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1.  Inleiding 
 

De welzijnssector is de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig geweest en is nog steeds 
volop in beweging. Er moet meer resultaatgericht worden gewerkt en er wordt steeds meer van de 
burger verwacht. Er wordt daarbij uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers, 
waarbij de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals steeds belangrijker wordt. Er moet 
bovendien meer vraaggericht worden gewerkt, maar dat vereist van burgers dat zij ook daadwerkelijk 
in staat zijn om hun vraag te kunnen formuleren en neer te leggen bij desbetreffende aanbieder. 
Daarnaast vereist het voor de werkzame organisaties een andere werkwijze en houding, zowel intern 
als extern. Er wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de oplossingsgerichtheid, creativiteit, 
flexibiliteit, effectiviteit en efficiënte van instellingen. Een integrale aanpak en samenwerking met 
partners is hierbij een vereiste. Hoedje van Papier voelt zich in deze hoedanigheid binnen ‘het nieuwe 
welzijn’ als een vis in het water. Al sinds haar begin is Hoedje van Papier gewend om met vele partijen 
de handen ineen te slaan en projecten op integrale wijze in de stad uit te zetten. 
 
Actief burgerschap is niet vanzelfsprekend, zeker niet voor (vaak kwetsbare) doelgroepen voor wie het 
niet altijd even goed mogelijk is dat zij zonder hulp optimaal participeren binnen de samenleving. Het 
is zeker voor hen van belang dat zij de juiste praktische vaardigheden en kansen meekrijgen om ook 
daadwerkelijk een zinvolle bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan hun directe omgeving, en dat zij ook 
daarvoor  worden erkend en gewaardeerd. Een goede start in het basisonderwijs, het goed spreken 
van de taal en het kunnen werken met computers zijn o.a. belangrijke basisvoorwaarden hiervoor.  
 
Stichting Hoedje van Papier heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij op een leuke, effectieve manier 
kan bijdragen aan het actief burgerschap van verschillende doelgroepen, door de inzet van non 
formele educatieprojecten  gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Het gaat daarbij 
om educatieve projecten buiten het reguliere onderwijs. In eerste instantie waren de projecten met 
name gericht op kinderen en jongeren, door middel van de inzet van diverse media. Via verschillende 
workshops, kinderpersbureaus en jongerenredacties konden kinderen en jongeren de afgelopen jaren 
zichzelf en hun ideeën laten zien, zodat zij als actieve burgers serieus worden genomen en zelf de 
hoofdrol kunnen spelen in hun eigen leven, hun leefomgeving en de thema’s die voor hen belangrijk 
zijn. Later werden ook ouderen, nieuwkomers en mensen met een beperking bereikt. 
 
De afgelopen jaren heeft Hoedje van Papier zich verder ontwikkeld tot een organisatie die d.m.v. de 
uitvoering van diverse succesvolle methodieken en projecten binnen het non-formele onderwijs veel 
mensen in staat stelt om optimaal te participeren binnen de maatschappij. Voorbeelden zijn de 
projecten VoorleesExpress en Computerwijk. De projecten van Hoedje van Papier zijn onder meer 
gericht op actief burgerschap, de ontwikkeling van sociale competenties, communicatie, 
taalontwikkeling en computerkennis. Tevens is de stichting bij uitstek geschikt om als wendbare en 
onafhankelijke partij in te spelen op vraagstukken die vanuit uit de maatschappij worden gesteld en 
hiervoor effectieve projecten en interventies te ontwikkelen. Daarbij zet Hoedje van Papier 
methodieken en projecten in op het vlak van non-formeel onderwijs.  
 
Bij de projecten die door Hoedje van Papier worden uitgevoerd, worden veelal vrijwilligers ingezet, die 
door de stichting op professionele wijze worden getraind en begeleid. Het gaat hierbij om goed 
gekwalificeerde vrijwilligers die via het vrijwilligerswerk bij Hoedje van Papier zich zinvol kunnen 
inzetten en relevante (werk-)ervaring kunnen opdoen. Tegelijkertijd kan Hoedje van Papier dankzij hun 
betrokkenheid de projecten tegen lagere kosten aanbieden en uitvoeren. Hoedje van Papier biedt 
hiermee sterke interventies voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen.  
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2.  Doelstelling Stichting Hoedje van Papier 
 

Hoedje van Papier wil kwetsbare burgers de kans geven en stimuleren om op actieve wijze deel uit te 
maken van hun wijk, de maatschappij en beslissingen die op hen betrekking hebben. Tijdens de 
verschillende activiteiten van Hoedje van Papier wordt er hard gewerkt aan het stimuleren van actief 
burgerschap door zich te richten op de volgende aandachtsgebieden: 
 
- het doelbewust werken aan praktische vaardigheden 
- het ontwikkelen van talenten en het bieden van kansen aan burgers om deze actief in te zetten 

en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren 
- sociale ontmoeting, kennismaking en omgang met andere (wijk)bewoners 
-  de inzet van getrainde vrijwilligers die op professionele wijze worden begeleid 
 
Gezamenlijk dragen deze aandachtsgebieden bij aan de betrokkenheid van burgers en bieden ze 
nieuwe handvatten voor een optimale participatie. Stichting Hoedje van Papier richt zich daarbij met 
name op kinderen, jongeren, werkzoekenden, ouderen, nieuwe Nederlanders en andere mensen in 
moeilijke leefomstandigheden. 
 
De doelstelling zoals vermeld in de statuten van de stichting is de volgende:  
Bevorderen van optimale participatie in de samenleving voor groepen en individuen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is, door middel van methodieken en projecten gerelateerd aan taal, media en educatie. 

 
Stichting Hoedje van Papier staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als stichting met ANBI 
status en heeft geen winstoogmerk. Stichting Hoedje van Papier werkt daarbij vanuit de volgende 
kernwaarden: 

 
- Hoedje van Papier werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij en de mensen met 

wie wij samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons tot wat we doen en hoe we dit doen. 
- In een maatschappij die continu evolueert en veranderende eisen stelt aan burgers, maar ook 

aan organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te zijn. Wij zijn als organisatie in staat 
ons creatief en daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het meest behoefte aan is. 

- Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samenwerking met andere organisaties en het 
aangaan van verbindingen is dan ook de kracht van Hoedje van Papier. Ook de mensen op wie 
onze projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te verbinden aan andere mensen, 
netwerken en doelstellingen.  

- Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwaliteiten en dromen heeft. Sommige mensen 
hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken en in te zetten. Onze projecten 
zijn dan ook gericht op het activeren van mensen door uitgaan van eigen kracht. 

- Hoedje van Papier voert haar projecten met aandacht voor mens en kwaliteit uit en heeft zich 
daarmee als een betrouwbare partner weten te onderscheiden.  
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3.  Werkzaamheden Stichting Hoedje van Papier 
 

Stichting Hoedje van Papier is de afgelopen jaren snel gegroeid. In eerste instantie werd de stichting 
in 2005 opgericht als steunstichting voor de uitvoering van projecten in Peru. Sinds 2007 is Hoedje van 
Papier ook een actieve stichting in Nederland en voeren we meerdere projecten uit, naast de toen 
ontwikkelde mediaprojecten in Peru. In januari 2012 is daarom een (gedeeltelijk) nieuw bestuur 
aangetreden en is de oorspronkelijke doelstelling volgens de statuten aangepast tot de huidige 
doelstelling.  
 
In Rotterdam werden de mediaprojecten zoals die in Peru waren ontwikkeld, vertaald naar de 
specifieke, Rotterdamse context. De mediaprojecten werden verder doorontwikkeld en mede dankzij 
het Oranjefonds Groeiprogramma uitgerold naar Breda en Den Haag. Sinds 2012 is Hoedje van Papier 
naast de uitvoering van de door haarzelf ontwikkelde methodieken bovendien begonnen met de 
uitvoer van een reeds bestaande, succesvolle methodiek: de VoorleesExpress. Deze methodiek is in 
eerste instantie in Utrecht ontwikkeld en daarna in 2009 door Mano, Bureau voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling in Rotterdam uitgezet. Hoedje van Papier heeft in augustus 2012 dit project 
overgenomen. In 2013 kwam daar een andere reeds bestande en succesvolle methodiek bij: 
Computerwijk. Ook dit project is in eerste instantie in Amsterdam opgezet en ook hier is Hoedje van 
Papier de uitvoerder van het project in Rotterdam. Andere projecten waarbij Hoedje van Papier als 
lokale projectuitvoerder in Rotterdam optreedt zijn Diversity Joy en Welkom in mijn Wijk.  
 
Naast deze grote projecten voert Hoedje van Papier nog meer kleinschalige projecten op maat uit in 
opdracht van diverse partijen. Voorbeelden hiervan zijn het trainen van ouders en andere vrijwilligers 
in interactief voorlezen en het organiseren van voorleestrajecten door vrijwilligers in de klas, een 
mediastudio op Jeugdvakantieland, de organisatie van een kinderdebat en Nederlandse taalcursussen 
voor volwassenen. 
 
Dit houdt in dat Hoedje van Papier tot een organisatie is uitgegroeid die diverse projecten uitvoert, 
met name in Rotterdam en Cusco, Peru. De selectie van de projecten vindt plaats door middel van 
toetsing aan de hand van de doelstelling van de stichting. Alle projecten zijn gericht op de activering 
van kwetsbare doelgroepen in de samenleving en het bevorderen van optimale participatie door 
middel van methodieken en educatieprojecten.  
 
