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Beste allemaal,

De tijd vliegt als er goede dingen gebeuren…

Voor mijn gevoel is de inkt van het vorige jaarverslag dan ook nog maar net droog en nu 

zit ik alweer vanachter mijn toetsenbord terug te blikken! Dit is voor mij als voorzitter van 

stichting Hoedje van Papier alweer het vijfde jaar waarop ik kan terugkijken op het afge-

lopen jaar en ik ben blij te kunnen constateren dat Hoedje van Papier (gelukkig) beschei-

den is van formaat, maar verder in alle opzichten stevig en stabiel!

Zonder iets of iemand te kort te willen doen, zijn er twee projecten die verder in dit ver-

slag uitvoerig aan de orde komen, maar waar ik nu alvast wat extra aandacht op wil 

vestigen: het project SamenDoorSamen en onze werkzaamheden in Peru.

Afgelopen jaar is het project SamenDoorSamen van start gegaan. Het project richt zich 

op statushouders en is onderverdeeld in drie pijlers:

•	 Aanvullende maatschappelijke begeleiding, ontwikkeling van vaardigheden en psychi-

sche ondersteuning op persoonlijk vlak, met een belangrijke focus op opleiding en 

werk.

•	 Divers aanbod gericht op sport, cultuur en het faciliteren van ontmoeting op sociaal 

vlak, waarbij het leren en oefenen van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

•	 Het creëren van meer draagvlak en het laten horen van een ander geluid op maatschap-

pelijk vlak.

Hoewel het project pas afgelopen zomer van start is gegaan, zijn de eerste geluiden erg 

enthousiast en zinnen we inmiddels op een wijze om dit project in 2017 verder uit te brei-

den en te verdiepen. Een zeer positief punt is dat er tussen dit project en enkele andere 

programma’s van Hoedje van Papier mooie kruisbestuivingen plaatsvinden.

Zoals ook in het jaarverslag te lezen is, werkt onze algemeen directeur Liesbeth Kerstens 

sinds deze zomer weer voor een groot deel vanuit Peru, mede omdat de dynamiek van 

het werk aldaar momenteel nadere sturing vraagt. De Peruaanse stichting Pasa la Voz, die 

ruim 13 jaar door Hoedje van Papier is ondersteund, staat op het punt om volwassen te 

worden en zelfstandig verder te gaan. In samenspraak met Liesbeth Kerstens en Patrick 

van de Westelaken hebben we de basis in Rotterdam versterkt en hebben Myrthe Rensen 

en Amy Jans het operationeel en financieel management op zich genomen, zodat de 

operationele taken hier lokaal goed belegd zijn.

Ik wens u veel leesplezier en ik kijk zeer uit naar de te ondernemen activiteiten in 2017. 

Voor je het weet zit je weer een inleiding te tikken….

Namens het bestuur van stichting Hoedje van Papier,

Henk Kleij, voorzitter.

InleIdIng
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2  OrganIsatIe, persOneel  
en bestuur

2.1. algemeen

Algemene gegevens

Oprichting stichting Hoedje van Papier: 24 maart 2005

Inschrijving kamer van Koophandel: 5 juli 2005

Oprichting Asociación Pasa la Voz: 30 mei 2005

Registratie bij SUNARP: asiento 7 de la partida  

N. 11039084 del libro de Asociaciones civiles del  

Registral.

Doelstelling 

Bevorderen van participatie in de samenleving voor 

groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfspre-

kend is, door middel van methodieken en projecten 

gerelateerd aan taal, media en educatie.

KernwAArDen

Stichting Hoedje van Papier werkt vanuit de volgende 

kernwaarden:

-  Hoedje van Papier werkt vanuit een grote betrok-

kenheid 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 ver-

anderende 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. samen-

werking 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 doel-

stellingen. 

-  Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwali-

teiten en dromen heeft. Sommige mensen hebben 

een extra steuntje in de rug nodig om deze te ont-

dekken 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 aan-

dacht voor mens en kwaliteit uit en heeft zich daar-

mee als een betrouwbare partner weten te onder-

scheiden. 

Korte geschieDenis

In eerste instantie is de Nederlandse stichting in 2005 

in het leven geroepen om vanuit Nederland onder-

steuning te bieden aan het project Pasa la Voz in Peru, 

o.a. in de vorm van beleidsontwikkeling, manage-

mentondersteuning, financiële werving, voorlichting 

& communicatie en vrijwilligersorganisatie. In 2008 is 

de Nederlandse stichting bovendien begonnen met de 

organisatie van media-activiteiten in Rotterdam, waar-

bij wij op verzoek van de deelgemeente Feijenoord de 

Peruaanse methodieken hebben vertaald naar de Ne-

derlandse context. Sinds dat moment hebben we de 

activiteiten van de Nederlandse stichting steeds ver-

der uitgebreid en is de organisatie enorm gegroeid.  

De afgelopen jaren heeft Hoedje van Papier zich ver-

der ontwikkeld en stellen we door middel van de uit-

voering van diverse succesvolle methodieken en pro-

jecten binnen de pijlers Taal, Tools en Talenten mensen 

in staat om optimaal te participeren binnen de maat-

schappij. Voorbeelden zijn de projecten VoorleesEx-

press, Computerwijk en TaalOnderonsjes. Daarnaast 

zijn wij als stichting bij uitstek geschikt om als wend-

bare en onafhankelijke partij in te spelen op vraagstuk-

ken die vanuit de maatschappij en partnerorganisaties 

worden gesteld en om hiervoor effectieve projecten 

en interventies te ontwikkelen. Belangrijke partners 

waren ook dit jaar Stichting Het Vergeten Kind, Trivi-

umLindenhof, Woonstad, Vitaal Pendrecht, Pameijer 

en House of Hope.

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen in 2016 waren de 

vliegende start van het project SamenDoorSamen, 

een nieuw project gericht op de begeleiding van sta-

tushouders bij hun integratie en maatschappelijke 

participatie in Rotterdam; de ondertekening van een 

meerjaren-overeenkomst met Stichting Het Vergeten 

Kind waarbij er op meerdere vlakken intensief zal 

worden samengewerkt en het plannen van de over-

gang van Pasa la Voz in Peru van een door Hoedje 

van Papier ondersteunde organisatie naar een geheel 

zelfstandige Peruaanse organisatie onder verantwoor-

delijkheid van een Peruaans bestuur.

2.2.  bestuur en persOneel 
stIchtIng hOedje van 
papIer

Bestuur

Voorzitter Dhr. H.W. Kleij

Secretaris Dhr. P.C. Piket

Penningmeester Dhr. P.C. Piket

Algemeen bestuurslid Dhr. A.B. Fernandes

Algemeen bestuurslid Mevr. E.J. Hagenaars-Baldee

Algemeen bestuurslid Mevr. E.C. Eskes – van Utrecht

Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen. 

Overeenkomstig de statuten worden de bestuursle-

den benoemd door het voltallige bestuur voor een 

periode van vijf jaar, vastgelegd in een rooster van 

aftreden. In januari 2012 hebben twee bestuursleden 

hun termijn verlengd met vijf jaar en zijn drie nieuwe 

bestuursleden aangetreden, in principe ook voor de 

periode van vijf jaar. In 2015 is één bestuurslid afgetre-

den en vervangen door mevr. E.C. Eskes - van Utrecht. 

Per oktober 2016 is mevr. E.J. Hagenaars-Baldee afge-

treden, waarvoor nog vervanging wordt gezocht. De 

bestuursleden hebben een controlerende functie.

Stichting Hoedje van Papier staat bij de belasting-     

dienst aangemerkt als ANBI-instelling onder fiscaal-

nummer 8147.52.743. 

Directeur en mAnAgement

Het management van Hoedje van Papier wordt uitge-

voerd door een directeur, daarbij ondersteund door 

Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwik-

keling. Liesbeth Kerstens, directeur van de stichting, 

werkt zowel vanuit Nederland als Peru, waar zij actief 

is voor de projecten in Peru en de activiteiten in Ned-

erland. 

In Nederland is de directeur verantwoordelijk voor 

de bewaking van het strategisch en operationeel 

plan. Zij wordt daarbij ondersteund door Patrick van                  

de Westelaken. Hij is vanuit Mano verbonden aan de 

stichting als adviseur van de directie en het bestuur. 

Daarnaast heeft Mano een belangrijke rol op het ge-

bied van netwerken, kwartier maken en fondsenwer-  

ving. Als laatste maken een medewerker operationeel 

management en een medewerker financieel manage-

ment onderdeel uit van het managementteam in    

Nederland.

Ook in Peru is de directeur verantwoordelijk voor de 

bewaking van het strategisch en operationeel plan. 

Zij wordt daarbij ondersteund door een administratief 

coördinator en een actief Peruaans bestuur.

Personeel

Naast de directeur, werkten in 2016 nog 15 medew-

erkers in dienst van Hoedje van Papier, waarvan drie 

medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. 

Daarnaast werkte een medewerker namens Mano 

voor Hoedje van Papier op het vlak van fondsenwerv-

ing, de coaching van vakkrachten en de uitvoer van 

de workshops en andere activiteiten. Twee ZZP-ers 

werden ingeschakeld voor de uitvoer van een aantal 

belangrijke, grote opdrachten en 6 derdejaars stagi-

aires werkten in 2016 gedurende 28 uur in de week op 

kantoor ter ondersteuning van de activiteiten. 

In november is Kees Elgershuizen via IRIS Advice in-
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gehuurd voor de periode van vijf maanden, ten be- 

hoeve van het kwartiermakerschap voor het project 

SamenDoorSamen. Gezien de enorme groei en poten-

tie van het project en het dynamische werkveld waa-

rin wij ons bevinden, bleek het noodzakelijk een ex-

tra senior-manager in te zetten om de mogelijkheden 

voor groei en nieuwe samenwerkingsvormen te on-

derzoeken. Zowel Mano als IRIS Advice zijn werkzaam 

voor Hoedje van Papier tegen non-profit tarieven van 

gemiddeld €45,- per uur.

extern Personeel

Voor de uitvoer van de projecten werken wij vaak met 

extern personeel. Veelal gaat het hier om vrijwilligers. 

Voor een aantal projecten betalen wij de externe 

medewerkers een kleine vergoeding, aangezien het 

hier gaat om meer gekwalificeerde medewerkers. Voor 

de uitvoer van mediaprojecten en trainingen huurden 

wij regelmatig ZZP-ers in. 

Voor het aannemen en uitbetalen van extern per-

soneel hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze zijn erop 

gericht om vrijwilligers en betaalde medewerkers zo 

optimaal mogelijk in te zetten en te activeren. Daar-

bij streven we ernaar om onze projecten zo goedkoop 

mogelijk aan te bieden en uit te voeren, terwijl we te-

gelijkertijd onze externe medewerkers zoveel mogelijk 

ontwikkelingsmogelijkheden bieden en een vergoe-    

ding uitbetalen zoals dit volgens de regelgeving is 

vastgesteld. 

Voor het externe personeel dat een kleine vergoeding 

ontvangt, hebben wij een overeenkomst getekend met 

een payroll service. Op deze manier kunnen wij deze 

medewerkers volgens de regels uitbetalen zonder dat 

wij zelf de risico’s lopen van het aannemen van per-

soneel in loondienst.

2.3.  bestuur en persOneel  
asOcIacIón pasa la vOz 

Vanwege de groei van Pasa la Voz en de steeds belan-

grijkere rol die de organisatie speelt binnen de regio en 

ook op nationaal niveau, is in 2015 een nieuw bestuur 

gevormd. De leden zijn experts op het vak van onder-

wijs en pedagogiek en hebben een groot netwerk. Op 

deze manier kan het bestuur actief meedenken over 

beleidsvorming en advies geven ten aanzien van de 

activiteiten van de stichting. In 2016 is de rol van het 

bestuur uitgebreid en heeft zij een belangrijke rol 

gespeeld bij de planning van de toekomst van Pasa la 

Voz, waarbij het bestuur een actieve rol zal spelen in 

de overgang naar een zelfstandige, Peruaanse organi-

satie, zonder steun vanuit Nederland. Stichting Hoedje 

van Papier zal zich eind 2017 definitief terugtrekken als 

geld wervende partner van Pasa la Voz en zal dan al-

leen nog als inhoudelijk adviseur optreden.

Bestuur

Voorzitter Pavel Chaparro Acurio

Secretaris Teresa Milagros Campos Chong

Penningmeester Tania Castro Gonzales

Algemeen lid Maria Dora Elguera Velarde

Ook in 2016 staat Pasa la Voz wederom ingeschreven 

bij het overkoepelende en controlerende overheidsor-

gaan voor internationale samenwerking (APCI). 

Personeel

In Peru werken, naast de directeur, 10 personen be-

taald mee aan de projecten van Pasa la Voz. Daarnaast 

is op ZZP-basis een extern adviseur ingehuurd voor de 

begeleiding van het team bij de systematisering van 

alle ervaringen van de afgelopen jaren. 
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3 actIvIteIten nederland 

3.1. algemeen

Doelen

Stichting Hoedje van Papier wil dat alle kwetsbare Rot-

terdammers kunnen meedoen in de samenleving en 

biedt hierbij graag de helpende hand. Dat doen wij 

door maatschappelijke projecten te organiseren voor 

verschillende doelgroepen zoals kinderen, nieuwe Ne-

derlanders, digibeten en laaggeletterden. Al deze 

mensen en nog vele anderen worden door ons onder-

steund om te transformeren van kwetsbaar naar daad-

krachtig. Door hen een duwtje in de rug te geven kun-

nen zij zo optimaal mogelijk participeren in de 

maatschappij. 

Een team van professionals, gekwalificeerde vak-

krachten en een groot aantal specifiek getrainde en 

begeleide vrijwilligers maken het mogelijk om deze 

projecten te realiseren. Samen met elkaar kunnen we 

een groot verschil maken in de levens van velen.

Projecten

In de elf jaar dat Stichting Hoedje van Papier bestaat is 

het aantal projecten dat wij organiseren en uitvoeren 

flink toegenomen. Het begon allemaal met het organi-

seren van media-workshops, waarbij kinderen in Rot-

terdam Zuid in een aantal weken een magazine of een 

video maakten. Vervolgens hebben we de uitvoer van 

het landelijke project Computerwijk in Rotterdam op 

ons genomen en ook het landelijke project de Voor-

leesExpress werd aan onze activiteiten toegevoegd. In 

2014 werd naar aanleiding van een vraag van een wel-

zijnspartner het project TaalOnderonsjes ontwikkeld; 

laagdrempelige conversatielessen voor volwassenen. 

Ook is toen de samenwerking met Stichting Het Verge-

ten Kind van start gegaan, waarvoor wij de organisatie 

van verschillende activiteiten en evenementen op ons 

nemen. Het meest recente project dat aan de menu-

kaart van Hoedje van Papier is toegevoegd is Samen-

DoorSamen, een project dat zich inzet voor de status-

houders in Rotterdam en dat in een jaar tijd razendsnel 

gegroeid is. Naast deze projecten voerden we in 2016 

nog enkele kleinere projecten uit. Al deze projecten 

kunnen worden verdeeld onder drie pijlers; Taal, Tools 

en Talenten. 

taal 

Met onze taalprojecten pakken we laaggeletterdheid 

aan en bevorderen we de taalbeheersing van vele 

mensen. Voorbeelden hiervan zijn het terugdringen 

van taalachterstand bij jonge kinderen, maar ook laag-

drempelige conversatielessen voor volwassenen.

tools 

Bij deze pijler staat het ontwikkelen van praktische en 

sociale vaardigheden centraal. Door mensen hierbij te 

begeleiden kunnen zij meer ondernemen in hun leven 

en wordt hun wereld vergroot. Voorbeelden zijn com-

putercursussen voor volwassenen en maatschappelij-

ke begeleiding van statushouders.

talenten 

Het ontwikkelen van talenten vindt Hoedje van Papier 

erg belangrijk. Ieder mens verdient het om de kans te 

krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en ont-

plooien. Wij helpen hier graag aan mee door het aan-

bieden van creatieve en leerzame workshops. Voor-

beelden hiervan zijn workshops op het gebied van 

journalistiek, verhalen schrijven, theater en sport voor 

zowel kinderen als volwassenen. Via onze workshops 

willen we ook de betrokkenheid en participatie van 

mensen vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

oprichten van een jongerenraad of het produceren 

van een talkshow voor jongeren.  

Enkele projecten vallen onder meer dan één pijler, zo-

als bijvoorbeeld het project SamenDoorSamen, waar-

binnen we een divers aanbod hebben en statushou-

ders op verschillende gebieden begeleiden en 

ondersteunen. In de volgende hoofdstukken komen 

de verscheidene projecten van Hoedje van Papier uit-

voeriger aan bod. 

maatwerkprojecten  

Naast haar eigen vaste aanbod voert Hoedje van Pa-

pier ook regelmatig activiteiten op maat uit. Aange-

zien wij in heel Rotterdam actief zijn op verschillende 

gebieden en veel contact hebben met inwoners en 

sociaal-culturele organisaties, signaleren we ook be-

hoeften die niet direct binnen een van onze vaste pro-

jecten vallen. Als dit het geval is bedenken en organi-

seren we graag activiteiten die hierop kunnen 

inspelen. Dit gebeurt in samenwerking met andere 

organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het op aanvraag 

organiseren van trainingen Interactief Voorlezen voor 

ouders en leerkrachten. Of het ontwikkelen van een 

methodiek om therapietrouw te bevorderen. 

3.2. taal

3.2.1. algemeen

Stichting Hoedje van Papier voert op dit moment twee 

grote projecten uit op het gebied van taal: VoorleesEx-

press Rotterdam en TaalOnderonsjes. Voor de Voor-

leesExpress worden vrijwillige voorlezers ingezet om 

de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen en het 

leesplezier te stimuleren en met het project TaalOnder-

onsjes bieden we laagdrempelige conversatielessen 

aan waarin veel voorkomende praktische situaties 

worden besproken. Hiernaast is er dit jaar ook voorge-

lezen aan kinderen op basisscholen van de Pendrecht 

Universiteit en hebben wij in samenwerking met Trivi-

umLindenhof voorgelezen aan kinderen die in de op-

vang verblijven of die worden begeleid in de vorm van 

ambulante hulpverlening. De verschillende taalactivi-

teiten worden in dit hoofdstuk uitgebreid besproken. 

3.2.2. vOOrleesexpress

wAt Doen we?

Met de VoorleesExpress stimuleren we het voorlees-

gedrag van ouders van kinderen van 2 tot en met 8 

jaar met (het risico op) een taalachterstand. Daarnaast 

beogen we met dit project de taalomgeving bij gezin-

nen thuis te bevorderen. Om dit doel te bereiken wor-

den vrijwilligers ingezet om twintig weken lang, een 

uur per week, bij gezinnen thuis voor te lezen. De 

voorlezer introduceert het voorleesritueel bij het gezin 

en geeft de ouders tips en handvatten om het voorle-

zen zelf over te nemen. Het voorleesplezier is hierbij 

een belangrijke factor. We willen kinderen en ouders 

laten zien hoe leuk boeken zijn en hoe essentieel het is 

om kinderen in een talige omgeving op te laten groei-

en. Halverwege het seizoen neemt de voorlezer het 

gezin mee naar de bibliotheek, geeft een rondleiding 

en sluit, indien nog niet in bezit, een abonnement af 

voor het gezin. Hiermee proberen we ouders te stimu-

leren om (vaker) naar de bibliotheek te gaan. Na twin-

tig weken sluiten we het voorleesseizoen op een fees-

telijke manier af, met een diploma voor de kinderen en 

een leesstimuleringspakket voor de ouders. 

In Nederland zijn er inmiddels 149 locaties van de 

VoorleesExpress. VoorleesExpress Rotterdam is sinds 

2009 actief in vrijwel alle deelgebieden van Rotter-

dam, te weten: Centrum, Delfshaven, Kralingen-

Crooswijk, Noord, Schiebroek, Overschie, Prins 

Alexander, Feijenoord, Charlois, IJsselmonde en 

Hoogvliet. We leggen de focus primair op de wijken 

die als taalarm worden gekenmerkt. 

Om het project zo efficiënt mogelijk te kunnen organi-

seren, werken we in Rotterdam met een Noord- en 

een Zuidoever. De deelgebieden ten noorden van de 

Maas behoren tot de Noordoever en de deelgebieden 

ten zuiden van de Maas behoren tot de Zuidoever. Per 

jaar starten er twee voorleesseizoenen, in februari en 

in september. Aangezien het om een groot project 

gaat, werken we met verschillende rollen: een project-

coördinator, projectmedewerkers, stagiaires, vrijwilli-

ge coördinatoren en vrijwillige voorlezers. De project-
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coördinator en projectmedewerkers organiseren het 

project vanuit kantoor, met ondersteuning van stagiai-

res. De vrijwillige coördinatoren begeleiden een 

groepje van 6 à 8 voorlezers en gezinnen. Zij zijn het 

eerste aanspreekpunt bij vragen, gaan driemaal met 

de voorlezer mee naar het gezin en organiseren drie 

voorlezersbijeenkomsten per seizoen. 

In 2016 vonden het 15e en 16e seizoen van VoorleesEx-

press Rotterdam plaats, waarbij er in totaal bij 400 ge-

zinnen is voorgelezen. 

Binnen de VoorleesExpress zijn dit jaar ook andere 

programma’s en pilots uitgevoerd:

	 •	 Meer	Taal	Meer	Kans

Dit programma biedt ouders ondersteuning bij het 

tweetalig opvoeden van hun kinderen. Veel ouders 

vinden dat hun kinderen goed Nederlands moeten le-

ren spreken en schrijven. Zodoende leggen zij thuis 

alleen de focus op de Nederlandse taal, terwijl het 

juist zo mooi kan zijn als kinderen meerdere talen 

vloeiend kunnen spreken. Meer Taal Meer Kans biedt 

deze ouders handvatten om hun kinderen op de juiste 

manier verschillende talen te leren. Hoofdzaak hierbij 

is structuur. Tweetalige voorlezers zijn getraind in het 

begeleiden van ouders bij het gestructureerd aanbie-

den van meerdere talen. Het programma werd in 2016 

ingezet bij Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse en Chine-

se gezinnen. 

	 •	 SamenDoorSamen

Binnen Hoedje van Papier heeft een kruisbestuiving 

plaatsgevonden tussen het project SamenDoorSamen 

en enkele andere projecten. Zoals ook met de Voor-

leesExpress. Een van de uitkomsten is dat er dit jaar 

bij 9 statushouder-gezinnen is voorgelezen.

	 •	 Pilot	Ouders	en	Geletterdheid

In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en 

SodaProducties, en mede op verzoek van het ministe-

rie van OCW, voeren we de pilot Ouders en Geletterd-

heid uit. Het doel van deze pilot is om te onderzoeken 

hoe we ouders die via de VoorleesExpress worden be-

reikt, zo goed mogelijk kunnen doorverwijzen naar 

vervolgaanbod na afloop van het voorleestraject. 

Doordat de vrijwilligers van de VoorleesExpress bij ge-

zinnen thuiskomen, leren zij de ouders vaak goed ken-

nen. Momenteel verwijzen de vrijwilligers ouders al-

leen vraaggericht door. Met deze pilot onderzoeken 

we hoe het signaleren en doorverwijzen van laagge-

letterde ouders structureel onderdeel kan worden van 

de aanpak van de VoorleesExpress. 

