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1.	Stichting	De	Ster	in	het	kort	
	

	

	
	 	

Stichting	De	Ster	is	al	13	jaar	expert	op	het	gebied	van	het	vergroten	van	het	zelfvertrouwen	
en	de	sociaal	emotionele	ontwikkeling	van	kinderen/jongeren	(7-23	jaar)	en	organiseert	
vakantiekampen	waar	leren	en	plezier	maken	hand	in	hand	gaan.	De	kampen	worden	georganiseerd	
door	heel	Nederland	en	worden	begeleid	door	bevlogen	professionals,	zijn	wetenschappelijk	
bewezen	effectief	en	vooral	ontzettend	leuk!	
	
Zo’n	11	tot	28%	van	de	Nederlandse	kinderen	onder	de	17	jaar	heeft	last	van	milde	internaliserende	
en/of	externaliserende	gedragsproblematiek.	Het	laagdrempelige	hulpverleningstraject	dat	De	Ster	
aanbiedt,	is	bedoeld	voor	deze	doelgroep.	
	
De	Ster	werkt	volgens	een	bewezen	formule	om	kinderen	met	milde	gedragsproblemen	en	sociale	
kwetsbaarheid	te	helpen	hun	eigen	kracht	te	versterken	en	een	potentieel	risico	op	verergering	van	
problemen	en	maatschappelijke	uitval	te	verkleinen.	De	kern	van	de	kampen	is	een	weldoordacht	–in	
samenwerking	met	de	Universiteit	van	Amsterdam	ontwikkeld-	pedagogisch	programma	waarvan	de	
resultaten	zowel	op	korte	als	op	lange	termijn	wetenschappelijk	bewezen	positief	zijn.	

Startkamp	(7-8	jaar)	
Startkamp	is	het	nieuwste	programma	van	De	Ster	en	richt	zich	op	de	allerkleinsten:	7	en	8	jarigen.	
Tijdens	een	lang	weekend	worden	zij	op	een	speelse	manier	ondergedompeld	in	positiviteit	en	
sociale	vaardigheidstrainingen.	Op	de	laatste	dag	vindt	er	een	unieke,	intensieve	trainingsdagdag	
plaats,	samen	met	de	ouders.	
Sterkamp	(8	t/m	12	jaar)	
Sterkamp	is	een	onvergetelijke	vakantieweek	voor	kinderen	die	op	de	Basisschool	zitten.	In	een	
week	vol	verrassingen	en	plezier	werken	zij	samen	met	de	aanwezige	professionals	aan	thema’s	als	
vriendjes	maken	&	behouden,	zelfvertrouwen	vergroten	en	pesten.	
Maankamp	(9	t/m	12	jaar)	
Maankamp	is	het	vervolg	op	Sterkamp	en	gaat	dieper	in	op	de	reeds	geleerde	theorieën.	Ook	hier	
wordt	gewerkt	aan	thema’s	als	zelfvertrouwen	vergroten,	vriendjes	maken	en	grenzen	aangeven.	
Sterk	ID	(11-12	jaar)	
Voor	kinderen	die	de	overstap	van	basis	naar	middelbaar	onderwijs	maken,	is	er	Sterk	ID.	Dit	is	een	
vakantieweek	waar	typische	brugklassituaties	aan	de	orde	komen.	Thema’s	zijn	onder	andere:	
opeens	de	‘kleinste’	van	school	zijn,	een	onverwacht	SO	krijgen,	buitengesloten	worden	en	omgaan	
met	social	media	en	cyber	pesten.	
Stay	Strong	(13	t/m	16	jaar)	
Stay	Strong	is	een	vakantiekamp	voor	middelbare	scholieren.	Een	week	lang	werken	zij	aan	thema’s	
als	cyber	pesten,	zelfvertrouwen	vergroten	en	omgaan	met	groepsdruk.	Dit	doen	zij	aan	de	hand	van	
het	maken	van	een	eigen	film,	met	als	klap	op	de	vuurpijl	de	avond	van	de	filmpremière	waar	iedere	
jongere	over	een	echte	rode	loper	de	‘theaterzaal’	in	gaat.	
StarTrek	(16	t/m	23	jaar)	
StarTrek	is	een	samenwerking	met	organisatie	MyQuest	voor	jongeren	na	de	middelbare	School.	Zij	
gaan	tijdens	een	primitieve	trekking	van	5	dagen	samen	met	hun	begeleiders	ontdekken	waar	hun	
passie	en	toekomst	ligt.	Zij	maken	korte	metten	met	twijfels	en	krijgen	inzicht	in	wat	zíj	echt	willen.	
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Visie		
Angst	is	slechte	raadgever	-	We	leven	in	een	maatschappij	waarin	kinderen	(en	mensen	in	het	
algemeen)	met	onzekere	gevoelens	minder	ruimte	hebben	zich	te	ontplooien	dan	kinderen	die	
precies	weten	wat	ze	willen.	Er	is	nauwelijks	tijd	om	iets	te	verliezen,	zo	lijkt	het.	Je	moet	presteren,	
goed	kunnen	studeren,	talent	hebben,	de	beste	zijn,	goed	meekomen	in	de	klas	etcetera.	Daarvoor	is	
het	handig	als	je	goed	kunt	leren,	als	je	je	goed	kunt	manifesteren	in	een	groep	en	wanneer	je	
vertrouwen	hebt	in	je	eigen	kunnen.	Dit	is	niet	voor	elk	kind	weggelegd.	Voor	een	deel	van	de	
kinderen	is	zelfvertrouwen	geen	vanzelfsprekend	gevoel.	Vanuit	onzekerheid	maak	je	keuzes	die	
vaak	niet	leiden	tot	een	gelukkiger	leven.	Angst	is	een	slechte	raadgever.		
	
Recht	op	zelfvertrouwen	-	De	Ster	vindt	dat	kinderen	er	recht	op	hebben	om	te	leren	dat	zij	zichzelf	
volledig	kunnen	vertrouwen.	Want	hoe	mooi	is	het	om	op	vroege	leeftijd	een	kind	te	helpen	het	
zelfvertrouwen	te	verbeteren	en	te	voorkomen	dat	diegene	als	dertiger	of	veertiger	jarenlange	
therapie	nodig	heeft	om	eindelijk	het	leven	te	kunnen	leiden	wat	hij/zij	echt	wil?		
Zo	wil	de	Ster	bijdragen	aan	een	wereld	waarin	meer	mensen	gelukkiger	zijn.	
	
Missie	
Een	thuis	zijn	-	De	Ster	wil	een	thuis	zijn	voor	kinderen	die	kampen	met	onzekerheden.	Een	ideale	
thuisomgeving	is	een	veilige,	warme	en	plezierige	plek	waar	je	als	kind	jezelf	kunt	zijn,	met	al	je	
onzekerheden	en	tekortkomingen	en	met	al	je	plussen	en	je	minnen.		Die	basisveiligheid	creëren	we	
doordat	we	open-minded,	liefdevol	en	betrouwbaar	zijn.		
	
Thuis	op	kamp	-	Onze	missie	is	daarom	om	kinderen	te	helpen	die	in	het	dagelijks	leven	belemmerd	
worden	door	angsten	en	onzekerheden.	Wij	bieden	deze	kinderen	hulp	door	ze	in	een	veilige	
omgeving	nieuwe	manieren	van	handelen	en	denken	aan	te	bieden	die	hen	in	staat	stellen	
zelfverzekerder	in	het	leven	te	staan.		
	
In	2027	wil		Stichting	De	Ster	10.000	kinderen	geholpen	hebben	om	zich	meer	zelfverzekerd	
te	voelen,	zodat	zij	in	staat	zijn	het	leven	te	leiden	dat	zíj	willen!	
	
Droom	
Veiligheid	 en	 kwetsbaarheid	 -	 De	 Ster	 droomt	 van	 een	 maatschappij	 waarin	 kinderen	
onbelemmerd	 door	 angsten	 zichzelf	 kunnen	 en	 durven	 zijn.	 Wij	 dromen	 van	 een	 maatschappij	
waarin	 je	kwetsbaar	mag	zijn	en	waarin	kinderen	zich	veilig	genoeg	voelen	om	 te	experimenteren	
met	 nieuw	 gedrag	 dat	 beter	 bij	 hen	 past,	 in	 plaats	 van	 (oud)	 gedrag	 gebaseerd	 op	 angsten.	 Een	
wereld	waarin	er	plek	is	voor	iedereen	en	waarin	mensen	elkaar	respecteren	en	elkaars	zwakheden	
accepteren	en	waarin	mensen	zich	niet	meer	belemmerd	hoeven	te	voelen	door	hun	onzekerheden	of	
angsten.	
	
En	 dat	 uiteindelijk	 de	 kampen	 van	 Stichting	 De	 Ster	 alleen	 nog	maar	 nodig	 zijn,	 omdat	 er	
simpelweg	nooit	genoeg	lol	gemaakt	kan	worden!	
	

	

	
	
	
	 	

Een	paar	weetjes:	
Aantal	kampen	in	2005:	2	
Aantal	kampen	in	2018:	16	
Aantal	kinderen	per	kamp:	maximaal	32	
Aantal	vrijwillige	begeleiders	per	kamp:	minimaal	17	
Totaal	aantal	vrijwilligers:	ruim	500	
Aantal	kinderen	reeds	geholpen	door	De	Ster:	
bijna	5000!	

9,1	

Cijfers	dat	ouders		
en	kinderen	aan		
De	Ster	geven:	
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2.	Het	maatschappelijk	kader	
Wat	is	zelfvertrouwen?	Wat	is	een	laag	zelfbeeld?	Hoe	komt	het	dat	de	een	daar	meer	last	van	
ondervindt	dan	de	ander?	Wanneer	wordt	het	een	probleem?	In	dit	hoofdstuk	leest	u	de	antwoorden	op	
deze	en	meer	vragen	over	de	achtergrond	en	het	maatschappelijk	kader	waarin	dit	plaatsvindt.			
	
2.1	Het	probleem	
Iedereen	 is	weleens	onzeker.	Daar	 is	niets	mis	mee.	Sterker	nog,	 in	sommige	gevallen	kan	het	 juist	
helpend	zijn.	Het	geven	van	een	presentatie	kan	bijvoorbeeld	gevoelens	van	onzekerheid	oproepen.	
Maar	 deze	 tijdelijke	 onzekerheid	 kan	 je	 juist	 scherper	 en	 alerter	maken,	waardoor	 de	 presentatie	
uiteindelijk	misschien	zelfs	beter	gaat.		
Maar	 als	 onzekerheid	 niet	 alleen	 sóms	 voorkomt,	 maar	 dagelijks	 aanwezig	 is	 en	 het	 leven	 zelfs	
beïnvloedt	(waardoor	iemand	bijvoorbeeld	lastige	situaties	gaat	vermijden),	is	het	tijd	er	iets	aan	te	
doen.	
	
Wat	 is	 zelfvertrouwen?	Het	hebben	van	zelfvertrouwen	betekent	dat	 je	voldoende	 tevreden	bent	
over	 jezelf:	 ‘ik	 ben	 de	 moeite	 waard’	 of	 ’ik	 ben	 goed	 zoals	 ik	 ben’.	 Zelfvertrouwen	 gaat	 over	 het	
vertrouwen	dat	 je	 hebt	 in	 je	 eigen	 kunnen.	Dit	 betekent	 dat	 een	 kind	 zelfvertrouwen	heeft	 op	 het	
moment	dat	hij/zij	tevreden	is	over	eigenschappen	welke	hij/zij	zelf	belangrijk	vindt.	Het	goed	zijn	in	
bijvoorbeeld	sporten	geeft	alleen	meer	zelfvertrouwen	wanneer	die	persoon	het	ook	belangrijk	vindt	
om	goed	te	zijn	in	sporten.	
Het	zelfvertrouwen	heeft	een	kind	echter	niet	volledig	zelf	in	de	hand.	De	sociale	omgeving	(ouders	
en	leeftijdsgenoten)	heeft	hier	ook	veel	invloed	op.	De	mening	die	een	kind	over	zichzelf	heeft,	komt	
mede	tot	stand	door	de	mening	die	anderen	over	het	kind	hebben,	of	de	mening	die	het	kind	denkt	
dat	anderen	over	hem	of	haar	hebben.	
	
