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Voorwoord voorzitter bestuur 

Ook het jaar 2018 stond in het teken van het zijn van een zelfsturende organisatie, 

waarin het team van trainers alle ruimte kreeg om de organisatie op zijn/haar eigen 

manier vorm te geven. Hierin stonden vrijheid & autonomie voorop. Daarin hebben 

wij als bestuur alle ruimte gegeven, waarin we volledig beschikbaar waren om te 

sparren, mee te kijken en te ondersteunen waar nodig. Ook in 2019 zullen we in 

deze vorm doorgaan. 

 

Trainingen basisschool 

In 2018 zijn we doorgegaan met het geven van trainingen op basisscholen aan de 

hand van het Eigen Krachtboek. Een training die kinderen van groep 7 en 8 helpt om 

meer inzicht te krijgen in hun eigen kracht en hun eigen invloed, aan de hand van 

een boekje en de daarbij aansluitende trainingen. In 2018 hebben we hier ongeveer 

325 leerlingen mee bereikt, waarbij het gemiddelde gevoel van zelfbeschikking voor 

30% is gestegen. 

Trainingen middelbare school 

Onze primaire focus in 2018 lag op het trainen van leerlingen aan de hand van de 

thema’s ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’. In dit jaar hebben we 1325 leerlingen 

bereikt in heel Nederland, waarvan ongeveer 1/3e van de leerlingen een traject 

kregen.  

Ook hebben we dit jaar mentoren een stap verder geholpen door ze mee te nemen 

in trainingen die ze hielpen in de groepsdynamieken in de klas, bewustwording en 

begeleiding in mindset bij de docenten zelf, teamontwikkeling en andere thema’s.  

Omdat een school ondersteunen in het krijgen en houden van een gezonde en 

veilige sociale leeromgeving gaat om het hele systeem, hebben we ook dit jaar weer 

gewerkt met ouders, onder meer door interactieve lezingen op ouderavonden.  

Stand van zaken organisatie 

De organisatie is ook dit jaar financieel gezond. Er is minder aandacht besteed aan 

actieve werving van organisaties, waardoor er weinig groei is geweest. Daarnaast is 

er ook minder aandacht geweest voor de interne organisatie. Wel is er twee keer per 

jaar een meeting geweest met alle betrokken trainers. 

Tot slot 

FC de Krachtpatsers is een organisatie waar de trainers zich nauw verbonden 

voelen met elkaar en met de missie van de organisatie. Met deze verbondenheid 

hebben we ook dit jaar weer veel impact kunnen maken op scholen, zowel bij de 

leerlingen zelf, als bij hun docenten en mentoren, de docententeams en de ouders 

van de scholen. Ook in 2019 zullen we hier weer met veel plezier mee aan de slag 

gaan!  
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