	 •	 Pilot	webapplicatie

SodaProducties heeft een nieuwe webapplicatie ont-

wikkeld waarmee we nog efficiënter kunnen gaan wer-

ken. Het is een nieuwe database waarin ook de voorle-

zers en coördinatoren een eigen account krijgen. Een 

van de vele opties is dat de voorlezers hier na elk ge-

zinsbezoek een evaluatie kunnen geven, zodat we 

overzichtelijk kunnen zien hoe het contact met het 

voorleesgezin verloopt en hoe het voorlezen gaat. Dit 

systeem testen we momenteel met 6 coördinatoren 

en 48 voorlezers. De vrijwilligers geven feedback, wat 

wij vervolgens weer terugkoppelen naar SodaProduc-

ties. Het plan is om vanaf februari 2017 met alle vrij-

willigers met de applicatie aan de slag te gaan.

hoe verliePen De Activiteiten?

De werving van gezinnen en vrijwilligers is de eerste 

stap om een voorleesseizoen te kunnen organiseren. 

Het merendeel van de gezinnen wordt aangemeld via 

(voor-)scholen. VoorleesExpress heeft goede contac-

ten met ouderconsulenten, intern begeleiders en me-

dewerkers ouderbetrokkenheid. Met veel (voor-)scho-

len werken we al jaren samen, wat betekent dat de 

medewerkers daar het project goed kennen en zelf de 

aanmeldingen met de gezinnen doorlopen. Indien er 

behoefte aan is geven wij op deze scholen voorlichtin-

gen aan ouders, om uit te leggen wat het project pre-

cies inhoudt. Verder benaderen wij ook nieuwe scho-

len om hen met de VoorleesExpress bekend te maken 

en er voorlichtingen te geven. In 2016 hebben we in 

totaal 52 voorlichtingen gegeven. 

Behalve (voor-)scholen melden ook logopediepraktij-

ken, welzijnspartners, centra voor jeugd en gezin en 

wijkteams gezinnen aan. En ten slotte gebeurt het 

steeds vaker dat gezinnen zichzelf aanmelden voor het 

project, omdat ze ervan gehoord hebben via familie of 

vrienden, of omdat ze het gevonden hebben op inter-

net. De werving van gezinnen verliep goed. Ondanks 

dat we in 2016 een recordaantal gezinnen wilden be-

reiken, is het goed gelukt om alle 400 gezinnen te wer-

ven.

Vrijwilligers worden geworven via advertenties, vaca-

turesites, social media, mond-tot-mond reclame en 

flyers. Verschillende voorlezers en coördinatoren zet-

ten zich meerdere seizoenen voor het project in, wat 

maakt dat we niet elk seizoen voor elk gezin een nieu-

we vrijwilliger hoeven te zoeken. Daarbij zijn er voor-

lezers die bij meerdere gezinnen voorlezen, waardoor 

het aantal voorlezers verschilt van het aantal gezin-

nen. Tevens zetten we elk seizoen een flink aantal stu-

denten van de Hogeschool Rotterdam in, die voor hun 

stage bij meerdere gezinnen voorlezen. Daardoor is 

het mogelijk geweest om maar liefst 310 vrijwilligers 

aan een gezin te koppelen.

Als alle aanmeldingen binnen zijn, worden de gezin-

nen en vrijwilligers aan elkaar gematcht. We proberen 

er altijd voor te zorgen dat de gezinnen en vrijwilligers 

niet te ver van elkaar vandaan wonen, om zo ontmoe-

tingen binnen de wijk te bewerkstelligen. We vormen 

groepjes van 6 à 8 voorlezers en gezinnen en koppelen 

hier een vrijwillige coördinator aan. De coördinatoren 

krijgen van ons alle informatie en kunnen vervolgens 

direct aan de slag. Zij plannen de eerste gezinsbezoe-

ken in en organiseren de eerste voorlezersbijeen-

komst, zodat de voorlezers elkaar kunnen leren ken-

nen. Halverwege het seizoen gaan de coördinatoren 

nogmaals mee naar alle gezinnen voor een tusseneva-

luatie en organiseren zij de tweede voorlezersbijeen-

komst. Ten slotte zullen zij ook bij de laatste gezinsbe-

zoeken aanwezig zijn voor de feestelijke afsluiting van 

het voorleesseizoen en wordt ook de laatste voorle-

zersbijeenkomst georganiseerd, zodat de voorlezers 

hun ervaringen met elkaar kunnen delen. 

In 2016 is samengewerkt met 111 basisscholen en 31 

peuterspeelzalen/kinderdagverblijven. Deze zijn op de 

volgende pagina in een tabel weergegeven.
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chArlois 

Beatrixschool

Christophoorschool

De Hoeksteen

De Triangel

Elout van Soeterwoudeschool 

Ibn I Sina

OBS De Akkers

OBS Charlois

OBS De Globe

OBS De Toermalijn 

Oranjeschool

Over de Slinge

SBO Sonnevanck

Steven Stemerdingschool

BAsisscholen

centrum

Jan Prins School

OBS Het Landje

Van Asch van Wijckschool

Willibrordschool

FeijenoorD

Agnesschool

CBS De Sleutel

Cosmicus

De Archipel 

De Clipper

De Globetrotter

De Nieuwe Haven

De Piramide

De Wissel

Groen Van Prinstererschool

Johan Bogermanschool

OBS Blijvliet

OBS Bloemhof

OBS De Pijler

OBS De Zonnehoek

OBS Nelson Mandela 

OBS Pantarijn

PCBS Willem van Oranje

Pniëlschool

Vreewijkschool

hoogvliet 

Andries van der Vlerk School

Basisschool Oudeland

De Notenkraker

De Schakel

De Tuimelaar

Jacobusschool

‘t Prisma 

Zalmplaatschool

overschie 

Basisschool Park 16hoven

DelFshAven 

Auris Hildernisseschool

CBS De Ark

CBS Mozaïek

Dr. J. Woltjerschool

Eloutschool

Emmausschool

Islamitische Basisschool Al- Ghazali

Mariaschool

Nicolaasschool

OBS De Boog Schiemond

OBS De Vierambacht

OBS Delfshaven

OBS Finlandia

Prinses Margriet School

Valentijnschool

ijsselmonDe 

Auris Dr. M. Polanoschool

Auris Taalfontein

CBS de Beatrix

De Catamaran

De Groene Palm

De Meester Baars School

Het Open Venster

Kentalis, De Medeklinker

Mr. Van Eijckschool

OBS De Barkentijn

OBS De Kubus 

OBS Samsam

Paus Joannesschool

PCB de Parel

Prinses Margrietschool 

RK Basisschool De Regenboog

PeutersPeelzAlen/KinDerDAgverBlijven

centrum 

Kinderopvang Het Steigertje

Peuteropvang Zonnesteen

chArlois 

Kinderdagcentrum Ellemare

Peutercollege ’t Wieltje

Peuterspeelzaal Toermalijntje

Peuterspeelzaal Zonnehoekje

FeijenoorD

MAX Kinderopvang 

Peuterspeelzaal De Dam

Peuterspeelzaal De Regenboog

Peuterspeelzaal Het Stationne-

tje

Peuterspeelzaal Het Valkje

Peuterspeelzaal Jippie

Peuterspeelzaal Nelson Mande-

la

Peuterspeelzaal Pino

noorD 

Peuterspeelzaal De Toverdoos

Peuterspeelzaal Villa Lila

Prins AlexAnDer

Peuterspeelzaal Eend

Peuterspeelzaal Wollepluis

Prins AlexAnDer

Cornelis Haak School

De Horizon School

De Kleine Prins

De Stelberg 

Het Tangram

Instituut de Piloot

KBS De Vliedberg

Kruidenhoek

Minister Marga Klompéschool

OBS De Waterlelie

Prins Alexanderschool

noorD

Basisschool Het Plein

CBS Juliana van Stolbergschool

COS De Wereld

De Fontein

De Klimop 

De Provenier 

Imeldaschool

Prinses Julianaschool

KrAlingen-crooswijK 

Arentschool

De Bavokring

De Kleine Wereld

De Vier Leeuwen

Islamitische Basisschool Noen

ODBS Pierre Bayle

Talmaschool

Waalse School

schieBroeK

Goede Herderschool 

Montessorischool Tuinstad

OBS De Bergse Zonnebloem

OBS De Wilgenstam

St. Matheusschool

Stephanusschool

DelFshAven

Kindercentrum Pico Bello

Peuterspeelzaal De Dolfi jn

Peuterspeelzaal ‘t Boogschutter-

tje

hoogvliet 

Kinderdagverblijf Aja Kabaja

Peuterspeelgroep De Zeester

Peuterspeelzaal Ukkepuk

Peuterspeelzaal Zeepaardje

ijsselmonDe 

Peuterspeelzaal Piggelmee

KrAlingen-crooswijK

Kinderopvang CompaNanny

Peuterspeelzaal De Kleine Oce-

aan

Peuterspeelzaal De Kleine Prin-

ses

Peuterspeelzaal De Woelwaters

Peuterspeelzaal Uk & Puk

overige toeleiDers

Centrum Jeugd & Gezin

Logopediepraktijken

Zowel! Delfshaven

Bibliotheek Rotterdam

Bureau Frontlijn

CVD

Dock

Wijkteams

Stichting School Maatschappe-

lijk Werk
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moeilijKheDen en oPlossingen

•	 	Aangezien	we	met	grote	aantallen	werken	is	het	on-

overkomelijk dat er gezinnen uitvallen gedurende 

het project of dat gezinnen na inschrijving über-

haupt niet van start gaan. Redenen voor dit laatste 

zijn bijvoorbeeld dat zij verhuisd zijn of dat ze een 

ander telefoonnummer hebben en daarom niet 

meer bereikbaar zijn bij de start van het voorleessei-

zoen. Een andere reden voor gezinnen om niet te 

starten met het voorleestraject is dat zij te lang heb-

ben moeten wachten tot het seizoen begon. Als ge-

zinnen zich in maart aanmelden en wij pas in sep-

tember starten, kan het zijn dat zij het te lang vinden 

duren voordat zij mogen starten. 

Het kan ook zijn dat er gezinnen tijdens het traject 

uitvallen. De meest genoemde reden van gezinnen 

om te stoppen is tijdgebrek. Het blijkt dat zij niet elke 

week op een vast tijdstip aanwezig kunnen zijn. An-

dere redenen zijn verhuizing of persoonlijke om-

standigheden.

Indien een gezin uitvalt gaan wij op zoek naar een 

vervangend gezin. Dit levert weinig moeilijkheden 

op, omdat we altijd wel gezinnen op de wachtlijst 

hebben staan. Mocht het toch een keer voorkomen 

dat we geen vervangend gezin hebben, dan nemen 

we contact op met de toeleiders om een nieuw ge-

zin te vinden. 

•	 	Ook	bij	de	vrijwilligers	kan	het	voorkomen	dat	zij	na	

inschrijving toch niet van start gaan, of dat zij gedu-

rende het traject stoppen. De meest voorkomende 

reden voor vrijwilligers om toch niet te starten is dat 

zij een baan hebben gevonden en hierdoor geen tijd 

meer hebben om ernaast nog vrijwilligerswerk te 

doen. Indien zij gedurende het traject stoppen, noe-

men zij vrijwel altijd als reden dat zij in verband met 

persoonlijke omstandigheden het voorlezen of coör-

dineren moeten beëindigen. Tot nu toe lukt het altijd 

om een vervangende vrijwilliger voor het gezin te 

vinden.

•	 	Voor	het	programma	Meer	Taal	Meer	Kans	moesten	

wij op zoek naar tweetalige vrijwilligers. Dit jaar 

hebben we het programma, behalve bij Turkse en 

Antilliaanse gezinnen, ook bij Marokkaanse en Chi-

nese gezinnen ingezet. We hebben voor deze twee 

nationaliteiten gekozen, omdat veel van de aange-

melde gezinnen uit Marokko en China afkomstig 

zijn. Het vinden van de gezinnen was dan ook geen 

probleem. Het bleek echter wel lastig te zijn om 

tweetalige Marokkaanse en Chinese voorlezers te 

vinden. In beide landen zijn er twee hoofdtalen, wat 

het toch wel ingewikkeld maakt. In Marokko wordt 

Arabisch en Berbers gesproken en binnen deze laat-

ste taal bestaan er nog verschillende dialecten. 

Daarbij is het Berbers voornamelijk een gesproken 

taal en geen geschreven taal, waardoor er hiervan 

ook geen tweetalige boeken te vinden zijn. Ook bij 

de Chinese taal bleek het hebben van verschillende 

talen en dialecten de moeilijkheid te zijn. In dit land 

wordt zowel Mandarijn als Kantonees gesproken en 

hierdoor was het lastig om een juiste match te vin-

den tussen voorlezer en gezin. We hebben daarom 

besloten om het programma in 2017 weer alleen bij 

Turkse en Antilliaanse gezinnen in te zetten. Doordat 

we veel energie hebben gestoken in het vinden van 

Chinese en Marokkaanse vrijwilligers, hebben we 

dit jaar minder met Antilliaanse vrijwilligers ge-

werkt. 

•	   De afgelopen jaren hebben wij de methode Taal voor 

Thuis op verschillende manieren proberen in te zet-

ten: als uitbreiding naast het voorleesuurtje, maar 

ook als apart natraject voor gezinnen, na deelname 

aan een regulier seizoen van de VoorleesExpress. In 

beide gevallen bleek dat we de methode niet opti-

maal hebben kunnen inzetten. Naast het voorlees-

uurtje was er te weinig tijd om het programma goed 

uit te kunnen voeren en als apart natraject was het 

ook niet mogelijk om Taal voor Thuis in te zetten op 

de manier waarop het bedoeld is. De thema’s van 

het materiaal van Taal voor Thuis zijn interessant om 

als leidraad te gebruiken tijdens het gezinsbezoek, 

maar de opdrachten zijn niet altijd goed uit te voe-

ren. In de boekjes staan bijvoorbeeld veel opdrach-

ten waarbij internet nodig is, waar links naar fi lm-

pjes in staan, die nodig zijn om de opdracht te 

kunnen begrijpen. Onze voorleesgezinnen hebben 

echter niet altijd de beschikking over internet of over 

een computer. De vrijwilligers hebben hier tijdens 

de huisbezoeken goed op ingespeeld en zijn creatief 

omgegaan met het materiaal. Hierdoor konden zij 

ouders toch goed begeleiden bij hun hulpvragen. 

Maar toch wordt op deze manier de methode nog 

niet optimaal ingezet.  

Dit jaar hebben we daarom geprobeerd om de me-

thode op een, voor ons, laatst mogelijke manier in te 

zetten, namelijk als groepscursus. Zo is de methode 

in eerste instantie ook bedoeld. We hebben in sa-

menwerking met een basisschool een cursus van 20 

weken georganiseerd voor ouders. De groep had 

elke week 3 uur les, waarbij we naast Taal voor Thuis 

ook laagdrempelige conversatielessen inzetten. We 

hadden voorafgaand aan de cursus voldoende in-

schrijvingen, maar helaas was de opkomst uiteinde-

lijk erg laag. Hierdoor hebben we besloten het tra-

ject halverwege te beëindigen. 

resultAten

Bereik

	 •	 	Gezinnen

In 2016 hebben 456 gezinnen zich ingeschreven om 

deel te nemen aan de VoorleesExpress. Uiteindelijk 

hebben we bij 400 gezinnen het voorleestraject inge-

zet en geheel afgerond. Hiermee hebben we ons doel-

aantal behaald. In seizoen 15, dat liep van februari tot 

eind juni, is er bij 167 gezinnen voorgelezen. Op de 

Noordoever deden 83 gezinnen mee en op de Zuidoe-

ver waren dat er 84.

In seizoen 16, dat liep van september 2016 tot eind ja-

nuari 2017, hebben we bij 233 gezinnen het voor-

leestraject ingezet. Op de Noordoever is er bij 95 ge-

zinnen voorgelezen en op de Zuidoever bij 138 

gezinnen.

Deze aantallen zijn inclusief de gezinnen die deel heb-

ben genomen aan het programma Meer Taal Meer 

Kans. In 2016 hebben er in totaal 28 gezinnen aan dit 

programma meegedaan. In onderstaande tabel is te 

zien hoeveel gezinnen van welke nationaliteit zich 

hebben ingezet:

Antilliaans

4

turks

16

marokkaans

6

chinees

2

totaal

28Gezinnen
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Het totaalaantal verschillende nationaliteiten dat dit 

jaar mee heeft gedaan aan de VoorleesExpress is 55, 

waarvan het grootste deel Turkse en Marokkaanse ge-

zinnen zijn. 

Het totaalaantal deelnemende gezinnen hebben we 

ook overzichtelijk in een tabel verwerkt:

	 •	 trainingen, workshops en bijeenkomsten

Alle vrijwilligers worden door ons getraind om zo 

goed mogelijk voorbereid aan de slag te gaan. De 

voorlezers krijgen een training Interactief Voorlezen 

waarin zij allerlei tips krijgen om het voorlezen zo leuk 

en leerzaam mogelijk te maken. De coördinatoren krij-

gen gedurende hun training uitgelegd wat hun rol 

precies inhoudt en wat wij van hen verwachten. Naast 

deze reguliere trainingen voor vrijwilligers organi-

seerden wij dit jaar ook: 

 – Trainingen voor de vrijwilligers die Meer Taal 

Meer Kans gaan inzetten; 

 – Verdiepende Trainingen voor de vrijwilligers 

die graag meer informatie willen over boek-

keuze en het leesniveau van kinderen;

 – Themabijeenkomsten Interculturele Commu-

nicatie voor vrijwilligers die geïnteresseerd 

zijn in cultuurverschillen;

 – Trainingen Interactief Voorlezen voor ouders 

op basisscholen;

 – Een training Interactief Voorlezen voor leer-

krachten van basisscholen;

 – Een workshop over het magazine ‘Groeten 

uit...’, gemaakt door Gemeente Rotterdam, 

waarin de voorlezers is uitgelegd hoe zij ou-

ders kunnen helpen om met dit magazine aan 

de slag te gaan.

Tevens zijn er dit jaar 4 ouderbijeenkomsten georgani-

seerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam, 

waarbij gezinnen die bij elkaar in de buurt wonen met 

elkaar in contact zijn gebracht. Tot slot hebben vrijwil-

ligers van de VoorleesExpress aan 16 voorleesactivi-

teiten deelgenomen, op verschillende evenementen.

In onderstaande tabel staan de aantallen trainingen, 

workshops en bijeenkomsten overzichtelijk weergege-

ven:

Vrijwillige	voorlezers

vrijwillige coördinatoren

Stagiair-voorlezers

stagiair-coördinatoren

totaal aantal vrijwilligers

Seizoen 15

108

14

42

29

193

Seizoen 16

118

31

42

191

Totaal 2016

226

45

84

29

384

Deelgebied	 Seizoen	15	 Seizoen	16	 								 							Totaal	2016	

noordoever  

Centrum 5 7          12

Delfshaven 32 29          61

Kralingen-Crooswijk 16 20          36

Noord 23 14          37

Overschie  1          1

Prins Alexander 4 19          23

Schiebroek 3 5          8 

Totaal	Noordoever	 83	 95	 	 	 							178

zuidoever  

Charlois 15 46          61

Feijenoord 42 52          94

Hoogvliet 11 14          25

IJsselmonde 16 26          42  

Totaal	zuidoever	 84	 138		 	 							222

Totaal	Noord-	en	zuidoever	 167	 233		 	 							400		

	 •	 vrijwilligers

Ook in 2016 hebben weer ontzettend veel vrijwilligers 

zich ingezet voor de VoorleesExpress. In 2016 hebben 

in totaal 310 vrijwilligers voorgelezen bij de 400 gezin-

nen; 150 voorlezers in seizoen 15 en 160 voorlezers in 

seizoen 16. Zoals eerder gezegd verschilt het aantal 

voorlezers van het aantal gezinnen, omdat we ook sta-

giairs van de Hogeschool Rotterdam inzetten die bij 

meerdere gezinnen voorlezen en er daarnaast ook re-

guliere voorlezers zijn die bij meerdere gezinnen 

voorlezen. De voorlezers werden begeleid door vrij-

willige coördinatoren. In totaal waren dat er 74 in 

2016. In seizoen 15 hebben 43 verschillende coördina-

toren zich ingezet en in seizoen 16 waren dat er 31. 

Opvallend is het verschil in aantal per seizoen, zeker 

gezien er in seizoen 15 minder gezinnen deelnamen. 

Reden hiervoor is dat de studenten van de Hoge-

school Rotterdam alleen in seizoen 15 hebben gecoör-

dineerd en dit in duo’s deden. De stage van deze stu-

denten beslaat een heel schooljaar, waarin zij in 

september gaan voorlezen en vervolgens in februari 

gaan coördineren. 

In de tabel op de volgende pagina staan de aantallen 

vrijwilligers en stagiairs overzichtelijk weergegeven:

Trainingen	2016

Interactief	Voorlezen

coördinatorentraining

verdiepende training

Interactief	Voorlezen	aan	ouders

Interactief	Voorlezen	aan	leerkrachten

meer taal meer Kans

interculturele communicatie

groeten uit…

totaal

Aantal

8

6

3

5

1

2

3

1

29
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inhouDelijKe resultAten

De voorleestrajecten worden op verschillende manie-

ren geëvalueerd. Zoals eerder gezegd gaan de vrijwil-

lige coördinatoren drie keer mee naar de gezinnen uit 

hun groepje. Zij spelen dus ook een hele belangrijke 

rol in de evaluatie van het project. Na elk gezinsbezoek 

maken zij een verslag waarin zij aangeven hoe het met 

het voorlezen en de taalontwikkeling van de kinderen 

gaat. Daarnaast komen zij gedurende het voorleessei-

zoen twee keer naar kantoor voor een evaluatie, hal-

verwege en na afl oop van het seizoen. In seizoen 16 

hebben we deze evaluaties op kantoor anders aange-

pakt dan voorheen. Eerder had de projectmedewerker 

altijd een een-op-een gesprek met de vrijwillige coör-

dinator en besprak dan alle gezinnen. Tegenwoordig 

organiseren we groepsevaluaties, waarbij alle coördi-

natoren tegelijk uitgenodigd worden. Hier worden 

eventuele bijzonderheden bij gezinnen besproken en 

is er meteen de mogelijkheid voor coördinatoren om 

elkaar te ontmoeten en tips en ervaringen te delen. De 

reacties van de coördinatoren op deze nieuwe aanpak 

zijn erg positief. Voor de projectmedewerkers scheelt 

het daarnaast een hoop tijd, waardoor het project 

weer effi ciënter is georganiseerd. 

Tot slot worden er elk seizoen vragenlijsten afgeno-

men bij de gezinnen en vrijwilligers. Ouders wordt ge-

vraagd naar de taalomgeving en de voorleessituatie 

thuis. Vrijwilligers wordt na afl oop gevraagd hoe zij 

het project hebben ervaren en of zij nog tips hebben 

voor de begeleiding vanuit kantoor.

