarrangement heeft aangevraagd bij SWV Passend Onderwijs 

Dordrecht, wat is gehonoreerd. De uitvoering van het natraject valt niet onder St. 

Talentweken. 

 

De Summer Experience Days 

In samenwerking met Young Connection en met dank aan Fonds 1818, St. TED en het 

stimuleringsfonds van gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben we kinderen uit statushouders 

gezinnen en kinderen uit gezinnen die gebruikmaken van de voedselbank de gelegenheid 

gegeven om op 22, 23 en 24 juli hun talenten bij Stichting Talentweken te ontdekken. Juist 

omdat kinderen door de lockdown vanwege corona een bijzondere schooltijd achter de rug 

hebben en de kans groot is dat juist kinderen uit gezinnen met minder (financiële) draagkracht 

deze zomer niet op vakantie gingen, hebben Stichting Talentweken en Young Connection de 

handen ineengeslagen om deze kinderen toch een onvergetelijke ervaring op te laten doen. 

Een ervaring waarbij ze hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekten. 

 

 
 

De kinderen zijn geworven via flyers bij de uitdeelpunten van de Voedselbank Pijnacker-

Nootdorp en via het eigen netwerk van Young Connection. De inschrijving/werving via de 

voedselbank verliep in beginsel moeilijk, waardoor de definitieve inschrijvingen pas laat op 

gang kwamen. Gezien het aantal aanmeldingen is op een gegeven moment besloten om twee 

dagen te organiseren. Uiteindelijk waren er op beide dagen 19 kinderen in de leeftijd van 8 – 

12 jaar, dus 38 in totaal op beide dagen. Na de inschrijfdatum ontvingen we nog veel 

aanvragen en bleek dat we ook de laatste dag makkelijk hadden konden laten plaatsvinden.  
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In een groene omgeving maakten de kinderen kennis met verschillende aandachtsgebieden, 

ontdekten ze eigen vaardigheden en deden ze samen nieuwe ervaringen op. Per dag werden 

twee workshops aangeboden, naast samenwerkingsopdrachten en sport- en spelactiviteiten. 

De Notelaer bood een inspirerende leeromgeving en in het programma was ruimte voor veel 

creativiteit, techniek en plezier! Het programma van de dagen was identiek, waarin de 

kinderen in de ochtend konden aan de slag gingen met technisch knutselen en het pimpen van 

een T-shirt of eigen kleding. Na de lunch was er tijd voor een natuuractiviteit, zoals 

polsstokspringen, zwemmen, plonzen en spetteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de lunch was gezorgd, de lunchtrommeltjes konden thuisblijven. Lekker buiten onder 

de hooikap aan picknicktafels ultiem genieten van veel boterhammen en natuurlijk een 

broodje knak. Er was rekening gehouden met alle dieetwensen: vegetarische en halal 

knakworstjes, maar ook lactose- en glutenvrij koek en brood. ’s Middags maakten de kinderen 

onder begeleiding een natuurwandeling aan de hand van zoekkaarten. Ook was er een wall-to-

wallstormbaan, konden de kinderen (met diploma) zwemmen in de sloot en glijden op een 

glijzeil met groene zeep, plonzen in badjes en spuiten met waterpistolen. Alle kinderen gingen 

met een rugtas vol ervaringen naar huis. Op de website is een filmpje te vinden over De 

Experience dagen. 

 

De Winter Experience Days 

Na het succes van de Summer Experience Days is met Young 

Connection en De Voedselbank besloten om ook in de 

Kerstvakantie twee Experience Days aan te bieden aan 

kinderen uit statushouders gezinnen en kinderen uit gezinnen 

die gebruikmaken van de voedselbank. Helaas gooide corona 

ook hier weer roet in het eten. Om de zestig kinderen die zich 

hadden aangemeld toch een leuke kerstvakantie te bieden 

hebben, onder leiding van de projectleider van Talentweken, de bestuursleden samen met 

vrijwilligers tasjes samengesteld, vol met materiaal voor de leukste activiteiten om thuis te 

doen. Deze tasjes zijn bezorgd door vrijwilligers van Young Connection en van de Rotary Club 

Pijnacker-Nootdorp. De laatste partij had ook gelden toegezegd, die zijn nog niet verstrekt. Dit 

budget kan worden ingezet, als er werkelijk weer activiteiten op locatie gaan plaatsvinden. 

https://www.talentweken.nl/over-talentweken/
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Studenten en scholieren 

In 2020 hebben er vijf studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden een 

onmisbare bijdrage geleverd aan Stichting Talentweken. In het kader van hun 

beroepsoriënterende stage hebben zij taken overgenomen van de projectleiding: ze gaven 

onder supervisie twee workshops, hielpen zaken ordenen en ondersteunden bij diverse 

activiteiten. Daarnaast hebben er zes scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage 

meegeholpen tijdens de activiteiten.  

