Verslaglegging bijeenkomst d.d. 9 februari 2014
Aanwezig: Jannie Mulder, Karin van den Heuvel, Kitty Wouthuysen, Ton Hesel, Peter van
Duijl en Els Hendrikse
Het ontstaan van SVO
Els verteld hoe SVO is ontstaan, dat de werkzaamheden eerst alleen bestonden aan informatie
in de brochure en dat het nu is uitgebreid met ander drukwerk, maar ook daadwerkelijke
werkzaamheden.
Waar staan we nu?
Nolin blijft ons drukwerk verzorgen, ondanks dat er sprake is van de overvloed aan
hoeveelheid advertentie de schoolbrochure en het werkboek.
Het symbool van pestpreventie “Beertje Anders” wordt besproken. Aangegeven wordt dat
“Beertje Anders“ voor de doelgroep midden en bovenbouw basisschool te kinderlijk wordt
gevonden. Een ander symbool zoals de aap van de apenval zal dan beter passen omdat dit ook
internetpesten omvat. Iets wat vaak al in de middenbouw sprake van kan zijn. Ook de
werkzaamheden:, workshops, ouderavonden, bemiddeling, en het cursusblok zijn besproken.
De samenwerking met Bob van der Meer, de eerste persoon in Nederland die het probleem
pesten er sprake bracht, is ter sprake gebracht. De methode van Bob van der Meer (Jip en
Janneke) wordt niet gebruikt door SVO omdat de methode veel negatieve formuleringen heeft
waardoor deze methode niet past binnen de manier waarop SVO de problematiek aanpakt.
Firma Berendsen en meldenpesten.nu.
De samenwerking met meldpesten.nu wordt als zeer aantrekkelijk gevonden. Meldpesten.nu
is een bedrijf dat een signaleringssysteem ontwikkeld heeft in de vorm van een “touch & go”
zuil. Hierin kunnen de kinderen zowel anoniem als met naam en toenaam aangeven waar ze
mee zitten op het gebied van pesten etc. Deze gegevens worden digitaal bijgehouden. De
bedoeling is dat aan de hand van deze gegevens de school te weten komt wat er speelt en
adequaat op de informatie in kan spelen.
Het bedrijf heeft echter niet het vervolg om pesten aan te pakken.
Els gaf aan dat zij de dag voor de vergadering heeft gesproken met de makers en zij bij een
van onze bijeenkomsten aanwezig willen zijn om dit systeem uit te leggen.
Iedere dag Veilig Onderwijs (IVO) is ons thema dag en zullen wij iedere derde vrijdag van
september houden. Dit jaar staat deze dag op 19 september gepland.

Er moet nog 1 spreker worden verzocht.
De entré prijs voor geïnteresseerden voor dit jaar is bepaald op € 50,00 per persoon.
Nagedacht is of deze prijs niet te laag is omdat bij het uitstralen van professionaliteit een
hoger bedrag vaak noodzakelijk. De afweging hierin is de handhaving van laagdrempeligheid
voor scholen en individuele aanvragen versus de professionaliteit die de stichting uit wilt
stralen.
Besloten is om de prijs van 50 Euro per persoon voor dit jaar te handhaven omdat de entré
vorig jaar gratis was. Een hoger bedrag zou een afschrikeffect kunnen ontketenen. Verder is
besloten om voor volgend jaar een begroting te maken en te inventariseren welk bedrag beter
bij de uitstraling van de stichting past.
De mat is mooi, maar ook de samenwerking met melden pesten.nu lijkt ons erg goed.
NOT 2015
Peter vertelt over het gesprek en over de mogelijkheden van het NOT-evenement dat plaats
zal vinden op de 20e -25e januari 2015.
De uitkomst is dat het niet handig is om samen met Berendsen (het bedrijf met de mat) een
stand te delen om een Calimero effect te voorkomen. Wel gaat onze voorkeur uit om naast
meldpesten.nu te staan omdat de zuil voor het registreren van het probleem aansluit met de
mogelijkheden om het pestprobleem aan te pakken. Dit zal dan wel gebeuren waarbij ieder
een eigen stand heeft.
Peter vertelt verder dat hij graag korte filmpjes wil monteren met voorbeelden van een
coaching- en counsellingsgesprekken, mediation etc. Hierdoor kunnen geïnteresseerden
meteen een indruk krijgen over de werkwijze van SVO.
Om mensen aan te spreken zijn ook ideeën van korte intake en coachingsgesprekken te
houden met geïnteresseerden. Kitty kwam met het idee om tijdens de NOT een mini coaching
te doen. Een ieder denkt hier nog over na. Ook of en wat voor caches we kunnen uitdelen.
Met Nolin wordt overlegd om een pretpakket samen te stellen.
Waar willen we naar toe.
Kitty legt uit wat een visie en een missie is. Een missie is waar voor we staan en een visie is
hoe we het uitvoeren. Uit het brainstormen kwam als missie:
We dragen bij aan een veilig onderwijsklimaat.
De visie kwam veel op tafel en daar kan ieder nog over nadenken.
Voorstel is om dit elkaar te mailen, zodra er meer te binnen schiet.