Uit deze evaluaties blijkt dat er in 2016 de volgende 

inhoudelijke resultaten zijn bereikt:

•	 Bij de deelnemende kinderen is gewerkt aan de taal-

ontwikkeling, waarbij uit de evaluaties blijkt dat kin-

deren beter presteren op school, hun woordenschat 

is vergroot en zij meer leesplezier hebben.

•	 Ouders hebben tips en handvatten gekregen om het 

voorlezen na het traject van 20 weken zelf over te 

nemen. 

•	 De talige omgeving bij de gezinnen thuis is verrijkt. 

Concreet houdt dit in dat er meer boeken in huis 

zijn, de kinderen vaker voorgelezen willen worden, 

kinderen meer zelf lezen en ouders vaker in gesprek 

gaan met hun kinderen.

•	 Gezinnen hebben samen met de voorlezer een be-

zoek aan de bibliotheek gebracht en hebben, indien 

nog niet in bezit, een bibliotheekabonnement afge-

sloten. Hierdoor is het bibliotheekbezoek bevorderd 

voor kinderen en hun ouders.

•	 Er zijn interculturele ontmoetingen tot stand ge-

bracht tussen vrijwilligers en gezinnen, waarbij er 

regelmatig nog contact wordt gehouden na afl oop 

van het voorleesseizoen.

cOÖrdInatOr: “wat een leuke en ontzettend enthousiaste familie. het tweede gez-

insbezoek was een hele mooie ervaring. de voorlezer las voor aan het oudste kind, 

maar elk dier wat genoemd werd in het boekje werd door de jongste opgezocht in 

haar knuffelverzameling. hier werd wederom onderstreept dat, ook al zitten kin-

deren niet direct bij het voorlezen, ze toch veel mee krijgen en het dan toch 

terug kunnen koppelen. erg bijzonder omdat het meisje echt nauwelijks nederlands 

spreekt. de oudste gaat met sprongen vooruit in het nederlands en wil af en toe 

nog bevestiging, maar vertrouwt al meer op zichzelf. al behoorlijk wat bereikt en 

dan mogen we nog 10 weken door!”

In seizoen 16 zijn we door een basisschool benaderd of zij contact op mochten nemen 

met een van onze voorlezers. de ouderconsulente gaf aan dat het kindje op school 

nog niet praat en dat ze begrepen heeft dat het de voorlezer wel lukt om met hem 

in gesprek te gaan. ze wil graag wat tips van de voorlezer om hetzelfde op school 

te kunnen bereiken.

vOOrlezer: “Ik ben op een 

wel zeer positieve wijze 

door het voorleeskindje 

verrast. eindelijk heeft 

hij heel veel gesproken en 

meerdere zinnen achter el-

kaar gezegd. hij was van-

daag een spraakwaterval.”

vOOrlezer: “het gezin was zelf naar de bibliotheek gegaan en had een ‘thomas 

de trein’- boek geleend. de zoon kende het boek al uit zijn hoofd en ver-

telde mij wat er gebeurde. Ik merk dat hij snel dingen weet en onthoudt.”

Foto: Jelle IJntema, Passie in Beeld. Copyright: SodaProducties, 2016.  
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vOOrlezer: “moeder gaf 

aan dat ze zelf lees-

boekjes had gekocht 

voor de kinderen. ze 

wilde graag dat ik 

uitlegde wat precies 

de bedoeling met deze 

boeken is, zodat zij 

hier zelf mee aan de 

slag kon gaan met de 

kinderen.”

cOÖrdInatOr: “tijdens mijn eerste bezoek durfde narin nauwelijks naar beneden 

te komen, zo spannend vond ze het. maar bij het tweede bezoek was zij over alle 

angst heen en was ze ontzettend enthousiast. ze wilde veel vertellen en we hebben 

gelezen en een spelletje gedaan. moeder pakt het ook leuk op, ze heeft namelijk 

met narin zelf al een memory-spel gemaakt.”

3.2.3 taalOnderOnsjes

wAt Doen we?

Onder de naam TaalOnderonsjes organiseren we laag-

drempelige conversatielessen met als doel om de 

spreekvaardigheid in het Nederlands te bevorderen. 

Het project richt zich op een brede groep volwassenen 

in verschillende deelgebieden van Rotterdam, die be-

hoefte heeft aan laagdrempelige en praktische spreek-

vaardigheidslessen die dicht bij huis en in een ont-

spannen sfeer worden gegeven. Dit kunnen ook 

mensen zijn die in het kader van de tegenprestatie 

willen investeren in het verbeteren van het spreken 

van de Nederlandse taal of vluchtelingen met status 

die zich de Nederlandse taal snel eigen willen maken 

en nieuwe mensen willen ontmoeten. 

TaalOnderonsjes biedt drie praktische modules aan, 

gericht op kennismaking, gezond leven en de aanpak 

van praktische zaken. Elke module duurt vijf weken 

waarin tien taallessen van twee uur worden verzorgd 

door twee taalvrijwilligers. Het merendeel van de 

deelnemers start met de basismodule ‘Kennismaken’ 

om vervolgens door te stromen tot en met de derde 

en laatste module. Op deze manier volgen deelne-

mers in een periode van vijftien weken dertig Neder-

landse conversatielessen. Door te werken met groe-

pen van acht tot twaalf deelnemers is er veel tijd en 

ruimte om in te gaan op persoonlijke leerwensen. 

Door onderling te oefenen groeit het zelfvertrouwen in 

het spreken van de Nederlandse taal, ontstaat er duur-

zaam contact met zeker 8 andere buurtbewoners en 

wordt deelname aan het maatschappelijk leven ver-

groot. 

In 2016 heeft TaalOnderonsjes lessen verzorgd in ver-

schillende ontmoetingscentra in de gebieden Delfsha-

ven, Prins Alexander, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord 

en Noord. 

De inhoud per module is als volgt:

hoe verliePen De Activiteiten?

Het doel was om dit jaar 50 modules TaalOnderonsjes 

uit te voeren. Eén module is, op verzoek van samen-

werkingspartner Buurtwerk Alexander, doorgescho-

ven naar 2017 waardoor er uiteindelijk 49 modules zijn 

uitgevoerd. In alle gebieden hebben we voor de uit-

voer van de modules samengewerkt met een samen-

werkingspartner. Afgelopen jaar hebben we fl ink geïn-

vesteerd in het verstevigen van bestaande en het 

zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden met 

organisaties in de gebieden waar wij actief zijn. Dit is 

Module	1		‘Kennismaken’	

Alfabet en uitspraak

zinvolgorde

Basiswerkwoorden	 (zijn,	 gaan,	 hebben,	 ko-

men,	willen,	zullen,	mogen,	moeten)

cijfers

Klok kijken, de kalender

het maken van een afspraak

Module	2		‘Goed	en	gezond	leven’	

een afspraak maken bij de huisarts, tandarts 

en apotheek

Benoemen van lichaamsdelen

Vraagwoorden	(wie,	waar,	wanneer,	hoe)

Het	oefenen	van	meervoud	en	voorzetsels

Module	3		‘Praktische	zaken’	

Formulieren	lezen	en	invullen

een kaartje schrijven

Afkortingen

inschrijven voor een activiteit

taal- en activiteitenaanbod in de wijk

samenstellen persoonlijk plan voor vervolg-

activiteit  
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goed verlopen, waardoor we met deze partners ook 

nieuwe activiteiten ontwikkelen en gezamenlijk na-

denken over welke andere mogelijkheden er nog lig-

gen. Zo werkten we bijvoorbeeld samen met welzijns-

organisatie DOCK Feijenoord voor drie verschillende 

projecten, alle drie gericht op een eigen doelgroep in 

Feijenoord. 

In de verschillende samenwerkingen zorgden de part-

ners voor de werving van deelnemers en geschikte 

locaties. Vanuit Hoedje van Papier werden taalvrijwilli-

gers geworven, getraind en begeleid, werden de les-

materialen verzorgd, de deelnemers uitgenodigd en 

werd de ontwikkeling van de deelnemers bijgehouden 

door middel van nul- en eindmetingen. De resultaten 

van deze metingen zijn teruggekoppeld naar de sa-

menwerkingspartners, zodat de deelnemers warm 

konden worden overgedragen. Op deze manier is de 

samenwerkingspartner goed op de hoogte van het ni-

veau en de wensen van de deelnemers, waardoor een 

vervolgactiviteit snel kan worden opgepakt. Aan het 

einde van een module ontvingen de deelnemers uit 

handen van de taalvrijwilligers een bewijs van deelna-

me, waarmee het harde werken werd beloond en 

deelname aan een volgende module werd gestimu-

leerd. 

De spreiding van de modules over de verschillende 

gebieden zag er als volgt uit:

locaties

Delfshaven  samenwerkingspartner

Huiskamer Burgemeester Meineszlaan              Zowel! Delfshaven

Huis van de Wijk De Put

Huis van de Wijk Post West

Peoples Power

Prins Alexander   samenwerkingspartner

Huis van de Wijk Youngsters  Buurtwerk Alexander

Bibliotheek Ommoord  Project SamenDoorSamen

Kralingen-crooswijk  samenwerkingspartner

Wijkservicepunt Vredenoordplein  DOCK Kralingen-Crooswijk

Wijkcentrum De Bron  Gemeente Rotterdam

Feijenoord  samenwerkingspartner

Huis van de Wijk Irene  DOCK Feijenoord & SamenDoorSamen

Huis van de Wijk Oleander

Huis van de Wijk Het Ravennest 

Huis van de Wijk Feijenoord  Partners project ‘Weet u wat u slikt?’ 

Huiskamer Slaghekbuurt

Huiskamer van de Wijk Riederkwartier

Huiskamer van de Wijk Steiger 22

noord  samenwerkingspartner

Huis van de Wijk De Propeller  Buurtwerk Noord

Een groot aantal van deze modules heeft plaatsgevon-

den in het gebied Feijenoord. Van de 20 modules in 

Feijenoord zijn 9 modules uitgevoerd in samenwer-

king met DOCK Feijenoord. Daarnaast zijn 6 modules 

georganiseerd voor statushouders die via het project 

SamenDoorSamen zijn aangemeld. Deze deelnemers 

volgen allemaal een inburgeringstraject. TaalOnder-

onsjes was een mooie aanvulling op de inburgerings-

lessen, omdat de deelnemers de kans kregen de Ne-

derlandse taal extra te oefenen op een laagdrempelige 

manier. Daarbij kwamen ze in contact met andere wijk-

bewoners en vrijwilligers, waardoor integratie en ont-

moeting werd gestimuleerd. Ook in het gebied Prins 

Alexander heeft een groep statushouders drie modu-

les TaalOnderonsjes gevolgd. 

Er zijn 5 modules in Feijenoord uitgevoerd in het kader 

van het project ‘Weet u wat u slikt?’. Dit pilotproject is 

ontstaan uit een samenwerking met patiëntenorgani-

satie Zorgbelang Zuid-Holland, DOCK Feijenoord, Ver-

eniging DSB, Erasmus MC en Apotheek van der Laan. 

‘Weet u wat u slikt?’ heeft als doel het bevorderen van 

therapietrouw. Therapietrouw, oftewel correct medi-

cijngebruik en het opvolgen van het advies van arts of 

apotheker, kan in gevaar komen wanneer gebruikers 

van medicijnen de Nederlandse taal niet goed beheer-

sen. Voor hen is het moeilijk informatie over het ge-

bruik en de werking van medicijnen tot zich te nemen, 

omdat ze een arts niet goed begrijpen of de bijsluiter 

jan-Apr 

 

1 

1 

2

0

0

4

Apr-juli

3

1

1

0

0

5

Aug-okt

6

2

4

12

2

26

nov-Dec

3

1

1

8

1

14

totaal

13

5

8

20

3

49

Delfshaven

Kralingen-crooswijk

Prins Alexander

Feijenoord 

noord

totalen

niet kunnen lezen. In de periode van oktober tot en 

met eind december hebben we met het project ‘Weet 

u wat u slikt?’ in totaal 170 laaggeletterde bewoners 

van het gebied Feijenoord bereikt. Deze bewoners 

volgden negen bijeenkomsten. Tijdens de eerste vijf 

bijeenkomsten werd door middel van taalles de woor-

denschat gericht op medicijngebruik uitgebreid. De 

deelnemers oefenden met veel voorkomende woor-

den en begrippen, het lezen van etiketten en het voe-

ren van gesprekken met artsen en apothekers. De laat-

ste vier georganiseerde bijeenkomsten waren 

voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven door genees-

kundestudenten van de Erasmus Universiteit en door 

apothekers uit de buurt. Tijdens deze voorlichtingen 

werd meer inhoudelijk over medicijngebruik en ge-

zondheid gepraat en konden de deelnemers vragen 

stellen over hun eigen medicijnen. Het project was 

een groot succes en zowel deelnemers als betrokke-

nen zijn erg enthousiast over het resultaat. Hoedje van 

Papier heeft voor dit project het lesmateriaal voor de 

taallessen ontwikkeld, 11 taalvrijwilligers geworven, 

getraind en begeleid, 50 deelnemers geworven en 

voor deze deelnemers lesmaterialen verzorgd. Het 

project is eind december feestelijk afgesloten met een 

grote slotbijeenkomst waar 150 deelnemers, vrijwilli-

gers, docenten, organisatoren en geïnteresseerden 

gezamenlijk proostten op het succes van het project.  

In 2016 werkten we samen met de volgende partners 

en locaties:
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moeilijKheDen en oPlossingen

•	 	De	tabel	waarin	de	spreiding	van	de	modules	over	

de verschillende gebieden wordt aangegeven, laat 

zien dat in de tweede helft van 2016 aanzienlijk meer 

modules zijn uitgevoerd dan in de eerste helft van 

het jaar. Dit heeft als reden dat we pas richting de 

zomer fi nanciële zekerheid hebben gekregen om 

alle 50 geplande modules te kunnen uitvoeren en 

duidelijke afspraken hebben kunnen maken met 

onze samenwerkingspartners. Door de zomervakan-

tie, waarin zowel veel deelnemers, partners als vrij-

willigers niet goed bereikbaar en inzetbaar zijn, kon-

den we vanaf eind augustus van start om het 

geplande aantal te behalen. Het uitvoeren van dit 

grote aantal modules was een uitdaging, maar heeft 

uiteindelijk dankzij een goede planning tot een goed 

resultaat geleid. De eerste helft van het jaar, waarin 

het qua uitvoer van modules minder intensief was, 

is gebruikt om goede banden met samenwerkings-

partners op te bouwen, vrijwilligers te werven en te 

trainen, een gedeelte van het lesmateriaal te her-

schrijven en de structuur van het project goed neer 

te zetten.

•	 	Zoals	eerder	genoemd	werken	we	voor	de	uitvoer	

van TaalOnderonsjes samen met partners in de ge-

bieden waar we actief zijn. Dit is een bewuste keuze, 

omdat de partners de vraag en behoefte in het ge-

bied inzichtelijk hebben en de bewoners goed ken-

nen. Hierdoor kunnen zij goed selecteren voor welke 

bewoners TaalOnderonsjes van toegevoegde waar-

de is voor de bevordering van de Nederlandse 

spreekvaardigheid en voor sociaal contact met an-

dere wijkbewoners. Deze samenwerkingen brengen 

echter ook afhankelijkheid met zich mee en dit be-

perkt TaalOnderonsjes dan ook op sommige vlak-

ken. Zo hebben we een aantal groepen later dan 

gepland kunnen laten starten, omdat we afhankelijk 

waren van de partner voor deelnemers en een loca-

tie. Hierdoor kwamen we in de knoop met het afron-

den van modules voor de vakantie of bijvoorbeeld 

de Ramadan. Dit is grotendeels te ondervangen 

door ruim van tevoren afspraken te maken met part-

ners en gezamenlijk een startdatum af te spreken. 

•	 	In	2016	wilden	we	graag	eigen	bijdragen	van	deel-

nemers aan de cursussen van TaalOnderonsjes rea-

liseren. Net als bij de projecten Computerwijk en de 

VoorleesExpress kan een eigen bijdrage aan de cur-

sus de motivatie van deelnemers bevorderen en de 

vrijblijvendheid wegnemen. Het vragen van een ei-

gen bijdrage van deelnemers bleek echter lastig te 

zijn. Ten eerste was het door de taalbarrière moeilijk 

met deze doelgroep telefonisch of schriftelijk te 

communiceren om duidelijk te maken dat een eigen 

bijdrage vereist is. Daarbij is een groot deel van het 

taalaanbod in Rotterdam gratis, wat verwarring bij 

deelnemers en partners opleverde. Bij 2 groepen is 

na veel moeite van de deelnemers een eigen bijdra-

ge gerealiseerd. In 2 gebieden heeft de welzijnsor-

ganisatie voor een aantal groepen de eigen bijdrage 

betaald, omdat het onmogelijk bleek de deelnemers 

zelf te laten betalen. 

resultAten

Bereik

We zijn zeer tevreden over de behaalde aantallen en 

resultaten in 2016. In het projectplan van TaalOnder-

onsjes werd uitgegaan van 50 modules waaraan mini-

maal 500 en maximaal 600 deelnemers moesten mee-

doen. Het unieke aantal deelnemers zou tussen de 200 

en 300 personen liggen. Het aantal modules is op 1 

module na behaald, omdat deze module op verzoek 

van partner Buurtwerk Alexander is doorgeschoven 

naar 2017. Zij hadden op dat moment niet genoeg 

deelnemers met het gewenste niveau om een TaalOn-

deronsjes groep te starten. 

De deelnemersaantallen voor 2016 zijn als volgt: 

22 vrijwilligers hebben dit jaar totaal maar liefst 280 

lessen, dat is 560 uur aan conversatieles verzorgd. 

Hun tomeloze inzet, enthousiasme, betrokkenheid en 

fl exibiliteit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 

het succes van TaalOnderonsjes. Ook in 2016 zullen wij 

weer investeren in het bieden van handvatten, trainin-

gen, goed materiaal, organisatorische ondersteuning 

en begeleiding, zodat zij de lessen met plezier en zelf-

vertrouwen kunnen geven.

In onderstaande tabel wordt het aantal deelnemers en 

vrijwilligers weergegeven:

Het totaalaantal aanmeldingen is het aantal personen 

dat wij van samenwerkingspartners hebben doorge-

kregen om deel te nemen aan een module van TaalOn-

deronsjes. Dit aantal is hoger dan het werkelijke aan-

tal deelnemers, omdat sommige mensen nooit naar 

de les zijn gekomen. In sommige gevallen waren de 

telefoon- en adresgegevens incompleet of onjuist, 

waardoor we de mensen niet konden bereiken. Ook 

heeft een aantal personen afgezien van de cursus, om-

dat ze niet het gewenste niveau hadden, geen oppas 

voor de kinderen hadden, gingen verhuizen of langdu-

totaal aantal aanmeldingen

totaal aantal deelnemers

Aantal unieke deelnemers

586

471

269

rig ziek waren. Omdat deelnemers vaak vanaf de ba-

sismodule doorstromen naar module 2 en 3, en dus 

meerdere modules volgen, is het totaalaantal deelne-

mers hoger dan het aantal unieke deelnemers. 

Per gebied is de verdeling van het aantal deelnemers 

zoals onderaan de pagina in de tabel staat aangege-

ven.

De lessen van de TaalOnderonsjes modules zijn gege-

ven door 23 taalvrijwilligers. Doordat het merendeel 

van de modules van augustus tot december is uitge-

voerd was het nodig voor de zomer een fl ink aantal 

taalvrijwilligers te werven en te trainen. In totaal heb-

ben we de training ‘Taalcoaching in groepen’ van Het 

Begint Met Taal 2 keer georganiseerd, waar 27 perso-

nen aan hebben deelgenomen. Naast twee trainingen 

zijn in 2016 ook twee evaluatiebijeenkomsten voor 

taalvrijwilligers georganiseerd.

Aantal

deelnemers

126

52

46

222

25

Aantal 

unieke deelnemers

66

39

26

128

10

Delfshaven

Prins Alexander

Kralingen-crooswijk

Feijenoord

noord

inhoudelijke resultaten

Naast de behaalde aantallen zijn er ook inhoudelijk 

mooie resultaten bereikt. Aan het begin en aan het 

einde van elke module meten de taalvrijwilligers het 

taalniveau van de deelnemers, welke trede op de par-

ticipatieladder zij betreden, de mate van zelfvertrou-

wen, de mate van actieve deelname aan de les, de 

mate van interactie met andere deelnemers en met de 

taalvrijwilligers. Uit de metingen komt naar voren dat 

het overgrote deel van de deelnemers aan het eind 
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van een module TaalOnderonsjes op alle vlakken beter 

scoort dan aan het begin. Zeker na het volgen van alle 

3 de modules is deze ontwikkeling goed te zien. Deel-

nemers geven dit zelf ook regelmatig aan bij de taal-

vrijwilligers. Zo vertelde een bewoonster van het ge-

bied Feijenoord stralend aan de taalvrijwilliger dat 

haar zoon zo trots op haar was, omdat ze naar school 

was geweest en een certifi caat had behaald.

Het opdoen van nieuwe sociale contacten is een be-

langrijke pijler van TaalOnderonsjes en is ook in 2016 

een direct gevolg van de taallessen gebleken. We ken-

nen veel voorbeelden van deelnemers die ook buiten 

de taallessen tijd met elkaar doorbrengen. Zo lopen 

deelnemers samen naar de les, doen ze na de les sa-

men boodschappen of komen elkaar tegen op het 

schoolplein en maken dan een praatje. Niet alleen tus-

sen deelnemers, maar ook tussen deelnemers en vrij-

willigers ontstaan bijzondere relaties. Ook zij komen 

elkaar in de buurt tegen. Sommige deelnemers ne-

men met tranen in hun ogen afscheid van de taalvrij-

willigers na 3 modules. Van een taalgroep in Om-

moord zetten deelnemers en vrijwilligers hun 

ontmoetingen door en zij zullen ook in 2017 wekelijks 

bij elkaar blijven komen. Zo hebben zij een keer met 

z’n allen bij een van de deelnemers gegeten en gaan 

ze binnenkort met behulp van de Rotterdampas naar 

de dierentuin. Ten slotte ontstaan ook tussen de taal-

vrijwilligers leuke contacten en vriendschappen en 

zoeken ook zij elkaar buiten de lessen op. 