Wat	is	een	laag	zelfbeeld?	Kinderen	en	jongeren	met	een	laag	zelfbeeld	twijfelen	of	ze	ergens	goed	
genoeg	in	zijn	en	hebben	gedachten	als	‘ik	kan	het	toch	niet’	en	‘ze	willen	mij	er	toch	niet	bij	hebben’.	
Hierdoor	zullen	zij	zich	eerder	angstig	of	somber	voelen	en	uiten,	presteren	zij	vaak	minder	goed	op	
school	en	worden	zij	minder	geaccepteerd	door	leeftijdsgenoten.	Daarnaast	heeft	het	een	relatie	met	
de	ontwikkeling	van	psychopathologie	zoals	angst,	depressies	en	eetstoornissen.	
	
“Er	 is	 geen	 waardeoordeel	 belangrijker	 voor	 de	 mens,	 geen	 factor	 beslissender	 in	 de	 psychologische	
ontwikkeling	 en	motivatie,	 dan	de	 beoordeling	 die	 hij	 zichzelf	 geeft.	De	wijze	waarop	 een	mens	 naar	
zichzelf	kijkt,	heeft	een	diepgaand	effect	op	het	denkproces,	de	emoties,	wensen,	waarden	en	doelen.	Het	
is	de	enige	belangrijke	sleutel	tot	zijn	gedrag.”	(Psychotherapeut	Nathaniel	Branden)	
	
2.2	De	gevolgen	
Problemen	met	onzekerheden	en	een	lage	sociale	weerbaarheid	kunnen	dus	–zoals	in	de	vorige	
alinea’s	aangekaart-	grote	gevolgen	hebben	voor	de	kinderen	en	jongeren	zelf.	Maar	ook	hun	ouders,	
broers/zussen,	later	hun	eigen	gezin	en	uiteindelijk	zelfs	de	maatschappij,	kunnen	lijden	onder	de	
gevolgen	van	de	sociale	problemen.	
Kinderen	 en	 jongeren	 die	 ernstige	 sociale	 problemen	 ervaren,	 hebben	 meer	 kans	 op	
maatschappelijke	 uitval.	 Maatschappelijke	 uitval	 wordt	 veelal	 voorafgegaan	 door	 vroegtijdig	
schoolverlaten.	 Jongeren	 die	 met	 school	 stoppen	 zonder	 diploma	 hebben	 vaak	 overeenkomstige	
kenmerken:	 een	 gebrek	 aan	 zelfvertrouwen	 en	 weerbaarheid	 en	 ongunstige	 economische	
gezinsomstandigheden.	 Uit	 verschillende	 onderzoeken	 blijkt	 de	 correlatie	 tussen	
persoonlijkheidskenmerken,	sociaal	economische	status	en	vroegtijdig	schoolverlaten.	
	

	

#	5	tot	10%	per	klas	heeft	moeite	sociaal	geaccepteerd	te	worden	door	leeftijdsgenoten	en	heeft	
hierdoor	problemen	in	de	sociale	ontwikkeling.	
#	10,4	procent	van	de	basisschoolleerlingen	geeft	aan	regelmatig	slachtoffer	 te	zijn	van	pesten.	
Binnen	het	voortgezet	onderwijs	zegt	6,9	procent	van	de	leerlingen	regelmatig	gepest	te	worden.	
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3.	Onze	oplossing	
Feit	 is	 dus	 dat	 er	 grote	 gevolgen	 kunnen	 zijn	 van	 de	 sociale	 problemen	 die	 kinderen	 en	 jongeren	
ondervinden.	Wat	doet	De	Ster	met	dit	probleem?	Hoe	pakt	zij	haar	verantwoordelijkheid	hierin?	Hoe	
draagt	zij	haar	steentje	bij	aan	de	toekomst	van	de	jeugd	van	tegenwoordig?	En	wat	houdt	de	STERK-
formule	in?	
	
Bijdrage	 aan	 de	maatschappij	 -	Door	kinderen	 en	 jongeren	 te	 helpen	met	 een	positieve,	 stevige	
persoonlijke	 ontwikkeling	 en	 ze	 een	 steuntje	 in	 de	 rug	 te	 bieden	 bij	 het	 ontwikkelen	 van	 meer	
zelfvertrouwen,	weerbaarheid	en	een	positief	zelfbeeld,	levert	De	Ster	reeds	sinds	2005	een	bijdrage	
aan	 een	maatschappij	 van	morgen	waar	 ruimte	 en	 respect	 is	 voor	 onderlinge	 verschillen.	Aan	 een	
wereld	waar	iedereen	zichzelf	mag	zijn.		
Uiteraard	 beschikt	 De	 Ster	 over	 giften	 van	 bepaalde	 fondsen,	 zodat	 ieder	 kind,	 ongeacht	 de	
economische	situatie	van	zijn/haar	ouders,	op	kamp	kan!	
	
Laagdrempelige	 hulpverlening	 -	 Zoals	 reeds	 beschreven,	 kunnen	 de	 sociale	 problemen	waar	 de	
doelgroep	 mee	 kampt,	 dermate	 storend	 zijn	 (voor	 zichzelf	 en/of	 voor	 anderen)	 dat	 zij	 -en	 hun	
ouders-	hier	hulp	bij	 nodig	hebben.	Door	de	 laagdrempelige	manier	van	hulpverlening	die	De	Ster	
aanbiedt,	hoeven	deze	kinderen	en	jongeren	geen	'stempel'	van	artsen	of	psychologen	te	krijgen	en	
hoeven	zij	geen	maanden-	of	jarenlang	traject	bij	een	psycholoog	te	volgen.		
	
Toegevoegde	waarde	-	Een	week	vol	plezier	en	vriendschap	kan	de	oplossing	bieden!	Op	kamp	gaan	
is	op	zich	al	een	hele	overwinning	en	een	waanzinnige	ervaring,	maar	dat	is	voor	De	Ster	niet	genoeg.	
Dat	onze	laagdrempelige	aanpak	een	positieve	invloed	heeft	op	het	zelfbeeld	dat	kinderen	voor	hun	
verdere	leven	ontwikkelen,	maakt	De	Ster	gedreven	om	de	programma's	steeds	weer	te	evalueren,	te	
verbeteren	 en	 door	 te	 ontwikkelen.	 Een	 levenslang	 positief	 effect	 is	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	
Stichting	 De	 Ster.	 Want	 bewezen	 is	 dat	 kinderen	 en	 jongeren	 hun	 gedrag	 nog	 relatief	 makkelijk	
kunnen	aanpassen,	want	immers:		
	

“It’s	easier	to	build	strong	children	than	to	repair	broken	adults”		
(Frederick	Douglas)	

	
Unieke	hulpverlening	–	Uniek	aan	de	aanpak	van	De	Ster	is	dat	de	hulpverleningstrajecten	worden	
aangeboden	in	de	vorm	van	een	vakantieweek	vol	lol&plezier.	Deze	week	is	niet	alleen	heel	erg	leuk	
voor	 kinderen,	 maar	 biedt	 hen	 ook	 de	 kans	 om	 -dmv	 de	 professionele,	 door	 ons	 opgeleide	
begeleiders-	in	een	veilige	kamp-omgeving	nieuw	aangeleerd	gedrag	direct	in	de	praktijk	te	kunnen	
oefenen.		
Door	de	 continue	24/7	aanwezigheid	van	ervaren	psychologen	en	pedagogen	worden	de	kinderen	
aangemoedigd	 lastige	 situaties	aan	 te	pakken	en	worden	zij	 aangespoord	het	geleerde	direct	 in	de	
praktijk	te	brengen	(dit	in	tegenstelling	tot	een	wekelijkse	bijeenkomst	bij	een	psychologenpraktijk).	
	

	
	
Foto:	Rust	tijdens	een	Mentormomentje.											Foto:	Sterker	worden	door	een	kickbox	training.	
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STERK-formule	 -	 De	 formule	 die	 wij	 -in	 samenwerking	 met	 de	 Universiteit	 van	 Amsterdam-	
ontwikkeld	hebben,	heet	de	STERK-formule.	Deze	formule	is	wetenschappelijk	bewezen	effectief	en	
gebruiken	wij	op	elk	kamp.	Het	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:	
	

	
	

	
	
Foto:	Erehaag	voor	meisje	na	het	behalen	van	een	persoonlijk	doel.	
	

	 	

1. Telefonische	screening	
2. Afname	wetenschappelijk	pedagogische	vragenlijsten	(ouders	en	kind)	
3. Intakegesprek	met	pedagogen	(ouders	en	kind)	
4. Kampweek	onder	begeleiding	van	professionals	
5. Follow-up	gesprek	met	pedagogen	(ouders	en	kind)	
6. Sterpoli	–	gedurende	het	gehele	jaar	is	een	hulplijn	(telefoon)	beschikbaar	voor	

alle	pedagogische	vragen	van	ouders	en	kinderen	
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4.	De	kampsoorten	
Zoals	in	het	begin	van	dit	verslag	vermeld,	hebben	wij	6	verschillende	kampvormen,	elk	voor	een	andere	
leeftijdsgroep	en	uiteraard	elk	met	een	andere	aanpak.	In	dit	hoofdstuk	staan	de	verschillende	
kampsoorten	en	de	wetenschappelijk	bewezen	resultaten	beschreven.		
	
Startkamp	
Op	Startkamp	worden	kinderen	van	7	en	8	jaar	een	weekend	lang	ondergedompeld	in	positiviteit	en	
lol	trappen.	De	kampen	worden	begeleid	door	ervaren	begeleiders,	bestaande	uit	psychologen,	
pedagogen,	acteurs	en	allround	begeleiders.	De	groepen	zijn	iets	kleiner	dan	bij	de	overige	
kampvormen,	omdat	voor	deze	jongere	leeftijdsgroep	te	grote	groepen	nog	als	‘te	veel’	ervaren	
kunnen	worden.		
De	rode	draad	binnen	dit	kamp	is	dat	er	elke	dag	drie	keer	‘Verhalenland’	is,	een	moment	van	rust	
(en	stiekum	leren)	voor	de	kinderen.	Iedereen	zit	bij	elkaar	op	kussens	en	matrassen	en	geniet	van	
de	‘verhalenverteller’	(begeleider)	die	aan	de	hand	van	een	verhaal	prachtige	thema’s	aan	de	orde	
brengt,	zoals	vriendjes	maken,	minder	angstig	zijn	of	minder	onzeker	zijn.	Aan	het	eind	van	elk	
verhaal	is	er	een	personage	dat	voor	een	lastige	situatie	staat.	Na	het	verhaal	gaan	de	kinderen	in	
vaste	groepjes	samen	bedenken	hoe	zij	het	personage	zouden	kunnen	helpen	in	de	lastige	situatie.	
Uiteraard	komen	hier	de	ervaringen	en	uitdagingen	van	de	kinderen	zelf	uitgebreid	aan	bod.	
	
