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OVER ONS 
Wij zijn Stichting Chris en Voorkom! Chris en Voorkom! inspireert en 
stimuleert kinderen, jongeren en volwassenen bij het maken van gezonde en 
verantwoorde keuzes.  
 
Visie 
Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en 
volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door 
middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en 
leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat 
en e-coaching. 
 
Grondslag 
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt 
Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.  
 
Organisatie 
De stichting heeft op dit moment een bestuur bestaande uit idealiter vijf 
bestuursleden (op dit moment vier). De organisatie wordt aangestuurd door 
de directeur, Robert Mazier.  
 
Het kantoor is gevestigd in Driebergen op de Lindenhorst (YouthforChrist). 
Veel trainers werken vanuit huis.  
 
Chris en Voorkom! kan rekenen op de bijdrage van veel donateurs voor niet 
gesubsideerde kosten. Maar ook op de inzet van vele vrijwilligers, zowel in 
het specifieke werk van Voorkom! (denk aan steunpunten, 
ervaringsdeskundigen), als aan de kant van het werk van Chris (denk aan 
trainers, coaches en coördinatoren). Ook op het kantoor in Driebergen 
werken diverse vrijwilligers. 

Ons werk is verdeeld in drie labels: 
 
Chris, wat er ook is! 
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en e-
coaching. Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het 
aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. Chris is er voor bemoediging 
van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en 
professionals. Binnen Chris zijn er diverse productnamen, waarvan LEV! de 
meest gebruikte is (weerbaarheidstraining). 
 
Voorkom! – verslavingspreventie 
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van 
middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen 
die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan 
onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken en internet. 
Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken. 
 
Reformatorisch Meldpunt 
Het Reformatorisch Meldpunt is bedoeld voor slachtoffers van seksueel 
misbruik in reformatorische kring. Slachtoffers kunnen op een 
laagdrempelige manier contact opnemen met het meldpunt via anonieme 
chat en e-mail. Hier staan vrijwilligers voor hen klaar die luisteren naar hun 
verhaal en hen eventueel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Het 
Reformatorisch Meldpunt neemt een zelfstandige plek in binnen de stichting, 
waarbij de zelfstandigheid de komende tijd wordt vergroot. Het uitgangspunt 
is dat het geheel budgetneutraal wordt uitgevoerd.  
 



VOORBEREIDINGSPROCES JAARPLAN 2017 
 
Het jaarplan 2017 leunt voor een groot deel op een uitgebreid proces in het voorjaar van 2016 om een jaarplan 2016 op te stellen. Het jaarplan 2017 is daarmee 
een update op het jaarplan 2016. In de periode oktober tot december 2016 is medewerkers gevraagd om input te geven voor dit bijgestelde jaarplan. Dit is gebeurd 
via een brainstorm in de hub, individuele vragen, het trainersoverleg en verschillende werkoverleggen. 
 
Het totaal van deze input is verwerkt in het document Input Jaarplan 2017. Dat is ter kennisgeving gestuurd aan de medewerkers van Chris en Voorkom! Dit is 
vervolgens verwerkt in het jaarplan 2017 van Chris en Voorkom!  
 
De activiteiten en projecten worden stuk voor stuk belegd binnen onze organisatie. We beseffen dat 2017 een jaar is van het maken van nieuwe plannen en 
deelplannen. Met dit jaarplan gaan wij aan de slag. In onze organisatie is dat een zaak van ‘ora et labora’, bidden en werken. We weten dat we niet alles in de hand 
hebben. We maken plannen en leven en werken van wat ons gegeven wordt. Ons verlangen is dat de wereld en die van kinderen en jongeren steeds meer tekenen 
gaat vertonen van hoe de wereld bedoeld is.  
 
Kinderen en jongeren die gezonde en verantwoorde keuzes kunnen maken.  
 
Daar is het ons om te doen! 
 