Een veelgehoord resultaat van de taallessen van Taal-

Onderonsjes is dat deelnemers uit hun schulp krui-

pen, plezier maken en dankbaar zijn voor de kennis 

die ze opdoen. Taalvrijwilligers geven aan dat deelne-

mers die tijdens de eerste module nog teruggetrokken 

waren, in de tweede en derde module meer vragen 

cursIst ‘weet u wat u slikt?’: “tijdens deze cursus heb ik geleerd lichaams-

delen te benoemen, bijvoorbeeld het hart. een paar weken later kreeg mijn 

man iets aan zijn hart en moest ik 112 bellen. Ik kon aan 112 uitleggen 

dat mijn man iets aan zijn hart had en de ambulance was er snel. dit heeft 

misschien wel mijn man z’n leven gered en hier ben ik heel dankbaar voor”.

taalvrIjwIllIger: “Ik vind de taallessen heel goed gaan, de deelnemers 

zijn heel enthousiast en leergierig. ze vinden het ook gezellig de les 

gezamenlijk te doen en om elkaar te lachen als ze het fout doen. Ik 

ben erg blij en trots op deze groep omdat ze echt iets willen leren.”

taalvrIjwIllIger: “tijdens de derde les zei één van de deelnemers: ‘Ik kom voortaan niet 

meer twee keer per week naar de les.’ wij waren verbaasd, omdat hij juist altijd erg 

enthousiast was. maar toen vervolgde hij: ‘Ik wil niet maar twee keer per week komen, 

ik wil alle dagen les hebben!’ dat zijn erg leuke dingen om te horen natuurlijk!” 

cursIst ‘weet u wat u 

slikt?’: “het cursusboek 

neem ik vanaf nu mee als ik 

naar de huisarts ga. dan 

kan ik dingen opzoeken en 

uitleggen wat ik bedoel.”

durven te stellen en mee durven te doen aan gesprek-

ken in de les. Ook geven deelnemers zelf aan met 

meer vertrouwen bij gesprekken met instanties zoals 

het UWV of de belastingdienst te zitten, omdat ze 

meer Nederlandse woorden kennen. Ook komen deel-

nemers met vragen over hun eigen administratie bij 

de taalvrijwilligers. Hierdoor worden ze door de taal-

vrijwilligers op weg geholpen om actie te onderne-

men bij bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV of 

de gemeente. 

In 2016 hebben we nog meer ingezet op de activering 

van de deelnemers, door hen te stimuleren na de taal-

lessen door te gaan met een vervolgactiviteit. De der-

de module ‘Praktische Zaken’ is sterk gericht op activa-

tie en het nemen van een vervolgstap na afl oop van 

de cursus. We hebben goede ervaringen met de groe-

pen die deze vernieuwde module hebben gevolgd. Tij-

dens de lessen bespreken deelnemers met de vrijwil-

ligers en met elkaar wat ze leuk vinden om te doen en 

wat ze nog zouden willen leren. Vervolgens wordt een 

organisatie uit de buurt uitgenodigd om concreet over 

het activiteitenaanbod in de wijk te vertellen. Zo heb-

ben deelnemers uit deze groepen laten weten graag 

een cursus of opleiding te doen voor het repareren 

van fi etsen, het repareren van computers of het vol-

gen van een opleiding tot loodgieter. De welzijnsorga-

nisatie uit de buurt heeft informatie verstrekt over 

waar deze opleidingen te vinden zijn en hoe de deel-

nemers hiervoor in aanmerking komen. Sommige 

groepen bezoeken gezamenlijk de bibliotheek of het 

taalpunt in de buurt, zodat ze zelf ook weten waar ze 

terecht kunnen voor meer taalaanbod. Ook wordt door 

de taalvrijwilligers informatie verstrekt over de Vraag-

wijzer en de dagen en tijden van het taalcafé bij de 

dichtstbijzijnde bibliotheek. 
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3.2.4.  buItenkans In samenwerkIng met 

trIvIumlIndenhOf – InteractIef 

vOOrlezen

wAt Doen we?

In 2015 zijn we een samenwerking aangegaan met de 

organisatie TriviumLindenhof, waaruit het project Bui-

tenkans is ontstaan. TriviumLindenhof biedt op ver-

schillende manieren ondersteuning aan gezinnen en 

kinderen die problemen of vragen hebben omtrent 

opvoeding. Bij een deel van de kinderen en jongeren 

is de situatie dusdanig complex dat zij niet kunnen op-

groeien in hun ‘normale’ thuissituatie. TriviumLinden-

hof ondersteunt hen zo goed mogelijk in hun ontwik-

keling door in de basisbehoeften te voorzien; maar 

ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en het 

vinden van hun plek binnen de maatschappij. Zij vin-

den het belangrijk dat deze ondersteuning kan wor-

den aangevuld met meer individuele aandacht en ta-

lentontwikkeling. Deze individuele elementen komen 

tot uiting binnen het project Buitenkans, dat in novem-

ber 2015 is opgestart. Dit project is tweeledig: ener-

zijds zijn er voorleestrajecten ingezet bij kinderen tus-

sen de 2 en 9 jaar, die ofwel in de opvang verblijven, 

ofwel ambulante hulpverlening aan huis krijgen. An-

derzijds zijn er binnen opvanglocaties mediatrajecten 

ingezet bij jongeren van 10 tot en met 16 jaar. In dit 

hoofdstuk zullen de voorleestrajecten aan bod komen. 

De mediatrajecten worden in hoofdstuk 3.4.3. bespro-

ken.  

De kinderen die deelnamen aan de voorleestrajecten 

werden voorgelezen door vrijwilligers met ervaring 

op pedagogisch en orthopedagogisch vlak. In eerst in-

stantie hebben we ons ten doel gesteld om bij 50 kin-

deren voor te lezen. Het voorlezen bleek echter zo’n 

succes te zijn, dat we het doelaantal verhoogd hebben 

tot 70 kinderen. Alle vrijwilligers hebben voorafgaand 

aan de voorleestrajecten een training ‘Filosoferen met 

kinderen’ gevolgd. Hiermee kregen zij handvatten 

aangereikt om, met behulp van boeken, met kinderen 

in gesprek te gaan en hen hierbij bewust te laten zijn 

van hun eigen rugzakje. Tijdens het voorlezen maak-

ten de voorlezers aan de hand van de gelezen verha-

len verschillende zaken bespreekbaar. De kinderen 

leerden zich hierdoor beter uiten en kunnen het hier-

door in een gesprek hebben over zaken die hen bezig-

houden, zonder dat zij zich in een hulpverlenersge-

sprek bevinden. Deze persoonlijke aandacht was erg 

belangrijk en was een aanvulling op hetgeen reeds 

geboden werd door de medewerkers van TriviumLin-

denhof. Naast het werken aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling werd er bovendien aan de taalontwikke-

ling gewerkt. Kortom, Buitenkans was een mooi pro-

ject waar zowel de begeleiders, voorlezers en kinde-

ren erg positief op hebben gereageerd. 

hoe verliePen De Activiteiten?

Ter voorbereiding van het pilotproject Buitenkans zijn 

wij op zoek gegaan naar enthousiaste vrijwilligers. Te-

gelijkertijd selecteerde TriviumLindenhof de eerste op-

vanglocaties en wijkteams waar het voorlezen plaats 

kon vinden. In 2015 is de eerste groep voorlezers ge-

start, deze trajecten liepen door tot april 2016. Daarna 

is een tweede groep vrijwilligers gestart met voorle-

zen. Alvorens de start van elk voorleestraject hebben 

de voorlezers een training ‘Filosoferen met kinderen’ 

en de workshop ‘Interactief Voorlezen’ gevolgd. De 

training ‘Filosoferen met kinderen’ is specifiek voor 

Buitenkans ontwikkeld in samenwerking met een do-

cent kinderfilosofie en een medewerker van Trivium-

Lindenhof. Tijdens deze training kregen de voorlezers 

een goed beeld over de doelgroep en de werkwijze 

binnen TriviumLindenhof en hoe ze de verdieping filo-

soferen konden toepassen binnen het voorlezen. Het 

filosoferen hielp de voorlezers om aan de hand van 

een verhaal en op een veilige manier in gesprek te 

gaan over bepaalde thema’s, emoties of andere zaken 

die spelen in het leven van de kinderen. De eerste lich-

ting voorlezers gaf aan naast de training ‘Filosoferen 

met kinderen’, behoefte te hebben aan meer verdie-

ping in het voorlezen zelf. Daarom heeft Hoedje van 

Papier alle voorlezers die in 2016 zijn gestart, als aan-

vulling op de bestaande training ook de workshop ‘In-

teractief Voorlezen’ aangeboden. Deze workshop 

wordt door Hoedje van Papier normaliter aangeboden 

aan de voorlezers van het project VoorleesExpress. De 

workshop geeft de voorlezers handvatten voor het in-

teractief voorlezen en voor het kiezen van boeken die 

aansluiten op de verschillende leeftijden van de kinde-

ren. 

Belangrijk voor ieder voorleestraject was dat het voor-

leesprogramma afgestemd was op de persoonlijke 

situatie van de kinderen. Voor sommige kinderen was 

het krijgen van een-op-een aandacht van de voorlezer 

van belang. Echter was dit niet altijd wenselijk. Som-

mige kinderen hadden het nodig om in groepjes voor-

gelezen te worden: alleen op die manier voelden zij 

zich veilig genoeg. Een van de voorlezers beschrijft dit 

in het volgende voorbeeld:

Voorlezer: “In het begin waren de kinderen soms wat 

teruggetrokken. De jongen van 6 lag vaak onder de 

tafel als ik kwam en nu zit hij er klaar voor als ik kom.”  

Tijdens de pilot hebben TriviumLindenhof en Hoedje 

van Papier daarom besloten om naast het interactief 

voorlezen in een-op-een situaties ook voor te lezen 

aan (kleine) groepjes kinderen. Het voorlezen heeft uit-

eindelijk plaatsgevonden binnen onderstaande loca-

ties/groepen van TriviumLindenhof:  

-	 Medisch	Kinderdagverblijven	(0	t/m	7	jaar)

Dagbehandeling is er voor kinderen tussen 0 t/m 7 jaar 

en hun ouders. Er zijn verschillende groepen:

•	 Algemene behandelgroep: behandeling van kin-

deren in een groep op een locatie van TriviumLin-

denhof. Daarnaast krijgen ouders ambulante hulp 

bij de opvoeding. Onze hulpverleners ondersteu-

nen bij praktische vragen over hoe het best kan 

worden omgegaan met bepaald gedrag van het 

kind of hoe de ontwikkeling kan worden gestimu-

leerd. 

•	 Observatie/diagnostiekgroep: een programma dat 

antwoord geeft op de vraag wat er nodig is voor 

een kind en zijn of haar gezin. Het programma kan 

bij de gezinnen thuis worden aangeboden, of wor-

den gecombineerd met bijvoorbeeld een verblijf 

op een locatie voor dagbehandeling. 

•	 Ouder-Kindgroep: bedoeld voor ouders die pro-

blemen ervaren in de opvoeding van hun (zeer) 

jonge kind. De invalshoek hierbij is verbetering 

van de interactie tussen ouder en kind. 

•	 Behandelgroep voor kinderen met een stoornis in 

het autistisch spectrum (RR en ZHZ)

-	 Gezinshuizen	kort	verblijf/	crisisopvang	volgens	het	

gezinsmodel	(4	t/m	14	jaar)

Gezinshuis kort verblijf biedt kleinschalige opvang 

voor kinderen met gedragsproblemen die om ver-

schillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. 

-	 Leefgroep	jongere	jeugd	(4	t/m	12	jaar)

Leefgroepen jongere jeugd bieden een tijdelijke 

woonomgeving met dag- en nachtverblijf voor kinde-

ren tussen de vier en twaalf jaar. Het doel van de hulp 

is om de gezinssituatie op zo’n manier te verbeteren 

dat kinderen weer thuis kunnen gaan wonen. Voor kin-

deren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, 

biedt de behandelgroep een overbrugging naar een 

andere woonplek, waar zij langdurig kunnen verblij-

ven.

-	 Ambulante	hulp	binnen	gezinnen	via	de	wijkteams	

Een aantal kinderen dat deel heeft genomen aan de 

voorleestrajecten staat in contact met medewerkers 

van TriviumLindenhof die zijn verbonden aan sociale 

wijkteams. Een deel van deze kinderen heeft eerder in 

opvanglocaties verbleven en is weer opgenomen bin-

nen hun gezin. Bij een ander deel biedt TriviumLinden-

hof begeleiding binnen de gezinssituatie.

Meer specifiek hebben de voorleestrajecten plaats ge-

vonden binnen:

- Eén gezinshuis, kort verblijf

- Het project Samen Thuis

- De Berengroep , Medisch Kinderdagverblijf

- Giraffengroep, Medisch Kinderdagverblijf

- De Bevers, Medisch Kinderdagverblijf

- De Apen, Medisch Kinderdagverblijf

- Medisch Kinderdagverblijf Gorinchem
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- 20 gezinnen

In overleg met de medewerkers van TriviumLindenhof 

en de voorlezers van Hoedje van Papier is afgestemd 

op welke wijze het voorlezen vorm ging krijgen binnen 

de verschillende locaties. Zodoende geven de voorle-

zers op maat vorm aan de wijze waarop het voorlezen 

plaats vindt. Per locatie is er daarnaast ook sprake van 

kinderen met verschillende achtergronden, hetgeen 

vraagt om een verschillende aanpak per kind. Het best 

is dit te schetsen aan de hand van praktijkbeschrijvin-

gen. Zo schreef een voorlezer die voorlas bij het Me-

disch Kinderdagverblijf in Vlaardingen: 

“Ik lees voor aan ongeveer 20 kinderen in groepjes 

van 5 met heel verschillende ontwikkelings-uitdagin-

gen en karakters. Bij de kinderen van de auti-groep 

(giraffen), merk je dat het steeds vertrouwder voor ze 

wordt om te lezen en ze hebben er echt plezier in.” “...

Bij de kinderen met ADHD-kenmerken merk je met de 

juiste boeken en uitdagingen erbij (zoals een liedje of 

een tekening maken) dat ze hun aandacht er steeds 

beter bij kunnen houden en langer geboeid blijven. “

Voorlezers onderhielden intensief contact met de pro-

jectmedewerkers van Hoedje van Papier. Voorlezers 

die gestart zijn in 2016 hebben ook een logboek bijge-

houden. Op die manier konden de projectmedewer-

kers ondersteuning bieden in het vinden van een pas-

sende werkwijze. Hiernaast volgt een voorbeeld uit 

een van de logboeken:

DONDERDAG 12-05-2016, 12de keer:

“We hebben een leuk voorleesuurtje gehad. Waarbij ik 

merk dat M steeds losser komt. Ze vertelt steeds meer, 

heeft veel fantasie, durft meer over haar emoties te 

praten, doet enorm haar best om de woorden goed uit 

te spreken. Ze vindt het leuk als ik dit met haar oefen. 

Ze herkent nu ook letters. Wat we vandaag deden 

vond ik ook heel bijzonder. Ze was een beetje aan het 

mee vertellen terwijl ik aan het lezen was. Ik zei tegen 

haar ‘wil jij soms het verhaaltje vertellen?’ dus dat 

deed ze. Op haar eigen manier aan de hand van de 

plaatjes, met soms wat sturing van mij, heeft ze een 

mooi verhaal verteld aan mama en aan mij. Mama 

was ook erg aan het genieten van de vrije fantasie van 

haar dochter.“

Naast het intensieve contact tussen de voorlezers en 

de projectmedewerkers, hebben er meerdere evalua-

tiemomenten plaatsgevonden tussen de voorlezers, 

de medewerkers van TriviumLindenhof en Hoedje van 

Papier. 

In maart 2016 besloot uitgeverij Lemniscaat boeken te 

doneren aan de kinderen van project Buitenkans. Uit-

gever Jean Christophe Boele van Hensbroek kwam de 

boeken persoonlijk overhandigen aan enkele kinderen 

van het Medisch Kinderdagverblijf in Vlaardingen. En-

kele boeken bleven daar gelijk achter voor de biblio-

theek van het MKD. De rest van de boeken werd ver-

spreid onder de voorlezers zodat zij deze als 

afscheidscadeau mee konden geven aan hun voor-

leeskinderen. Naast dit afscheidscadeau zorgden de 

voorlezers vaak zelf ook voor een afscheidscadeau. 

Tijdens de voorleestrajecten zijn er mooie banden ont-

staan waardoor het moeilijk was voor kinderen en 

voorlezers om afscheid van elkaar te nemen. 

“Naast het afscheidscadeau heb ik een werkmapje van 

haar gemaakt met alle tekeningen van haar erin en 

wat simpele plaatjes over alle emoties en sociale on-

derwerpen waar we het over hadden gehad. In het 

boekje in de voorkant had ik nog een verhaaltje voor 

Jasmin geschreven voor later.”

“Officieel is de laatste keer voorbij, maar ik blijf nog 

wel even voorlezen.“

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 Met drie voorlezers waren er afspraken gemaakt om 

een individueel traject binnen een gezin op te star-

ten, waarbij dat uiteindelijk niet van de grond is ge-

komen. Redenen hiervoor waren de ziekte van een 

van de vaders en het feit dat de gezinnen een aantal 

keer niet thuis werden aangetroffen. Naar aanlei-

ding daarvan is in samenspraak met TriviumLinden-

hof besloten om deze drie trajecten stop te zetten. 

•	 In het ‘gezinshuis kort verblijf’ verblijven kinderen 

over het algemeen niet langer dan 9 maanden. Tij-

dens het voorlezen is gebleken dat hierdoor een 

aantal kinderen niet het volledige traject van twintig 

weken af kon maken. Voor deze vorm van opvang is 

daarom gekozen om in groepjes voor te lezen. 

Mocht er in deze groepjes een kind uitvallen, konden 

we een ander kind mee laten doen en zo continuïteit 

behouden voor de kinderen die nog wel meededen. 

•	 De transitie van de jeugdzorg naar meer ambulante 

zorg binnen de gezinnen was in de praktijk dusdanig 

groot dat ook de vraag voor ondersteuning binnen 

deze gezinnen in grote mate aanwezig was. Daarom 

hebben TriviumLindenhof en Hoedje van Papier de 

keuze gemaakt meer op deze vraag in te spelen en 

naast het voorlezen in de opvanglocaties ook voor-

lezen binnen gezinnen te organiseren. Uiteindelijk 

hebben er 20 individuele trajecten binnen gezinnen 

plaatsgevonden.

resultAten

Bereik

Tijdens het project is aan 67 kinderen voorgelezen. De 

verdeling tussen een-op-een trajecten en het voorle-

zen in kleine groepjes is als volgt:

- Aan 27 kinderen is individueel voorgelezen.

- 40 kinderen hebben voorleestrajecten in kleine 

groepjes gevolgd.

Voor het verzorgen van de verschillende voorleestra-

jecten hebben wij 15 unieke vrijwilligers ingezet.

inhoudelijke resultaten

Tijdens de eindevaluatie van de voorleestrajecten ga-

ven vrijwel alle voorlezers aan dat de kinderen aan wie 

zij hebben voorgelezen zich beter hebben leren uiten. 

Dit geldt zowel voor het onder woorden brengen van 

hun gevoelens als voor hun taalontwikkeling. Met 

name de voorleestrajecten die binnen de verschillen-

de opvanglocaties plaatsvonden, werden als een dui-

delijke meerwaarde gezien voor de deelnemende kin-

deren. De training en de pedagogische achtergrond 

van de voorlezers kwamen hier het meest tot hun 

recht. Verder gaven voorlezers die al eerder aan kinde-

ren hadden voorgelezen binnen het project Voorlees-

Express aan dat er door het meer ingaan op de soci-

aal-emotionele ontwikkeling meer diepgang in het 

voorlezen kwam. 

Bij het voorlezen binnen gezinnen gaven de meeste 

voorlezers aan dat met name de moeders ook steeds 

meer betrokkenheid toonden. Zij gingen meer vragen 

stellen, waardoor de voorlezers ook met de moeders 

meer in konden gaan op hoe je de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een kind kunt bevorderen, bijvoor-

beeld door in gesprek te gaan met hun kind over de 

thuissituatie. Tot slot vonden de voorlezers dat de 

communicatie met de projectmedewerkers goed ver-

liep. Ze vonden de projectmedewerkers goed bereik-

baar en openstaan voor vragen en feedback. De voor-

lezers gaven aan zich door hen gesteund te voelen. 

De begeleiders van TriviumLindenhof gaven allemaal 

aan dat zij een grote meerwaarde zagen in de voor-

leestrajecten. Door rondom het voorlezen ook andere 

activiteiten in te zetten, zoals spelletjes en het gebrui-

ken van een werkboekje, kwamen er andere gesprek-

ken op gang met de kinderen dan de gesprekken die 

de hulpverleners normaliter met de kinderen voeren. 

Als een meerwaarde zien de projectbegeleiders ver-

der dat de kinderen positieve contacten leggen met 

nieuwe mensen. De voorleestrajecten kenden als ef-

fect dat kinderen uit hun schulp zijn gekropen en meer 

gemotiveerd zijn om ervoor te zorgen dat er aan hen 

voorgelezen wordt of dat zij zelf meer gaan lezen. 



40 41

3.2.5.  vOOrleesprOject pendrecht unI-

versIteIt

Gedurende schooljaar 2015-2016 hebben we een voor-

leesproject verzorgd in samenwerking met de Pen-

drecht Universiteit. Tijdens dit project werd door vrij-

willigers voorgelezen aan kleuters op basisscholen 

Over de Slinge Sommelsdijk en Over de Slinge Krab-

bedijkestraat. Omdat voor veel kleuters een uur voor-

lezen na schooltijd te veel bleek, hebben we er samen 

met de Pendrecht Universiteit voor gekozen om het 

voorlezen voor een deel van de kinderen tijdens- en 

voor een deel van de kinderen na schooltijd te verzor-

gen. 

Tijdens de eerste maanden van 2016 werd er op de 

dinsdag- en donderdagmiddagen aan achtereenvol-

gens twee groepen voorgelezen. In totaal ging dat om 

gemiddeld 40 kinderen. Vanaf maart is het aantal groe-

pen teruggebracht naar twee op alleen Over de Slinge 

Sommelijkdijkstraat. Tot het einde van het schooljaar 

is daar op de donderdag door twee voorlezers aan 20 

kinderen voorgelezen.

Aan elke groep werd door twee vrijwilligers voorgele-

zen. Zij werden daarbij ondersteund door een student 

Cultureel Maatschappelijke Vorming die zorgde voor 

creatieve spelletjes rondom het voorlezen. Op die ma-

nier was er voldoende afwisseling en werd datgene 

wat tijdens het voorlezen werd besproken tijdens een 

creatieve opdracht verwerkt. 

3.3. tOOls

3.3.1. algemeen

Onder de noemer Tools vallen de projecten waar deel-

nemers praktische en sociale vaardigheden aanleren 

die ervoor zorgen dat ze zelf meer kunnen onderne-

men in hun leven en waardoor hun wereld wordt ver-

groot. Denk aan hulp bij administratie en het schrijven 

van lastige brieven, computercursussen of huiswerk-

begeleiding en bijlessen op school. 

3.3.2. cOmputerwIjk rOtterdam

wAt Doen we?

Met het project Computerwijk organiseren we laag-

drempelige cursussen voor mensen die niet of nauwe-

lijks met de computer om kunnen gaan. De cursussen 

vinden altijd plaats op een locatie in de wijk. Naast 

kennisontwikkeling bij de deelnemers, kent Compu-

terwijk dan ook een belangrijke functie in het tot stand 

brengen en verstevigen van sociale cohesie op wijkni-

veau. 