 

I.v.m. corona hielden de begeleiders zoveel als mogelijk is 1,5 m. afstand tot elkaar, bij de 

kinderen was dat niet altijd mogelijk. Regelmatig handen wassen en de hoest- en niesadviezen 

opvolgen was allemaal van kracht en bij evt. klachten was de afspraak thuis te blijven. Alle 

activiteiten konden doorgang vinden in nauw overleg en samenspraak met de beheerder van 

De Notelaer, de betreffende veiligheidsregio, het RIVM en de verordeningen van gemeente 

Pijnacker-Nootdorp. 

 

Vertrouwenspersoon 

Instellingen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen 

psychosociale belasting. Stichting Talentweken heeft om die reden een externe 

vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers/vrijwilligers 

die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag van medewerkers/vrijwilligers. 

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft ons eerdere vertrouwenspersoon Vivienne van 

Luyk haar werkzaamheden voor de stichting stop moeten zetten. Gelukkig hebben wij een 

perfecte vervanger voor haar gevonden in Mireille Bruin. Mireille is afgestudeerd 

Internationaal gecertificeerde NLP trainer & life coach, systemische werk en mindfulness en 

bewustzijns trainingen en vertrouwenspersoon. Er is een document opgesteld met daarin 

afspraken rond de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon, welke is te 

vinden op de website. 

 

2. Toekomst 

De grootste uitdaging voor Stichting Talentweken is het vinden van een structurele sponsor. 

Begin 2020 heeft er een prettig gesprek plaatsgevonden met Weekendscholen. 

Weekendscholen ziet mogelijkheden voor een samenwerking tussen de twee stichtingen. 

Wegens de ontwikkelingen rond corona zijn deze mogelijkheden nog niet nader uitgewerkt. In 

2021 zijn wij van plan om de gesprekken weer op te pakken.    

 

Zolang er geen structurele sponsor is gevonden, opereert de stichting onder de radar. Hiermee 

bedoelen wij dat er geen actieve promotie plaatsvindt en wij scholen alleen vanuit het eigen 

netwerk een plek voor een Talentdag en/of -week aanbieden.  

 

https://www.talentweken.nl/wp-content/uploads/2020/02/Vertrouwenspersoon-Talentweken-.pdf
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Voor 2021 staan er in ieder geval al reserveringen voor een driedaagse van de Julianaschool 

Daarnaast zij er weer plannen om in samenwerking met Young Connection in de meivakantie 

en in de zomervakantie geweldige dagen te organiseren voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd, tegelijk met kinderen uit statushouder gezinnen en kinderen uit gezinnen 

die gebruikmaken van de voedselbank. 

 

 

3. Organisatie 

Algemene informatie 
Naam: Stichting Talentweken 

Adres: Willem de Zwijgerstraat 4 

Postcode en plaats: 2628 SP Delft 

Telefoon: 06-442 515 93  (projectleider Janneke Breedijk) 

E-mail: info@talentweken.nl 

Website: www.talentweken.nl 

 

ANBI-status 

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 

 

KvK nummer: 72010843 

Btw nummer: 858942288 B 01 

Betaalrekening: NL10 TRIO 0379 4107 02 

 

Stichting Talentweken werft fondsen, subsidies en donaties voor de organisatie van de 

talentweken. De stichting heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende  

Instelling. Giften en donaties aan de stichting kunnen derhalve - binnen de regels van de  

belastingdienst - als aftrekpost worden betrokken bij de belastingaangifte. 

 

Bestuur 

Het bestuur ligt in handen van de volgende personen: 

Voorzitter: Babs Rosenmuller 

Secretaris: Hein van den Bemt 

Penningmeester: Ferdi Hakvoort 

Bestuurslid: Barbara Lochtmans 

Bestuurslid: Elma Jense 
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Projectleiders 

Het projectleiderschap is in handen van Janneke Breedijk en Patricia Groenenwoud. De 

projectleiders onderhouden het contact met de scholen, workshopleiders, vrijwilligers en 

studenten/scholieren, stellen het programma samen en zijn tijdens de Talentdagen-en weken 

aanwezig op locatie om alles in goede banen te leiden.  

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur van Stichting Talentweken is belast met het besturen van de stichting. Dit is 

vastgesteld in artikel 4 van de statuten van Stichting Talentweken. De bestuursleden van 

Stichting Talentweken zetten zich onbezoldigd in en krijgen hun onkosten op declaratiebasis 

vergoed. De projectleiders en de workshopleiders ontvangen wel een financiële vergoeding 

voor hun geleverde diensten. 

 

De Notelaer 

De Talentdagen en -weken vinden plaats bij Jeugdcentrum De Notelaer. Een prachtige 

boerderij in Pijnacker met slaapplekken, verschillende bijgebouwen en een groot speelruimte 

rond de boerderij. Vanuit de stichting is er goed contact met het bestuur van De Notelaer. 

Afgesproken is tussen de twee besturen dat indien er iets belangrijks op de agenda staat van 

bestuur van de Notelaer er een afgevaardigde van het bestuur van de stichting aanschuift bij 

de vergadering. Andersom is het ook mogelijk dat de bestuursleden van de Notelaer 

aanschuiven bij de bestuursvergadering van de stichting.   

 

 

 

 

 

 

 