Sterkamp	
Op	Sterkamp	gaan	kinderen	van	8	t/m	12	jaar	op	een	speelse	manier	aan	de	slag	met	algemene	
thema's	als	vrienden	maken,	zelfvertrouwen	en	pesten.	In	verschillende	blokken	worden	handige	
theorieën	en	vaardigheden	uitgelegd	die	ze	meteen	op	hun	eigen	lastige	situaties	kunnen	toepassen.	
In	kleinere	groepjes	gaan	zij	met	hun	mentor	aan	de	slag	met	hun	eigen	doelen	(Mentormoment).	
Sterkamp	staat	voor	plezier	en	een	onvergetelijke	vakantieweek	vol	verrassingen,	uitdagingen	en	
leuke	activiteiten.	Want	plezier	is	de	beste	basis	voor	kinderen	om	nieuw	gedrag	aan	te	leren!	
Uit	onderzoek	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	blijkt	dat	kinderen	zes	weken	na	Sterkamp	
beduidend	minder	angstig	zijn	in	sociale	situaties	dan	voorafgaand	aan	de	kampen.	Na	een	half	jaar	is	
dat	effect	nog	steeds	aanwezig.	Daarnaast	is	een	positieve	verandering	te	zien	op	het	gebied	van	
sociale	acceptatie,	zelfvertrouwen,	sociale	problemen	en	teruggetrokken	gedrag.	
	
“Toen	mijn	moeder	voor	het	eerst	vroeg	of	ik	op	Sterkamp	zou	willen,	vond	ik	het	super	eng.	Maar	na	
het	eerste	gesprek	op	kantoor	had	ik	er	vet	veel	zin	in!	Ze	waren	allemaal	zo	lief	en	grappig!”	(meisje	
9	jaar)	
	

	

Foto:	
Kussengevecht	
op	Sterkamp.	
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Maankamp	
Maankamp	is	het	vervolg	op	Sterkamp.	De	kinderen	zijn	allemaal	al	een	keer	mee	geweest	op	kamp	
en	de	sfeer	is	hierdoor	vanaf	de	eerste	dag	vertrouwd.	Zo	kan	er	snel	en	effectief	voortgeborduurd	
worden	op	dat	wat	de	kinderen	op	Sterkamp	al	geleerd	hebben.	Kinderen	van	9	t/m	12	gaan	aan	de	
slag	met	thema’s	als	bewaken	van	persoonlijke	grenzen,	omgaan	met	groepsdruk,	internetpesten	en	
omgaan	met	uitsluiting.	Waar	bij	Sterkamp	‘vrienden	maken’	centraal	staat	wordt	er	bij	Maankamp	
ingegaan	op	de	vervolgstap	‘vrienden	behouden’.	Met	hun	eigen	mentor	werken	de	kinderen	aan	
persoonlijke	doelen.	De	week	zit	vol	met	nieuwe	uitdagingen	en	verrassingen	waarbij	plezier	voorop	
staat.	
Onderzoek	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	toont	aan	dat	na	Maankamp	het	zelfvertrouwen	en	de	
sociale	acceptatie	sterk	zijn	toegenomen.	Ook	beoordelen	de	kinderen	zichzelf	significant	
positiever	op	het	gebied	van	sportieve	vaardigheden,	schoolvaardigheden,	fysieke	verschijning	en	
gedragshouding.	Daarnaast	is	de	sociale	angst	duidelijk	afgenomen.	Ook	laten	kinderen	na	
Maankamp	minder	teruggetrokken	en/of	provocerend	gedrag	zien.	Na	een	jaar	zijn	deze	effecten	nog	
steeds	aanwezig.	
	
“Ik	ben	dit	jaar	op	Maankamp	gegaan	en	vond	dat	weer	super	leuk!	Misschien	wel	leuker	dan	
Sterkamp,	omdat	ik	al	heel	veel	wist	en	ook	al	veel	geleerd	had.	En	mijn	vriend	van	Sterkamp	was	ook	
bij	mij	op	Maankamp.	We	hebben	zo	veel	gelachen!	En	mijn	moeder	zegt	dat	ik	veel	vrolijker	en	
opener	ben	dan	vroeger.”	(jongen,	11	jaar)	
	

	
	
Foto:	Toneelspel	is	een	vast	onderdeel	op	alle	kampen.	
	
Sterk	ID	
Sterk	ID	is	voor	jongeren	die	de	overstap	van	de	basisschool	naar	de	brugklas	gaan	maken.	De	
tussenliggende	zomervakantie	is	hét	moment	om	een	nieuwe	start	te	maken.	Tijdens	het	kamp	
worden	de	jongeren	voorbereid	op	typische	brugklas	situaties	zodat	ze	zelfverzekerd	aan	de	
middelbare	school	beginnen.	
In	een	volledig	nagebootste	schoolsituatie	werken	de	jongeren	onder	leiding	van	enthousiaste	
professionals	aan	thema’s	die	de	overgang	naar	de	middelbare	school	met	zich	meebrengt.	Hierbij	is	
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er	vooral	aandacht	voor	zelfvertrouwen,	zelfbeeld,	sociale	weerbaarheid,	omgaan	met	pesten,	
cyberpesten,	lichaamstaal	en	inzicht	in	gedachten,	gevoelens	en	gedrag.	Daarnaast	werken	de	
jongeren	in	kleine	groepjes	met	hun	mentor	aan	de	persoonlijke	doelen.	Met	veel	bijzondere	
workshops	en	vooral	veel	plezier	worden	ze	voorbereid	op	de	brugklas.	Goed	voorbereid	starten	in	
een	nieuwe	omgeving	vergroot	immers	de	kans	op	succes.	
Uit	onderzoek	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	komt	naar	voren	dat	tien	weken	na	
Sterk	ID	de	sociale	angst	van	de	jongeren	significant	is	afgenomen.	Bovendien	voelen	zij	zich	
competenter	op	het	gebied	van	sportieve	vaardigheden,	fysieke	verschijning,	gedragshouding	en	
schoolvaardigheden.	Daarnaast	zijn	het	gevoel	van	eigenwaarde	en	sociale	acceptatie	duidelijk	
toegenomen.	Ook	ouders	geven	aan	dat	provocerend	of	juist	teruggetrokken	gedrag	is	afgenomen.	
	
“Op	een	beurs	voor	middelbare	scholen	zag	ik	folders	van	Sterk	ID	en	dat	leek	me	meteen	heel	erg	
fijn,	want	ik	was	best	bang	voor	de	middelbare.	Nu	zit	ik	erop	en	zien	mijn	ouders	en	ik	wat	ik	
allemaal	geleerd	heb	op	kamp!”	(jongen,	13	jaar)	
                         
Stay	Strong	
Stay	Strong	is	ontwikkeld	voor	jongeren	op	de	middelbare	school	(leeftijd	12	t/m	16)	die	richting	de	
puberteit	gaan	of	er	middenin	zitten.	Ze	gaan	aan	de	slag	met	typische	puberthema’s	zoals	
identiteitsontwikkeling,	omgaan	met	schooldruk,	zelfvertrouwen,	social	media,	cyberpesten,	
opkomen	voor	jezelf	en	inzicht	in	seksuele	ontwikkeling	en	grenzen	aangeven.		
In	groepjes	gaan	de	jongeren	een	eigen	film	maken.	Aan	de	hand	van	filmfragmenten	worden	lastige	
situaties	besproken	die	jongeren	in	de	puberteit	tegen	kunnen	komen.	De	jongeren	gaan	vervolgens	
zelf	een	script	bedenken	waarin	ze	deze	thema’s	verwerken	en	waarin	zij	de	scènes	uitspelen.	De	
week	wordt	afgesloten	met	een	fantastische	première	-inclusief	rode	loper-	waar	de	zelfgemaakte	
films	vertoond	worden.	
De	effecten	van	Stay	Strong	zijn	nog	niet	door	de	Universiteit	van	Amsterdam	worden	onderzocht.	
	
“Omdat	mijn	broer	al	3	keer	op	een	kamp	van	De	Ster	was	meegeweest,	wist	ik	al	hoeveel	het	hem	
geholpen	had.	Toen	het	met	mij	wat	minder	goed	ging	op	de	middelbare	school	(mijn	vrienden	zagen	
mij	opeens	niet	meer	staan	en	ik	had	helemaal	niemand	meer)	vroeg	ik	aan	mijn	ouders	of	ik	ook	op	
kamp	mocht.	Gelukkig	mocht	dat!	Ik	heb	daar	zo	veel	geleerd	en	het	gaat	nu	weer	een	stuk	beter	met	
me.”	(jongen,	15	jaar)	
	

Foto:	
Mentormoment	
vlak	voor	de	
film-première	
tijdens	Stay	
Strong.	
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StarTrek 
StarTrek	is	ontwikkeld	door	MyQuest,	een	bedrijf	dat	avontuurlijke	trektochten	organiseert	om	bij	de	
deelnemers	zelfontwikkeling	te	ontplooien.	Het	programma	is	speciaal	bedoeld	voor	jongeren	van	16	
t/m	22	jaar	om	korte	metten	te	maken	met	hun	twijfels	en	om	inzicht	te	krijgen	in	wat	zij	echt	willen.	
Door	deze	samenwerking	biedt	Stichting	De	Ster	ook	een	programma	aan	voor	jongeren	ouder	dan	
16	jaar.		
In	een	vijfdaagse	trektocht	door	Nederland	(zonder	mobiele	telefoon!)	trekt	een	groep	van	9-12	
jongeren	samen	op.	Ze	wandelen,	slapen	in	hooibergen	en	boerderijen	en	doorlopen	het	StarTrek	
coachings	programma	vol	opdrachten	en	inspirerende	sessies.	Zo	werken	jongeren	samen	aan	een	
eigen	toekomstplan	dat	100%	is	afgestemd	op	hun	eigen	talenten.	Thema’s	als	het	ontdekken	van	
persoonlijke	dromen	en	passies	staan	voorop	tijdens	de	tochten.	
	
“Via	veen	vriend	had	mijn	vader	gehoord	over	de	tochten.	Hij	vroeg	aan	mij	of	ik	mee	wilde	en	dat	
wilde	ik	eigenlijk	meteen,	omdat	ik	echt	geen	idee	had	wat	ik	later	wilde	gaan	doen.	Nu	heb	ik	een	
goed	beeld	van	mezelf	en	mijn	toekomst	gekregen,	vetfijn!	Veel	vriendinnen	zijn	jaloers	op	wat	ik	
allemaal	geleerd	heb	tijdens	de	trekking	en	willen	nu	ook!”	(meisje	19	jaar)	
	

	
	
Foto:	Pubers	trekken	bepakt	en	bezakt,	zonder	mobiele	telefoon,	de	natuur	in	voor	de	
ontdekkingsreis	van	hun	leven.	
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5.	De	theorieën	
Tijdens	de	kampweken	oefenen	wij	met	de	kinderen	en	jongeren	met	verschillende	-bewezen-	theorieën.	
Hieronder	geven	wij	u	een	inkijkje	in	onze	2	belangrijkste	theorieën:	
	
1.	De	Stermometer	–	om	emoties	beter	te	kunnen	reguleren	

	
	
	

2.	Het	Sterstoplicht	–	een	manier	om	met	lastige	situaties	om	te	gaan	
	

	
	
 

ROOD	
Het	 Sterstoplicht	 staat	 op	 rood:	 je	 staat	
voor	 een	 lastige	 situatie.	 Je	 moet	 even	
stilstaan	 en	 nadenken	 over	wat	 er	 aan	 de	
hand	 is.	Wat	 is	 de	 lastige	 situatie?	 Heb	 je	
heimwee?	 Heb	 je	 knallende	 ruzie?		
ORANJE	
Als	 het	 Sterstoplicht	 op	 oranje	 gaat,	
bedenk	 je	 zo	 veel	 mogelijk	 oplossingen.	
Kinderen	 schrijven	 deze	 dan	 allemaal	 op.		
Je	 maakt	 je	 keuze	 uit	 een	 van	 de	
oplossingen	 die	 je	 wilt	 uitproberen.		
GROEN	
Het	 Sterstoplicht	 is	 op	 groen	 gesprongen	
en	 je	 voert	 de	 gekozen	 oplossing	 uit.	 Ga	
maar	 proberen	 en	 ervaar	 maar	 of	 de	
oplossing	 werkt.	 Als	 de	 oplossing	 werkt,	
ben	 je	 meteen	 klaar	 en	 heb	 je	 je	 lastige	
situatie	 het	 hoofd	 geboden.		
Als	 de	 oplossing	 niet	 werkt,	 heb	 je	
autopech	 en	 ga	 je	 terug	 naar	 ORANJE	 en	
kies	je	een	van	de	andere	oplossingen.	Net	
zolang	totdat	je	een	oplossing	kiest	die	wel	
werkt!		