Computerwijk is een landelijk project; de methode is 

in 2003 ontwikkeld door Stichting Eigenwijks in Am-

sterdam. Stichting Hoedje van Papier is sinds 2013 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 

Computerwijk in Rotterdam. Begin 2016 is de landelij-

ke aansturing overgenomen door Stichting Lezen & 

Schrijven. Deze organisatie heeft een breed netwerk 

aan partners in het hele land en richt zich voornamelijk 

op de aanpak van laaggeletterdheid. De samenwer-

king met Computerwijk bleek een logische stap; in 

2012 is er onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen 

digibetisme en laaggeletterdheid, waaruit bleek dat 

onder de ondervraagde groep digibeten 41% het risi-

co loopt laaggeletterdheid te zijn. Ook bleek uit onder-

zoek dat het moeite hebben met lezen en schrijven in-

vloed heeft op het kunnen navigeren en het gebruik 

van internet. Door de samenwerking met Stichting 

Lezen & Schrijven werd het daarom mogelijk om het 

lesmateriaal nog beter te laten aansluiten op onze 

doelgroep. 

cursusinhoud

Met Computerwijk Rotterdam bieden wij cursussen 

aan op 3 basisniveaus, genaamd Dubbelklik Basis, 

Dubbelklik Plus en Dubbelklik XL. Cursisten zonder of 

met heel weinig ervaring met de computer starten bij 

de Dubbelklik Basis. Bij goed gevolg kunnen zij door-

vOOrlezer: “na het 

lezen van veel boek-

jes over slapengaan 

kan d steeds beter 

slapen, ze huilt 

niet meer voordat 

ze naar bed gaat.”

gezInsOuder: “het voorleesproject biedt de kinderen de mogelijkheid tot afleiding 

middels inleving in de (fantasie)wereld van anderen. de kinderen genieten van de 

verhalen en alle persoonlijke aandacht. het is voor hen een belangrijk vast moment 

in de week waar ze erg naar uitkijken! dus wij, de kinderen en de gezinsouders, zijn 

er erg blij mee en we hopen dat het project nog lang door kan gaan!” 

vOOrlezer: “toen ik met mijn voorleeskinderen in gesprek ging over hun 

overleden vader lieten ze me gelijk foto’s van hem zien. dat vond ik heel 

bijzonder. gaandeweg gingen zij steeds meer over hem vertellen, maar ze 

gaven het ook aan als ze even niet over hun emoties wilden praten”

vOOrlezer: “voornamelijk de sprookjesboeken waren een groot succes. Ik heb zelf 

het gevoel dat kinderen zich gemakkelijker kunnen verplaatsen in personages die 

voorkomen in sprookjes, zoals assepoester, hans en grietje en roodkapje. mooi 

vond ik ook dat toen s helemaal overstuur was en ik tegen haar sprak over het 

boekje dat we vorige week gelezen hadden, zij toen een stuk rustiger werd! ”
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stromen naar het volgende niveau; Dubbelklik Plus. 

Wanneer de cursist deze cursus heeft doorlopen kan 

er worden doorgestroomd naar het laatste niveau; 

Dubbelklik XL. De cursusinhoud per module is als 

volgt:

Dubbelklik	Basis	(6	weken):

Basishandelingen: 

Klikken met de muis

Typen op het toetsenbord

Naar internet

Naar een website

Een website bekijken

Oefenen met typen

Dubbelklik	Plus	(6	weken):

Een tekst typen, openen en opslaan

E-mail lezen en versturen

Een bijlage e-mail openen

E-mails beantwoorden 

E-mails doorsturen

Bijlagen opslaan 

Bijlagen toevoegen

Oefenen op het internet

Dubbelklik	XL	(9	weken):

Een tekst typen en opmaken

Mappen maken

Online winkelen

Internetbankieren

Een reis plannen

Een route vinden

Een CV maken en solliciteren

DigiD en online vacatures

Oefenen met Word

Om het niveau van een deelnemer te bepalen wordt er 

bij iedere aanmelding een intakegesprek gevoerd. In 

veel gevallen wordt dit door een welzijnspartners in 

de wijk gedaan. Zij sturen het ingevulde formulier ver-

volgens naar ons, zodat wij de deelnemer in een van 

de cursussen kunnen plaatsen. In sommige gevallen 

doen we het intakegesprek zelf. Het gesprek vindt dan 

telefonisch plaats. Cursisten die zich aanmelden met 

enige ervaring kunnen altijd instromen op hun eigen 

niveau. Wanneer cursisten na afloop van een module 

de stof nog niet voldoende beheersen dan krijgen zij 

de mogelijkheid om de cursus opnieuw te volgen.

De door Computerwijk ontwikkelde methode is geba-

seerd op tien principes: 

1. Betaalbaar 

Cursussen van 6 lessen kosten slechts 10 euro en cur-

sussen van 9 lessen slechts 15 euro. Hierdoor blijven 

de cursussen voor de doelgroep betaalbaar.

2. Kleinschalig 

Lesgroepen bestaan uit maximaal 10 personen.

3. Kortdurend

Elke cursus duurt niet meer dan 6-9 weken/lessen.

4. Laagdrempelig 

Het lesmateriaal is laagdrempelig, toegankelijk en 

zeer geschikt voor mensen die de Nederlandse taal 

niet goed spreken. Bijna al het lesmateriaal is ontwik-

keld door onze eigen docenten of met hen afgestemd.

5. Maatschappelijke waarde

Stichting Lezen & Schrijven streeft ernaar dat de te be-

halen certificaten van Computerwijk een maatschap-

pelijk erkende waarde krijgen. 

6. Op maat  

Het cursusaanbod wordt ontwikkeld vanuit de vraag 

van de doelgroep. Om die vraag te achterhalen wer-

ken we o.a. samen met hogescholen en universiteiten. 

Uitgangspunt is dat het geleerde praktisch toepasbaar 

moet zijn in het leven van de doelgroep. Daarbij spe-

len de volgende thema’s een belangrijke rol:

•	 Mogelijkheden tot sociaal contact (e-mail, Skype, 

social media, forums, etc).

•	 Praktische mogelijkheden tot deelname aan maat-

schappelijk verkeer (OV, bank, Digitale Overheid, 

zoeken van een woning, etc).

•	 Mogelijkheden tot actieve inzet voor de maatschap-

pij in de vorm van het zoeken van (on)betaald werk 

en/of deelname aan activiteiten in de buurt en stad

•	 In contact blijven met datgene wat er speelt in de 

maatschappij (lokaal, regionaal en nationaal 

nieuws).

 

7. Persoonlijk

Er wordt lesgegeven door twee docenten aan gemid-

deld 8 cursisten, waardoor er veel persoonlijke aan-

dacht is en het tempo van de les kan worden aange-

past aan de cursisten. Ook wordt er tijdens de lessen 

veel aandacht besteed aan contact onderling, waar-

door er nieuwe vriendschappen en netwerken ont-

staan.

8. Professioneel

De vrijwillige docenten worden ondersteund door een 

lokale coördinator die ervoor zorgt dat ze betrokken en 

actief blijven. Docenten worden regelmatig bijge-

schoold en geconsulteerd bij nieuwe ontwikkelingen. 

Beginnende docenten worden getraind door meer er-

varen docenten.

9. Toegankelijk 

Uitvoerders van Computerwijk kiezen leslocaties die 

toegankelijk zijn voor de doelgroep. Dit zijn vaak 

buurthuizen, scholen, vrouwencentra of moskeeën. 

Daardoor is het voor deelnemers nooit ver weg en is 

de drempel om binnen te lopen niet hoog.

 

10. Vertrouwd

Aangezien buurtbewoners de lessen verzorgen, ont-

staat er in de les een veilige en vertrouwde omgeving 

om te leren. De afstand tussen bewoners en docent is 

klein waardoor cursisten en docenten samen leren en 

zich verder ontwikkelen.

Met de hierboven omschreven methode bereikt Com-

puterwijk Rotterdam de volgende doelstellingen: 

•	 Het tegengaan van digibetisme, door middel van 

het vergroten van de kennis over en het gebruik van 

computers.

•	 Het met de computercursussen aanleren van prakti-

sche toepassingen om deze in te zetten voor onder 

andere het vinden van (on)betaald werk, verzorgen 

van de eigen (financiële) administratie, contact on-

derhouden met anderen, persoonlijke ontwikkeling 

en ondersteunen van schoolgaande kinderen waar-

door de zelfredzaamheid van de deelnemers en de 

actieve deelname van de deelnemers binnen de sa-

menleving wordt vergroot.

•	 Het met elkaar in contact brengen van verschillende 

wijkbewoners en daarmee het versterken van de so-

ciale cohesie op wijkniveau, door het organiseren 

van computercursussen in de wijk met vrijwillige 

docenten uit de buurt.

•	 Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen 

getrainde vrijwilligers en organisaties in de wijk, 

waarmee laagdrempelige voorzieningen kunnen 

worden aangeboden voor een diverse doelgroep.

•	 Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan 

vrijwilligers op pedagogisch, organisatorisch en 

maatschappelijk vlak waardoor hun kansen op de 

arbeidsmarkt toenemen.

hoe verliePen De Activiteiten?

In het projectplan van 2016 staat aangegeven dat we 

dit jaar 100 cursussen binnen Rotterdam en 15 cursus-

sen buiten Rotterdam wilden uitvoeren. Uiteindelijk is 

dit aantal omlaag geschroefd naar 44 cursussen bin-

nen Rotterdam, in verband met het ontbreken van vol-

doende financiële middelen. In dit hoofdstuk beschrij-

ven we hoe deze 44 cursussen zijn verlopen. 

De spreiding van de cursussen is weergegeven in de 

tabel op de volgende pagina:
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Net zoals vorig jaar zijn er voornamelijk Dubbelklik 

Plus cursussen georganiseerd. Er werden minder 

Dubbelklik Basis-cursussen georganiseerd en Dubbel-

klik XL is de hekkensluiter. Mogelijk komt dit doordat 

cursisten het prettig vinden om de Dubbelklik Plus, die 

volledig gericht is op het gebruik van e-mail, te herha-

len of omdat zij voornamelijk in de inhoud van deze 

cursus zijn geïnteresseerd. De volgende modules heb-

ben wij in 2016 aangeboden: 

Een aantal cursussen is ingezet in de vorm van een 

pilot, waarbij we de cursus hebben aangepast aan de 

specifi eke behoeften van bepaalde doelgroepen. Zo 

hebben er 3 cursussen in Feijenoord plaatsgevonden, 

in samenwerking met Bibliotheek Rotterdam, als on-

derdeel van het project ‘Ouderen in de Wijk’. Dit pro-

ject richt zich op het activeren van AOW-gerechtigden 

en heeft als doel om eenzaamheid tegen te gaan. Door 

onder andere huis-aan-huis fl yers uit te delen, zijn ou-

deren benaderd voor een specifi eke Computerwijk-

cursus voor ouderen. Tijdens deze cursus hebben de 

deelnemers meer informatie ontvangen over het pro-

ject Ouderen in de Wijk en was het voor geïnteresseer-

den mogelijk om zich direct hiervoor op te geven. Bij 

aanmelding voor het project kregen de ouderen 

bovendien de kans om aan te geven waar zij behoefte 

aan hebben. Ook kregen zij een gratis bibliotheekpas 

voor een jaar.

Ook zijn er 2 cursussen specifi ek voor statushouders 

georganiseerd, die via het project SamenDoorSamen 

Blok	1

jan/feb 

5

5

3

2

15

Blok	2

mrt/apr

1

3

1

5

Blok 3

mei/jun

1

2

1

4

Blok 4

sep/okt

5

3

1

1

10

Blok	5

nov/dec

5

3

1

1

10

2016

totaal

17

16

3

4

4

44

Feijenoord

Delfshaven 

Kralingen-crooswijk

noord

Prins Alexander

totalen

Basis

8

4

0

1

1

14

Plus

5

7

2

2

3

19

xl

4

5

1

1

0

11

Feijenoord

Delfshaven 

Kralingen-crooswijk

noord

Prins Alexander

totalen

totaal

17

16

3

4

4

44

zijn aangemeld. Eén cursus vond plaats in Prins 

Alexander en één in Feijenoord. Bij deze cursussen is 

er een vrijwillige docent van Computerwijk gekoppeld 

aan een vrijwillige tolk van SamenDoorSamen met 

computerkennis, omdat de kennis van de Nederland-

se taal van de deelnemers niet altijd voldoende was. 

Tijdens de lessen werd er gesproken in de moedertaal 

van de statushouders en werd er altijd een koppeling 

gemaakt naar het Nederlands, zodat er spelenderwijs 

met de Nederlandse taal kon worden geoefend.

In Delfshaven zijn er 2 cursussen georganiseerd die 

specifi ek gericht waren op deelnemers die vanuit hun 

Maatschappelijke Inspanning verplicht waren om de 

cursus te volgen. De cursisten zijn via Zowel! Delfsha-

ven bij ons aangemeld. Omdat de cursus verplicht 

was voor de deelnemers en zij niet altijd fi nancieel 

draagkrachtig zijn, heeft Zowel! Delfshaven de cursus-

bijdrage voor hen betaald. 

Samenwerkingspartners

Per gebied is er samengewerkt met de volgende partij-

en:

Feijenoord

Bibliotheek Feijenoord

DOCK Feijenoord

Huis van de Wijk Oleander

Huis van de Wijk Feijenoord

Huis van de Wijk Irene

Huis van de Wijk Hilledijk

Huis van de Wijk De Brink

SamenDoorSamen

Wilskracht Werkt

Wmo Radar

Delfshaven

Bibliotheek Delfshaven

Carré College

Casa Tiberias

G.K. van Hogendorpschool

Huis van de Wijk Pier80

Zowel! Delfshaven

Kralingen-crooswijk

Middin

Oscar Romeroschool

Wijkservicepunt Crooswijk

noord

DOCK Noord

Klooster

Prins Alexander

Bibliotheek Ommoord

SamenDoorSamen

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 Waar het de voorgaande jaren vaak lastig bleek om 

geschikte locaties te vinden, bleek dit in 2016 zelden 

een probleem te zijn. Bij één locatie is bekend dat er 

geen lift aanwezig is en dat cursisten en docenten 

veel trappen op moeten om bij het lokaal te komen. 

Tijdens het contact dat wij hadden met de cursisten 

en docenten om de cursussen in te plannen, hebben 

wij dit duidelijk vermeld zodat zij zelf konden beslis-

sen of zij voldoende ter been waren om dit wekelijks 

aan te kunnen. 

•	 In 2016 hebben we te maken gehad met een grote 

verandering, waarbij Computerwijk niet meer kon 

rekenen op (fi nanciële) steun van de gemeente. In 

het kader van decentralisering heeft de overheid de 

verantwoordelijkheid bij de welzijnsorganisaties 

neergelegd. Aan hen de taak om de maatschappelij-

ke ondersteuning tot uitvoer te brengen. Hoedje van 

Papier heeft contact gezocht met deze partijen om te 

praten over mogelijke samenwerking, maar in prak-

tijk bleek dat de meeste welzijnsorganisaties de acti-
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viteiten in eerste instantie binnen hun eigen organi-

satie wilden uitvoeren, zonder de inzet van 

professionele onderaannemers zoals Hoedje van 

Papier. Dit heeft er toe geleid dat het aantal cursus-

sen (100 binnen Rotterdam, 15 buiten Rotterdam) is 

verlaagd tot 44 cursussen binnen Rotterdam. 

•	 In een aantal gevallen waarbij welzijnsorganisaties 

er uiteindelijk toch voor kozen om van onze inzet ge-

bruik te maken, werd dit pas op een zeer laat mo-

ment doorgegeven. Dit heeft er toe geleid dat er 

soms niet voldoende tijd was voor de werving, 

waardoor niet het maximale aantal cursisten is inge-

pland. 

•	 Bij enkele andere cursussen waren juist weer erg 

veel aanmeldingen, waardoor we de maximale be-

zetting overschreden. Op sommige locaties zijn er 

maar 8 computers beschikbaar. In die gevallen heb-

ben we laptops ingezet zodat alle cursisten toch de 

mogelijkheid hadden om de cursus te volgen. 

•	 In blok 3 heeft een groep statushouders met Eritrese 

afkomst van SamenDoorSamen een cursus Dubbel-

klik Basis gevolgd onder begeleiding van een Com-

puterwijkdocent en een vertaler van SamenDoorSa-

men. In blok 4 is deze groep doorgestroomd naar de 

Dubbelklik Plus cursus. Op verzoek van de locatie 

hebben wij een nieuwe docent moeten inplannen 

voor dit blok. Vervolgens bleek de vertaler tijdens 

deze cursus niet aanwezig te kunnen zijn. Door de 

afwezigheid van hun vertrouwde docent en de ver-

taler, was de groep statushouders minder gemoti-

veerd en lastiger te bereiken. De opkomst was uit-

eindelijk te laag om de cursus te continueren en wij 

hebben besloten het traject vroegtijdig af te breken. 

Deze cursus is dan ook niet meegenomen in de 

overzichten. 

•	 Voor de aanvulling van onze methodiek met online-

oefeningen voor tijdens en na de lessen, werken wij 

samen met ETV. Tot 2016 verzorgden zij gratis licen-

ties voor de methodiek oefenen.nl, waarmee de 

Computerwijk-cursisten aan de slag konden. Door 

de overname van het landelijke bestuur van Compu-

terwijk door Stichting Lezen & Schrijven, waren er 

niet op tijd duidelijke afspraken gemaakt voor het 

gratis gebruik van oefenen.nl in 2016, met als ge-

volg dat ETV per 1 april €30,- per licentie in rekening 

wilde brengen. Dit zou inhouden dat wij per cursist 

€30,- zouden moeten betalen. Omdat dit een te gro-

te kostenpost zou worden hebben wij in overleg met 

Stichting Lezen & Schrijven besloten per 1 april geen 

gebruik meer te maken van oefenen.nl. 

In plaats daarvan hebben we het lesmateriaal her-

schreven. De opdrachten die normaliter via oefenen.

nl werden uitgevoerd, zijn vervangen door nieuwe 

opdrachten. Het herschrijven hebben wij nog kun-

nen realiseren vóór de start van de nieuwe cursus-

sen in blok 3. Wij hebben daarbij nauw contact on-

derhouden met de uitvoerend docenten om 

terugkoppeling te ontvangen t.a.v. de uitvoerbaar-

heid van de nieuwe lesstof. De docenten zijn erg te-

vreden over het herschreven lesmateriaal. 

resultAten

Bereik

In het oorspronkelijke projectplan van Computerwijk 

wordt uitgegaan van maximaal 115 cursussen, binnen 

en buiten Rotterdam, waarbij tussen de 850 en 1.150 

cursisten worden bereikt, met een uniek aantal deel-

nemers van rond de 600. Omdat we uiteindelijk 44 

cursussen hebben uitgevoerd, is dit aantal bijgesteld 

naar een aantal deelnemers tussen de 325 en 440, met 

een uniek aantal van rond de 230. 

Deze aantallen hebben wij ruim gehaald, namelijk: 

Totaal ingeplande cursisten: 413 

Aantal unieke cursisten: 302 

Het gemiddeld aantal ingeplande cursisten per blok 

was als volgt:

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat het ge-

middelde aantal deelnemers in blok 2 en blok 3 aan-

zienlijk hoger ligt dan in de andere blokken. Dit komt 

omdat op dat moment duidelijk werd dat we in 2016 

minder cursussen konden gaan uitvoeren. Omdat we 

zoveel mogelijk cursisten de mogelijkheid wilden ge-

ven om toch de cursus te volgen, hebben we daarom 

op een aantal locaties met veel computers meer cur-

sisten en een extra docent ingepland. Hierdoor was 

het mogelijk om veel mensen de kans te geven om 

toch de cursus te volgen en minder lang op de wacht-

lijst te hoeven staan. Het is een noodoplossing ge-

weest, want in de praktijk bleek dat met name het so-

ciale aspect van Computerwijk, de binding die 

cursisten met elkaar krijgen, onder druk kwam te 

staan. 

In 2016 hebben wij alle cursussen georganiseerd en 

uitgevoerd met 34 unieke docenten. In verband met 

de krimp van het aantal cursussen hebben wij in 2016 

geen nieuwe docenten aangenomen. Van 15 docenten 

hebben wij dit jaar afscheid genomen. De voornaam- 

ste reden dat docenten stoppen bij Computerwijk is 

het vinden van een betaalde baan. Daarnaast hebben 

we in 2016 extra ingezet op het doorverwijzen van vrij-

willigers naar andere functies die we binnen Hoedje 

van Papier aanbieden.  Daardoor is er ook een aantal 

Computerwijkdocenten actief geworden als vrijwilli-

ger bij de projecten SamenDoorSamen (als maatje en 

fi etsdocent) en TaalOnderonsjes (als taaldocent). 

inhoudelijke resultaten

Zoals elk jaar vragen wij iedere cursist aan het eind 

van de cursus een evaluatieformulier in te vullen. De 

evaluatie wordt anoniem afgenomen. De uitkomsten 

van de evaluaties in 2016 staan op de volgende pagina 

weergegeven:

Blok	1

jan/feb 

44

52

29

17

142

Blok	2

mrt/apr

11

42

8

61

Blok 3

mei/jun

10

25

9

44

Blok 4

sep/okt

39

30

9

8

86

Blok	5

nov/dec

36

26

9

9

80

2015

totaal

140

175

29

35

34

413

uniek

110

113

29

28

22

302

Feijenoord

Delfshaven 

Kralingen-crooswijk

noord

Prins Alexander

Totaal	ingeplande	cursisten:

Blok	1

Blok	2

Blok 3

Blok 4

Blok	5

9,5

12,2

11,0

8,6

8,0

De verdeling van het aantal ingeplande cursisten, per gebied, per blok en het aantal unieke cursisten over heel 

2016 was als volgt: 
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Geslacht: Man      36%

 Vrouw      64%

Leeftijdscategorie: 20 t/m 40 jaar      9%

 41 t/m 67 jaar      77%

 68 of ouder      14%

Afkomst: Antilliaans      6%  

 Engels      1%

 Indisch      1%

 Kaapverdiaans      15%

 Marokkaans      6%

 Nederlands      25%

 Surinaams      25%

 Turks      6%

 Anders      15%

Heb je een betaalde baan? Ja      10%  

 Nee, ik studeer      1%

 Nee, ik volg een cursus      7%

 Nee, ik ben vrijwilliger      19%

 Nee, ik zoek werk      16%

 Nee, ik ben huisman/vrouw     18%

 Nee, ik ben gepensioneerd     24%

 Anders      5%

Wat is je inkomen per maand? Meer dan € 1500,-      14%

 Minder dan € 1500,-      86% 

Waarom heb je een Omdat alles tegenwoordig met de computer gedaan moet

computercursus gevolgd?  worden en ik niet weet hoe dat werkt    55%  

 Om beter met mijn familie te communiceren   15%

 Om mijn kinderen te kunnen volgen op internet  7%

 Voor mijn werk      5%

 Om werk te zoeken      11%

 Anders      7% 

        

Hoe tevreden ben je in het algemeen  Zeer ontevreden      0%

over de computerlessen? Ontevreden      0%

 Neutraal      7%

 Tevreden      28%

 Zeer tevreden      65%

Hoe tevreden ben je over de sfeer?  Zeer ontevreden      0%

 Ontevreden      0%

 Neutraal      4%  

 Tevreden      30%

 Zeer tevreden      66%

Hoe tevreden ben je over de  Zeer ontevreden      1%

lesboeken? Ontevreden      0%

 Neutraal      8%  

 Tevreden      25% 

 Zeer tevreden      66%

Hoe tevreden ben je over de kennis  Zeer ontevreden      0%

van de docenten? Ontevreden      0%

 Neutraal      1%  

 Tevreden      20%

 Zeer tevreden      79%

Hoe tevreden ben je over de tijd die  Zeer ontevreden      0%

de docenten voor je hadden? Ontevreden      0%

 Neutraal      2%  

 Tevreden      17%

 Zeer tevreden      81%
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cursIst: “Ik ben op computerles gegaan en we hadden een leuk groepje. Ik vond het 

erg jammer toen het de laatste les was, want het gaat bij mij wel langzaam. maar 

ik wilde u laten weten dat de docenten schattige jongens zijn. ze hebben dezelfde 

leeftijd als mijn zonen en hebben zoveel geduld, zoveel respect en ze zijn zo aar-

dig, het zijn echt fantastische jongens. Ik mis ze al een beetje nu! echt, ik heb er 

respect voor en zij hebben respect voor de ouderen, want op onze leeftijd nemen we 

alles iets minder snel op. Ik wil u dan ook bedanken omdat u ouderen de kans geeft 

om ook een beetje mee te kunnen komen.  maar ik ga zeker weer de herhaling doen en 

ik wil u daarvoor bedanken. Ik ben zeer tevreden.”

cursIst: “door de computerles kan ik beter met de computer omgaan dan eerst.”

cursIst: “Ik vind computerles 

leuk en gezellig!”