De komende jaren wil Hoedje van Papier naast haar vaste aanbod ook steeds meer vraaggericht 
producten en methodieken ontwikkelen. Met de huidige kennis en ervaring, een ervaren en betrokken 
team, een groot vrijwilligersbestand en een uitgebreid netwerk in Rotterdam, kan Hoedje van Papier 
creatief en efficiënt inspelen op de behoeftes in de maatschappij en aansluiten op verschillende pijlers 
binnen het beleid. Er zal daarom de komende tijd meer gericht in worden gezet op het onderzoeken 
van de behoeften die er spelen in Rotterdam en het met partners gezamenlijk op maat ontwikkelen 
van methodes en producten.  
 
Hoewel het strategisch beleid voor drie jaren wordt vastgesteld, geldt dat er jaarlijks een nieuw 
strategisch jaarplan wordt opgesteld. Op deze wijze kan Hoedje van Papier blijvend inspelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen en kansen. Voor 2015 staan de volgende activiteiten in ons 
strategisch jaarplan opgenomen: 
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1. Herinrichting management en strategie: 
 
Met de groei van de organisatie en de vele veranderingen in het sociaalmaatschappelijk veld, is het 
belangrijk om op management- en strategisch niveau continu te evalueren en in opvolging daarvan de 
eventuele nodige aanpassingen te implementeren. In 2015 willen we op dat vlak de volgende 
activiteiten hebben uitgevoerd: 
 

 Er is door het management en bestuur een duidelijke strategie ontwikkeld gericht op 
vraaggericht werken binnen haar bestaande doelstelling. 

 De strategie voor vraaggericht werken is bekend binnen het team van Hoedje van Papier en 
de medewerkers zijn getraind in vraaggericht werken. 

 Er is een nieuwe structuur voor strategisch beleid geïmplementeerd met een duidelijke 
taakverdeling tussen de directieleden en tussen de directie en de nieuwe medewerkers 
Relatiebeheer & Kwartiermakerschap en Fondsenwerving, waarbij de wisselwerking tussen de 
verschillende functies wordt geoptimaliseerd. 

 Het personeelsbeleid van Hoedje van Papier is geactualiseerd en aangepast aan de 
ontwikkelingen binnen de sociaalmaatschappelijke context en de huidige wetgeving. 

 Er ligt een duidelijk plan voor de personele inrichting en taakverdeling van directie en het 
management van Hoedje van Papier vanaf 2016. 

 Er is een duidelijk plan opgesteld voor de taakverdeling waarbij Liesbeth meer op afstand 
werkt en er is een tijdsplanning opgesteld voor de implementatie van dit plan. Indien wenselijk 
is dit plan (gedeeltelijk) uitgevoerd. 
 

2. Geldwerving, Acquisitie en Kwartiermakerschap: 
 
Naast het vaste aanbod dat hieronder verder zal worden omschreven, ontwikkelt Hoedje van Papier 
samen met partners steeds meer producten op maat. Hoedje van Papier ziet de noodzaak in om steeds 
meer vraaggericht te werken en wil de komende jaren daarom extra aandacht besteden aan deze 
programmalijn. Een aantal overige opdrachten liggen al vast voor 2015 en ook liggen er reeds ideeën 
om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken: 
 

 Er is een duidelijke strategie ontwikkeld gericht op het signaleren en onderzoeken van de 
behoeften binnen Rotterdam en de pijlers binnen het Rotterdamse beleid, zodat Hoedje van 
Papier meer gericht hierop kan inspelen. 

 De communicatie van Hoedje van Papier is er zowel intern als extern op gericht dat zij bij haar 
verschillende partners bekend staat als een organisatie die, naast haar vaste aanbod aan 
projecten, vraaggericht werkt en samen met partners nieuwe projecten en methodieken 
ontwikkelt en uitvoert. 

 De medewerkers  Relatiebeheer & Kwartiermakerschap en Fondsenwerving hebben een 

duidelijke strategie voor het relatiebeheer en de acquisitie van maatwerkopdrachten en een 

duidelijke onderlinge taakverdeling. 

 Er zijn nieuwe opdrachten uitgevoerd en nieuwe producten op maat ontwikkeld op het vlak 

van Rotterdamse Maatschappelijke Projecten, o.a. n.a.v. het aanbod op de menukaart van 

Hoedje van Papier. 

 Er is een pilotproject TaalOnderonsjes uitgevoerd i.s.m. Zowel! Delfshaven. 

 De mogelijkheden zijn onderzocht om de pilot TaalOnderonsjes uit te rollen naar andere 

deelgebieden in Rotterdam. 

 Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden voor het bieden van  bredere 

gezinsondersteuning met de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers.  
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 Indien wenselijk en haalbaar is er een pilotproject uitgevoerd op het gebied van brede 

gezinsondersteuning.  

 De mogelijkheden zijn onderzocht om de pilot Bredere gezinsondersteuning uit te rollen naar 

andere deelgebieden in Rotterdam. 

 Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan en mogelijkheden voor een project op het 

gebied van eenzaamheidsbestrijding met de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers.  

 Indien wenselijk en haalbaar is er een pilotproject uitgevoerd op het gebied van 

eenzaamheidsbestrijding.  

 De mogelijkheden zijn onderzocht om de pilot eenzaamheidsbestrijding uit te rollen naar 

andere deelgebieden in Rotterdam. 

 Mogelijkheden voor het werken met gekwalificeerde vrijwilligers zijn onderzocht en 
uitgewerkt in een geactualiseerd vrijwilligersbeleid. Daarbij zijn o.a. de mogelijkheden 
onderzocht om samen te werken met de clusters W&I en MO van de gemeente Rotterdam en 
eventuele omliggende gemeenten.  
 

 
 

 

3. Programmalijn Taal: 
 

Op taalgebied is Hoedje van Papier in eerste instantie gestart met het project De VoorleesExpress. Dit 
project introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met een taalachterstand. Vrijwillige voorlezers 
komen een half jaar lang, wekelijks, bij het gezin thuis. De voorlezer en het gezin zoeken samen naar 
een manier om het voorlezen een blijvend plekje te geven. Zo wordt het leesplezier vergroot en de 
taalontwikkeling van de kinderen (2 – 8 jaar) gestimuleerd. Daarnaast brengt de VoorleesExpress 
stadsgenoten met verschillende achtergronden met elkaar in contact om de sociale cohesie te 
versterken. Het project is in 2006 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland gestart. Van een klein 
burgerinitiatief is het uitgegroeid tot een professioneel project met landelijk succes en Hoedje van 
Papier is één van de grootste lokale aanbieders.  
 
Inmiddels is het aanbod van de VoorleesExpress uitgebreid met de programma’s Taal voor Thuis en 
Meer Taal Meer Kans. Beide projecten zijn gericht op de bevordering van ouderbetrokkenheid en het 
creëren van een talige omgeving thuis, waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij 
Taal voor Thuis worden er samen met de ouders oefeningen gedaan om hen te betrekken bij het 
voorlezen en de taalontwikkeling van hun kinderen. Tegelijkertijd werken de ouders ook aan hun eigen 
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taalontwikkeling en raken zij verder betrokken bij wat de kinderen op school doen. Meer Taal Meer 
Kans is gericht op gezinnen waar thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken. Tweetalige 
vrijwilligers worden ingezet om samen met de ouders een talige omgeving te creëren.   
 
Naast het voorlezen thuis zijn er inmiddels ook andere taalprojecten ontwikkeld. Zo heeft Hoedje van 
Papier gekwalificeerde vrijwilligers en ouders getraind in interactief voorlezen, zodat kinderen onder 
schooltijd in de klas voorgelezen kunnen worden.  
 
Daarnaast is Hoedje van Papier in 2014 gestart met het ontwikkelen van een pilot ‘Nederlandse 
taallessen voor volwassenen’. Het gaat daarbij om laagdrempelige taallessen die zeer praktijkgericht 
zijn en worden verzorgd door gekwalificeerde vrijwilligers. De lessen worden in korte modules 
aangeboden en onderwerpen uit het dagelijks leven komen aan bod, zoals naar de supermarkt gaan, 
naar de dokter gaan en schoolgaande kinderen. Indien deze pilot in 2014 succesvol blijkt te zijn, zal dit 
project in 2015 verder worden uitgerold.  
 
Concreet streven wij ernaar dat eind 2015 de volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

 Er is bij 325 gezinnen thuis voorgelezen. Daarbij willen we ons in 2015 specifiek richten op het 

bereiken van meer autochtone gezinnen (10) en een hoger aantal kinderen met voor- of 

vroegschoolse leeftijd (60). 

 Er is een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de voor- en vroegschoolse leeftijdscategorie en 

deze methodiek is binnen een pilot uitgeprobeerd. 

 De methodiek Meer Taal Meer Kans is actiever aangeboden en bij tenminste 15 gezinnen 

uitgevoerd. 

 Taal voor Thuis is beter geïntegreerd in het aanbod en de trainingen zijn verbeterd. Er is een 

pilot uitgevoerd bij 20 gezinnen, waarbij er een extra traject Taal voor Thuis wordt 

aangeboden, naast of na afloop van het vaste voorleestraject, zodat buiten de normale 

voorleesuren extra aandacht kan worden besteed aan de verrijking van de taalomgeving thuis.  