 
LEESWIJZER 
De projecten en activiteiten zijn verwoord als voornemens op hoofdlijnen, onderverdeeld in: 

A. Algemeen 
B. Voorlichting en training 
C. Specifiek voor het label Voorkom! 
D. Specifiek voor het label Chris 
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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2017 
 
A. ALGEMEEN 
 
A1. Groeiplan voor de organisatie 
Wij ontwikkelen in 2017 een plan voor de doorontwikkeling van de 
organisatie. Hierin kijken we naar nieuwe ontwikkelingen met een blik 
naar de toekomst op middellange termijn, maar ook nadrukkelijk naar 
waar we vandaan komen. 

 
A2. Vrijwilligersbeleid doorontwikkelen 
Wij stellen een integraal plan op voor heel Chris en Voorkom! waarin is 
vastgelegd hoe wij met vrijwilligers één organisatie vormen. 

 
A3. Realisatie Personeelsvertegenwoordiging 
In 2017 is de personeelsvertegenwoordiging verkozen, gestart en getraind 
om hun werk te doen. 

 
A4. Communicatieplan 
Met de vele communicatie-uitingen is het belangrijk om deze goed op 
elkaar af te stemmen en keuzes te maken ten aanzien van de 
overkoepelende verhalen, beelden en communicatiekanalen. Dit wordt 
vastgelegd in een communicatieplan. 

 
A6. Verbetering kwaliteit van communicatie met donateurs  
Wij zullen onze communicatie samen met Vrienden van de Hoop tegen 
het licht houden en inhoudelijk en procesmatige verbeteringen in onze 
donateurscommunicatie doorvoeren met als doel dat donateurs nog 
beter geïnformeerd zijn en zich betrokken weten bij ons werk. 
 
 
 

 
 
A7. Verzelfstandigen Reformatorisch Meldpunt 
Het Reformatorisch Meldpunt zal in 2017 toegroeien naar een 
zelfstandige rol en positie. 
 
A8. Financiële weerbaarheid vergroten 
Gelet op de omvang van onze organisatie en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden is het belangrijk om te beschikken over een 
redelijke financiële weerbaarheid om salarissen te kunnen betalen ook als 
er tijdelijk wat minder inkomsten zijn. 
 
 
 
B. VOORLICHTING EN TRAINING 

 
B1. Jongeren bevragen op hoe zij keuzes maken 
In 2017 zullen we kwalitatief onderzoek doen naar hoe jongeren gezonde 
en verantwoorde keuzes maken en het welk proces zij hierbij doormaken. 
Hiervan willen wij leren ten behoeve van onze aanpak. 
 
B2. Voorbereiden vervolgonderzoek effectiviteit 
Het onderzoek van Prof. Dr. Bas van den Putte naar de effectiviteit van de 
drugspreventieles en de inzet van ervaringsdeskundigen zorgde voor een 
stevige eerste onderbouwing van de effectiviteit van deze lessen. In 2017 
zullen we voorbereidingen treffen voor vervolgonderzoek en monitoring 
van andere lessen. 
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B3. Aanmelden van methodes bij landelijke databases voor 
jeugdinterventie (zoals RIVM) 
De beschrijvingen van de methodes van de Voorkom!-preventielessen en 
LEV!-weerbaarheidstrainingen worden in 2017 aangemeld bij landelijke 
databases. Dat vraagt om kleine bijstellingen in de methodes, verdere 
uitwerking van werkboeken en beschrijvingen. 
 
B4. Afstemmen landelijk, regionaal en lokaal 
Chris en Voorkom! wil in verbinding staan met andere organisaties die het 
beste voor hebben met het leven van kinderen en jongeren. Landelijk 
willen wij aansluiting zoeken bij andere preventie-organisaties en 
regionaal en lokaal willen we vaker aansluiten bij het overleg met 
gemeenten en scholen. 
 
B5. Toerusting trainers 
In 2017 maken we een meerjarenplan voor deskundigheidsbevordering 
voor trainers op het gebied van kennis en vaardigheden. In 2017 maken 
we een eerste stap via de startdag en trainersmomenten. 
 
B6. Wendbaarheid vergroten met flexibele schil van 
preventiewerkers/trainers  
De vraag van scholen en gemeenten naar ons werk is deels structureel, 
maar er zijn ook verschillende drukkere periodes. Dat vraagt om 
wendbaarheid van onze organisatie. Daarom breiden we ons netwerk uit 
met zelfstandige trainers en preventiewerkers en andere organisaties om 
te kunnen voorzien in de vraag. Daarbij werken we aan de 
kwaliteitscriteria en training van deze mensen. 
 