3.3.3. samendOOrsamen

wAt Doen we?

SamenDoorSamen is een nieuw project van Hoedje 

van Papier, dat in de zomer van 2016 is gestart. Dit 

project hebben wij ontwikkeld omdat wij ervaarden 

dat er leemten waren in het bestaande aanbod voor 

statushouders in Rotterdam. Na vele gesprekken en in 

overleg met grote spelers in dit veld, zoals Vluchtelin-

genWerk, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en ver-

schillende andere organisaties, hebben wij daarom 

een aanvullend programma opgesteld dat wij met ons 

netwerk en de expertise vanuit onze andere projecten 

goed kunnen uitvoeren en dat de integratie en sociale 

participatie van statushouders bevordert. De behoef-

ten van statushouders in Rotterdam die we hebben 

gesignaleerd, kunnen grofweg worden onderverdeeld 

in drie pijlers: 

•	 Aanvullende maatschappelijke begeleiding en ont-

wikkeling van vaardigheden op persoonlijk vlak.

•	 Divers aanbod gericht op sport, cultuur en het facili-

teren van ontmoeting op sociaal vlak.

•	 Het creëren van meer draagvlak en het laten horen 

van een ander geluid op maatschappelijk vlak.

Op deze drie vlakken hebben wij dan ook activiteiten 

georganiseerd. Als het gaat om de aanvullende maat-

schappelijke begeleiding, hebben wij vrijwillige 

maatjes gekoppeld aan statushouders en de organisa-

tie van diverse workshops. Op het gebied van cultu-

reel en sportief aanbod en het faciliteren van ontmoe-

ting en verbinding hebben wij verschillende 

activiteiten en workshops georganiseerd. En ook wat 

betreft het creëren van meer draagvlak hebben wij dit 

jaar verschillende evenementen en activiteiten gerea-

liseerd.  

hoe verliePen De Activiteiten?

In 2016 hebben we de eerste helft van de pilot uitge-

voerd en merkten we dat we inspelen op een daad-

werkelijke behoefte en dat de activiteiten die we aan-

bieden aanslaan en bijdragen aan een beter welzijn en 

snellere integratie van statushouders. Hieronder be-

schrijven we aan de hand van de drie pijlers het ver-

loop tot nu toe.

Aanvullende maatschappelijke begeleiding 

De begeleiding die statushouders via Vluchtelingen-

Werk ontvangen, voorziet in een eerste behoefte. Voor 

veel statushouders houdt de begeleiding echter te 

snel op en veel van hen hebben behoefte aan aanvul-

lende begeleiding. VluchtelingenWerk, inburgerings-

scholen en andere organisaties die met statushouders 

in contact komen, sturen daarom mensen die behoef-

te hebben aan aanvullende begeleiding naar ons door. 

Wij koppelen de statushouders vervolgens aan een 

maatje. Deze maatjes zijn vrijwilligers die door ons 

i.s.m. VluchtelingenWerk zijn getraind. Bij het maken 

van een match kijken we naar bijvoorbeeld gedeelde 

hobby’s, leeftijd en opleiding om een zo goed mogelij-

ke match te maken. Als organisatie gaan wij altijd mee 

naar het kennismakingsgesprek bij de statushouder 

thuis. Tijdens het gehele traject monitoren we de 

voortgang door middel van wekelijkse verslagen die 

wij ontvangen van de vrijwilligers en organiseren wij 

verscheidene intervisiemomenten. Na drie maanden 

bespreken we tijdens zo’n intervisie samen met de 

vrijwilliger hoe de statushouder concrete stappen kan 

zetten richting eigen doel en droom en hoe hij of zij 

kan stijgen op de participatieladder. Dat doen wij met 

behulp van een mindmap (een document waar het le-

vensplan van de statushouder in wordt opgetekend). 

De aanvullende begeleiding door een maatje duurt 

minimaal een half jaar en kan, afhankelijk van de be-

hoefte, uitlopen tot een jaar. Uiteindelijk doel is om 

statushouders te helpen bij het vinden van opleiding 

en/of (vrijwilligers)werk en het vinden van de weg in 

eigen wijk en stad, zowel op praktisch vlak als wat be-

treft het faciliteren van ontmoeting.
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Aanbod gericht op vaardigheden, sport en cultuur

Naar aanleiding van de behoefte van de statushou-

ders hebben we diverse workshops georganiseerd, 

gericht op ontspanning, maar ook op het ontwikkelen 

van (nieuwe) talenten en vaardigheden. Daarbij speelt 

het oefenen van de Nederlandse taal een belangrijke 

rol. Met de workshops proberen we dan ook zoveel 

mogelijk aan te sluiten op de behoeften die door de 

statushouders in de mindmap worden omschreven. 

Daarmee zijn de workshops een goede aanvulling op 

de een op een begeleiding en helpen zij bij het waar-

maken van het stappenplan dat daaruit voortvloeit. 

Veel statushouders geven aan het moeilijk te vinden 

om betekenisvolle contacten op te bouwen. De work-

shops hadden daarom ook als doel om ontmoeting 

met mensen uit eigen kring, maar vooral ook daarbui-

ten, te faciliteren. 

Veel workshops hebben wij zelf georganiseerd. Het 

ging hier om workshops van 6 tot 10 weken, waarbij 

de deelnemers aan het eind een certificaat in ont-

vangst namen. Hieronder een overzicht van de work-

shops die wij georganiseerd hebben: 

•	 Toekomsttraining 

 In een cursusreeks van 6 lessen maakten statushou-

ders een plan over hun toekomst. Dit betekent dat zij 

na hebben gedacht over wat ze allemaal te wachten 

staat en wat ze kunnen doen om hun toekomstkan-

sen te verbeteren. Waar zijn ze goed in? Wat zijn hun 

kwaliteiten? Wat willen ze zelf graag? En hoe kunnen 

ze dat bereiken? 

•	 Fietslessen

 In samenwerking met Dock Feijenoord hebben we 2 

reeksen fietslessen georganiseerd, waarbij deelne-

mers 10 weken lang, 2 uur per week les kregen. Zij 

kregen zowel theorie- als praktijklessen. De reeks 

werd afgesloten met een fietsexamen, waarna deel-

nemers een certificaat ontvingen. De groep deelne-

mers bestond uit een mix van statushouders en 

wijkbewoners. De lessen werden gegeven door vrij-

willigers die getraind zijn door Hoedje van Papier. 

•	 Zwemlessen

 We hebben statushouders ingedeeld bij lopende 

zwemlessen, waardoor er een mix tussen status-

houders en wijkbewoners ontstond. Mannen en 

vrouwen kregen apart les en de lessen liepen door 

tot de deelnemers hun zwemdiploma hadden ge-

haald. 

 Op maandag kregen de vrouwen les, van 21.00 – 

21.30 uur. Zij konden echter al vanaf 19.30 naar het 

zwembad toe komen, zodat zij van tevoren de ande-

re dames konden ontmoeten en samen thee konden 

drinken. 

 De mannen kregen op woensdag les, van 18.30 – 

19.15 uur. Na afloop van de les waren ook de kinde-

ren welkom in het zwembad om vrij te zwemmen tot 

21.00 uur. 

•	 Theater

 Een cursusreeks van 8 lessen, waarbij met een 

groep statushouders werd toegewerkt naar een 

voorstelling. De deelnemers konden tijdens deze 

reeks andere statushouders ontmoeten, hun talen-

ten ontwikkelen en het belangrijkst: hun verhaal 

kwijt.

•	 Yoga

 Een cursusreeks van 8 lessen, waarbij statushou-

ders de beginselen van yoga geleerd kregen. Goed 

voor ontspanning en ontmoeting tussen de deelne-

mers. 

•	 Boksen

 Een cursusreeks van 8 lessen waarin de statushou-

ders boksles kregen. Hierdoor waren ze lichamelijk 

actief bezig en werd ook gewerkt aan zelfvertrou-

wen, doorzettingsvermogen, discipline en sociale 

vaardigheden. 

•	 Zumba

 Voor de zumba-lessen werd aangesloten bij al be-

staande zumba-lessen, zodat er ontmoetingen tus-

sen mensen binnen de wijk ontstonden. Ook dit was 

een cursusreeks van 8 lessen. 

•	 Koken

 Een cursusreeks van 8 lessen waarbij statushouders 

en andere buurtbewoners samen naar de markt gin-

gen om ingrediënten te kopen, hier vervolgens een 

maaltijd van maakten en vervolgens gezellig samen 

aten. 

•	 DJ workshop

 Een cursusreeks van 8 lessen waarbij statushouders 

les kregen in het DJ’en.

•	 Naailessen

 Voor de naailessen werden deelnemers geworven 

die werden aangemeld voor een bestaand naaiate-

lier. Hierdoor was er een mooie mix tussen status-

houders en wijkbewoners. In een cursusreeks van 8 

lessen leerden zij naaien. 

Tevens hebben er verschillende kruisbestuivingen 

plaatsgevonden tussen SamenDoorSamen en de an-

dere projecten van Hoedje van Papier:

•	 Computerwijk

 Er zijn twee computercursussen georganiseerd voor 

statushouders. Bij deze cursussen is er een vrijwilli-

ge docent van Computerwijk gekoppeld aan een 

vrijwillige tolk van SamenDoorSamen met compu-

terkennis, omdat de kennis van de Nederlandse taal 

van de deelnemers niet altijd voldoende was. Tij-

dens de lessen werd er gesproken in de moedertaal 

van de statushouders en werd er altijd een koppe-

ling gemaakt naar het Nederlands, zodat er spelen-

derwijs met de Nederlandse taal kon worden geoe-

fend. 

•	 VoorleesExpress

 Statushoudersgezinnen met kinderen in de leeftijd 

van 2 t/m 8 jaar konden deelnemen aan de Voorlees-

Express. Hierbij volgden zij gedurende 20 weken 

een voorleestraject, waarbij er elke week een vrijwil-

lige voorlezer een uur kwam voorlezen. Het doel 

hierbij was het verbeteren van de taalontwikkeling 

en het geven van tips en handvatten aan de ouders 

om het voorlezen na afloop zelf over te nemen.

•	 TaalOnderonsjes

 Er zijn 9 modules TaalOnderonsjes georganiseerd 

voor statushouders. Deze deelnemers volgen alle-

maal een inburgeringstraject. TaalOnderonsjes was 

een mooie aanvulling op de inburgeringslessen, 

omdat de deelnemers de kans kregen de Nederland-

se taal extra te oefenen op een laagdrempelige ma-

nier.

Draagvlak en ontmoeting

Een belangrijke behoefte van statushouders is ont-

moeting en verbinding. Vaak wordt juist dit aspect bin-

nen de integratie als erg lastig ervaren. Voor een ge-

deelte heeft dit te maken met een negatieve 

beeldvorming t.a.v. statushouders. Wij zien voor de 

Rotterdamse samenleving dan ook een noodzaak voor 

het creëren van meer draagvlak. Door het organiseren 

van verschillende evenementen waar ook wijkbewo-

ners en andere Rotterdammers aan deelnamen, werd 

er op een positieve manier ontmoeting gefaciliteerd. 

Hieronder staan de georganiseerde evenementen op 

een rijtje:

•	 Informatiemarkt VluchtelingenWerk 

 Hoedje van Papier heeft in samenwerking met Vluch-

telingenWerk een informatiemarkt georganiseerd in 

deelgebied Feijenoord. Hier hebben wij onze activi-

teiten gepresenteerd en statushouders konden zich 

hiervoor inschrijven. Wij vinden het belangrijk dat 

statushouders een zinvolle dagbesteding hebben en 



54 55

op deze manier konden zij een mooie weekplanning 

maken. 

•	 R’dam viert de stad – Syrische fi lm

 SamenDoorSamen heeft in samenwerking met Arab 

Film Festival een bijzondere fi lmavond georgani-

seerd. Eerst werden twee korte fi lms vertoond, ge-

maakt door Syrische vluchtelingen, en vervolgens 

een speelfi lm over het leven van 7 personages die 

elkaar kruisen gedurende een dag in Damascus. 

Voor deze avond hebben wij statushouders uitgeno-

digd. Tevens waren er veel Rotterdammers aanwe-

zig, zodat er een mooie mix van mensen ontstond. 

Na afl oop was er de kans om met elkaar in gesprek 

te gaan over de fi lms. 

•	 Sportevenement

 Er is een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen het 

Rotterdamse Eritrese voetbalteam en een team met 

pas ingeburgerde Eritrese statushouders. Vooraf-

gaand aan de wedstrijd was er tijd voor koffi e en 

thee zodat de deelnemers met elkaar konden ken-

nismaken. Vervolgens is er fanatiek gevoetbald en 

de wedstrijd is in een gelijkstand geëindigd. Na af-

loop was er de gelegenheid om na te praten tijdens 

een BBQ. 

•	 Speurtocht Rotterdam

 Een wandeling door Rotterdam met foto-speurtocht 

en een bezoek aan de kubuswoningen, inclusief 

lunch. Een mix van statushouders en leden van De 

Ronde Tafel nam deel aan de wandeling. Er zijn vier 

gemengde groepen gemaakt voor de speurtocht. 

Voor vertrek heeft één van de statushouders een 

praatje gehouden over hoe het is om een vluchte-

ling te zijn. De vier groepen volgden allen een eigen 

route door de stad. Na afl oop volgde een prijsuitrei-

king en was er tijd om na te praten en een drankje te 

drinken.  

•	 Feyenoordwedstrijden

 De Rotterdamse stichting Bevordering van Volks-

kracht heeft twaalf seizoenkaarten voor Feyenoord 

beschikbaar gesteld aan Hoedje van Papier. Met 

deze kaarten kunnen wij doelgroepen die normaliter 

niet de middelen hebben om naar een voetbalwed-

strijd te gaan, meenemen naar thuiswedstrijden van 

Feyenoord. Bij verschillende wedstrijden hebben we 

een groep statushouders meegenomen, waardoor 

zij elkaar konden ontmoeten en tevens een stukje 

Rotterdamse cultuur konden bijwonen. 

•	 Islemunda Film – Spoken Word – Dans

 Het Arab Film Festival heeft in samenwerking met 

theater Islemunda een leuke avond verzorgd voor 

mensen uit deelgebied IJsselmonde. Wij hebben 

statushouders aangemeld voor deze avond, waar-

door er zowel oude als nieuwe Rotterdammers aan-

wezig waren. Gestart werd met een vertoning van 

de fi lm ‘The Idol’. Vervolgens konden de aanwezigen 

napraten onder het genot van Arabische hapjes en 

een drankje. Tevens waren er Arabische DJ’s aanwe-

zig, die de muziek verzorgden. 

•	 Wijsje

 Hoedje van Papier heeft deelnemers geworven voor 

een Wijsje. Dit is een mini-festival met iedere keer 

een ander organisator. In dit geval werd het georga-

niseerd door Alicia en heette het Aliesje’s Wijsje. Een 

gemengde groep van statushouders en buurtbewo-

ners is in kleine groepjes met een gids op pad ge-

gaan en werd onderweg verrast met muzikale en 

culturele optredens. De groepen bezochten diverse 

locaties. Tijdens de wandeling was er voldoende ge-

legenheid om met elkaar te kletsen. Er werd ge-

switcht tussen Nederlands, Engels, Tigrinya, Ara-

bisch en gebaren met handen en voeten. De 

ontdekkingstocht eindigt in de Doelen onder het ge-

not van een drankje en een dansje, waarbij veel 

werd gelachen.  

•	 Sinterklaasfeest

 Een traditioneel feest georganiseerd voor status-

houders-kinderen en kinderen uit de wijk. Sinter-

dOchter sYrIsche cursIst In het naaIatelIer: “mijn moeder is helemaal in de 

zevende hemel dat zij nu niet alleen deel mag nemen aan de workshop, maar ook 

zelf als vrijwilliger in het naaiatelier les mag geven!”

maatschappelIjk begeleIder vluchtelIngenwerk: “hartelijk be-

dankt voor je bericht. geweldig dat lubana nu een maatje heeft 

die haar kan helpen de volgende stap te zetten in de inte-

gratie. vooral omdat lubana zo gemotiveerd is. wat een super 

initiatief van hoedje van papier! bedankt voor alle moeite!”

deelnemer maatjestraject: “I wrote this email to thank you and thank all hoedje 

van papier staff for all your good work and amazing support. when I met with ngiet 

last time she told me that our meetings together with samendoorsamen came to an 

end and I couldn’t believe how time flew so fast, I want to thank you because your 

program made my social life better and more interesting.”
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klaas kwam langs en de kinderen konden met elkaar 

spelen. De muziek werd verzorgd door statushou-

ders die de DJ workshop hebben gevolgd en hier 

mooi het geleerde in praktijk konden brengen. 

 

•	 Kerstfi lm

 In samenwerking met stichting En…Actie! is er een 

kerstfi lm gemaakt. Hiervoor zijn verschillende doel-

groepen in een wijk los van elkaar geïnterviewd: een 

mix van oude en nieuwe wijkbewoners. Vervolgens 

zijn deze interviews samengevoegd tot één kerst-

fi lm. Bij de première van de fi lm ontmoetten alle 

deelnemers elkaar en konden zij met elkaar in ge-

sprek. 

•	 Kerstdiner

 Supermarkt Jumbo heeft kerstpakketten met eten 

beschikbaar gesteld aan VluchtelingenWerk. Wij 

hebben vervolgens samen een kerstdiner georgani-

seerd, waarvoor zowel statushouders als 

wijkbewoners zijn uitgenodigd. Eritrese vrouwen en 

buurtbewoners hebben van tevoren alles voorbe-

reid. ’s Middags was er tevens de gelegenheid om 

een workshop ‘Kerststukjes maken’ te volgen en 

kerstkaarten te schrijven voor eenzamen ouderen. 

Vervolgens hebben alle deelnemers met elkaar ge-

geten, was er livemuziek en is er ook nog een mode-

show georganiseerd.  

samenwerkingspartners

Zoals onze projectnaam het al zegt; wij doen het sa-

men. Bij SamenDoorSamen werken wij dan ook veel 

samen met partners in de stad. Een overzicht van onze 

partners:

Vrijwilligerswerk Rotterdam

Rotterdammers voor Elkaar

Mister Dutch

Bibliotheek Ommoord

De Arend

Het Klooster

Stichting Timon

Rotterdam Boxing

Stichting Freehouse

VluchtelingenOpvang Zevenkamp

Undutchables

Stichting de Kracht van de Mens

Café NL

Status College

Stichting VluchtelingenWerk

DOCK Feijenoord

Delken & Boot

Tornante trainingen

Bij Corrie

Eten voor een prikkie

Theater Islemunda

Arab Film Festival

Wmo Radar

Beyond Borders

Stichting Newpoort

Unie van Vrijwilligers

Buurtwerk

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

moeilijKheDen en oPlossingen

Het project SamenDoorSamen bevindt zich nog in de 

pilotfase. Dat betekent dat wij extra scherp en kritisch 

naar ons eigen handelen kijken. Uiteraard lopen wij 

tegen moeilijkheden aan en zijn wij continu bezig met 

zoeken naar oplossingen en verbeteringen. 

•	 Wat betreft de doelgroep is er soms sprake van een 

taal- en cultuurbarrière. Voor zowel de maatjestra-

jecten als de workshops is het bereiken van de deel-

nemers en het verkrijgen en verschaffen van duide-

lijke informatie soms lastig. Ook de continuïteit van 

de deelname was soms een probleem. Een uitda-

ging die inherent is aan de doelgroep en waar wij 

steeds meer onze weg in vinden. 

 Zo gingen wij bij de organisatie van activiteiten uit 

van de vraag van de statushouders zelf; zij gaven 

zelf aan waar zij behoefte aan hebben, o.a. tijdens 

een informatiemarkt. Maar in de praktijk bleek dat 

niet alle statushouders dit zelf kunnen formuleren. 

Met name het inzetten van tolken en het betrekken 

van statushouders bij de ontwikkeling en uitvoer 

van activiteiten helpen ons om nog beter aan te kun-

nen sluiten op de behoeften en mogelijkheden van 

statushouders. Ook door middel van bepaalde 

workshops waar dromen, talenten en wensen naar 

boven komen, willen wij dit in de toekomst gerichter 

aan gaan pakken.

•	 Daarnaast hebben wij ervaren dat het belangrijk is 

om zelf nauw betrokken te blijven bij de trajecten, 

o.a. om het vertrouwen te winnen van de deelne-

mers. Wij bellen de deelnemers altijd voorafgaand 

aan een activiteit en vaak versturen wij een appje 

met de informatie. Daarnaast bezoeken wij zoveel 

mogelijk zelf de workshops en zetten wij tolken in 

om de informatie goed over te laten komen. Onze 

samenwerking met VluchtelingenWerk was essen- 

  workshop

Fietsles

zwemles

theater

taalonderonsjes

Boksen

zumba

Koken

Dj workshop

toekomsttraining

naaiatelier

Yoga

Yoga

computerwijk

taalonderonsjes

eenmalige kookworkshop mannen eritrea

voorleesexpress

			Totaalaantal	bereikte	statushouders:		

gebied

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

Feijenoord

IJsselmonde

Ommoord

Ommoord

Ommoord

Heel Rotterdam

Aantal deelnemers

8

6

6

36

8

4

18

5

17

9

8

12

15

7

13

9

181

tieel bij de informatiemarkt. Zij verstuurden de brie-

ven en wanneer de deelnemers de informatie niet 

begrepen, konden ze bij VluchtelingenWerk terecht 

voor extra toelichting.  

resultAten

Bereik

Wij kijken tevreden terug naar de tot nu toe behaalde 

resultaten. Wat betreft de maatjestrajecten geldt dat 

wij in het pilotjaar 65 trajecten willen starten. In 2016 

zijn er 35 maatjestrajecten opgestart en er melden zich 

nog steeds veel statushouders aan die een maatje wil-

len. Aan de andere kant zijn er veel Rotterdammers die 

zich in willen zetten als maatje. Wij gaan er dan ook 

vanuit het uiteindelijke resultaat van 65 trajecten te 

behalen.