 De resultaten die bereikt worden bij de gezinnen zijn meetbaar gemaakt en in kaart gebracht 

voor 2015. Mogelijkheden zijn onderzocht of er verder onderzoek gedaan kan worden naar de 

resultaten op langere termijn, aanvullende behoeften van de gezinnen en of het aanbod van 

de VLE uitgebreid/ verlengd kan worden. Deze informatie wordt gebruikt om een plan bredere 

gezinsondersteuning te ontwerpen (zie programmalijn ‘Geldwerving, Acquisitie en 

Kwartiermakerschap’).  

 Belangrijke hoofdaanbieders in Rotterdam zijn getraind, zodat zij op de hoogte zijn van de 

inhoud en de resultaten van de VoorleesExpress en zullen fungeren als toeleiders van gezinnen 

en vrijwilligers. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat deze aanbieders voorleestrajecten en –

trainingen zullen inkopen bij Hoedje van Papier.  

 Er wordt op meerdere scholen in de klas voorgelezen. HvP verzorgt hiervoor de coördinatie 

en/of trainingen van ouders/ vrijwilligers. De trainingen zijn ook aangeboden en uitgevoerd bij 

andere aanbieders, zoals leeszalen, buurtbibliotheken, gezinsvervangende tehuizen en andere 

vormen van opvang voor kinderen en andere kleinere organisaties die actief zijn in de wijken 

en die geïnteresseerd zijn om te werken aan de vermindering van taalachterstand bij kinderen. 

In totaal zijn er tussen 5 en 10 trainingen uitgevoerd. 

 Er is onderzocht of er cursussen Taal voor Thuis/ ouderbetrokkenheid kunnen worden 

aangeboden op scholen en indien er interesse is, is er op dit vlak een pilot uitgevoerd. 

 Er is een pilot uitgevoerd op het gebied van taal met alle groepen van de basisscholen die 

onderdeel uitmaken van de Pendrecht Universiteit, waarbij er naar een doorgaande leerlijn 

wordt gestreefd. 
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 Er wordt meer vraaggericht gewerkt en er is op dat vlak een duidelijke afstemming tussen de 

directie en de medewerkers relatieonderhoud, kwartiermakerschap en fondsenwerving aan 

de ene kant en de programmalijn Taal aan de andere kant. Er zijn nieuwe opdrachten 

binnengehaald en uitgevoerd op Taalvlak. 

 
4. Programmalijn Computerwijk: 

 
Computerwijk verzorgt laagdrempelige computercursussen voor buurtbewoners in diverse wijken in 
Rotterdam. De lessen worden gegeven door getrainde vrijwillige docenten uit de buurt en er wordt 
samengewerkt met locaties en organisaties die in contact staan met de doelgroep. De cursussen 
vergroten het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en verlagen de 
drempel tot het volgen van onderwijs en het vinden van een baan. Tegelijkertijd dragen de cursussen 
bij aan meer sociaal contact in de buurt. Tussen de deelnemers aan de cursus bestaan veel verschillen 
wat betreft afkomst, achtergrond en geloof. Ondanks dat ze soms vlakbij elkaar wonen, komen ze 
tijdens de cursus vaak voor het eerst met elkaar in contact. Computerwijk is een landelijk project dat 
in Rotterdam door Hoedje van Papier wordt uitgevoerd.  
 
Concreet zullen in 2015 de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

 Er hebben 100 cursussen met 720-900 deelnemers plaatsgevonden. 

 Er zijn tussen 15 en 25 vrijwillige docenten getraind (naar gelang de behoefte). 

 Computerwijk is in nieuwe gebieden opgestart, zoals o.a. Lombardijen. 

 Er is een nieuwe structuur ingevoerd die gebaseerd is op een structuur met coördinatoren, 

zoals bij de VLE. 

 Er is een nieuwe methodiek ingevoerd en geëvalueerd in alle gebieden van Rotterdam, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van online-materiaal van ETV dat volledig geïntegreerd is in het huidige 

lesmateriaal, lerarenhandleidingen en de docententraining. 

 Er is onderzoek gedaan naar de vraag naar specifieke modules en indien hier vraag naar is zijn 

er modules voor ontworpen, bijvoorbeeld gericht op de activering van burgers (hulp bij 

toeleiding naar (vrijwilligers)werk) of mediawijsheid (internetbankieren, veiligheid). 

 Er is een systeem ingevoerd voor het meetbaarder maken van de resultaten van CW. 

 Belangrijke hoofdaanbieders in Rotterdam zijn getraind, zodat zij op de hoogte zijn van de 

inhoud en de resultaten van Computerwijk en zullen fungeren als toeleiders van gezinnen en 

vrijwilligers. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat deze aanbieders Computerwijkcursussen  gaan 

inkopen bij Hoedje van Papier. 

 Aan 5 tot 10 organisaties is een training gegeven in de Computerwijk-methodiek, zodat deze 

organisaties de methodiek zelfstandig kunnen uitvoeren. Er is hiertoe een nieuwe training 

ontwikkeld. 

 Er zijn twee computercursussen georganiseerd in combinatie met mediaworkshops i.s.m. en 

bij House of Hope. 

 Er is een landelijke CW-dag georganiseerd in opdracht van Stichting Computerwijk Nederland. 

 De cursusadministratie is verbeterd, waardoor het werk efficiënter kan worden uitgevoerd.  

 Er wordt meer vraaggericht gewerkt en er is op dat vlak een duidelijke afstemming tussen de 

directie en de medewerkers relatieonderhoud, kwartiermakerschap en fondsenwerving aan 

de ene kant en de programmalijn Computerwijk aan de andere kant. Er zijn nieuwe opdrachten 

binnengehaald en uitgevoerd op computervlak. 
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5. Programmalijn Rotterdamse Maatschappelijke Projecten (in opdracht): 
 
Hoedje van Papier weet als wendbare en onafhankelijke partij steeds meer in te spelen op 
vraagstukken vanuit de maatschappij en samenwerkingspartners binnen het werkveld. Met de huidige 
kennis en ervaring, een ervaren en betrokken team, een groot vrijwilligersbestand en een uitgebreid 
netwerk in Rotterdam, heeft Hoedje van Papier laten zien in staat te zijn om creatief en efficiënt 
projecten en methodieken te ontwikkelen en uit te voeren op het vlak van non-formeel onderwijs. Alle 
projecten zijn gericht op de activering van kwetsbare doelgroepen in de samenleving en het 
bevorderen van optimale participatie door middel van methodieken en educatieprojecten.  
 
We streven ernaar dat eind 2015 de volgende activiteiten uitgevoerd zijn: 

 Er zijn gedurende het gehele jaar mediaworkshops uitgevoerd i.s.m. Pameijer, genaamd 

Pameijer TV. 

 Er zijn maximaal 6 workshops i.s.m. House of Hope zijn uitgevoerd op verschillende locaties, 

waarbij er een combinatie is gemaakt tussen computercursussen en de inzet van media. 

 Er heeft een kinderdebat plaatsgevonden tijdens de Week van Het Vergeten Kind. 

 Er zijn een jongeren- en kinderraad  opgezet en uitgevoerd i.s.m. Stichting Het Vergeten Kind.  

 Een team kinderreporters heeft verslag gelegd van de Week van Het Vergeten Kind. 

 In het kader van de Tovertuintour zijn 15 eendaagse workshops uitgevoerd die i.s.m. Stichting 

Het Vergeten Kind  op locatie zijn georganiseerd. 

 Er is een Vergeten Kind Festival georganiseerd i.s.m. Stichting Het Vergeten Kind en stichting 

En…actie! 

 Er zijn wekelijks colleges op zondag uitgevoerd i.s.m. de Pendrecht Universiteit. 

 De Zomerschool is uitgevoerd i.s.m. de Pendrecht Universiteit. 

 Er zijn voorleestrajecten uitgevoerd bij alle groepen van de verschillende basisscholen die deel 

uitmaken van de Pendrecht Universiteit. 

 Er is een Kinderraad uitgevoerd i.s.m. de Pendrecht Universiteit. 
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 In samenwerking met de mannenopvang in de vier grote steden is een magazine samengesteld 

en is er een video geproduceerd met input vanuit cliënten en bekende Nederlanders. 

 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en behoeften van de cliënten van Arosa voor 

de ontwikkeling en uitvoer van een op maat traject met kinderen en volwassenen. Indien 

gewenst en haalbaar wordt deze pilot uitgevoerd. 

 Er zijn verschillende media- en taaltrajecten in opdracht van Woonstad uitgevoerd. 

 Er is een lustrum georganiseerd voor de stichting PAZ-Holandesa. 

 Er wordt meer vraaggericht gewerkt en er is op dat vlak een duidelijke afstemming tussen de 

directie en de medewerkers relatieonderhoud, kwartiermakerschap en fondsenwerving aan 

de ene kant en de programmalijn Rotterdamse Maatschappelijke Projecten aan de andere 

kant. Er zijn diverse Rotterdamse Maatschappelijke Projecten uitgevoerd bij verschillende 

opdrachtgevers (o.a. Agnesschool). 