Met	 de	 Stermometer	 kun	 je	 in	 de	 gaten	 houden	 hoe	 je	 je	
voelt.	 Hoe	 boos	 je	 bent,	 hoe	 verdrietig,	 hoe	 bang	 of	
zenuwachtig…je	 kunt	 de	 Stermometer	 eigenlijk	 gebruiken	
voor	alle	emoties,	om	ervoor	te	zorgen	dat	je	rustiger	wordt.	
En	 als	 je	 eenmaal	 rustig	 bent,	 dan	 is	 er	 ‘ruimte’	 in	 je	
hoofd/lichaam	 om	 bijvoorbeeld	 die	 vervelende	 ruzie	 op	 te	
lossen.		
	
Voorbeeld:	 Soms	ervaren	kinderen	een	boosheid	 in	 zichzelf,	
die	 zij	 zelf	 niet	 meer	 kunnen	 inhouden.	 Dan	 staat	 hun	
Stermometer	‘op	ploffen’.	Dat	is	lastig,	want	in	die	emotie	kun	
je	niet	helder	nadenken	en	doe	je	misschien	wel	dingen	waar	
je	later	spijt	van	krijgt.	Kinderen	leren	op	kamp	hun	lichaam	
goed	 te	 voelen	 en	 zij	 leren	 aan	 te	 geven	 waar	 hun	
Stermometer	 zit	 (zie	 het	 lichaam	 als	 een	 thermometer,	met	
verschillende	 waardes.	 Zit	 de	 emotie	 ter	 hoogte	 van	 de	
voeten,	 dan	 is	 er	 totaal	 geen	 problem.	 Zit	 de	 emotie	 echter	
boven	de	borst,	 in	het	hoofd	of	zelfs	boven	het	hoofd,	dan	is	
de	 Stermometer	 op	 tilt	 en	 moet	 hij	 nodig	
gekalmeerd/verlaagd	worden).	
	
Als	kinderen	op	kamp	ervaren	dat	hun	Stermometer	omhoog	
loopt,	kunnen	zij	al	gauw	aangeven	waar	hij	zit	en	hem	–
bijvoorbeeld	door	afleiding	of	andere	trucjes-	zelf	omlaag	
krijgen.	Een	prachtig	middel	voor	emotieregulatie!	
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6.	Met	wie	en	hoe?	
Hoe	zit	de	structuur	en	organisatie	van	Stichting	De	Ster	in	elkaar?	Hoe	steekt	de	governance	in	elkaar?	
Wie	zijn	de	vrijwilligers	en	hoe	belangrijk	zijn	zij?	In	dit	hoofdstuk	leest	u	hoe	De	Ster	in	de	praktijk	
werkt.	
	
6.1	Kantoor	–	de	interne	organisatie	
Om	te	beginnen	onderstaand	organogram	van	de	structuur	van	het	team.	In	het	begin	van	2018	bleek	
dat	de	groeiende	organisatie	op	kantoor	een	nieuwe	structuur	nodig	had.	Hier	is	direct	actie	op	
ondernomen.	Het	bestuur	heeft	met	ieder	personeelslid	meerdere	gesprekken	gevoerd	en	is	tot	een	
eenduidige	structuur	gekomen,	waar	iedereen	achterstaat.		
	
Structuur	-	De	Raad	van	Toezicht	heeft	een	adviserende	en	controlerende	rol	t.o.v.	het	bestuur	en	de	
directie.	Direct	onder	de	directie	vallen	vier	teams	met	elk	een	team-hoofd	dat	direct	rapporteert	aan	
de	directie.	De	teams	zijn:	1.	team	psychologie	(2	supervisors	GZ	psychologen,	psychologen	kind	en	
jeugd	en	stagiairs),	2.	team	vrijwilligerscoördinatie	(met	ruim	500	vrijwilligers),	3.	team	planning	&	
organisatie	en	4.	communicatie	&	PR.	
	
	

	
	
Figuur:	Structuur	interne	organisatie	Stichting	De	Ster	
	
	
Kantoor	-	Op	kantoor	werken	bevlogen,	geïnspireerde	mensen	die	het	Sterkamp	DNA	bezitten:	
iedereen	die	bij	De	Ster	werkt,	krijgt	een	sprankeling	in	zijn/haar	ogen	als	er	over	de	kampen	gepraat	
wordt.	Iedereen	wordt	geraakt	door	de	mooie	resultaten	die	te	zien	zijn	bij	de	kinderen	en	iedereen	
kijkt	er	dan	ook	elke	keer	weer	naar	uit	om	mee	te	mogen	op	een	van	de	kampen,	om	de	magie	weer	
mee	te	mogen	maken,	welke	zo	kenmerkend	is	voor	De	Ster.	
	
Samen	een	mooie	toekomst	tegemoet	-	In	februari	van	2018	hebben	wij	met	het	gehele	team	
(inclusief	Raad	van	Toezicht	en	bestuur,	enkele	vrijwilligers	en	de	GZ	psychologen)	een	traject	
gevolgd	bij	Groupmapping*,	om	ons	doel	en	de	visie	meer	helder	te	krijgen	en	ervoor	te	zorgen	dat	
iedereen	zich	onderdeel	voelde	van	een	mooi,	positief	toekomstbeeld.		
Het	DNA	en	de	structuren	van	De	Ster	zijn	in	kaart	gebracht.	Door	de	jaren	heen	zijn	er	–logischer	
wijs-	patronen	en	structuren	ingeslopen,	dus	werd	het	hoogtijd	om	die	patronen	naar	de	oppervlakte	
te	brengen,	helder	te	krijgen	en	aan	te	passen.		
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De	5	belangrijkste	kerngebieden	zijn	uitgekozen	waar	vervolgens	teams	mee	aan	de	slag	zijn	gegaan	
om	voor	elk	gebied	een	plan	van	aanpak	te	maken.	Het	was	een	prachtig	en	leerzaam	traject	waar	
nog	vaak	over	gesproken	wordt	en	waar	goed	aan	vastgehouden	wordt.		
*	Een	adviesbureau	gespecialiseerd	in	onder	meer	strategieontwikkeling,	teambuilding,	lange	
termijnvisie	en	cross-functionele	samenwerkingen.	
	
Het	pad	dat	wij	betreden	hebben	in	samenwerking	met	Groupmapping,	zullen	wij	in	2019	blijven	
volgen.	De	veranderingen	die	doorgevoerd	zijn	mede	door	dit	traject	hebben	enige	tijd	voor	enkelen	
van	ons	voor	onrust	gezorgd,	zoals	dat	gaat	bij	veranderingen.	In	2019	verwachten	wij	meer	
stabiliteit	en	wij	hebben	er	dan	ook	zin	in	om	door	te	groeien!			
	
Persoonlijke	en	zakelijke	ontwikkeling	–	naast	de	wekelijkse	teambesprekingen,	worden	
wekelijks	1-op-1	gesprekken	gevoerd	(directie	en	personeelsleden)	over	de	persoonlijke	en	zakelijke	
doelen	en	ontwikkelingen	van	alle	werknemers	afzonderlijk.	Om	iedereen	zo	veel	mogelijk	in	
zijn/haar	kracht	te	krijgen	en	behouden,	wordt	iedereen	aangespoord	opleidingen	of	cursussen	te	
volgen	om	deze	ontwikkeling	en	groei	-voor	zichzelf	en	voor	De	Ster-	waar	te	maken.	Ook	het	belang	
van	sport,	gezond	eten,	ontspanning	en	dus	voorkoming	van	burn-out,	wordt	telkens	weer	
besproken.	
In	de	tweede	helft	van	2018	heeft	de	directrice	een	cursus	Praktisch	Leidinggeven	gevolgd	om	de	
ingezette	koers	te	kunnen	blijven	besturen	en	de	werknemers	zo	goed	mogelijk	bij	te	kunnen	blijven	
helpen	indien	nodig.	
	
Veranderingen	kantoorteam	–	Eind	2018	/	begin	2019	zullen	er	enkele	veranderingen	binnen	het	
kantoorteam	plaatsvinden.	Zo	heeft	het	team	pedagogiek	een	nieuwe	structuur	gekregen,	met	een	
duidelijker	onderverdeling	in	verantwoordelijkheden	en	belangen.	Naast	deze	duidelijker	
onderverdeling	zijn	de	mogelijkheden	tot	groei	binnen	De	Ster	ook	toegenomen,	iets	dat	veel	ex-
werknemers	destijds	heeft	doen	besluiten	een	andere	baan	te	zoeken.	Op	deze	nieuwe	manier	
verwachten	wij	werknemers	langer	aan	ons	te	kunnen	binden.		
Daarnaast	zal	er	een	GZ	psycholoog	in	dienst	treden,	om	zo	ook	meer	professionaliteit,	netwerk,	
ervaring	en	kennis	in	huis	te	halen.	Het	kantoorteam	kijkt	erg	uit	naar	deze	nieuwe	structuur.		
In	het	verleden	is	namelijk	vaak	gebleken	dat	voor	deze	functie	(hoofd	pedagoog)	de	veelal	jongere,	
minder	ervaren	werknemers	de	baan	op	den	duur	te	zwaar	vonden	(verantwoordelijkheid).		
	
Naast	deze	grote	verandering	in	team	pedagogiek,	zal	ook	het	team	vrijwilligerscoördinatie	een	
uitbreiding	krijgen.	Tot	nu	toe	was	slechts	één	persoon	verantwoordelijk	voor	alle	(ruim	500)	
vrijwiligers.	Dit	heeft	meerdere	jaren	tot	erg	veel	stress	geleid	en	wij	hebben	elk	jaar	weer	veel	extra	
tijdelijke	krachten	in	moeten	zetten,	om	tijdens	de	drukke	periodes	alles	te	kunnen	bolwerken.	Nu	is	
ervoor	gekozen	twee	vaste	medewerkers	in	dit	team	te	zetten,	om	de	verantwoordelijkheden	en	
taken	te	kunnen	delen	en	zo	minder	druk	te	hoeven	voelen	(zie	verder	hoofdstuk	6.2).	
	
Ook	hebben	wij	iemand	voor	de	communicatie	&	PR	in	parttime	dienstverband	aangenomen.	
Voorheen	deden	wij	alles	zelf,	tussen	de	bedrijven	door.	Wij	bemerkten	echter	dat	dit	er	veelal	bij	
inschoot	door	onze	drukke	agenda’s.	Maar	uiteraard	is	communicatie	en	PR	ontzettend	belangrijk	
voor	De	Ster,	met	de	4	verschillende	doelgroepen	die	wij	telkens	weer	moeten	zien	te	bereiken:	
ouders,	kinderen,	professionals	en	vrijwilligers.	Met	de	populaire	social	media	werd	het	tijd	een	
expert	in	huis	te	halen	en	die	hebben	wij	nu.	
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6.2	De	Vrijwilligers	–	de	motor	achter	de	kampen	
Zonder	vrijwilligers	geen	kampen.	Zo	simpel	is	het.	Wie	zijn	het	en	wat	doen	ze	voor	De	Ster?	
	
Iedere	vrijwilliger	is	anders,	maar	één	ding	hebben	zij	gemeen:	zij	hebben	het	Ster-gen!	Bevlogen	als	
zij	zijn,	verruilen	ze	met	liefde	een	vakantie	naar	de	zon,	voor	een	week	lang	kinderen	helpen	op	de	
hei!	Elk	jaar	weer.	Sommige	vrijwilligers	gaan	wel	3	keer	per	jaar	mee	op	kamp,	dat	betekent	dat	zij	
jaarlijks	15	vakantiedagen	aan	De	Ster	schenken!	In	het	vrijwilligersbestand	staan	nu	ruim	500	
vrijwilligers	ingeschreven,	sommigen	gaan	inderdaad	drie	keer	per	jaar	mee	op	kamp,	anderen	één	
keer,	afhankelijk	van	hun	thuis-	en	werksituatie	en	hun	leeftijd.	
	