Verandering van organisatie structuur.
Wat betreft de organisatiestructuur van SVO is gesproken om onder SVO een soort
dienstverlening te creëren waarbij de dienstverleners een bijdrage krijgen voor het vervullen
van hun diensten en “Payrol“ de administratie beheerst. Voordeel hiervan is de
professionalisering van medewerkers. Een medewerker op vrijwillige basis geeft een
onduidelijk beeld aan de klanten (voorbeeld van Karin) Bovendien is een betaalde
medewerker meer gemotiveerd om het werk te doen.
Nadeel is de haken en ogen met betrekking tot de belasting. Janny en Ton hebben toegezegd
dat zij dit uit zullen zoeken.
De aansluiting van scholen bij SVO.
De aansluiting kan gemaakt worden door een soort abonnement met de naam “vrienden van
SVO“. Dit abonnement houdt in dat er een jaarprijs gevraagd wordt van € 550,00. De scholen
zijn dan gewaarborgd om meteen hulp te krijgen als ze problemen met pestgedrag of een
conflict ervaren. Verder kunnen ze voor overige werkzaamheden reductie krijgen. Ook ouders
die hun kind op een school hebben zitten en deze school is bij ons aangesloten, kunnen
korting krijgen. Dit om de laagdrempeligheid te waarborgen.
Els heeft iets van een dienstverleningscontract gemaakt. Ton zal dit veranderen in een
dienstverlening contract.
Peter geeft aan dat het beter is om elke stap ter vergroting van SVO eerst volledig
onderbouwd en doorgedacht dient te worden alvorens een volgende stap te maken. Het
fundament moet goed zijn anders zal een verdere uitbreiding van de stichting altijd zwak
blijven of dat de stichting uit elkaar valt.
Hierin doelt hij op:
- de waarborging van de laagdrempeligheid voor de individuele aanmelders, de ouders
van kinderen die gepest worden;
- de uitwerking van het totaalpakket aan begeleiding voor de scholen, hoe zit dit exact
in elkaar, wat wordt er wel contractueel vast gezet en wat niet, etc.
- het hebben van mankracht om de aanvraag van de scholen te kunnen opnemen. Waar
worden ze vandaan gehaald en hoe kan gewerkt worden dat overal op vrijwel dezelfde
manier gewerkt wordt.
Aansluitend hierop is besloten om maandelijks hierover te vergaderen.
Datgene wat momenteel hoog op de agenda staat zijn de volgende punten:
1 IVO invulling en organisatie, waaronder het vinden van een spreker;
2 NOT in 2015 invulling en organisatie waaronder speedcoaching;

3 Organisatiestructuur: belasting, payrol;
4 Schoolcontracten.

Volgende afspraak is op woensdag 21 mei 2014 van 13:30 tot 15:30 uur.