 
6. Programmalijn Pasa la Voz – Peru 

 
Hoedje van Papier heeft haar basis in Peru. Met het project Pasa la Voz vormt zij sinds 2005 een netwerk 
van lokale organisaties die zich richten op kinderen in achterstandsituaties, zoals kinderen die veelal op 
straat leven, in opvanghuizen verblijven of al op 8-jarige leeftijd moeten werken om het gezin te helpen. 
Kinderen van deze organisaties komen naar Pasa la Voz om deel te nemen aan creatieve en praktische 
workshops.  
De kinderen leren hier meer voor zichzelf en hun omgeving op te komen en zelf actie te ondernemen om 
hun levensomstandigheden te verbeteren. De workshops hebben als eindresultaat een eigen 
kinderstraatkrant, videodocumentaires en theaterstukken. Reacties die wij van de begeleiders van de 
kinderen in Peru hebben ontvangen zijn uitermate positief. Volgens hen zijn de kinderen reeds na een 
paar maanden assertiever, extraverter en socialer. Zij hebben een groter zelfvertrouwen en durven 
duidelijker hun mening te uiten. Ze zijn minder verlegen, maken makkelijker vrienden en durven met 
meer gemak deel te nemen aan sociale activiteiten. Het succes van de projecten in Peru was uiteindelijk 
de aanleiding om in 2007 ook in Rotterdamse aandachtwijken van start te gaan met mediaprojecten. 
 
Pasa la Voz organiseert ook cursussen gericht op deskundigheidsbevordering voor leidinggevenden en 
personeel van de organisaties uit haar netwerk. Vanuit de cursussen kwam duidelijk de noodzaak naar 
voren om de medewerkers die actief zijn binnen het non-formele onderwijs te organiseren in een 
beroepsgroep, waardoor hun werk erkend wordt, hun werkomstandigheden kunnen worden verbeterd  
en er ook mogelijkheden geschapen kunnen worden om de beroepsgroep beter op te leiden voor het 
belangrijke werk dat zij doet. De opleiding zal vergelijkbaar zijn met de sociale hbo-opleidingen CMV, SPH 
en MWD. Er wordt naar gestreefd om eind 2015 de volgende activiteiten te hebben uitgevoerd: 
 
Er wordt naar gestreefd om eind 2015 de volgende activiteiten te hebben uitgevoerd: 

 Er wordt nauw samengewerkt met 14 lokale organisaties binnen het netwerk van Pasa la 

Voz. Directies en vertegenwoordigers van 14 lokale organisaties hebben deelgenomen aan 3 

netwerkbijeenkomsten. 

 Pasa la Voz heeft namens het netwerk een actieve rol gehad binnen het bestuur van het 

netwerk Semilla Nueva en heeft 10 bijeenkomsten bijgewoond en binnen haar rol 

verschillende trainingen georganiseerd voor de deelnemende organisaties. 

 160 kinderen hebben deelgenomen aan de workshops van Pasa la Voz.  

 20 kinderwerkers hebben deelgenomen aan de cursus ‘planning van sociaal-educatieve 

activiteiten met pedagogische doelstellingen’. 

 20 kinderwerkers hebben deelgenomen aan de specialisatiecursus ‘Communicatieve 

Vaardigheden’ 
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 40 kinderwerkers hebben deelgenomen aan de specialisatiecursus ‘Sociale Vaardigheden en 

conflicthantering’ 

 Er is samen met de Universiteit in Cusco een specialisatiecursus ontwikkeld en uitgevoerd op 

het vlak van psychosociale en educatieve interventies 

 Er is educatief materiaal ontworpen in de vorm van leraren manuals, werkboeken voor 

deelnemers en video’s, voor zowel de cursussen voor kinderen als voor hun begeleiders. 

 Er is in Peru een eerste beroepsvereniging voor sociaal werkers opgericht en er is met deze 

vereniging een duidelijk programma uitgewerkt en uitgevoerd. 

 Er is een duidelijk stappenplan gedefinieerd voor het ontwikkelen van duidelijke 

beroepsprofielen, een door de overheid erkend curriculum, en de overige stappen die nodig 

zijn voor het opzetten van een formeel opleidingstraject.   

 Er is een onderzoek uitgevoerd die de noodzaak van een formeel opleidingstraject voor 

kinderwerkers onderbouwt en dat door de overheid erkend wordt als vereiste voor de start 

van een nieuw opleidingstraject. 

 De relaties met overheden, opleidingsinstituten, NGO’s en onderwijsexperts zijn verder 

uitgediept en er is samen met hen onderzocht welke rol zij kunnen spelen binnen de 

ontwikkeling en implementatie van een formeel opleidingstraject. 
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4.  Organisatiestructuur  
 

4.1. Organigram 
 

De organisatiestructuur van Hoedje van papier kan als volgt schematisch worden weergegeven: 
 

 
 
Uit het organogram wordt duidelijk dat de organisatie grofweg bestaat uit een bestuur, management, 

management ondersteunende functies en 5 programmalijnen waarbinnen coördinatoren en 

medewerkers actief zijn.  
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De programmalijnen zijn: Taal, Media, Computerwijk, Maatwerkopdrachten en Buitenland. De gehele 

organisatie wordt ondersteund door een office assistent en P.R.-medewerker. In de bijlage staan de 

functies en bijbehorende taakomschrijvingen verder uitgewerkt. 

 
4.2 Bestuur, directie & management 
 
Het bestuur van Hoedje van Papier is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de 
belangen van de Stichting. Het bestuur heeft een beleidsbepalende taak, bestaande uit:  

 Bepalen/ goedkeuren en bewaken van algemeen beleid;  

 Bepalen/ goedkeuren en bewaken van personeelsbeleid;  

 Bepalen/ goedkeuren en bewaken van inhoudelijk beleid.  
 
Daarnaast heeft het bestuur een voorwaardenscheppende taak, die bestaat uit:  

 Scheppen van voorwaarden en faciliteiten zodat de stichting haar werk kan verrichten en de 
continuïteit van de stichting is gewaarborgd;  

 Creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak;  

 Creëren van financiële mogelijkheden;  

 Een bijdrage leveren aan het imago van de stichting (ambassadeursfunctie).  
 
Het bestuur en de directeuren komen minstens vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Daarnaast 
lassen zij extra besprekingen in mocht dat wenselijk zijn. Naast het voorbereiden en het bijwonen van 
de vergaderingen worden incidenteel en afhankelijk van de bestuursfunctie extra inspanningen van 
bestuursleden gevraagd. De tijdsinvestering van bestuursleden vraagt gemiddeld 6 uur per maand. 
Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn. In de praktijk functioneert het bestuur als 
een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand. De directeur rapporteert aan het bestuur en 
toetst de huidige strategie en werkwijze voor de verdere invulling van de uitvoering. Doordat het 
bestuur haar bevoegdheden heeft gedelegeerd aan de directeur, kan het bestuur geen directe invloed 
uitoefenen op de bedrijfsvoering.  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden, die in het dagelijks leven de volgende functies vervullen: 

 Voorzitter: Dhr. Henk Kleij, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in dienst van de 
gemeente Schiedam; 

 Penningmeester/ secretaris: Dr. Pieter Piket, econoom Nationale Hogeschool voor Toerisme 
en Verkeer; 

 Algemeen lid: Dhr. Tony Fernandes, voorzitter Social Equity Foundation, voorzitter Social 
Equity Fund, voorzitter Pymecapital Latin American Fund, directeur GARC -Global Alternatives, 
Research and Consultancy; 

 Algemeen lid: Mw. Beppie Hagenaars-Baldee, teamleider Omgevingsvergunning, toezicht en 
handhaving Gemeente Lansingerland. 

 
Taken, verantwoordelijkheden en werkwijze  
Het bestuur heeft de directeur statutair gevolmachtigd voor de dagelijkse aansturing van de stichting. 
Het bestuur fungeert als sparringpartner voor de directeur van de stichting en moet goedkeuring geven 
aan de toekomstrichting die de directeur voorstelt. Ook moet financieel goedkeuring worden gegeven 
aan de begroting en de jaarrekening en heeft het bestuur een adviserende en stimulerende rol als het 
gaat om het verzamelen van inkomsten via subsidiestromen. Het bestuur is het enige orgaan dat de 
directeur uit de functie mag ontslaan.  
De directeur informeert en betrekt de bestuursleden bij de werkzaamheden van de stichting tijdens 
bestuursvergaderingen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de bestuursleden een 
managementrapportage. Op basis hiervan moeten de bestuursleden op hoofdlijnen mee kunnen 

https://www.linkedin.com/search?search=&title=Secretary%2C+Social+Equity+Foundation&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Pymecapital+Latin+American+Fund&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=GARC+-Global+Alternatives%2C+Research+and+Consultancy&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=GARC+-Global+Alternatives%2C+Research+and+Consultancy&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-exp-company-name
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denken en kunnen klankborden over vernieuwing en professionalisering en de bedrijfsvoering van de 
stichting. Bovendien bewaakt het bestuur dat nieuwe ideeën en plannen binnen de kaders van de 
gekozen strategie passen. De secretaris schrijft de notulen van de vergadering.  
 
Bevoegdheden van het bestuur zijn voorts: 

- Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken;  
- Aangaan van verbintenissen met derden;  
- Vertegenwoordiging van de stichting naar buiten;  
- Benoeming, schorsing en eventueel ontslag van directie.  