1734	vakantiedagen	per	jaar	-	Een	rekensommetje	leert	ons	dat	alle	vrijwilligers	tezamen	
maarliefst	1734	vakantiedagen	per	jaar	opnemen	voor	De	Ster!	Gezien	de	enorme	variatie	van	de	
banen	en	de	leeftijden	van	de	vrijwiligers	is	dit	natuurlijk	moelijk	in	geld	uit	te	drukken,	maar	wel	in	
geluk:	wat	een	feest	om	zoveel	mensen	bereid	te	zien	zich	in	te	zetten	voor	het	doel	van	De	Ster:	
kinderen	met	meer	zelfvertrouwen	een	gelukkiger	toekomst	bieden!	
	
Teamsamenstelling	-	Elk	team	dat	op	kamp	gaat,	bestaat	uit	pedagogen/psychologen,	
bewegingsdeskundigen,	acteurs	en	allround	begeleiders.	Uiteraard	beschikt	iedereen	over	een	
geldige	Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)	en	wordt	iedereen	intensief	gescreend	voordat	wij	ze	
aannemen	als	vrijwiliger.		
De	achtergrond	van	de	begeleiders	is	enorm	divers,	van	juffen	tot	piloten	en	van	tuinman	tot	bankier	
(zie	foto).	En	juist	die	diversiteit	is	wat	elk	team	als	geheel	zo	sterk	maakt,	zij	vullen	elkaar	aan	en	
vormen	een	voorbeeld	voor	de	kinderen,	die	uiteraard	ook	zeer	divers	zijn.	
	

	
	
Foto:	Begeleider	–in	het	dagelijks	leven	bankier	(!)-	krijgt	een	wel	zeer	speciale	huid&haar	
behandeling	om	zijn	10e	kamp	te	vieren!		
	
Online	systeem	-	In	2018	staan	er	ruim	500	vrijwilligers	ingeschreven	in	ons	online	systeem.	
Uiteraard	is	niet	iedereen	even	actief	betrokken	bij	De	Ster.	Wij	hanteren	een	online	inschrijfsysteem	
voor	nieuwe	vrijwilligers	en	in	de	winter	van	2018/2019	zal	het	systeem	aangepast	worden	en	
volledig	opgeschoond	worden,	om	in	de	toekomst	zo	effectief	mogelijk	mee	te	kunnen	werken.	
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Uitbreiding	-	Zoals	eerder	aangekaart,	wordt	het	team	vrijwilligerscoördinatie	uitgebreid	met	een	
extra	werknemer.	Dit	zal	ervoor	gaan	zorgen	dat	de	verantwoordelijkheden	en	taken	goed	verdeeld	
kunnen	worden	en	dat	de	‘winterplannen’	beter	uitgevoerd	kunnen	worden	dan	voorheen.	In	de	
winterperiode	hoort	er	tijd	te	zijn	om	nieuwe	plannen	op	te	pakken,	maar	dit	is	vaak	in	het	geding	
gekomen	door	de	drukte	van	de	overige	maanden.	Dit	voorzien	wij	nu	te	hebben	opgevangen	door	
een	extra	teamlid	toe	te	voegen.		
Ook	zal	het	team	in	gesprek	gaan	met	grotere	(vrijwilligers)organisaties,	om	te	leren	hoe	om	te	gaan	
met	vrijwilligers	in	tijden	van	groei	en	professionalisering.	Vrijwilligers	zijn	dan	wel	‘vrijwillig’	
verbonden	aan	de	stichting,	wij	moeten	ook	op	hen	kunnen	rekenen	tijdens	de	kampen.	Het	
evenwicht	van	‘vrijblijvend’	en	‘verbonden’	is	iets	waar	het	team	vaak	mee	worstelt	en	mag	nog	wel	
aangescherpt	worden.	
	
Kleinere	kampen	-	Afgelopen	jaar	zijn	er	door	de	grote	verantwoordelijkheid	-in	combinatie	met	
een	toenemend	aantal	kampen-	bij	de	vrijwilligerscoördinator	stress	en	chaos	ontstaan.	Hierdoor	is	
er	onduidelijkheid	ontstaan	binnen	de	vrijwilligers,	zijn	er	enkele	dingen	misgelopen	en	hebben	wij	
veel	extra	mensen	in	moeten	zetten	om	de	ontstane	onrust	weg	te	nemen.	Dit	heeft	ons	veel	extra	
geld	gekost	en	dit	heeft	ons	ook	doen	besluiten	de	kampen	kleiner	te	houden	dan	gepland.	Veel	
vrijwilligers	kregen	te	laat	een	bevestiging	van	hun	deelname	aan	kamp,	waardoor	zij	inmiddels	
vakanties	geboekt	hadden	of	om	andere	redenen	niet	meer	mee	konden	op	kamp.	Een	
vrijwilligerstekort	ontstond	en	omdat	de	kwaliteit	altijd	boven	kwantiteit	gaat	bij	De	Ster,	hebben	wij	
de	keuze	gemaakt	de	deelnemersinschrijvingenen	op	stop	te	zetten,	zodat	wij	de	reeds	ingeschreven	
kinderen	een	veilig	kamp	konden	bieden	met	de	ondersteuning	die	zij	verdienen.	
	
Binden&Boeien	-	Binnen	de	grote	poule	van	vrijwilligers	is	er	een	aparte	commissie,	het	
Binden&Boeien	team,	die	gedurende	het	jaar	de	vrijwilligers	extra	in	het	zonnetje	zet	en	leuke	en	
informatieve	bijeenkomsten	en	feesten	organiseert.	Zij	komen	elke	2	maanden	bijeen	om	nieuwe	
plannen	te	bedenken	en	mee	te	denken	met	het	kantoorteam	hoe	wij	de	vrijwilligers	zo	goed	
mogelijk	kunnen	blijven	waarderen	en	inzetten.	Een	belangrijke	taak	van	dit	team	is	het	nabellen	van	
alle	vrijwilligers	na	afloop	van	kamp.	Na	afloop	van	deze	uitgebreide	belronde	krijgt	het	kantoorteam	
de	resultaten	hiervan	door	hen	gepresenteerd.	Dit	is	zeer	waardevolle	en	informatieve	input	waar	
wij	uiteraard	veel	mee	doen.						 	
					

	
	
Foto:	De	Stay	Strong	begeleidersgroep	heeft	er	zin	in.	
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7.	Verslag	2018	
In	de	voorgaande	hoofdstukken	zijn	al	veel	dingen	naar	voren	gekomen,	maar	sommige	veranderingen	
of	punten	verdienen	extra	aandacht.	In	dit	hoofdstuk	staan	de	grootste	veranderingen	en	
aandachtspunten	van	het	afgelopen	jaar	beschreven.		
	
Startkamp	-	In	2018	is	onze	nieuwe	kampsoort	Startkamp	ontwikkeld!	En	wat	zijn	wij	daar	trots	op!	
Het	was	alweer	jaren	geleden	dat	wij	een	nieuwe	kampsoort	ontwikkeld	hadden,	maar	wat	was	het	
weer	een	mooi	traject	om	mee	te	maken.		
Toen	wij	bemerkten	dat	ouders	hun	kinderen	op	steeds	vroeger	leeftijd	inschreven,	zijn	wij	gaan	
onderzoeken	of	een	kamp	voor	een	jongere	leeftijdsgroep	ook	mogelijk	zou	zijn.	Na	uitvoerige	
bestudering	van	theorieën,	interviews	met	ouders	en	kinderen	en	samenwerking	met	(GZ)	
psychologen,	hebben	wij	besloten	een	nieuw	kamp	te	ontwikkelen:	Startkamp!	Een	lang	weekend	
(vrijdag	t/m	maandag)	voor	7	en	8	jarigen	waarin	zij	spelenderwijs	veel	leren	over	thema’s	die	voor	
deze	leeftijdsgroep	voor	onzekerheid	kunnen	zorgen,	bijvoorbeeld	iemand	vragen	om	te	spelen,	
vriendjes	maken,	minder	angstig	zijn	etcetera.		
	
Het	was	een	unieke	ervaring	(en	uitdaging!)	om	met	deze	jonge	doelgroep	op	kamp	te	mogen	en	het	
was	een	mooie	ontdekkingsreis	naar	wat	wel	en	niet	aansloeg.	Wij	hebben	ervoor	gekozen	met	een	
relatief	groot	aantal	zeer	ervaren	psychologen/pedagogen	op	kamp	te	gaan,	zodat	zij	allen	mee	
konden	kijken	en	mee	kon	denken	in	geval	van	pedagogische	uitdagingen.	Drie	keer	per	dag	hielden	
zij	evaluaties	en	gingen	op	basis	daarvan	door	met	het	(aangepaste)	programma.		
Na	afloop	van	kamp	hebben	we	met	de	begeleiders,	de	ouders	en	de	kinderen	geëvalueerd	en	hebben	
wij	in	de	tweede	helft	van	2018	met	de	psychologen	het	programma	aangepast.	In	2019	zullen	wij	2	
Startkampen	organiseren,	de	inschrijvingen	daarvoor	lopen	nu	al	goed.		
	
Uniek	aan	dit	kamp	was	dat	de	laatste	dag	een	trainingsdag	samen	met	de	ouders	was.	Eerst	kregen	
de	ouders	apart	van	de	kinderen	informatie	over	kamp	en	workshops	over	hoe	zij	het	beste	het	
geleerde	voort	konden	zetten	in	de	thuissituatie.	Daarna	mochten	de	ouders	en	kinderen	samen	met	
elkaar	een	aantal	oefeningen	doen,	om	het	wederzijds	begrip	tussen	ouders	en	kinderen	te	
bevorderen.	Deze	dag	is	als	zeer	intensief,	maar	vooral	als	erg	waardevol	beoordeeld	en	dit	zullen	wij	
dan	ook	zeker	voortzetten	in	de	toekomst.		
Voor	de	ouders	was	het	een	bijzondere	dag,	omdat	zij	hun	kind	zagen	stralen	binnen	een	–voor	hun-	
nieuwe	setting,	voor	de	kinderen	was	het	waardevol	om	hun	ouders	alles	van	kamp	te	kunnen	laten	
zien	en	hun	nieuwe	vriendjes	te	kunnen	laten	zien.	En	ook	voor	de	begeleiders	was	het	erg	bijzonder:	
op	deze	dag	zagen	zij	maar	weer	eens	hoe	de	onderlinge	relaties	tussen	ouders	en	kind	liggen	en	
hoeveel	er	te	bereiken	valt	als	het	–samen	met	de	ouders-	pedagogisch	goed	aangepakt	wordt.	
	
		

	

	
	

Foto:		
Workshop	
brandweer	komt	
langs	om	te	
vertellen	dat	zij	(als	
stoere	brandweer-	
mannen)	ook	
weleens	onzeker	
zijn	en	hoe	zij	
daarmee	omgaan.		
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Kans	om	te	groeien	-	In	2018	heeft	De	Ster	een	eenmalige	schenking	van	VriendenLoterij	mogen	
ontvangen	voor	groei	en	ontwikkeling!	Wat	was	het	een	prachtig	moment	dat	de	telefoon	ging	en	ons	
verteld	werd	dat	wij	uitgenodigd	werden	voor	het	Goed	Geld	Gala.	Vol	spanning	zaten	wij	in	de	zaal	
en	mochten	een	prachtige	cheque	in	ontvangst	nemen.	
Dit	geld	is	niet	bedoeld	voor	de	lopende	zaken	en	het	bekostigen	van	de	jaarlijkse	begroting	die	bij	
alle	fondsen	ingediend	wordt.	Deze	eenmalige	schenking	is	gereserveerd	voor	groei	en	
professionalisering	van	de	stichting,	verspreid	over	2018-2019-2020.	De	ambitie	is	om	dan	dermate	
doelmatig	geïnvesteerd	te	hebben	en	nieuwe	producten	ontwikkeld	te	hebben	(boek,	oudertrajecten,	
spel	etcetera,	zie	hoofdstuk	8),	dat	De	Ster	steeds	meer	fondsonafhankelijk	zal	worden	in	de	
toekomst.		
De	lopende	zaken	zullen	vooralsnog	nog	steeds	betaald	worden	vanuit	de	bijdrages	van	fondsen	en	
de	deelnemersgelden.	
	