 
 
 
 
 

C. SPECIFIEK VOOR HET LABEL VOORKOM! 
 
C1. Onderzoek effectiviteit van de lestijden basisschool 
De afgelopen jaren is gekozen voor een aanpassing van de lessen op de 
basisschool. De indruk bestond vooraf dat een 1,5-uursles beter in te 
plannen is en recht doet aan de  behoeften van de organisatie en de 
basisscholen. In 2017 houden we de opzet van de basisschoollessen tegen 
het licht en evalueren we deze. 
 
C2. Update lessen voor voortgezet onderwijs 
De preventielessen van Voorkom! in het voortgezet onderwijs krijgen een 
update. Nieuwe elementen worde toegevoegd en de media wordt 
geupdate. 
 
C3. Uitbreiden netwerk van steunpunten nieuwe stijl 
De coördinator voor ervaringsdeskundigen en steunpunten werkt aan de 
ondersteuning en uitbreiding van het aantal steunpunten door Nederland. 
Plekken waar ervaringsdeskundigen samen kunnen komen en 
waarvandaan contacten in de regio kunnen worden belegd.  
 
C4. Werving ervaringsdeskundigen 
In 2017 werven we opnieuw via onze steunpunten en ons brede netwerk 
nieuwe ervaringsdeskundigen. Chris en Voorkom! ziet de grote waarde 
van de inzet van ervaringsdeskundigen in de preventielessen. Voor het 
thema drugs op het voortgezet onderwijs wordt dit ondersteund door het 
onderzoek van Bas van den Putte. 
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D. SPECIFIEK VOOR HET LABEL CHRIS 
 
D1. Opvoed Connect verder bekendmaken 
Connect is ons anonieme mailsysteem. Naast dat we dit systeem inzetten 
voor langdurige coaching van jongeren, weten ook steeds meer ouders en 
opvoeders ons te vinden. Dit willen we in 2017 meer op de kaart zetten. 
We willen investeren in de begeleiding van Connect van uit ons 
hoofdkantoor. 
 
D2. LEV! aanmelden voor database effectieve interventies 
Zowel in het basisonderwijs, als in het voorgezet onderwijs verzorgen wij 
LEV!-programma’s met als doel de weerbaarheid van kinderen en 
jongeren te vergroten. We zien veel effecten van de training en willen de 
training ook aanmelden voor opname in één van de landelijke databases 
voor jeugdinterventies. 
 
D3. Start doorontwikkeling lokaal pastoraat 
Chris en Voorkom! wordt veel gevraagd om ook in kerken en christelijke 
geloofsgemeenschappen een bijdrage te leveren aan de zorg voor 
kinderen en jongeren. Dat noemen we kinder- en tienerpastoraat. Dat 
gebeurt op vele manieren: via een landelijke cursus, via lokale 
trainingsavonden en als vraagbaak. In 2017 willen we hier meer in 
investeren via een landelijke dag van het jeugdpastoraat en via een nieuw 
plan om jeugdpastoraat meer te stimuleren. 
 
D4. Chris-profiel versterken 
Chris roept bij velen herinneringen op van de christelijke kindertelefoon, 
terwijl het uitgegroeid is naar een centrum voor weerbaarheid, vraagbaak 
rond de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de online plek voor 
pastoraat en nazorg. Dat vraagt om een nieuwe stijl en andere manieren 
van uiten. Daar gaan we in 2017 stap voor stap aan werken. 
 
 

 
 
D5. Training coaches 
In het online pastoraat en in de nazorg is de inzet van de vele vrijwilligers 
onmisbaar. De training en deskundigheid van alle vrijwilligers is op dit 
moment goed belegd. In 2017 willen we de training updaten en 
doorontwikkelen. 
 
D6. Pilot met WhatsApp 
In 2017 willen we ervaring opdoen met coaching en/of toeleiding naar 
coaching via WhatsApp. De pilot is bedoeld om ervaring op te doen, maar 
ook om een goede inschatting van kansen en risico’s van dit medium.  