 
Het profiel van de bestuursleden kenmerkt zich door:  

 durven de verantwoordelijkheid te nemen voor de stichting en het personeel;  

 onderschrijven van de doelstellingen van de organisatie en het hebben van een brede 
belangstelling op de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de stichting;  

 staan achter de huidige strategie en werkwijze;  

 het hebben van een gezonde positieve kritische houding;  

 interesse hebben in de samenwerkingsverbanden ten behoeve van het bewaken van de 
ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn;  

 het hebben van affiniteit met werken met kinderen en jongeren en zich kunnen verplaatsen in 
de leefwereld van kinderen en jongeren;  

 zich bij voorkeur in deze belangstelling worden ondersteund door hun ervaring met en/of 
inzicht op dit gebied;  

 het zijn van betrokken bestuurders en representatief zijn voor de doelstellingen van de 
stichting;  

 hebben van visie op het besturen op afstand en bij voorkeur hebben van ervaring met en 
inzicht in beleidsmatige en bestuurlijke processen;  

 hebben van affiniteit met de verschillende doelgroepen waarmee en waarvoor de stichting 
werkt;  

 hebben van een visie op ervaringsdeskundigheid, empowerment, cliëntparticipatie en 
vermaatschappelijking;  

 bekendheid met politieke verhoudingen, de cliëntenorganisaties/-bewegingen en 
voorzieningenstructuur in de regio Rotterdam;  

 beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden;  

 Hebben van persoonlijke ervaring in het werkgebied.  
 
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 
Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Directie en medewerkers 
ontvangen een salaris dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er is 
geen pensioenvoorziening voor de medewerkers. Medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding 
voor woon-werkverkeer en, afhankelijk van de functie, een mobiele telefoon van de zaak. 
 
Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 
Het bestuur van Hoedje van Papier bestaat uit vijf bestuursleden. Overeenkomstig de statuten worden 
zij  benoemd door het voltallige bestuur voor een periode van vijf jaar, vastgelegd in een rooster van 
aftreden. Op 11 januari 2012 hebben twee bestuursleden hun termijn verlengd met vijf jaar en zijn 
drie nieuwe bestuursleden aangetreden, ook voor de periode van vijf jaar.  
Een jaar voorafgaand aan het aftreden van bestuursleden kunnen bestuursleden en directie nieuwe 
kandidaten aandragen. Bij een meerderheid van drie stemmen zullen zij worden uitgenodigd voor een 
gesprek waarbij het voltallige bestuur en de directeur aanwezig zullen zijn.  
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Directie 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het team, binnen de kaders zoals die door 
het bestuur worden vastgesteld. De directie bestaat uit een algemeen directeur en financieel directeur. 
Het bestuur is vervolgens eindverantwoordelijk voor het door de directie gevoerde beleid.  
 
De algemeen directeur en zakelijk leider werken nauw samen met de medewerkers relatiebeheer en 

kwartiermakerschap en de medewerkers geldwerving. Vanaf medio 2015 zal hier waarschijnlijk een 

coördinator projecten aan worden toegevoegd, omdat de algemeen directeur haar taken dan meer 

van op afstand zal gaan uitvoeren. De coördinator projecten zal dan als een soort ‘bedrijfsleider’ de 

dagelijkse leiding op zich nemen. De directie en de coördinator projecten vormen dan gezamenlijk het 

management van Hoedje van Papier.  In een aantal gevallen zullen de medewerkers relatiebeheer en 

kwartiermakerschap en fondsenwerving aansluiten bij managementoverleg. 

 

 
 
4.3. Opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid 
 
Opstellen van het beleid 
 
Strategisch beleid 
Voor Hoedje van Papier wordt elke 3 jaar een strategisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat 
omschreven wat de lange termijn doelstellingen van de stichting zijn en hoe we deze in grote lijnen 
denken te bereiken. Vaak wordt voorafgaand hieraan een SWOT-analyse (analyse van sterke en 
zwakke punten en van de mogelijkheden en bedreigingen) gemaakt, van waaruit de lijnen voor de 
komende jaren worden vormgegeven. De doelstelling en kernwaarden van de stichting blijven daarbij 
uitgangspunt. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met zowel interne als externe 
factoren. Dit strategisch beleidsplan wordt door het bestuur en het management gezamenlijk 
opgesteld. Vervolgens wordt dit door de algemeen directeur uitgewerkt. 
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Strategisch jaarplan 
Ongeveer halverwege elk kalenderjaar wordt er door het management en het management 
ondersteunend personeel overlegd over de concrete plannen van de stichting voor het komende jaar. 
Dit zijn plannen waarin voor een kalenderjaar wordt omschreven hoe er concreet invulling wordt 
gegeven aan het strategisch beleid. Daarbij wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de 
mogelijkheden, zowel intern als extern. Van tevoren worden de nodige informatie en ideeën 
geïnventariseerd bij de projectcoördinatoren, zodat alle ideeën vanuit de praktijk kunnen worden 
meegenomen bij het opstellen van het jaarplan.  
 
In het strategisch jaarplan wordt vastgesteld naar welke doelen er in dat jaar wordt gestreefd. De 
concrete plannen worden door de algemeen directeur in samenspraak met de coördinatoren op 
inhoudelijk vlak uitgewerkt in de vorm van een strategisch jaarplan, waarin per programmalijn 
concrete doelen op hoofdlijnen staan uitgewerkt. Programmalijnen zijn bijvoorbeeld Taal, Media, 
Computerwijk, Maatwerkopdrachten en Buitenland, maar bijvoorbeeld ook Structuren en bestendigen 
nieuwe organisatie-opzet en Ontwikkelen van een lange termijnvisie. De financieel directeur werkt de 
plannen uit op financieel vlak in de vorm van een jaarbegroting.  
 
De directie legt het strategisch jaarplan vervolgens ter goedkeuring voor aan het bestuur. Zodra het 
bestuur akkoord is met het plan, kan deze worden uitgewerkt in een operationeel plan. In het 
jaarverslag wordt het strategisch jaarplan voor het komende jaar als verplichte bijlage opgenomen. 
 
Operationeel plan 
In een operationeel plan worden de te behalen doelen per programmalijn verder uitgewerkt. Deze 
doelen kunnen vervolgens weer worden opgesplitst in concrete activiteiten en doelen, een 
tijdsplanning en eindverantwoordelijken. Het plan bestaat uit programmalijnen op management 
ondersteunend en op projectuitvoerend vlak: 
 

 Op management ondersteunend vlak is de algemeen directeur verantwoordelijk voor het 
verder uitwerken van de programmalijnen in samenspraak met de eindverantwoordelijken.  

 Op projectuitvoerend vlak zijn de programmacoördinatoren verantwoordelijk voor het verder 
uitwerken van hun eigen programmalijn. Zij gebruiken daarbij de input van de overige 
medewerkers. Het operationele plan wordt door de coördinatoren samen met de 
medewerkers uitgewerkt en uitgevoerd. 

 
Monitoring & evaluatie 

 Teamvergadering en coördinatorenoverleg 
Het beleid en de uitvoering daarvan wordt op verschillende niveaus gemonitord (uitvoer van de 
activiteiten) en geëvalueerd (resultaten van activiteiten en doelstellingen). Monitoring van de 
activiteiten vindt plaats per programmalijn met behulp van het operationeel plan en wordt uitgevoerd 
door de projectcoördinatoren samen met de projectmedewerkers. De wekelijkse teamvergaderingen 
zijn hiervoor een goede gelegenheid. Vervolgens komen de projectcoördinatoren maandelijks bijeen 
met de algemeen directeur, zodat ook zij op de hoogte is van de voortgang in grote lijnen van de 
verschillende activiteiten per programmalijn. Ook kunnen de coördinatoren zo op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen binnen de verschillende programmalijnen.  
 

 Managementoverleg 
Het management komt zes keer per jaar samen om de interne voortgang en de externe ontwikkelingen 
te bespreken en op elkaar af te stemmen. Op basis van de evaluatie tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen eventueel beslissingen worden genomen om activiteiten aan te scherpen, doelen bij te stellen 
of organisatorische aanpassingen te doen. Twee keer per jaar gaat het management naar de hei voor 
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de managementbijeenkomst. Op de hei kan meer tijd worden besteed aan de tussentijdse evaluatie 
en het aanpassen van de lopende jaarplannen of het opstellen van de plannen voor het komende jaar. 
Ook kunnen de strategische plannen op lange termijn (3 jaar) onder de loep worden genomen, mocht 
dat van toepassing zijn. De informatie uit het Coördinatorenoverleg is hierbij van groot belang. In 
sommige gevallen zullen de medewerkers relatiebeheer & kwartiermakerschap en fondsenwerving bij 
het managementoverleg aansluiten. 
 

 Bestuursvergaderingen 
De directie rapporteert elk kwartaal aan het bestuur over de voortgang per programmalijn en de 
financiële stand van zaken. Ook doen zij aanbevelingen aan het bestuur voor eventuele veranderingen 
t.a.v. het jaarplan mocht dit wenselijk of noodzakelijk zijn. Het bestuur kan deze vervolgens wel of niet 
goedkeuren. Aan het eind van het jaar worden de jaarresultaten op inhoudelijk en financieel vlak 
vastgelegd in het jaarverslag en de jaarrekening. 
 
Elke drie jaar wordt er overlegd met het bestuur om de lange termijn strategische plannen te evalueren 
en nieuwe plannen op te stellen. Hiervoor kunnen het management en het bestuur extra 
vergaderingen inlassen. 
 