CBF	–	In	2018	zijn	wij	de	aanvraagprocedure	gestart	bij	het	Centraal	Bureau	voor	Fondsenwerving	
(CBF).	Al	jaren	stond	dit	op	de	agenda,	maar	steeds	kwam	het	er	niet	van.	Maar	doordat	wij	
momenteel	in	een	fase	van	professionalisering	en	groei	zitten,	vonden	wij	het	van	groot	belang	dit	
traject	in	te	zetten.	Aan	de	hand	van	strenge	eisen	en	kwaliteiten	zijn	wij	uitvoerig	getoetst	en	
hebben	wij	eind	2018	een	Erkenning	gekregen!	Heel	goed	nieuws,	want	dit	betekent	een	stap	in	de	
goede	richting	van	de	ingezette	professionalisering	van	Stichting	De	Ster.		
	
Een	modern	probleem	-	 In	2018	hebben	wij	een	zeer	belangrijk	hedendaags	probleem	aangepakt:	
social	 media.	 Via	 de	 populaire	 social	 media	 (Facebook,	 SnapChat,	 Instagram,	 Whatsapp	 etcetera)	
wordt	 gemakkelijk	 de	mening	 over	 de	 ander	 geuit	 en	misschien	wel	meer	 dan	 in	 ‘real	 life’	 wordt	
gedaan.	 De	mening	 die	 iemand	 over	 een	 ander	 heeft	 op	 social	 media	 heeft	 dan	 ook	 effect	 op	 het	
zelfbeeld	van	kinderen	en	jongeren.	Wanneer	er	positieve	reacties	worden	geplaatst	zal	het	zelfbeeld	
stijgen	en	wanneer	er	negatieve	reacties	worden	geplaatst	daalt	het	zelfbeeld.		
	
Het	fenomeen	 ‘cyberpesten’	 is	 iets	dat	de	 laatste	 jaren	veel	besproken	en	onderzocht	 is.	Het	 lastige	
aan	deze	manier	van	pesten	is	dat	het	vaak	anoniem	plaatsvindt,	vaak	zonder	volwassene	erbij	en	zo	
kan	 de	 pester	 dus	 ongestoord	 zijn	 gang	 gaan.	 En	 daarnaast	 lijkt	 het	 makkelijker	 om	 gemene	 en	
kwetsende	uitspraken	te	doen	over	Whatsapp,	e-mail	of	via	het	plaatsen	van	een	gemene	post	of	foto,	
door	de	fysieke	afstand	tussen	de	pester	en	het	slachtoffer.	
Een	ander	zeer	belangrijk	aspect	van	cyberpesten	 is	dat	 je	als	kind/jongere	 je	nergens	meer	veilig	
voelt	 ten	opzichte	van	 je	 ‘vijanden’.	Waar	 je	vroeger	de	deur	van	 je	huis	binnenkwam	en	 je	 je	daar	
‘veilig’	voelde,	neem	je	door	het	gebruik	van	mobiele	telefoons	de	vijand	mee	je	eigen	veilige	huis	(of	
zelfs	slaapkamer)	in.		
De	onderwerpen	cyberpesten	en	omgaan	met	social	media	hebben	wij	in	2018	uitvoerig	opgenomen	
in	de	programma’s	van	Sterk	ID	en	Stay	Strong,	omdat	na	periodieke	evaluaties	bleek	dat	de	
programma’s	niet	goed	genoeg	meer	aansloten	op	de	(problematiek	van	de)	kinderen	en	jongeren	
van	nu.	
	
AVG	–	Net	zoals	ieder	bedrijf	in	Europa	is	ook	De	Ster	aan	de	slag	gegaan	met	de	Algemene	
Verordening	Gegevensbescherming	(AVG).	Met	behulp	van	een	jurist	en	een	gediplomeerd	AVG-
expert	hebben	wij	grote	veranderingen	aangepast	die	de	privacy	van	onze	klanten	(ouders,	kinderen,	
vrijwilligers	en	kantoormedewerkers)	beschermt.	Tegen	zeer	gereduceerd	tarief	hebben	de	experts	
een	plan	van	aanpak	geschreven	en	ons	geholpen	met	de	noodzakelijke	veranderingen.		
In	2019	zullen	wij	aan	de	hand	van	dit	plan	van	aanpak	een	nieuw	Elektronisch	Patiënten	Dossier	
(EPD)	laten	maken,	dat	de	klanten	beter	beschermt	en	ons	efficiënter	laat	werken.	Wij	zijn	hierover	
momenteel	in	gesprek	met	verschillende	partijen.		
	
Warmloopdagen	–	In	2018	zijn	de	Warmloopdagen	geintroduceerd,	dagen	waarop	alle	begeleiders	
van	een	kampperiode	bijeenkomen	en	uitvoerig	getraind	worden.	Er	vinden	verschillende	trainingen	
plaats,	te	weten:	koppeltrainingen	voor	elke	2	hoofden	op	kamp,	theatertrainingen,	speltrainingen,	
pedagogische	trainingen,	mentortrainingen	en	teambuildingworkshops.	Voorheen	werden	de	
begeleiders	per	kamp	getraind,	maar	door	deze	nieuwe	opzet	van	de	verschillende	kampen	tezamen,	
kunnen	meer	onderwerpen	aan	bod	komen	en	leert	men	meer	van	elkaar.	Uiteraard	wordt	de	dag	
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afgesloten	met	een	borrel	om	iedereen	‘warm’	te	maken	voor	het	kamp	dat	zij	binnenkort	gaan	
begeleiden.		
	
Open	dagen	–	In	2018	hebben	wij	de	‘Open	dag’	geïntroduceerd,	dagen	voorafgaand	aan	elke	
kampperiode.	Het	kantoor	werd	omgetoverd	tot	‘een	dag	op	kamp’	en	men	kon	een	interactieve	tour	
door	kantoor	volgen,	aan	de	hand	van	filmpjes,	foto’s,	gadgets	en	de	leukste	verhalen.	Elke	Open	dag	
van	2018	was	een	success	en	van	de	gezinnen	die	naar	zo’n	dag	kwamen,	heeft	maarliefst	88%	
zijn/haar	kind	naderhand	ingeschreven	voor	een	kamp.	Wij	zullen	hier	in	2019	dan	ook	zeker	mee	
doorgaan.		
	

	
	
Foto:	Een	goede	stoeipartij	hoort	er	ook	bij	op	Maankamp.	
	
	
	
Veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	veel	dank	-	
Alle	plannen	die	wij	in	2018	gerealiseerd	hebben,	zijn	mede	mogelijk	gemaakt	door	de	fondsen	die	
op	de	volgende	bladzijde	–op	alfabetische	volgorde-	genoemd	staan.	Zij	hebben	(wederom)	hun	
vertrouwen	aan	ons	gegeven	om	ons	doel	te	mogen	bereiken:	het	vergroten	van	zelfvertrouwen	bij	
kinderen	en	jongeren!	Nogmaals	veel	dank	hiervoor!	
	
	
Wij	hopen	dat	u	ons	allen	dit	jaar	wederom	gul	zult	schenken,	zodat	wij	door	kunnen	met	de	
professionalisering	en	groei	van	de	Mooiste	Stichting	van	Nederland:	Stichting	De	Ster!	
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8.	Visie	2019	
In	de	eerste	hoofdstukken	van	dit	verslag	zijn	al	veel	toekomstplannen	naar	voren	gekomen,	maar	nog	
niet	allemaal.	In	dit	hoofdstuk	vindt	u	de	overige	plannen!	
	
De	rode	draad	van	Startkamp	-	Om	Verhalenland	(zie	hoofdstuk	4)	nog	beter	aan	te	laten	sluiten	bij	
het	programma	van	Startkamp,	zullen	wij	in	2019	een	verhaal	schrijven	speciaal	voor	Startkamp.	In	
2018	hebben	wij	het	verhaal	van	Toy	Story	gebruikt	als	rode	draad,	maar	wij	willen	meer	thema’s	
aan	de	orde	brengen	dan	in	dit	bestaande	verhaal	aan	bod	komen.	Het	verhaal	zal	als	een	rode	draad	
door	het	kamp	lopen	en	zal	naadloos	aansluiten	op	het	gehele	programma.		
	
Kinderboek	-	Parallel	aan	het	schrijven	van	dit	verhaal	zullen	wij	een	kinderboek	maken,	waarin	
ouders	met	kinderen	kunnen	lezen	over	de	thema’s	die	aan	bod	komen	op	kamp.	Dit	boek	kan	gezien	
worden	als	een	naslagwerk,	maar	is	ook	bedoeld	voor	algemeen	geïnteresseerden,	die	geen	ervaring	
met	De	Ster	hebben.	Het	doel	van	het	boek	is	het	vergroten	van	het	zelfvertrouwen	van	kinderen.	
Eind	2018	zijn	zowel	een	schrijfster	als	een	illustrator	bereid	gevonden	ons	hiermee	in	2019	te	gaan	
helpen.	Wij	zijn	dan	ook	zeer	verheugd	als	wij	volgend	jaar	ons	‘eigen	boek’	in	handen	kunnen	
houden.		
Het	boek	zal	verkocht	worden	via	onze	eigen	kanalen,	via	de	website,	op	kamp	en	via	nader	te	
bepalen	(pedagogische	en	commerciële)	kanalen.	Mocht	u	ons	hiermee	kunnen	helpen,	dan	horen	wij	
dit	graag	van	u.	
	

	
	
Foto:	Tijdens	Startkamp	kunnen	de	kinderen	drie	keer	per	dag	even	bijkomen	en	luisteren	naar	een	
verhaal	(hier	nog	Toy	Story,	dit	zal	dus	een	op	maat	gemaakt	verhaal	worden).		
	
Oudertraject	–	In	voorgaande	jaren	waren	de	plannen	voor	een	oudertraject	reeds	aanwezig,	maar	
zijn	deze	nog	niet	uitgevoerd	wegens	tijdsgebrek.	Door	de	nieuwe	stuctuur	binnen	het	team	
pedagogiek	trachten	wij	dit	jaar	een	oudertraject	te	starten.	De	plannen	zullen	vanaf	begin	2019	
ontwikkeld	en	uitgevoerd	worden,	want	feit	blijft	dat	uit	de	enquêtes	blijkt	dat	ouders	behoefte	
hebben	aan	meer	handvatten	om	hun	kind(eren)	nog	beter	te	kunnen	blijven	begeleiden	in	zijn/haar	
ontwikkeling.		
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Terugkomdagen	–	In	het	verleden	was	er	na	elk	kamp	een	Terugkomdag.	Dit	was	een	dag	waarop	
alle	 kinderen,	 ouders	 en	 begeleiders	 samenkwamen	 op	 een	 locatie	 in	 het	midden	 van	 Nederland.	
Deze	dagen	hadden	verschillende	doelen:	ouders	kregen	workshops	en	 informatiepresentaties	van	
de	hoofd	psycholoog	en	hoofd	organisatie.	Zo	hadden	de	kinderen	en	begeleiders	nog	een	extra	dag	
kamp,	waarin	zij	enerzijds	elkaar	weer	konden	zien	en	anderzijds	kampoefeningen	konden	doen	om	
het	geleerde	weer	even	een	opfrisbeurt	te	geven.	Aan	het	eind	van	de	dag	kregen	de	ouders	de	kans	
om	de	hoofd	psycholoog	of	de	mentor	van	hun	kind	persoonlijk	te	spreken	over	de	ontwikkeling	van		
hun	kind.		
Logistiek	werd	het	soms	lastig	iedereen	rustig	te	kunnen	spreken	en	stonden	er	soms	rijen	mensen	te	
wachten	voor	een	dergelijk	gesprek.	Mede	daardoor	zijn	wij	toen	overgegaan	op	individuele	follow-
up	 gesprekken	 op	 kantoor.	 Dit	 hebben	 wij	 nu	 4	 jaar	 geprobeerd	 en	 wij	 willen	 in	 2019	 gaan	
experimenteren	met	de	her-invoer	van	de	Terugkomdag	(nieuwe	stijl).		
Voor	veel	ouders	 is	het	een	opgave	om	voor	een	 follow-gesprek	van	slechts	een	uur	helemaal	naar	
Amsterdam	te	moeten	komen.		Na	deze	test	zullen	wij	beslissen	of	de	Terugkomdagen	heringevoerd	
zullen	worden.	Uiteraard	is	de	doorslaggevende	factor	de	kwaliteit	van	de	zorg	die	wij	bieden.	
	