Voor wat betreft de activiteiten en workshops die we 

hebben georganiseerd, geldt dat we de volgende re-

sultaten hebben behaald:
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  evenement

R’dam	viert	de	stad	-	Syrische	fi	lm

sportevenement

speurtocht rotterdam

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

informatiemarkt vluchtelingenwerk 

islemunda Film-spoken word- Dans

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

wijsje-rondleiding door de stad

sinterklaasfeest

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

Kerstfi	lm

Feyenoordwedstrijd	in	de	Kuip

Kerstdiner

			Totaalaantal	bereikte	statushouders:

Datum

5-jun

27-aug

4-sep

14-aug

27-aug

15-sep

16-sep

1-okt

20-okt

11-nov

3-dec

4-dec

14-dec

14-dec

15-dec

Aantal deelnemers

39

25

36

10

10

10

60

25

10

15

8

15

7

15

30

315

In de tabel is duidelijk te zien dat wij tijdens de eerste 

fase van de pilot Feijenoord als focusgebied hebben 

gehanteerd. De komende periode willen wij ons ook 

meer op andere gebieden in Rotterdam richten.

Wat betreft de aparte evenementen waar veelal ont-

moeting en het creëren van draagvlak centraal ston-

den, hebben we de volgende resultaten bereikt:

inhoudelijke resultaten

Aanvullende maatschappelijke begeleiding 

De maatjestrajecten worden als erg waardevol bevon-

den. Na de eerste periode waar de statushouder en 

het maatje elkaar leren kennen en een vertrouwens-

band creëren, worden er echt stappen gemaakt op de 

participatieladder. Een mooi voorbeeld hiervan is een 

maatje die samen met de statushouder op bezoek 

ging bij een schaakclub, omdat hij dit in Syrië veel 

deed. Nu gaat de statushouder elke week zelf naar de 

schaakclub en heeft daar vrienden gemaakt. Anders-

om waren ze bij de schaakclub ook erg blij met hem; 

hij bleek heel erg goed te zijn. Op deze manier heeft hij 

nu sociale contacten buitenshuis en buiten eigen cul-

turele kring, die hij voorheen nog niet had. Wij sturen 

bij alle maatjes aan op het maken van stappen op de 

participatieladder. Het gaat hierbij echt om maatwerk; 

wat voor de één een kleine stap is, is voor de ander 

een hele grote.

De behoefte van statushouders om mensen te ont-

moeten, de wijk en de bewoners te leren kennen, ge-

zien en gehoord te worden en gewoonweg leuke din-

gen te doen wordt met de maatjestrajecten 

beantwoord. Maar ook de hulp bij praktische zaken en 

de weg vinden naar opleiding en werk blijken hard no-

dig. Tegelijkertijd is het voor de vrijwilligers fi jn om op 

een laagdrempelige manier mensen te kunnen hel-

pen. Er ontstaan vriendschappen, er wordt muziek ge-

maakt, geholpen met het vinden van werk en er wor-

den uitstapjes gemaakt. Zo geeft een statushouder die 

minderjarige asielzoekers bezoeken de kuip

acht jongeren uit afghanistan, eritrea en somalië zagen feyenoord zaterdag 17 de-

cember de positie van winterkampioen bevestigen. dankzij de wedstrijdkaarten die de 

rotterdamse stichting bevordering van volkskracht beschikbaar stelde aan stichting 

hoedje van papier maakten de jongens kennis met feyenoord. 

stichting hoedje van papier werkt onder andere voor het project samendoorsamen 

samen met triviumlindenhof. een half jaar geleden opende de organisatie in capelle 

aan den Ijssel een leefgroep voor ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers). 

vijftien minderjarige statushouders wonen hier bij elkaar. de helft van deze groep 

bezocht in december de wedstrijd feyenoord-vitesse en zag feyenoord met 3-1 winnen.  

”waarom helpen jullie ons?”, wil de enthousiaste en misschien ook verbaasde aziz 

(14) weten voor de groep het stadion in gaat. de vorig jaar uit afghanistan gevluchte 

tiener laat het bezoek goed op zich inwerken en neemt uitgebreid de tijd om foto’s 

te nemen. ,,dit is zo leuk. dat juichen, zo mooi.”

zijn groepsgenoot merhawi (16) komt uit eritrea en woont net twee maanden op de 

groep. de taal spreekt hij nog niet, maar dat maakt in het stadion niet uit. vanaf 

het puntje van zijn stoel volgt hij fanatiek de wedstrijd, ondertussen commentaar 

leverend met zijn buurman en landgenoot kubrom (17). kubrom: ,,Ik woon nu anderhalf 

jaar in nederland. In eritrea zat ik op voetbal. nu ik in capelle woon, heb ik me 

weer ingeschreven bij een club. Ik hoop dus dat ik binnenkort weer kan voetballen.”

uitjes als een wedstrijdbezoek zijn schaars, weten begeleiders corry en hafid. 

”terwijl het zo mooi is om te zien hoe enthousiast de jongens hiervan worden”, zegt 

corry. ”we hebben vandaag de jongens meegenomen die het meest met voetbal hebben, 

maar eigenlijk zou de hele groep dit een keer moeten meemaken.”

dit arikel is geplaatst in het feyenoord supportersmagazine ‘hand in hand’.
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•	 Het organiseren van meeloopdagen en bedrijfsbe-

zoeken .

Met deze workshops, trainingen en activiteiten heb-

ben we een kwalitatief sterk aanbod voor statushou-

ders, waarmee we hen goede mogelijkheden kunnen 

bieden om verder te integreren en we tevens een 

unieke positie creëren binnen onze branche. 

Draagvlak en ontmoeting

Door het organiseren van verschillende evenementen 

waar zowel statushouders als wijkbewoners en ande-

re Rotterdammers aan deelnemen, faciliteren we op 

een positieve manier ontmoetingen. Door middel van 

deze ontmoetingen hebben wij bijgedragen aan het 

vergroten van draagvlak t.a.v. deze doelgroep. Zo gaf 

een wijkbewoner van IJsselmonde na een filmverto-

ning en dansavond met statushouders en andere wijk-

bewoners aan: “Zo zie je maar he, het zijn gewone 

mensen, net als jij en ik”.  De deelnemers van de kook-

workshop en de DJ workshop hebben deelgenomen 

aan een oer-Hollands Sinterklaasfeest in de wijk, waar 

een wijkbewoner aan ons liet weten dat die ‘Syriërs 

toch echt wel hele leuke mensen zijn’. Uitspraken als 

dit geven aan dat een laagdrempelige ontmoeting 

voor draagvlak en acceptatie kan zorgen. 

De verschillende evenementen, zoals beschreven in 

het hoofdstuk ‘Hoe verliepen de activiteiten?’, hebben 

duidelijk een positieve bijdrage geleverd aan het wel-

zijn van de statushouders. De statushouders hebben 

meer zelfvertrouwen gekregen, zij konden hun verhaal 

kwijt, hun ervaringen delen, ze hebben plezier gehad 

en ze leerden tegelijkertijd de stad beter kennen. En 

erg belangrijk: het vertrouwen tussen statushouders 

onderling en tussen statushouders en andere Rotter-

dammers is vergroot.

Tijdens de tweede helft van de pijler, gedurende de 

eerste maanden van 2017, willen wij ons verder richten 

op het creëren van draagvlak in Rotterdam, o.a. door 

het maken van een wijkkrant, het ontwikkelen van een 

talkshow en de organisatie van informatieavonden. 

SAMENDOORSAMEN	VERSIE	2.0

werken aan verbreding van ons aanbod

De pilot toonde ons direct dat wij voorzien in een be-

hoefte: wij zien dat onze aanvullende ondersteuning 

als een ‘versneller’ werkt met het oog op de inburge-

ring en het machtig worden van de taal. Maar ondanks 

die successen en door onze gegroeide ervaring beoor-

deelden wij eind 2016 ons aanbod als: ‘een goede 

start, maar nog niet compleet’. Dat is de reden waar-

om Hoedje direct de ambitie voor SamenDoorSamen 

versie 2.0 is gaan vormgeven. In de nieuwe versie die 

gereed moet zijn in april 2017 blijven wij aantoonbaar 

het gemeentebeleid onderschrijven en bevorderen, 

maar willen wij qua aanbod innovatief zijn én boven-

gemiddeld presteren. Dit doen wij door met name de 

toeleiding naar werk te professionaliseren én gepaste 

aandacht te geven aan psychosociale begeleiding. 

Verbreding	aanbod:	psychosociale	ondersteuning	en	

doorverwijzing

Onze ervaring is dat juist vanuit de ontstane vertrou-

wensrelatie met statushouders en het tevens bieden 

van relatieve ontspanning er bij de statushouders 

ruimte gaat ontstaan. Op dat moment kan door die 

ruimte bij een deel van hen psychische problematiek 

omhoogkomen. Het is zeer van belang hier op passen-

de wijze op te kunnen reageren. Onze aanpak onder-

scheidt zich door:

•	 Aandacht te geven aan het opheffen van een gebrek 

aan toekomstperspectief.

•	 Het verbeteren van het vertrouwen in eigen kunnen.

•	 Het bieden van passende begeleiding en doorver-

wijzing als trauma’s omhoogkomen.

Dat die ruimte er, na ongeveer één à twee jaar in het 

nieuwe land, komt is uiteraard zeer positief en een 

dankzij zijn maatje in een opleidingstraject bij een 

werkplaats terecht is gekomen bij zijn maatje aan: 

“Hee o Steven erg heerlijk die werk, man, erg bedankt, 

hartelijk bedankt. De dag was prachtig.” 

Aanbod gericht op vaardigheden, sport en cultuur

De verschillende workshops zijn voor de statushou-

ders van groot belang gebleken, omdat zij werden 

aangesproken op hun talenten en zij met iets positiefs 

bezig konden zijn. Door de workshops hebben de sta-

tushouders nieuwe vaardigheden ontwikkeld, waar-

door zij beter mee kunnen doen in de maatschappij. 

Hun zelfvertrouwen is hierdoor vergroot en zij zijn blij 

een nuttige dagbesteding te hebben.  Tevens hebben 

zij verschillende nieuwe mensen ontmoet, zowel me-

de-statushouders als buurtbewoners. Zo kwamen de 

deelnemers van de DJ workshop niet alleen wekelijks 

bij elkaar voor de workshops, maar zijn ze ook geza-

menlijk naar een optreden van hun docent geweest in 

de wijk en vloeiden een aantal van de deelnemers van 

de kookworkshop door naar het wekelijkse ‘Eten voor 

een Prikkie’ in hetzelfde wijkgebouw. De deelnemers 

van de naaiworkshop stroomden in bij een naaiatelier 

waar ook andere buurtbewoners naailes hebben en de 

zwem- en fietsleerlingen namen deel binnen reguliere 

groepen met andere deelnemers uit de buurt. Er zijn 

dus blijvende contacten ontstaan en het sociale net-

werk van de statushouders is uitgebreid. Door het 

deelnemen aan de workshops zijn verschillende sta-

tushouders uit hun sociale isolement gekomen en zij 

durven nu ook makkelijker hulp te vragen aan beken-

den en/of instanties in de stad.   

Een mooi neveneffect is dat wij vanuit de workshops, 

maar ook vanuit de maatjestrajecten, veel in contact 

komen met talentvolle en gemotiveerde statushou-

ders. Een aantal van hen hebben wij ingezet als verta-

ler bij verschillende activiteiten of als ondersteuner bij 

de workshops; om hen in hun kracht te zetten, mee te 

laten denken over ons aanbod en samen tot een ge-

slaagd project te komen.

Een van de workshops waar we het meest trots op zijn 

is de toekomsttraining, waar statushouders een toe-

komstplan hebben gemaakt. Met dit plan in handen, 

hebben zij een realistisch beeld van hun mogelijkhe-

den in Nederland en hebben zij vertrouwen in een toe-

komst hier. Met dit plan kunnen wij hen vervolgens 

weer verder helpen. Veel van de deelnemers nemen 

nu ook deel aan een maatjestraject, zodat het contact 

intensief blijft en zij samen met hun maatje aan hun 

toekomstplan kunnen werken. 

De statushouders gaven daarnaast zelf aan dat zij het 

in de praktijk kunnen oefenen van de Nederlandse taal 

erg waardevol vonden. Zij vinden het heel erg belang-

rijk dat ze zo snel mogelijk de taal leren, zodat zij ook 

zo snel mogelijk een goede toekomst op kunnen bou-

wen. Zodra zij de taal machtig zijn, kunnen zij opleidin-

gen gaan volgen en werk vinden, iets wat voor hen erg 

belangrijk is. 

De komende periode gaan wij ons daarom nog meer 

richten op toeleiding naar werk en/of studie. Door de 

ervaring die we in de pilot hebben opgedaan, weten 

we hoe belangrijk het is om statushouders juist op dit 

gebied te ondersteunen. Daarom hebben wij verschil-

lende workshops, trainingen en activiteiten op de 

planning staan, die hier een goede ondersteuning 

voor bieden:

•	 Workshops ‘CV maken en solliciteren’.

•	 Een workshop ‘Starten van een eigen onderneming’.

•	 Een workshop ‘Werk zoeken en solliciteren voor ho-

ger opgeleiden’.

•	 Voorlichtingsdagen voor het bedrijfsleven.

•	 Thematrainingen op het gebied van budgetbeheer 

en bankzaken.

•	 Het aanmelden van statushouders voor de boot-

camp programmeren.
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medewerker stIchtIng nIeuw thuIs rOtterdam: “nogmaals dank voor je komst 

naar ons kantoor gisteren! Ik hoorde van onze maatschappelijk begeleiders 

dat ze jouw verhaal over hoedje van papier heel leuk en nuttig vonden en veel 

mogelijkheden voor onze deelnemers zien, dus daar ben ik alvast blij mee.”

sYrIsche statushOuder carOl chalhOub: “I wrote this e-mail to thank you for finding me 

a really nice buddy and for telling me about the programming course, I’ve just known 

that I got accepted in the course and I’m really happy about it. thank you again and 

hope to see you soon”

statushOuder Over hOedje van papIer: “I couldn’t think 

of anything you could do better, you are the organiza-

tion in rotterdam who has helped me the best by far.”

maatschappelIjk begeleI-

der vluchtelIngenwerk: 

“fijn dat er een maatje 

is gevonden. hij had echt 

iemand nodig met wie het 

klikt!”

compliment voor onze aanpak. Als je vervolgens die 

vertrouwensrelatie beschaamt door niet adequaat te 

(kunnen) reageren sla je als ondersteunende partij de 

plank compleet mis. Toch is er in Nederland onvol-

doende aandacht voor deze problematiek. Daarom 

pakken wij die uitdaging op. Wij beseffen dat als na 

een hoopvolle start zich bij een deel van de statushou-

ders een nieuw probleem kan openbaren wij vaak de 

eersten zijn die hiermee geconfronteerd worden. Ver-

werking van opgelopen trauma’s gaat aandacht en tijd 

vragen. Daarom verbreden wij ons ondersteunings-

programma met elementen waardoor vroegtijdige 

signalering en doorverwijzing mogelijk wordt. Im-

mers, als er tijdig aandacht is voor een goed behan-

delbare psychische aandoening kan dit een (forse) te-

rugval voorkomen. 

Hoedje onderscheidt zich door dit onderwerp niet uit 

de weg te gaan. Als schoenmaker die bij zijn leest 

blijft, maar juist vanuit de ontstane vertrouwensrelatie 

in samenwerking met professionals adequaat en tijdig 

passend aanbod biedt. Daarom is er contact gelegd 

met experts op psychotraumatisch gebied. Zij onder-

schrijven onze conclusie dat aan dit aspect nog veel te 

weinig aandacht geschonken wordt. Uiteraard zijn wij 

van mening dat behandeling van deze problematiek 

exclusief thuishoort bij specialisten. Immers, dit gaat 

onze expertise te boven. In samenwerking met experts 

verbreden wij ons aanbod op twee fronten:

•	 Ten eerste wordt een product ontwikkeld voor groe-

pen waarin duidelijk wordt dat zij niet alleen staan 

en in dit land en behandeling hiervan als normaal en 

met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Zo-

dat wij snel kunnen doorverwijzen. Niet behandelen 

leidt anders tot terugval. Door samenwerking met 

specialisten doen wij kennis op, krijgen wij advies 

en ontwikkelen wij gezamenlijk een passend ant-

woord op de vragen die nu op ons af komen. Aan-

bod waarbij de taaldrempel gegeven de vaak nog 

geringe woordenschat laag wordt gehouden (alter-

natief via tolken), en er zo toch al vooruitgang ge-

boekt kan worden. Dit om in het belang van de doel-

groep een terugval te voorkomen. Zeker ook omdat 

men in de regel geen ervaring heeft met (hoogwaar-

dige) psychische ondersteuning.

•	 Onze maatjes vormen vaak één van de weinige die-

per gaande Nederlandse contacten die statushou-

ders hebben. Naast het ontwikkelen van een pro-

duct voor groepen voorzien wij ook in een training 

voor maatjes door professionals. Centraal daarin 

staat hoe in te gaan op de eerste hulpvraag en hoe 

de eerste signalen te herkennen zijn. Overige moge-

lijke onderwerpen zijn het fungeren als back up om 

concrete situaties met professionals te bespreken of 

hoe statushouders naar de juiste instanties door te 

verwijzen. 

Verbreding	aanbod:	toeleiding	naar	werk

Ons uiteindelijke doel om statushouders te helpen bij 

het vinden van opleiding en (vrijwilligers)werk krijgt 

steeds meer vorm. Op dit vlak hoeven wij het wiel niet 

opnieuw uit te vinden. Daarom werken wij samen met 

partijen die succesvol zijn op dit gebied, maar leggen 

wij ook zelf contact met diverse potentiële werkge-

vers. Dit moet leiden tot koppelingen op diverse ni-

veaus van instroming. Zo hoeft het nog niet goed be-

heersen van de Nederlandse taal voor 

hooggekwalifi ceerde statushouders geen probleem te 

zijn bij internationaal georiënteerde Rotterdamse 

werkgevers. Het programma richting toeleiding naar 

werk wordt in het eerste kwartaal van 2017 in samen-

werking met derden en werkgevers ontwikkeld.

3.3.4.  samenwerkIng met de pendrecht 

unIversIteIt

Zomerschool

Net als in 2014 en 2015 hebben we ook in 2016 een 

zomerschool georganiseerd: een leuke en leerzame 

week voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basis-

school, gericht op het oefenen van taal, rekenen en 
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3.4. talenten

3.4.1. algemeen 

Binnen de pijler Talenten organiseren wij diverse acti-

viteiten in samenwerking met verschillende partners. 

Samen met Het Vergeten Kind verzorgen wij binnen 

hun activatiepijler gedurende het gehele jaar activitei-

ten voor kinderen en jongeren om hen een gezicht en 

een stem te geven. Daarbij is de opzet en begeleiding 

van de jongerenraad The Unforgettables een van de 

belangrijkste activiteiten, maar ook tijdens de Week 

van Het Vergeten Kind zijn we actief. Daarnaast verzor-

gen we samen met Het Vergeten Kind allerlei work-

shops en evenementen gericht op politieke en sociale 

participatie. 

Ook de samenwerking met Pameijer werd in 2016 

voortgezet. Hoedje van Papier verzorgde dit jaar we-

derom de redactie van PameijerTV. Een andere be-

langrijke partner was dit jaar TriviumLindenhof. Bin-

nen het project Buitenkans organiseerden we 

mediaworkshops voor jongeren van deze organisatie. 

Daarnaast verzorgden we mediatrajecten voor kleine-

re opdrachtgevers als Woonstad Rotterdam en basis-

school De Globetrotter. De verschillende activiteiten 

worden hieronder uitgebreid omschreven.

3.4.2.  samenwerkIng met het vergeten 

kInd

wAt Doen we?

Stichting Het Vergeten Kind zet zich breed in voor het 

welzijn van kwetsbare kinderen in Nederland. Dit zijn 

kinderen die in een onveilige of onstabiele thuissitua-

tie wonen of noodgedwongen in een gezinshuis of 

vaak sobere opvanglocaties leven, zoals een vrouwen-

opvang, een leefgroep of een asielzoekerscentrum. 

Het welzijn van deze kinderen wordt door Het Verge-

ten Kind op verschillende manieren verbeterd; door 

met leuke en gevarieerde activiteiten langs verschil-

lende locaties te gaan, door te zorgen voor leuke uitjes 

buiten de opvang, zoals de Sint Express Tour, en door 

het creëren van tovertuinen en chill ruimtes, waardoor 

het leefklimaat in opvanglocaties kindvriendelijker 

wordt gemaakt. 

Het Vergeten Kind zet zich ook in om de situatie van 

deze kwetsbare kinderen op een andere, meer duurza-

me manier te verbeteren. Dit gebeurt voornamelijk 

door het ‘zichtbaar’ maken van deze kinderen bij het 

Nederlandse publiek en door te zorgen dat bepaalde 

thema’s op de (politieke) agenda komen te staan. Denk 

bijvoorbeeld aan het maken van een eigen glossy of 

een televisietalkshow, waarin jongeren die in een op-

vanglocatie wonen, in gesprek kunnen met politici 

over wat er beter kan, of denk aan een gesprek met 

een politieke partij tijdens een expertmeeting of de 

opening van het parlementaire jaar. Dit zogenaamde 

inhoudelijke activatiedeel wordt geheel door Hoedje 

van Papier verzorgd, uiteraard in nauwe samenspraak 

met Het Vergeten Kind zelf. 

De samenwerking tussen Hoedje van Papier en Het 

Vergeten Kind startte op kleine schaal in 2013 en in de 

loop der jaren is Hoedje van Papier uitgegroeid tot een 

belangrijke partner. In het kader van activatie, vernieu-

wing, verdieping, doorontwikkeling en het uittesten 

van pilots spannen wij ons op verschillende vlakken in 

voor Het Vergeten Kind. 

De activiteiten van Het Vergeten Kind zijn onderver-

deeld in 4 pijlers:

1. Verbeteren van het leefklimaat

2. Activeren van het kind in de opvang

3. Kinderplezier buitenshuis

4. Voorlichting & lobby

Het aandeel van Hoedje van Papier hierin:

•	 Pijler 2: Activatie-tour

 Workshops verhalen schrijven, workshops films ma-

ken en interactief voorlezen.

•	 Pijler 2: Activatiespecial The Unforgettables

 The Unforgettables vormen samen de jongerenraad 

van Het Vergeten Kind. Hun jaarprogramma kent 

verschillende activiteiten die wij organiseren: trai-

ningsweekenden, de talkshow, het magazine Talks, 

de persconferentie, de sportieve opening van het 

parlementaire jaar, junior reporterteams en gesprek-

ken met politieke partijen.

•	 Pijler 3: Evenementen

 Heroes & Champions Sportkamp en het Het Verge-

ten Kind Filmfestival.

•	 Pijler 4: Lobby & Voorlichting

studievaardigheden, ter voorbereiding op het aanko-

mende schooljaar. Daarbij werd er gewerkt met een 

overkoepelend thema: ‘Een reis om de wereld.’ Het 

programma was een carrousel aan activiteiten; een 

week lang ontdekten de kinderen 4 werelddelen. Bin-

nen dit programma verzorgden wij het reisbureau. 