 Teamdagen & projectsessies 
Omdat het management het belangrijk vindt om op de hoogte te zijn van de ideeën en bevindingen 
van de coördinatoren en medewerkers en om hiermee rekening te houden bij het vormgeven en 
uitvoeren van het beleid, wordt er 2 keer per jaar een teamdag georganiseerd. Tijdens de teamdag 
zullen o.a. de doelstellingen en resultaten van de stichting worden geëvalueerd. Ook kunnen ideeën 
worden geïnventariseerd die van belang zijn voor de inhoud en voortgang van bestaande en eventuele 
nieuwe activiteiten. Deze ideeën kunnen vervolgens worden meegenomen bij het opstellen van het  
strategische jaarplan.  
 
Naast de teamdagen die voor het gehele team worden georganiseerd, wordt er jaarlijks ook een 
projectsessie per programmalijn georganiseerd. Tijdens deze projectsessie kan het team dat 
verantwoordelijk is voor de programmalijn samen met de algemeen directeur (en op langere termijn 
de coördinator projecten) nadenken over de inhoud en organisatie van het specifieke project. De 
projectsessie vindt plaats op een plek buiten het kantoor, is bedoeld om even afstand te nemen van 
de dagelijkse gang van zaken en biedt ruimte om creatief na te denken over mogelijke inhoudelijke 
verbeteringen, toekomstmogelijkheden, samenwerking binnen het team, etc. Ook deze ideeën helpen 
het management weer om beslissingen te nemen op strategisch niveau. Meer praktische zaken kunnen 
natuurlijk meteen door het team worden geïmplementeerd. 
 

 Persoonlijke Ontwikkelingscyclus 
Op persoonlijk niveau wordt ook geëvalueerd hoe elke medewerker een bijdrage levert aan de 
doelstellingen en kernwaarden van Hoedje van Papier. Hiervoor wordt jaarlijks een tweetal gesprekken 
met iedere medewerker gevoerd, bestaande uit een functionerings- en een beoordelingsgesprek.  
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Overzicht van het beleid 
Bovenstaande informatie t.a.v. het beleid wordt in onderstaand schema weergegeven: 
 

 

 
5. Beheer en besteding vermogen  
 
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren zijn financiële middelen nodig. HvP werft hiervoor op 
verscheidene manieren gelden en voert daarnaast projecten uit in opdracht, tegen betaling. De 
fondswerving van de afgelopen jaren kenmerkte zich door de volgende speerpunten:  

- Inzetten op een toenemende bijdrage van de gemeentelijke overheid. De gemeente heeft ten 
slotte een direct voordeel van ons werk. 

- Bouwen aan structurele relaties met de overheid, eerst op deelgemeentelijk vlak en na de 
herinrichting (en daarmee het verdwijnen van de deelgemeentes) op centraal gemeentelijk 
vlak en de nieuwe gebiedscommissies.  

- Bouwen aan een lange termijn relatie met fondsen. Dit is gedeeltelijk gelukt op basis van 
nieuwe projectplannen en deels door elk jaar goede resultaten te laten zien. 

- Voortdurend betrekken van nieuwe fondsen bij ons werk, o.a. door middel van 
fondsaanvragen voor afgebakende activiteiten en deelprojecten. 

- Contacten leggen met vermogende particulieren via charity managers van het bankwezen. 
- Toenemende betrokkenheid van bedrijfsleven en particulieren creëren.  

 
Door bezuinigingen bij de overheid en de uitbesteding van het gemeentelijk welzijnswerk aan grote 
zorg- en welzijnsaanbieders, wordt de overheidsfinanciering voor de komende jaren anders ingericht. 
Het cluster MO zal voor Hoedje van Papier de belangrijkste gesprekspartner zijn binnen de gemeente 
Rotterdam. Hier zijn vanaf 2014 verschillende diensten (zoals dienst Jeugd & Onderwijs, Activering & 
Welzijn) ondergebracht. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden voor samenwerking met het 
Cluster Werk en Inkomen. Dit aangezien we de ambitie hebben om zoveel mogelijk mensen actief te 
betrekken bij onze projecten en ook kortdurende werklozen bijvoorbeeld de kans willen bieden zich 
actief in te zetten voor onze projecten. 
 
Ook het deelgemeentelijk bestel is op de schop gegaan in 2014. HvP volgt de ontwikkelingen op de 
voet, met als inzet om vroegtijdig aan te haken bij de (nieuwe) welzijnsaanbieders die actief zijn of 
zullen worden in ons werkgebied.  
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Voor alle andere partijen geldt dat we de relaties verder willen onderhouden of willen ontwikkelen. 
Oftewel, met fondsen, welzijnspartners, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, bedrijven en 
andere mogelijk interessante partijen wordt onderzocht hoe de financiering van de stichting gespreid 
en gezond te houden. 
 
Beleggingsbeleid 
Overtollige liquide middelen worden aangehouden op risicoloze spaarrekeningen bij solide 
bankinstellingen. Van enige vorm van belegging is aldus geen sprake. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers worden ingezet als uitvoerders, ondersteuning en begeleiding bij diverse activiteiten van 
Stichting Hoedje van Papier. Zij worden via de vrijwilligerscoördinatoren geselecteerd en tekenen 
vervolgens een vrijwilligersovereenkomst waarin rechten en plichten, taken en data worden 
vastgelegd. Alle vrijwilligers die aan de slag gaan bij Hoedje van Papier zijn verplicht om voorafgaand 
aan hun werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Voor de vrijwillige inzet 
ontvangen de vrijwilligers een kleine vrijwilligers-/onkostenvergoeding:  

 Bij de media-activiteiten ontvangen de vrijwilligers een vergoeding in de vorm van een 
tegoedbon van € 50 per persoon na afronding van de werkzaamheden; 

 Bij de VoorleesExpress ontvangen vrijwilligers die voorlezen bij een gezin € 40 in de vorm van 
tegoedbonnen. De coördinatoren die de vrijwillige voorlezers aansturen ontvangen per gezin 
waar wordt voorgelezen € 70 aan vrijwilligersvergoeding. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers 
een abonnement bij de bibliotheek; 

 Bij Computerwijk ontvangen de vrijwillige docenten €10 per les en de vrijwillige coördinatoren 
€40 per traject dat zij begeleiden. 

 Bij de voorleesactiviteiten voor de klas en andere kortlopende projecten geldt dat vrijwilligers 
een vergoeding krijgen, afhankelijk van hun leeftijd en ervaring. 

 
Op dit moment zijn wij bezig met het opstellen van een eenduidig beleid t.a.v. de 
vrijwilligersvergoedingen. De vergoedingen zullen worden afgestemd op de leeftijd, ervaring en 
geleverde inspanning van de vrijwilligers. Ook zal binnen het beleid aandacht worden geschonken aan  
de verschillende situaties van waaruit mensen vrijwilligerswerk doen. Zo hebben we te maken met 
studenten en werkende mensen die het vrijwilligerswerk erbij doen, maar ook met mensen die in de 
ww of bijstand zitten. Voor al deze mensen gelden weer andere regels en voorwaarden, waar we als 
stichting graag rekening mee houden.  

 
Naast vrijwilligers werkt Hoedje van Papier met stagiairs. Ook zij worden ingezet als ondersteuning en 
begeleiding bij incidentele activiteiten. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor de vrijwilligers. 
Daarnaast kunnen stagiairs voor langere periode werkzaam zijn bij Hoedje van Papier, waarbij zij ook 
ondersteuning bieden bij dagelijkse werkzaamheden op kantoor. Stagiairs die een half jaar of een jaar 
meerdere dagen per week werkzaam zijn voor Hoedje van Papier ontvangen daarvoor een 
stagevergoeding van € 150,00 per maand.  
 
6.  Financiële organisatie en vermogensbeheer 
 
6.1 Financiële organisatie  
Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid. Zij werkt hierin nauw samen 
met de directie. Meerdere keren per jaar worden de financiën door het bestuur besproken. De 
uitvoerende taken aangaande de financiën zijn gedelegeerd aan de financieel directeur.  
 
De meerjarige begroting wordt opgesteld door de algemeen en financieel directeur. De begroting 
bestaat uit een kosten- en dekkingsplan.  
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De begroting wordt in nauw overleg met de penningmeester opgesteld en jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld. Vier keer per jaar krijgt het bestuur een overzicht van de actuele financiële situatie.  
 
De dagelijkse aansturing en projectbewaking ligt in handen van de algemeen directeur. De algemeen 
en financieel directeur zijn door het bestuur gemandateerd om de dagelijkse financiële zaken te 
regelen en grotere uitgaven te doen voor Hoedje van Papier. De kaders hiervoor zijn via een volmacht 
van het bestuur vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.  
 