HBDI	-	In	2019	zal	teambuiding	hoog	op	de	agenda	staan,	omdat	wij	in	de	groei	die	wij	nu	
doormaken,	samen	sterk	moeten	blijven!	Wij	hebben	een	gecertificeerd	HBDI*	trainer	bereid	
gevonden	ons	–tegen	zeer	gereduceerd	tarief-	door	middel	van	assessments	onder	de	loep	te	nemen	
en	te	trainen,	zowel	individueel	als	in	groepsverband.		
*HBDI=	Herrmann	Brain	Dominance	Instrument,	Wereldleider	op	het	gebied	van	denkvoorkeuren-
assessments.	 
	
Vergoedingen	–	Een	kamptraject	kost	de	ouders	€	805,-.	Dit	is	uiteraard	een	groot	bedrag,	maar	in	
vergelijking	met	dezelfde	hulpverlening	binnen	de	reguliere	zorg,	is	het	laag.	Omgerekend	zouden	de	
gesprekken	met	psychologen,	sociale	vaardigheids–	en	weerbaarheidstrainingen	en	overige	sessies	
al	€	2095,-	kosten	(exclusief	verblijf	en	eten	en	drinken).	Ter	vergelijking:	een	regulier	vakantiekamp	
van	Vinea	of	Simba,	kost	tussen	de	€	400	en	€	650,-	per	week.	
Gelukkig	zien	de	zorgverzekeraars	ook	de	resultaten	van	onze	kampen	en	vergoeden	zij	(deels,	
afhankelijk	van	de	polis)	de	kampen	van	De	Ster.	Ook	vragen	veel	ouders/verzorgers	via	hun	
gemeente	een	bijdrage	aan	de	deelnemerskosten.	Steeds	meer	gemeenten	zien	ook	het	nut	van	onze	
unieke	laagdrempelige	hulpverlening	en	keren	vaak	het	gehele	bedrag	uit.	Immers,	door	deze	relatief	
lage	inverstering	te	doen,	kunnen	een	hoop	eventuele	kosten	in	de	toekomst	voorkomen	worden.	
Indien	iemand	over	een	Persoons	Gebonden	Budget	(PGB)	beschikt,	kunnen	de	deelnemerskosten	in	
de	meeste	gevallen	ook	hieruit	betaald	worden.		
In	2019	zullen	wij	nauw	contact	blijven	houden	met	alle	betrokken	partijen,	om	de	afspraken	staande	
te	houden	en	liefst	uit	te	breiden.	
	
Verzekeringsmaatschappij	 Vergoeding	
Aevitae	 €	420,-	per	jaar	
Avero	Achmea	 €	150,-	per	jaar	
CZ	 €	200,-	per	jaar	
De	Friesland	 €	500,-	per	jaar	
Delta	Lloyd	 €	200,-	per	jaar	
HollandZorg	 €	200,-	per	jaar	
OHRA	 €	200,-	per	jaar	
Pro	Life	 €	150,-	per	jaar	
Promovendum	 €	420,-	per	jaar	
Salland	 €	200,-	per	jaar	
Zilveren	Kruis	 €	150,-	per	jaar	
Gemeenten	Optimaal	 €	200,-	per	jaar	
Zorg	en	Zekerheid	 €	250,-	per	jaar	
	
Tabel:	De	maximale	vergoeding	per	verzekeringsmaatschappij.		
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Spreekbeurtpakket	–	de	meeste	kinderen	vanaf	groep	4	op	de	basisschool	moeten	jaarlijks	een	
spreekbeurt	geven.	Hoe	mooi	is	het	als	zij	hun	spreekbeurt	kunnen	houden	over	een	kamp	dat	zij	
hebben	gevolgd	bij	De	Ster?	Over	wat	zij	allemaal	geleerd	hebben	op	kamp?	Over	hoeveel	lol	zij	daar	
hebben	gehad?	Voor	klasgenootjes	is	dit	erg	interessant	en	wellicht	volgen	hier	meer	inschrijvingen	
uit	voor	De	Ster.	Wij	zullen	in	2019	een	kant-en-klaar	spreekbeurtpakket	introduceren	voor	kinderen	
binnen	het	basisonderwijs.		
NB:	Tijdens	de	follow-up	gesprekken	na	afloop	van	elk	kamp,	krijgen	wij	van	veel	ouders	en	kinderen	
terug	dat	zij	in	het	dagelijkse	(gezins)leven	met	onze	theorieën	werken!	Dus	niet	alleen	het	kind	dat	
op	kamp	is	meegeweest	heeft	er	baat	bij,	ook	voor	de	ouders,	broers/zussen	en	klasgenootjes	is	het	
leerzaam	en	helpend.		
	
“Nadat	 ik	 voor	 het	 eerst	 op	 Sterkamp	 was	 geweest,	 heb	 ik	 aan	 mijn	 meester	 gevraagd	 of	 ik	 het	
Sterstoplicht	 en	 de	 Stermometer	 mocht	 uitleggen	 aan	 de	 klas.	 Ik	 heb	 toen	 mijn	 spreekbeurt	 over	
Sterkamp	gehouden	en	iedereen	vond	het	heel	tof	om	te	horen.	En	we	gebruiken	de	theorieën	nu	al	twee	
jaar	in	de	klas	als	er	problemen	of	lastige	situaties	zijn!	Alleen	maar	omdat	ik	op	kamp	ben	geweest?	Vet	
he?”	(jongen,	11	jaar)	
	
Keep	 it	 up	 weekends	 –	 Vanaf	 Startkamp,	 kan	 een	 kind	 telkens	 een	nieuw	 traject	 binnen	De	 Ster	
volgen	 (Sterkamp,	Maankamp,	 Sterk	 ID,	 Stay	 Strong),	 om	door	 te	 gaan	op	het	 reeds	 geleerde.	Veel	
ouders	en	kinderen	vinden	een	‘opfrisser’	heel	nuttig	en	kinderen	komen	dan	ook	in	ruim	30%	terug	
op	 een	 ander	 kamp	 van	De	 Ster.	 Voor	 de	 jongeren	die	 op	 Stay	 Strong	 zijn	meegeweest,	 is	 er	 geen	
‘opfrissertje’	dat	nog	gevolgd	kan	worden.	Van	veel	ouders	en	jongeren	horen	wij	regelmatig	of	zoiets	
georganiseerd	kan	worden.	 In	2019	zullen	wij	 een	 ‘Keep	 it	Up’	weekend	organiseren	voor	de	oud-
Stay	Strongers.	Afhankelijk	van	de	evaluaties	zullen	er	meer	weekends	in	2019	volgen.			
	
Spel	 –	Waar	 in	 2018	 een	 begin	 is	 gemaakt,	 zullen	wij	 het	 traject	 in	 2019	 voortzetten	 een	 spel	 te	
ontwikkelen	 voor	 het	 verbeteren	 van	 het	 zelfvertrouwen	 van	 kinderen.	 Spelenderwijs	 worden	
kinderen	 door	 het	 spel	 uitgedaagd	 hun	 grenzen	 te	 verkennen	 en	 uit	 de	 ‘comfort	 zone’	 te	 treden.	
Hierdoor	leren	zij	dat	zij	meer	kunnen	en	durven	dan	zij	dachten,	wat	goed	is	voor	de	ontwikkeling	
van	het	zelfvertrouwen.	Het	spel	wordt	in	samenwerking	met	Identity	Games	ontwikkeld.		
	
Sterloop	 –	 In	2018	heeft	 voor	het	 eerst	 een	basisschool	 een	 sponsorloop	 ‘Sterloop’	 georganiseerd	
met	 Stichting	 De	 Ster	 als	 begunstigde!	 Het	 was	 een	 daverend	 success	 en	 de	 opbrengst	 was	
onverwacht	hoog	(€	7501,08)	en	hierdoor	hebben	meer	kinderen	uit	financiële	achterstansgezinnen	
deel	 kunnen	nemen	 aan	 kampen	 van	De	 Ster.	 Kinderen	 helpen	 andere	 kinderen,	wat	 een	 prachtig	
gegeven	is	dat.		
Het	 organiseren	 van	 een	 sponsorloop	 op	 basisscholen	 is	 een	 schot	 in	 de	 roos,	 want	 naast	 de	
opbrengst,	genereert	het	ook	direct	bekendheid	voor	De	Ster,	en	wel	precies	in	de	doelgroep!	
Wij	 zullen	 begin	 2019	 een	 compleet	 sponsorlooppakket	 introduceren	 en	 onder	 de	 aandacht	 van	
scholen	brengen,	 zodat	het	voor	 scholen	zeer	makkelijk	en	aantrekkelijk	 is	om	een	sponsorloop	 te	
organiseren	ten	behoeve	van	De	Ster.	
	
RI&E	 –	 Zoals	 ieder	 bedrijf	 in	Nederland,	 is	 het	wettelijk	 (onder	 de	Arbowet)	 verplicht	 een	Risico-
inventarisatie	en	–evaluatie	uit	te	laten	voeren.	In	het	kader	van	de	professionalisering	zullen	wij	dit	
in	 begin	 2019	 door	 ArboNed	 laten	 doen,	 zodat	 de	 kans	 op	 risico’s	 op	 de	 werkvloer	 zo	 minimal	
worden.			
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9.	Evaluaties	ouders	en	kinderen	
Na	afloop	van	elke	kampperiode	sturen	wij	naar	alle	ouders	en	kinderen	een	uitgebreide	evaluatie.	In	
dit	hoofdstuk	kunt	u	lezen	wat	de	ouders	en	de	kinderen	over	Stichting	De	Ster	zeggen.	Een	lijst	om	met	
recht	trots	op	te	zijn!	
	
Quotes	van	de	ouders	naar	aanleiding	van	de	evaluaties:	
	
Eigenlijk	zou	elk	kind	deze	ervaring	moeten	kunnen	meemaken	om	te	leren	hoe	je	met	je	emoties	en	
je	houding	om	kunt	gaan	en	hoe	het	op	andere	kinderen	overkomt.	Onze	zoon	heeft	zoveel	houvast	
aan	het	kamp	dat	als	hij	zich	even	niet	lekker	in	zijn	vel	voelt	hij	de	sweater	van	de	Ster	aan	doet	en	
dan	weer	even	een	houvast	heeft.	
	
Gaf	goede	boost	qua	mindset	en	betrokkenheid	voor	ons	als	ouders.	En	de	e-mails	tijdens	en	na	het	
kamp	waren	wat	ons	betreft	goud	waard,	goede	timing,	goede	inhoud.	Top!	
	
Het	kamp	was	van	onschatbare	waarde	voor	ons	kind.	Het	heeft	hem	zo	veel	gebracht	van	wat	hij	
nodig	had.	Alsof	alles	op	zijn	plek	viel.	Een	warm	bad,	een	prachtig	cadeau	voor	hem.	Het	gaat	nu	
hartstikke	goed	met	hem.	Hij	kan	niet	wachten	tot	het	vervolgkamp,	zijn	liefste	wens.	Geweldig	dat	
dit	bestaat!	
	
Er	is	bij	De	Ster	altijd	tijd	en	ruimte	voor	een	gesprek	en	het	advies	is	altijd	goed	en	je	kunt	het	zo	
toepassen.		
	
Van	een	meisje	vol	zelfkritiek,	minderwaardigheidsgevoel	en	met	moeite	met	het	maken	van	
contacten/vrienden,	tot	een	jongedame	die	na	weken	nog	steeds	de	opgewektheid	en	positiviteit	
uitstraalt,	die	ze	zelf	heeft	ervaren	in	slechts	één	week	zomerkamp.		
Van	te	voren	had	ik	dit	niet	geloofd.	De	grote	weerzin	die	ze	voelde	voorafgaand	aan	het	kamp,	is	
omgeslagen	naar	heimwee	naar	het	kamp.	Ze	heeft	wat	leuke	contacten	overgehouden	aan	kamp,	
maar	bovenal	komen	anderen,	door	haar	meer	positieve	houding,	nu	ook	naar	haar	toe	en	heeft	ze	op	
school	al	meerdere	nieuwe	contacten	gemaakt!	
	
Alles	was	boven	verwachting,	het	heeft	onze	zoon	zo	veel	gebracht	en	hem	een	enorme	boost	
gegeven	waar	dat	nodig	was.	Wij	kunnen	daar	mooi	op	aanhaken	thuis	door	de	tips	die	wij	kregen.	
	
Na	drie	kampen	houden	wij	steeds	meer	van	jullie	stichting!	Zulke	mooie	resultaten	worden	er	
behaald	in	een	week.	Alles	is	van	te	voren	perfect	uitgedacht	en	niets	wordt	aan	het	toeval	
overgelaten.	We	“geven”	onze	dochter	met	liefde	een	week	aan	jullie.	Zo’n	blij,	vrolijk	en	gelukkig	
kind	kregen	we	terug	na	een	week!	Ik	gun	ieder	kind	een	week	kamp	van	stichting	de	Ster.	Ik	had	zelf	
ook	wel	gewild!	
	
Onze	dochter	is	enorm	positief	veranderd,	vooral	haar	zelfbeeld	en	zelfvertrouwen.	De	positieve	
ervaringen	hebben	haar	weer	vrolijk	gemaakt,	ze	kan	nu	haar	niet	helpende	gedachten	herkennen,	
ombuigen	of	in	ieder	geval	relativeren.	Wat	een	aanwinst.		
	
In	alles	hebben	wij	St.	De	Ster	ervaren	als	professioneel,	persoonlijk,	enthousiast	en	oprecht.	Onze	
zoon	heeft	dankzij	jullie	aanpak	een	enorme	stap	gemaakt.	
	
Bij	jullie	leren	kinderen	dat	je	jezelf	mag	zijn	en	dat	is	prachtig.	
	
Quotes	van	kinderen	naar	aanleiding	van	de	evaluaties:	
	
Ik	vond	het	super	leuk	en	ze	proberen	met	iedereen	rekening	te	houden	en	te	helpen.	Ik	mis	het	echt.	
Maar	gelukkig	hebben	we	een	appgroep	en	hebben	we	nog	heel	veel	contact	met	elkaar	en	helpen	we	
elkaar	ook	nog.	
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Als	je	heimwee	hebt	helpen	ze	je	goed.	Je	mag	daar	zijn	wie	je	maar	bent	en	ze	luisteren	naar	je	en	ik	
voelde	me	daar	thuis	en	in	het	begin	denk	je	misschien	wat	een	kletspraat	maar	ik	heb	er	echt	veel	
aan	gehad	en	het	was	super	super	gezellig.	Complimenten!:)))	
	
Ik	heb	een	goede	vriendin	gemaakt	want	ik	heb	toen	uitgelegd	gekregen	hoe	ik	vrienden	moet	
maken.	
	
Ik	vond	Sterk	ID	heel	leuk	☺.	Ik	heb	er	veel	nieuwe	kinderen	ontmoet	en	leerde	er	ook	veel	over	
facebook	en	whatsapp	enzo.	Daar	heb	ik	nu	op	de	middelbare	heel	veel	aan.	Het	heeft	mij	echt	
geholpen.	
	
Dromenland,	corfeesten,	mentormoment,	Christie	en	Hanna(	de	rest	was	ook	aardig	hoor	;)	oh	ja,	de	
liedjes	van	Roel,	poedersuiker,	ik	vond	alles	eigenlijk	leuk!	
	
Het	was	een	super	gaaf	kamp.	Jullie	hebben	mij	geholpen	om	makkelijker	contact	te	maken	en	mezelf	
wat	meer	te	laten	zien	en	niet	zo	op	de	achtergrond	te	zijn.	dank	jullie	wel!	
	
Ik	vond	dat	iedereen	tof	met	elkaar	om	ging	en	ook	omdat	niemand	een	telefoon	had	merkte	je	heel	
erg	dat	mensen	sneller	vrienden	maakten	en	naar	elkaar	toe	gingen	dus	dat	was	heel	erg	leuk.	
	
Ik	wil	stichting	de	ster	heel	erg	bedanken	voor	het	super	leuke	en	leerzame	kamp.	Eigenlijk	zouden	
alle	kinderen	op	zo'n	kamp	moeten	gaan.	
	
Iedereen	daar	is	gestoord	op	een	leuke	manier	maar	het	was	wel	echt	heel	erg	leuk	en	je	kan	daar	
dingen	leren	op	een	leuke	manier.	
	
Het	was	zo	gezellig	en	ik	heb	zoveel	lol	gehad	dat	ik	een	beetje	moest	huilen	toen	ik	naar	huis	moest.	
	

	
	
Foto:	Snoekduik	van	jongetje	in	kussenberg.	
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10.	Communicatie	en	PR	
Een	groeiende	stichting	kan	niet	zonder	communicatie	en	PR.	Hoe	is	dit	bij	Stichting	De	Ster	ingericht?	
	
Communicatie	expert	-Voorheen	deden	we	de	communicatie	en	PR	allemaal	tussen	de	bedrijven	
door,	maar	door	de	verandering	in	medialand	en	onze	drukker	wordende	agenda’s	werd	het	nodig	
een	communicatiespecialist	aan	ons	te	binden.	En	dat	is	gelukt.	
Naast	voldoende	uitingen	op	de	verschillende	(social)	media,	werkt	zij	aan	een	eenduidige	huisstijl.	
Tot	nu	toe	gebruikten	wij	regelmatig	verschillende	lettertypes	en	beelden,	wat	uiteraard	voor	
verwarring	kan	leiden	en	niet	professioneel	oogt.	Er	wordt	momenteel	een	stijlboek	met	een	
duidelijke	huisstijl	ontwikkeld	waar	wij	ons	altijd	aan	vast	kunnen	houden.			
	
DNA	document	-	Ook	zal	zij	een	document	maken	waarin	het	DNA	van	De	Ster	beschreven	wordt,	
zodat	elke	nieuwe	werknemer,	partner,	vrijwilliger	of	stagiair	dezelfde	informatie	krijgt	waarin	de	
belangrijkste	ideeën	en	filosofieën	van	De	Ster	naar	voren	komen.	
	
Doelgroepen	-	De	Ster	heeft	4	doelgroepen,	te	weten:	ouders,	kinderen/jongeren,	vrijwilligers	en	
professionals.	Elke	doelgroep	dient	op	een	andere	manier	benaderd	te	worden.	Voor	de	verschillende	
doelgroepen	zijn	4	content	calendars	gemaakt,	zodat	de	aandacht	gedurende	het	gehele	jaar	goed	
verspreid	is.	
	
Radio	commercial	-	Naast	veel	online	en	print	media	uitingen,	was	De	Ster	in	het	voorjaar	van	2018	
wekenlang	in	een	radiocommercial	te	horen	op	Radio	538,	SkyRadio,	Radio	10	en	Radio	Veronica.	Dit	
hebben	wij	via	de	Raad	van	Toezicht	geregeld	en	heeft	voor	veel	geïnteresseerden	en	inschrijvingen	
gezorgd.	Het	heeft	De	Ster	geen	geld	gekost,	al	was	de	marktwaarde	maarliefst	€30.000,-.	Een	deal	
om	trots	op	te	zijn!	
	
	
Hieronder	volgt	een	greep	uit	de	verschillende	media	uitingen	van	2018:	
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Begroting  2019 - 2020

Werkelijk Begroting Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020

Aantal deelnemers week en weekend kampen* 374 440 404 450
Aantal week en weekend kampen 15 19 18 20

Werkelijk 2018 is 361 deelnemers en 15 weekkampen en 1 weekendkamp

Omzet kampen 318.124        335.000        315.000       350.000        
Omzet spel -                    5.000              5.000             10.000           
Omzet oudertraject -                    7.200              9.600             40.500           
Totale Omzet 318.124        347.200        329.600       400.500        

Directe uitgave/ kosten
1 Locaties kampen 54.284           57.500           60.000          62.500           
2 Eten/ drinken kampen 36.575           40.000           40.000          42.500           

3 Pedagogisch programma kampen, spel, oudertraject 60.000           60.000           80.000          65.000           

4 Opleidingskosten pedagogisch programma 9.000              8.000              15.000          10.000           

5 Supervisie en kwaliteitsborging psychologisch programma 22.250           26.000           30.000          25.000           
6 Logistiek en organisatie kampen 56.000           57.500           60.000          62.500           
7 Materialen kampen 10.591           12.000           13.000          13.500           
8 Psychologische vragenlijsten 4.500              5.000              6.000             6.000              
9 Vrijwilligersvergoedingen 14.651           17.500           17.500          17.500           

10 Kortingen minderbedeelden 30.000           30.000           30.000          30.000           
11 Kosten ontwikkeling en inkoopkosten spel 7.000              2.500              8.000             6.000              
12 Kosten oudertraject (niet inhoudelijke pedagogische kosten) -                    5.000              20.000          10.000           

Totale directe uitgaven/ Kosten 304.851        321.000        379.500       350.500        

Vaste uitgaven/ kosten
13 Kantoor en opslag 29.811           29.000           37.500          40.000           

14 Kantoor en organisatiekosten (bestaand uit at/m f) 33.248           36.250           57.600          45.000           
a Verzekeringen 8.303              7.250              9.000             9.000              
b Transport 4.282              6.500              7.000             7.500              
c Software / automatisering 3.063              4.000              15.000          5.000              
d Administratiekosten 5.230              5.750              7.500             7.750              
e Telefoon 4.497              5.250              7.500             7.750              
f Overige 7.873              7.500              11.600          8.000              

15 Marketing en communicatie (bestaand uit a t/m b) 17.760           25.000           40.000          25.000           
a Drukwerk 5.298              7.500              15.000          10.000           
b Reclame en representatie 12.462           17.500           25.000          15.000           

16 Algemeen management (medewerkers kantoor, vrijwiligerscoordinatie) 90.000           60.000           120.000       120.000        

Totale uitgaven 475.670        471.250        634.600       580.500        

Groeiplan Vriendenloterij -                    -                    180.000       55.000           

Benodigde / ontvangen subsidie fondsen 100.179        124.050        125.000       125.000        

Resultaat (57.367)          -                    -                   -                    

Totale eigen omzet 76% 74% 52% 69%
Subsidies bestaande fondsen 24% 26% 20% 22%
Groeiplan vriendenloterij 0 0 28% 9%
Totale inkomsten 100% 100% 100% 100%

* Aantallen zijn exclusief Startrek