 
 
 
De algemeen en financieel directeur zijn beiden betalingsbevoegd. Voordat de facturen ter betaling bij 
een van hen aankomen, worden deze eerst geaccordeerd door de financieel medewerkers en 
gecontroleerd door de operationeel coördinator. De medewerker financiën beoordeelt, waar nodig in 
overleg met de projectcoördinatoren de facturen en declaraties op juistheid. De betalingen worden, 
na akkoord van de medewerker financiën, klaargezet voor betaling door de office assistent (die ook de 
functie van administratief medewerker vervult). De financieel directeur doet tot slot de laatste 
controle en geeft definitief akkoord op de betaling. Zo kunnen de betrokkenen elkaar dus controleren, 
om zo het vier-ogen principe te waarborgen. De financieel directeur stuurt maandelijks een overzicht 
van alle betaalde rekeningen naar het boekhoudkantoor. Deze worden verwerkt in een 
boekhoudprogramma van waaruit de jaarrekening kan worden samengesteld. Het boekhoudkantoor 
stuurt per kwartaal een overzicht van de actuele financiële gegevens. Deze financiële gegevens worden 
gerapporteerd aan het bestuur. Voor kleine uitgaven is één persoon verantwoordelijk voor de kas. 
Deze persoon houdt het kasboek bij en draagt zorg voor een juist overzicht van de kas. Rapportage 
vindt per kwartaal plaats. De jaarlijkse controle van de financiële jaarcijfers wordt op basis van de 
Richtlijn 650 uitgevoerd door een erkend registeraccount. Deze vorm van controle is voor 
fondsenwervende instellingen de zwaarst mogelijke controlevorm.  
 
6.2 Fondsenwerving 
De fondsenwerving voor de organisatie wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de 
algemeen en financieel directeur en de medewerkers relatiebeheer en fondsenwerving. De algemeen 
en financieel directeur rapporteren periodiek over de voortgang van geldwerving aan het bestuur. De 
algemeen directeur (in sommige gevallen) en de medewerkers relatiebeheer en fondsenwerving (in de 
meeste gevallen) zijn vanuit Hoedje van Papier het gezicht naar de subsidieverstrekkers.  
 

6.3 Vermogensbeheer 
Hoedje van Papier streeft er naar om met een toenemende begroting ook het eigen vermogen mee te 
laten groeien. De maandelijkse kosten voor de financiering van alle activiteiten, personeel en 
organisatie worden steeds hoger, zodat meer eigen vermogen nodig is om de continuïteit van de 
Stichting te kunnen waarborgen. Het eigen vermogen wordt gevormd door de continuïteitsreserve.  
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Continuïteitsreserve  
Om de financiële kwetsbaarheid van Hoedje van Papier te verkleinen wil zij, mede op aanraden van 
het accountantskantoor, op termijn een in hoogte toenemende continuïteitsreserve aanleggen. De 
continuïteitsreserve mag volgens de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) maximaal 1,5 
maal de jaarlijkse kosten zijn. Deze factor komt bij Hoedje van Papier momenteel niet uit boven de 
0,15 waarmee wij ruimschoots onder de norm van de VFI zitten. De richtlijn van de VFI is inmiddels 
ook opgenomen binnen het CBF-keur (Centraal Bureau voor Fondswerving), waaruit blijkt dat deze 
rekenregel op breed draagvlak kan rekenen. Het is de intentie van Hoedje van Papier om in de 
komende jaren de continuïteitsreserve op te bouwen naar tenminste 0,5.  
 
Belangrijkste aanleidingen voor het creëren van deze reserve zijn:  

 Fondsen en subsidies worden steeds vaker gedeeltelijk uitgekeerd, waarbij het restdeel later 
o.b.v. de eindrapportage over het verstreken boekjaar wordt uitgekeerd (4 tot 6 maanden 
later);  

 Besluitvorming van fondsen en subsidiërende instanties laten soms lang op zich wachten; 
regelmatig valt een besluit over de aanvraag pas als het nieuwe exploitatiejaar al enige tijd 
loopt (leidt tot voorfinanciering en afbreukrisico als de aanvraag alsnog wordt afgewezen);  

 Het kan gebeuren dat fondsaanvragen worden afgewezen of gedeeltelijk worden toegekend; 
het is dan veelal niet meer mogelijk om op korte termijn elders financiële dekking te vinden.  

 
De continuïteitsreserve van Hoedje van Papier heeft dus als doel om de doorlopende kosten (langere 
termijn) van de organisatie te kunnen betalen als bepaalde inkomsten, om welke reden dan ook, 
mochten wegvallen of later worden uitgekeerd.  
 
7.  Bijlagen 
 
- Functies en taakverdelingen 
- Statuten 
- Uittreksel Kamer van Koophandel 
- Directiereglement 
- Volmacht 

 
 



Taken en functies 2014-2015 

 

Directeur 

 Voorbereiding en eindsamenstelling van het algemeen beleid, het strategisch en financieel plan 
dat door het bestuur is goedgekeurd; 

 Bijwonen driemaandelijkse bestuursvergadering. Per kwartaal schriftelijke terugkoppeling naar 
en verantwoording afleggen aan het bestuur; 

 Klankbord voor financieel directeur bij het nemen van organisatie brede beslissingen; 

 Product- en methodiekontwikkeling en kwaliteitsbewaking binnen het strategisch beleid, voor 
Peru en Rotterdam; 

 Aansturing en monitoring van operationeel plan op hoofdlijnen; 

 Aanleveren van relevante informatie vanuit het management aan de projectcoördinatoren en 
het up to date houden van de interne informatie betreffende algemeen en personeelsbeleid; 

 Aansturing van de projectcoördinatoren op hoofdlijnen, belangrijke vragen en nieuwe 
voorstellen doornemen en goedkeuren. Vanaf oktober geldt dit ook voor de nieuwe coördinator 
projecten; 

 Eindredactie van projectplannen t.b.v. financiering i.s.m. financieel management; 

 Controle van en eindverantwoordelijkheid over tussen- en eindrapportages en 
jaarverslaglegging; 

 Eindcontrole totaalbegroting en projectbegrotingen; 

 Voeren van functionerings- en eindbeoordelingsgesprekken; 

 Uitvoer personeelsbeleid: ondersteuning bij samenstelling en evaluatie POP’s, tussentijdse 
gesprekken personeel, organisatie teamdagen, continu aanspreekpunt personeel, contact Arbo. 

 

Financieel directeur 

 Leveren van input voor dagelijks beleid, financieel en organisatorisch; 

 Leveren van input voor bestuursvergaderingen en relevantie bijeenkomsten aan directeur; 

 Klankbord voor algemeen directeur bij het nemen van organisatie brede beslissingen; 

 Eindbeslisser in geval van totale afwezigheid algemeen directeur; 

 Klankbord voor coördinator projecten (vanaf het moment dat algemeen directeur vanuit Peru 
gaat werken); 

 Aansturing medewerker financieel management en office assistent op gebied van financiële 
zaken; 

 Financiële planning & monitoren begrotingen en dekking Rotterdam en Peru; 

 Eindcontrole tussentijdse financiële rapportages en financiële eindverslaglegging; 

 Opstellen projectafrekeningen en jaarrekening (samen met externe boekhouder en accountant); 

 Debiteuren en crediteurenbeheer; 

 Salarisadministratie; 

 Samenstelling van dekkingsplan voor totaalbegroting en projectbegrotingen voor Rotterdam en 
Peru (in overleg met netwerker & geldwerver); 

 Eindredactie van projectplannen t.b.v. financiering i.s.m. directeur; 

 Controle op taken medewerker financieel management (budgetbeheer, verantwoordingen 
fondsen e.d.);  

 Planning en coördinatie van de uitvoering van fondsen-, subsidie- en sponsorwerving voor 
Rotterdam en Peru; 

 Eindcontrole bij samenstelling van vacatures, voeren van sollicitatiegesprekken en verzorging 
van personeelscontracten; 

 Kantoorbeheer apparaten en machines. 



 

Netwerker/ Geldwerver 

 Voeren van gesprekken met mogelijke financiers; 

 Redactie aanvragen medefinanciering in overleg met algemeen en financieel directeur en met 
de projectcoördinatoren; 

 Netwerkonderhoud en -ontwikkeling key accounts en eerste selectie van nieuwe 
samenwerkingspartners; 

 Vooronderzoek in Rotterdam en andere steden t.a.v. mogelijke nieuwe projecten en acquisitie 
nieuwe ‘franchise-projecten’. 
 

Medewerker financieel management 

 Verzamelen informatie (zowel inhoudelijk als financieel) voor en mede samenstellen van 
jaarverslagen/jaarrekeningen, projectplannen/projectbegrotingen, tussen- en eindrapportages 
en andere notities; 

 Samenstelling totaalbegroting en projectbegrotingen (in overleg met financieel directeur); 

 Overzicht bijhouden van beschikkingen en toegekende fondsen en de bijbehorende 
eindverantwoordingen; 

 Monitoren van proces van naleving voorwaarden van fondsen;  

 Monitoren van de lopende projectbegrotingen en aanlevering informatie aan management; 

 Controleren en goedkeuren van offertes, contracten en facturen (opgesteld door de 
medewerkers) 

 Opstellen van maandelijkse facturen, betalingen hiervan bijhouden, eventuele herinneringen 
opstellen; 

 Archiveren beschikkingen en afhandelingsschema samenstellen en monitoren. 
 

Coördinator projecten (per 1 oktober 2014) 

 Coördinatie, aansturing en terugkoppeling vast en tijdelijk personeel en eventuele freelance 
projectmedewerkers;  

 Samenstelling, bewaking en uitvoering van operationeel plan op activiteitenniveau en 
aanspreekpunt voor eventuele vragen en problemen voor de prjectcoördinatoren en overige 
medewerkers die niet onder een projectcoördinator werken of voor vragen of problemen die 
niet via de coördinatoren kunnen worden opgelost; 

 Verlengstuk van algemeen directeur wanneer deze vanuit Peru gaat werken; 

 Klankbord voor financieel directeur bij totale afwezigheid van algemeen directeur; 

 Voeren van sollicitatie-, functionerings- en eindbeoordelingsgesprekken; 

 Voeren van gesprekken met mogelijke financiers in overleg met netwerker; 

 Bijwonen netwerkbijeenkomsten, beurzen, seminars en trainingen Rotterdam en landelijk; 

 Planning en monitoren van pr en communicatieactiviteiten. 
 

Projectcoördinatoren 

 Samen met de algemeen directeur (en per 1 oktober met de coördinator projecten) 
samenstellen van het strategisch jaarplan voor de eigen programmalijn; 

 Opstellen, coördineren en uitvoeren operationeel plan voor eigen programmalijn; 

 Bijhouden organisatiemanual/ handboek eigen programmalijn; 

 Organiseren van projectsessies en het doorontwikkelen van de projecten binnen de eigen 
programmalijn; 



 Team aansturen, monitoren van proces, aanspreekpunt voor projectmedewerkers bij vragen en 
problemen en geven van inhoudelijke input; 

 Bijhouden overuren vrije dagen, vakanties en ziekmeldingen van de projectmedewerkers; 

 Bijhouden projectbegroting en aanpassen operationeel plan aan de hand van de stand van 
zaken geldwerving i.o.m. de algemeen directeur; 

 Verkennende gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners; 

 Netwerkonderhoud en -ontwikkeling key accounts en eerste selectie van 
samenwerkingspartners; 

 Zoeken naar mogelijke opdrachten en voeren van oriënterende gesprekken en vervolgens 
uitwerken van ideeën naar uitvoerbare projecten; 

 Werven en begeleiden van stagiairs; 

 Bijwonen relevante overleggen, netwerkbijeenkomsten, beurzen, seminars en trainingen en 
verzorgen van activiteiten op evenementen (organisatiebreed); 

 Voorzitten/ bijwonen van wekelijkse teamvergaderingen; 

 Contacten leggen en afspraken vastleggen met scholen, welzijnsinstellingen en/of andere 
afnemers; 

 Continu aanspreekpunt voor externen (deelnemers, partners, afnemers) inzake uitvoering eigen 
programmalijn; 

 Accorderen facturen en aanleveren van conceptoffertes en -contracten aan management; 

 Aanleveren inhoudelijke informatie voor tussentijdse en eindrapportages aan medewerker 
financieel management; 

 Eindverantwoording PR voor de eigen programmalijn (eigen website actualiseren, Facebook 
bijhouden, nieuwsberichten doorgeven aan P.R.-medewerker en informatie aanleveren voor de 
nieuwsbrief); 

 ICT beheer (signalerende functie en doorverwijzen); 

 Begeleiding franchisepartners (programmalijn Media); 
 

Coördinator Buitenland 

 Samenstelling en monitoren srategisch en operationeel plan Peru en andere landen; 

 Coördinatie uitvoering activiteiten in Peru en andere landen; 

 Voeren van gesprekken met belangrijke medefinanciers voor buitenlandprojecten; 

 Aanleveren informatie tussenrapportages en jaarverslag; 

 Bijwonen beurzen, seminars en trainingen internationaal; 

 Werkreizen. 
 

Projectmedewerkers CW 

 Directe ondersteuning bieden aan projectcoördinator Computerwijk; 

 Planning activiteiten updaten; 

 Zorgdragen voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de cursussen: roosters 
maken, peilen van de trainingsbehoefte van docenten; 

 Administratie/registratie docenten/cursisten/cursuslocaties; 

 Materiaal; zorgen dat alles op het juiste moment op de juiste locatie is, dat materiaal op tijd 
wordt besteld, printen huiswerkbladen, afspraken over bewaren materiaal op locatie maken; 

 Werven en intakes docenten en organiseren trainingen voor de docenten; 

 Administratie docenten: afspraken vastleggen, in database zetten, aanwezigheid bijhouden, 
declaraties, evaluatieformulieren en certificaten; 

 Begeleiden, instrueren, coachen, motiveren van docenten; 



 Leidinggeven aan docenten door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de cursussen 
Computerwijk te controleren en te coördineren; 

 Organiseren informatie-uitwisseling onder vrijwilligersdocenten door groeps- en 
themabijeenkomsten te organiseren (en te leiden); 

 Evaluatiebijeenkomsten met docenten organiseren en uitwerken; 

 Cursisten te woord staan/vragen beantwoorden; 

 Administratie cursisten: in database zetten, aanwezigheid bijhouden, betalingen bijhouden, 
evaluatieformulieren en certificaten; 

 Problemen oplossen die zich voordoen tijdens uitvoering van de projecten; 

 Computerwijk vertegenwoordigen bij lokale evenementen, zoals vrijwilligersmarkten en 
netwerkbijeenkomsten en organisatie lokale evenementen. 
 

Projectmedewerker Media 

 Directe ondersteuning bieden aan projectcoördinator media; 

 Contacten leggen en afspraken vastleggen met vakkrachten; 

 Planning activiteiten updaten; 

 Problemen oplossen die zich voordoen tijdens uitvoering van de projecten; 

 Aanleveren van concept contracten aan coördinator media; 

 Versturen van overeenkomsten; 

 Aanleveren van informatie voor benodigde apparatuur aan de projectcoördinator; 

 Bijwonen netwerkbijeenkomsten, beurzen, seminars en trainingen Rotterdam; 

 Actualiseren en bijhouden van Wijktijgersite; 

 Uploaden filmpjes (updaten database) op website en algemeen onderhoud hiervan;  

 Praktische ondersteuning  van organisatie intervisies en andere evenementen. 
 

Projectmedewerkers  VLE 

 Uitwerken actieplan per gebied en per seizoen en voorleggen aan de projectcoördinator;  

 Werving gezinnen volgens actieplan (contact leggen en onderhouden met organisaties, zoals 
basisscholen en welzijnsorganisaties, voorlichtingen inplannen en uitvoeren, fact- en infosheets 
maken); 

 Werving vrijwillige voorlezers en coördinatoren volgens actieplan (organiseren van 
groepsgesprekken met de aangemelde vrijwilligers, plaatsen, informeren, trainen en begeleiden 
van vrijwilligers); 

 Werving stagiairs volgens actieplan (voorlichting geven op scholen, bezoeken stagemarkten, 
plaatsen plaatsen, informeren, trainen en begeleiden van stagiairs); 

 Controleren en goedkeuren van declaraties VOG en bibliotheekabonnementen; 

 Begeleiding en aanspreekpunt 3e jaars stagiaires bij vragen over uitvoer werkzaamheden in het 
eigen werkgebied; 

 Bijwonen relevante netwerkbijeenkomsten, beurzen, seminars etc; 

 Aanleveren inhoudelijke informatie voor tussentijdse en eindrapportages aan de 
projectcoördinator; 

 

Medewerker P.R. 

 Opvragen van informatie bij prjectcoördinatoren t.b.v. pr en communicatie; 

 Algemeen beheer websites; 

 Samenstelling en distributie publiciteitsuitingen (persberichten, promofilm, flyer); 

 Samenstelling nieuwsbrieven; 

 Correspondentie met donateurs en overig geïnteresseerden; 



 Redactie van diverse magazines en artikelen uit Nederland en Peru; 

 Praktische ondersteuning  van organisatie intervisies en andere evenementen; 

 Actualiseren handleiding vakkrachten t.b.v. eindproducten en coördinatie en afhandeling 
eindproducten; 

 Controleren eindproducten (journalistiek en video) en contact hierover met vakkrachten en 
vormgever/drukker; 

 Eindresultatenoverzicht updaten; 

 Notuleren bestuursvergaderingen. 
 

Office-assistent/financieel medewerker 

 Post sorteren en intern verspreiden; 

 Verwerken inkomende facturen en opslaan in mappen; 

 Inboeken van financiële administratie inkoop, verkoop en bank; 

 Aanleggen en actualiseren database direct betrokkenen, donateurs en perscontacten; 

 Aannemen telefoon en ontvangst gasten; 

 Verzorging drankjes en lunch kantoor en gasten; 

 Voorraadbeheer kantoor en doen van bestellingen; 

 Beheer apparatuur en materialen stichting; 

 Drukken en versturen van brieven, dossiers en mailings; 

 Documenten scannen; 

 Prijsopgaven achterhalen; 

 Post ontvangen, openen en verdelen en post versturen; 

 Kopiëren van dvd’s, mapjes, etc; 

 Bijhouden van agenda’s van alle HvP medewerkers en verwerking in online agenda; 

 Bijhouden verjaardagen en aanschaf cadeautjes personeel en vakkrachten; 

 Archiveren; 

 Allerhande ondersteuning voor medewerkers, management en directie; 

 Bijhouden ziekte- en vakantiedagen personeel en doorgeven aan Arbo; 

 Onderhoud van contacten met leveranciers t.b.v. kantoor en organisatie; 

 Praktische ondersteuning  van organisatie intervisies en andere evenementen; 

 Papierbakken legen en vuilniszakken vervangen; 

 Wachtwoorden bijhouden; 

 Planten wekelijks water geven; 

 Donateuradministratie Pasa la Voz (project Peru); 

 Mailings nieuwsbrieven en kinderkranten naar relaties en netwerk en donateurs en pers 
verzorgen; 

 Fondsendossiers samenstellen en kopieën maken van alles en nog wat; 

 Archiveren mappen in kasten en kantoor opruimen; 

 Wekelijks harde schijf verwisselen; 

 Klusjes tussendoor. 
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