Hier maakten 2 docenten samen met de kinderen een 

reisgids waarin allerlei informatie over de verschillen-

de werelddelen werd verzameld. Denk aan de geschie-

denis, bijzondere plekken, het klimaat en de natuur. 

Op deze manier waren de kinderen spelenderwijs be-

zig met de vakken waar zij vaak moeilijkheden mee 

hebben.

Colleges op Zondag

De Colleges op Zondag, die in 2014 zijn gestart, heb-

ben ook in 2016 gedurende het gehele jaar plaatsge-

vonden. Op deze zondagen werden extra lessen taal, 

rekenen en studievaardigheden aangeboden aan kin-

deren uit groep 6, 7 en 8, waarbij de behoefte per leer-

ling werd afgestemd met de leerkracht. Daarnaast 

hielpen de docenten met huiswerk. Tijdens de Colle-

ges op Zondag kregen de leerlingen de individuele 

aandacht die zij op school niet altijd kregen. 

Tot de zomervakantie werd er aan gemiddeld 32 kin-

deren lesgegeven door 8 docenten, inclusief inval-

krachten. Vanaf de zomer tot het einde van het jaar 

ging het om 42 kinderen, met behulp van wederom 8 

docenten, inclusief invalkrachten.

 Eindfilms, de Hartenhuiscampagne en een deel van 

The Unforgettables activiteiten.

hoe verliePen De Activiteiten?

Onderstaande activiteiten hebben we in 2016 in sa-

menwerking met Het Vergeten Kind opgezet en uitge-

voerd: 

talkshow, genaamd hvK talks

De tweede editie van de talkshow HVK Talks vond be-

gin 2016 plaats tijdens de Week van Het Vergeten Kind 

en werd opgenomen in de studio van RTL Late Night 

in Amsterdam. Doel van de talkshow was om de situ-

atie in verschillende vormen van opvang in Nederland 

in beeld te brengen en problemen die kinderen of jon-

geren ervaren in hun leefsituatie bespreekbaar te ma-

ken. Aan de talkshow namen jongeren uit het hele 

land deel; jongeren die over hun problemen durfden 

te praten en die het belangrijk vonden om als stem-

buis voor al hun lotgenoten in Nederland te fungeren. 

Ze gingen in gesprek met tafelgasten uit het werkveld 

en met politici. Johnny de Mol presenteerde de talk-

show en werd bijgestaan door Dolores Leeuwin als 

tafeldame. Er waren twee gespreksrondes, waarbij 

verschillende hartenkreten werden behandeld, zoals 

‘Als vluchtelingkind moet je binnen een paar weken 

naar school kunnen’, ‘Er moeten meer geschikte pleeg-

ouders komen’ en ‘Jeugdzorg moet eerder ingrijpen 

bij kinderen die thuis problemen ervaren’. Elf jongeren 

werden in 2015 uitgebreid van tevoren bevraagd over 

wat zij belangrijk vonden en wat zij aan de kaak wilden 

stellen, waarna zij verschillende trainingen volgden. In 

totaal zaten vijf kinderen aan tafel van de talkshow en 

presenteerde één jongere het entertainmentnieuws 

als de zogenaamde ‘mini Luuk’. 

hvK Filmworkshops

Tien groepen kinderen uit diverse opvanglocaties 

maakten tijdens deze co-productie met Het Vergeten 

Kind en Stichting En... Actie! een eigen speelfilm van 

vijf minuten. Onder begeleiding van professionele 
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filmcoaches deden de kinderen alles zelf: ze bedachten 

het verhaal, schreven het script, acteerden en voeg-

den geluiden, muziek en de voice-over toe. De thema’s 

werden van tevoren bepaald door een commissie van 

afgevaardigde kinderen en begeleiders van de op-

vangcentra. In totaal hebben 154 kinderen deelgeno-

men aan de workshops en zijn er 10 films gemaakt. De 

films beleven op 4 februari 2017 hun première in Pathé 

Tuschinski in Amsterdam. 

Première	HVK	Filmfestival	2016

De filmpjes die de kinderen een jaar eerder in 2015 

maakten tijdens de workshops, beleefden in 2016 een 

galapremière. Deze vond plaats op zondag 31 januari 

in Pathé Tuschinski, waar werd gestreden om de HVK 

movie awards voor Beste Film, Beste Verhaal, Beste 

Acteerprestatie en de Publieksprijs. De films werden 

beoordeeld door een landelijk bekende jury. Het eve-

nement was voor de kinderen een geweldige ervaring 

waar zij zich aan een groot publiek konden laten zien 

en even helemaal mochten stralen. Tijdens de premiè-

re waren 185 kinderen uit verschillende opvangloca-

ties en nog eens 215 kinderen van diverse scholen 

aanwezig. 

junior Persconferentie 

Op 2 februari 2016 werd in Madurodam de allereerste 

‘Junior Persconferentie’ georganiseerd, een echte 

persconferentie waarin kinderen uit opvanglocaties 

de hoofdrol hadden. Het thema van de dag was ‘Alle 

kinderen die in opvanglocaties wonen, moeten kun-

nen sporten, spelen, hun hobby kunnen uitoefenen en 

hun verjaardag kunnen vieren’. Onder leiding van de 

perschefs Siham Raijoul (bekend van het Jeugdjour-

naal) en Johnny de Mol (ambassadeur) voelden 28 

door ons getrainde jonge journalisten bekende men-

sen uit de wereld van sport en cultuur stevig aan de 

tand over hun beroep en hun dromen. 

junior reporterteams

Bij verschillende feestelijke activiteiten of evenemen-

ten, denk aan bezoeken van kinderen aan pretparken 

of een opening van een nieuwe Tovertuin in een op-

vanglocatie, zijn er Junior Reporterteams aanwezig. 

Dit zijn kinderen of jongeren die met microfoon en ca-

mera verslag doen van het evenement. Vaak zijn dit 

kinderen die meegaan met de activiteit of die wonen 

op de opvanglocatie waar het evenement plaatsvindt. 

De reporters worden getraind en begeleid door pro-

fessionele film- en journalistiekcoaches van Hoedje 

van Papier. In 2016 hebben 60 kinderen en jongeren 

meegewerkt in de Junior Reporter Teams en zijn zo’n 

25 evenementen/activiteiten verslagen.  

heroes & champions

In mei vond de allereerste editie van Heroes & Cham-

pions plaats: een groots tweedaags sportkamp voor 

kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Uit 

verschillende opvanglocaties kwamen 175 kinderen 

en jongeren naar het sportkamp in Papendal te Arn-

hem. Ze namen in teams deel aan verschillende (lu-

dieke vormen van) sporten en spellen. Om ook jonge-

ren in beweging te krijgen die minder sportief zijn 

aangelegd of niet van (bal)sporten houden, werden er 

fan-teams geformeerd die spandoeken of schilderijen 

maakten en organiseerden we clinics op het gebied 

van streetdance. Ook rouleerden kinderen en jonge-

ren in de Junior Reportersteams. In de avond was er 

tijd voor lekker eten, drinken en muziek- en dansoptre-

dens van bekende artiesten maar ook van de jongeren 

van Heroes & Champions. 

Bedankdiner

Het jaarlijkse bedankdiner van Het Vergeten Kind is de 

avond waarop de stichting haar sponsors, partners, 

bestuursleden, ambassadeurs en vrienden bedankt 

voor alles wat ze hebben gedaan. Hoedje van Papier 

trainde voor deze avond vijf Unforgettables die op het 

podium vertelden waarom het zo belangrijk is dat zij 

zelf een stem krijgen; dat er niet enkel over hen ge-

praat en beslist wordt, maar dat ze mee mogen praten 

over zaken die hen aangaan. Daarnaast waren ze ook 

‘aan het werk’ als junior reporters en maakten zij on-

der begeleiding van onze vakkracht een leuke reporta-

ge van het event.

HVK	Tour:	workshops	Droomverhalen	

Op vergelijkbare wijze als de Spannende Verha-

len-workshops en de Superhelden-workshops van 

2014 en 2015, werd in 2016 ingezet op het thema 

Droomverhalen. 75 kinderen uit 13 opvanglocaties in 

de leeftijd van 7 tot 16 jaar namen deel aan de work-

shop Droomverhalen schrijven. Tijdens de workshops 

schreven zij onder begeleiding van een vakkracht van 

Hoedje van Papier hun droomverhalen, die dit jaar 

drie verschillende vormen kregen. Er was een schrijf-

les over ‘Mijn wensdroom’, over ‘Het land van mijn 

dromen’ en ‘De toekomst van mijn dromen’. Het boek 

werd professioneel vormgegeven en er werden 1000 

exemplaren gedrukt. Het boek wordt uitgereikt tijdens 

de Week van het Vergeten Kind 2017.

jongerenraad the unforgettables

De jongerenraad van Het Vergeten Kind - The Unfor-

gettables - denkt na over zaken die de jongeren bezig-

houden. Hoe ziet hun leven eruit? Hoe kunnen ze er-

voor zorgen dat een moeilijke kindertijd een stukje 

makkelijker wordt? Wat kan er anders in de opvang? 

Wat moet er beter? Wat missen ze? Wat willen ze le-

ren? In de jongerenraad praten de jongeren over deze 

onderwerpen en doen wij samen met hen ons best om 

de punten die ze belangrijk vinden onder de aandacht 

te brengen bij beleidsmakers en het Nederlandse pu-

bliek. The Unforgettables zijn de stem van vele tiendui-

zenden kinderen en jongeren in Nederland die nood-

gedwongen in sobere opvanglocaties leven of een 

moeilijke kindertijd doormaken, omdat het thuis niet 

altijd stabiel en veilig is. Deze kinderen kunnen vaak 

niet voor zichzelf opkomen, zij hebben geen stem. Via 

The Unforgettables proberen we ervoor te zorgen dat 

deze kinderen toch gehoord en gezien worden. 

Op 7 juli was de aftrap van de jongerenraad: 55 jonge-

ren kwamen bij elkaar in Rotterdam. Het was de eerste 

dag van een langlopend programma waarbij de jon-

geren op verschillende trainingsdagen en evenemen-

ten bij elkaar zullen komen en steeds meer vaardighe-

den zullen opdoen om uiteindelijk echt mee te kunnen 

praten in een talkshow, een magazine te kunnen ma-

ken of om mee te doen aan een debat met politici.

het trainingsweekend van the unforgettables 

Vanuit opvanglocaties, AZC’s, gezinshuizen en pleeg-

gezinnen uit het hele land kwamen in oktober 45 Un-

forgettables een weekend lang bij elkaar. Gedurende 

het weekend is er op verschillende manieren gewerkt 

aan het uiten van hun mening. Tijdens workshops 

werd er geleerd hoe je kunt debatteren, hoe je een 

mooi verhaal schrijft, hoe je een video item maakt en 

hoe je een goed interview afneemt. 

In de workshops van het Debat Team werd er geleerd 

hoe je een stelling presenteert, wat goede argumen-

ten zijn en hoe je die het beste kunt verwoorden. Deze 

jongeren zullen verder gaan met debatteren en dia-

looggesprekken voeren, want in 2017 zijn zij de redac-

tie van Het Vergeten Kind Talks – de talkshow. 

Tijdens de filmworkshops werkten The Unforgettables 

aan hun film- en presenteertechnieken, hoe ze kunnen 

interviewen en hoe een tof filmpje wordt gemonteerd. 

Deze jongeren zullen in de Week van Het Vergeten 

Kind invulling geven aan verschillende Junior Repor-

ter Teams. 

De jongeren uit het schrijfteam werkten aan hun eigen 

verhalen: hoe schrijf je een goed gedicht, hoe zet je je 

eigen verhaal op papier, hoe raak je mensen met je 

verhaal? Dit alles werd geleerd en opgeslagen, want 

deze verhalen komen terug in het magazine Talks. Bij 

de journalistieke toppers werd er ook ingegaan op in-

terviewtechnieken – die onder andere werden getest 

op ambassadeurs Johnny de Mol, Angela Schijf, Ba-

bette van Veen en Jamai Loman – en leerden de jonge-
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ren hoe ze een goed verhaal schrijven. Ook deze tek-

sten zijn terug te vinden in het Talks Magazine. 

Er werd tijdens het trainingsweekend veel geleerd, 

maar er was ook genoeg tijd om samen te zijn. Het 

avondprogramma was gezellig; gevuld met lekker 

eten, drankjes, een disco met een karaoke apparaat en 

een heuse game room. 

sP expertmeeting

Acht afgevaardigden van jongerenraad The Unforget-

tables gingen in juni naar de Tweede Kamer om in ge-

sprek te gaan met de politieke partij SP. Tijdens een 

uitgebreide trainingsdag voorafgaand aan het ge-

sprek, dachten de acht jongeren na over wat zij op de 

politieke agenda wilden zetten en hoe ze dat het beste 

konden verwoorden. Het gesprek vond plaats met 

Nine Kooiman (woordvoerder Jeugdzorg), Sharon 

Gesthuizen (woordvoerder Economische zaken en 

Justitie), Renske Leijten (woordvoerder Zorg en Wel-

zijn) en Jasper van Dijk (woordvoerder Onderwijs, 

Cultuur en Defensie). De thema’s die werden bespro-

ken waren de langzame processen (bureaucratie) in 

de jeugdzorg, het belang van betrokkenheid bij beslis-

singen over hun toekomst en de onbegrijpelijke regels 

en criteria van het kinderpardon voor vluchtelingen-

kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Ook 

werd er weer een verslag gemaakt door een Junior 

Reporter team. 

sportieve opening parlementaire jaar

Tijdens de Sportieve Opening van Het Parlementaire 

jaar, wordt sport gebruikt om politici, beleidsmakers, 

maatschappelijke organisaties en mensen uit het be-

drijfsleven op een laagdrempelige manier te verbin-

den met een sociaal-maatschappelijk thema. Gedu-

rende de dag vond er op het Plein in Den Haag een 

sportdag plaats. Het Vergeten Kind was goed verte-

genwoordigd met een fanatiek sportteam, maar er 

was ook een zeer gedreven dialoogteam dat in Socië-

teit de Witte het gesprek aanging met politici. Vier Un-

forgettables vertelden hun verhaal, waarna theater-

groep Draad hun verhaal door middel van 

terugspeeltheater uitbeeldde. Er waren twee stellin-

gen die The Unforgettables op de politieke agenda wil-

den zetten: ‘Ieder kind in de opvang heeft recht op in-

dividuele zorg op maat’ en ‘Erken verblijfsrecht voor 

kinderen na maximaal 5 jaar.’ Staatssecretaris Van 

Rijn, SP-fractievoorzitter Emiel Roemer en 150 andere 

lokale en landelijke politici waren aanwezig om hier-

over met de jongeren in gesprek te gaan.

Interactief	voorlezen

Eerder in dit jaarverslag hebben we geschreven over 

het project Buitenkans, waarbij we o.a. door middel 

van interactief voorlezen werken aan de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling van kinderen (zie hoofdstuk 

3.2.4.). Voor Het Vergeten Kind hebben we deze me-

thodiek in 2016 ook ingezet en 30 voorleestrajecten 

uitgevoerd in de opvang. De kinderen leerden hoe ze 

hun gevoelens onder woorden konden brengen en ze 

konden hun eigen ervaringen delen.   

HVK	Talks	–	Magazine	

Voor de tweede keer werd in 2016 het jaarlijkse HVK 

Talks magazine geproduceerd. De interviews en arti-

kelen die gemaakt waren tijdens het trainingsweek-

end, aangevuld met nieuwe stukken van The Unforget-

tables na het weekend en reportages over The 

Unforgettables door vakkrachten van Hoedje van Pa-

pier, zorgden voor een prachtige glossy. Aan deze acti-

viteit namen in totaal 47 jongeren deel, in de leeftijd 

van 11 tot 19 jaar. Het magazine kent een oplage van 

2.500 exemplaren. 

Diverse activiteiten

Tot slot heeft Hoedje van Papier aan diverse kleinere 

projecten een inhoudelijke en organisatorische bijdra-

ge geleverd. Zo zijn er tientallen korte filmpjes ge-

maakt van jongeren die vertellen over hun leven, heeft 

Hoedje van Papier met behulp van vele vrijwilligers 

Rotterdam zo vol mogelijk beplakt met harten huisjes-

posters tijdens de landelijke Hartenhuiscampagne 

2016, zijn ook een kleine 300 scholen en opvangloca-

ties door het team van Hoedje gemotiveerd om mee 

te werken aan de campagne en is meegewerkt aan 

een quick scan analyse in het kader van de voorberei-

dingen voor de Kind Centraal Award 2017, waar een 

3-tal jongeren van The Unforgettables heeft mogen 

meebeslissen wie de uiteindelijke winnaar van deze 

award is geworden. 

samenwerking

Om alle hiervoor beschreven activiteiten op vakkundi-

ge wijze te kunnen vormgeven en uitvoeren werken 

wij intensief samen met een groot aantal specialisti-

sche organisaties en vakkrachten en een kerngroep 

van instellingen die actief zijn binnen de jeugdzorg.  

Wie dit zijn is hiernaast te zien.

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 Werving	van	deelnemers

Het Vergeten Kind organiseert veel activiteiten. Voor al 

deze activiteiten worden de verschillende opvangloca-

ties benaderd waar wij mee samenwerken, om te vra-

gen of zij kinderen willen aanmelden. We krijgen wel-

eens terug van deze organisaties dat de kinderen 

overvraagd worden, aangezien er zoveel te doen is. 

Het kan hierdoor gebeuren dat de begeleiders ervoor 

kiezen om deze kinderen niet aan te melden voor be-

paalde activiteiten, waardoor het ons veel tijd kost om 

voldoende deelnemers te vinden.

Daarnaast is het zo dat het aantal aanwezige kinderen 

bij de workshops (verhalen schrijven en films maken) 

soms kan tegenvallen. Soms wordt aangegeven dat er 

12 kinderen aanwezig zullen zijn en dan zijn er uitein-

delijk maar 6 kinderen. De workshops worden inge-

pland in overleg met de instellingen. Het commitment 

van de instellingen zou in dit verband soms beter kun-

nen zijn. We proberen dit op te lossen door een groot 

aantal kinderen en jongeren in te plannen, van tevo-

ren rekening houdend met een verloop.

KerngroeP orgAnisAties/instellingen oP 

geBieD vAn jeugDzorg

Dushi Huis

Kompaan en de Bocht

Kadera

Mutsaers Stichting

TriviumLindenhof

sPeciAlistische orgAnisAties en vAKKrAchten

333producties

Angeliek Ontwerpt

Annemarie Klok | schrijfcoaching & conceptontwikke-

ling

ArtEast.EU

B de Reede Producties

De Kindercorrespondent

Edo Rath | artiest / kunstenaar

Elma Jonas | Gemeente Rotterdam | dagvoorzitter & 

trainer

EL Tekst

Esther Porcelijn | schrijver & docent

FRANCIS | presentator & actrice

Hans Verleur

Ilja Post | journalist / tekstschrijver / workshopleider

Jan de Groen | fotografie

Kadanz Vormgeving

Kennis Werkt

Kijkem Animatie

Koala Koncepts

Lianne Collignon | schrijver & jongerencoach

Mano Bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Mirèio | videomaker & NT2 docent

Peter van Heemst | gastdocent Hogeschool InHolland / 

columnist versbeton / debattrainer

PBN

Roeland Bentvelzen | cameraman / filmmaker

Ruben Broekhuis | regisseur / scenarist

Stichting En… Actie!

Stichting Move Forward

TeBeO (Tekst, Beeld & Ontwerp)

TVDPRODUCTIES

Zahra Karimpour | camjo & videomaker
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•	 Heroes	&	champions

Het sport- en spelkamp Heroes & Champions is dit 

jaar voor het eerst georganiseerd. De activiteiten von-

den plaats in Papendal, waar ook het Centrum voor 

Topsport en Onderwijs gevestigd is. De kinderen kon-

den twee dagen lang allerlei sporten en spellen doen 

en ’s avonds genieten van dans- en zangoptredens. Zij 

overnachtten in grote legertenten, waarbij de begelei-

ders een oogje in het zeil hielden. Het kamp vond 

plaats in de meivakantie, waardoor werd veronder-

steld dat de temperatuur hoog genoeg was om in ten-

ten te kunnen overnachten. Onverwacht werd het ech-

ter een extreem koude nacht, waardoor een deel van 

de kinderen het te koud had om goed te kunnen sla-

pen. De begeleiding is de hele nacht in de weer ge-

weest om de kinderen van voldoende warmte te voor-

zien. Voor komend jaar is dit direct opgelost door een 

naar een nieuwe locatie op zoek te gaan. De volgende 

Heroes & Champions zal worden georganiseerd op de 

Paasheuvel in Austerlitz, waardoor we met stenen be-

huizing geen risico meer lopen met het oog op het 

weer. 

•	 Nazorg

Op dit moment zijn wij nog niet voldoende op de 

hoogte van het welbevinden van de jongeren na af-

loop van een activiteit. Sommige kinderen of jongeren 

kunnen blijven rondlopen met de thema’s waarover 

gesproken is of de dingen die zij hebben meegemaakt, 

in positieve of soms in negatieve zin. Om hier goed op 

in te kunnen spelen, willen we er samen met de sa-

menwerkende organisaties voor zorgen dat wij beter 

op de hoogte zijn van hoe het met de kinderen en jon-

geren gaat na afl oop van een evenement. Hiertoe 

wordt het team uitgebreid met een persoon die een 

achtergrond heeft in de kinderpsychologie, zullen we 

meer en vaker contact met de jongeren hebben, met 

name na afl oop van een activiteit en denken we aan 

het opzetten van een informeel buddysysteem. 

•	 effectmeting

We meten nog onvoldoende wat de activiteiten met 

de kinderen doen en hoe blijvend de skills zijn waar zij 

mee kennis maken. Beoordelingen vanuit de begelei-

ding ontvangen we wel en die zijn vaak lovend en po-

sitief, maar een effectmeting vanuit de jongeren is 

wenselijk. Tegelijkertijd is dit lastig omdat de jongeren 

die deelnemen juist vertrouwen hebben in de organi-

satie en zichzelf durven laten zien omdat zij zich niet 

beoordeeld voelen of het idee hebben dat er therapeu-

tisch wordt meegekeken. De komende tijd gaan we 

daarom nadenken hoe we de effecten beter inzichtelijk 

kunnen maken, zonder dat de jongeren zich hierdoor 

gecontroleerd voelen.

resultAten

Bereik

In de tabel op de volgende pagina nog even op een 

rijtje hoeveel kinderen en jongeren wij met de activi-

teiten die we in samenwerking met Het Vergeten Kind 

hebben georganiseerd, hebben bereikt:.

inhoudelijke resultaten

De activiteiten van Het Vergeten Kind worden zeer po-

sitief ontvangen door zowel de jongeren als de bege-

leiders van de verschillende instellingen. In dit hoofd-

stuk worden de inhoudelijke resultaten per pijler 

besproken:  

Pijler 2: Activatie-tour

De workshops verhalen schrijven en fi lms maken dra-

gen op persoonlijk en emotioneel vlak bij aan een po-

sitief zelfbeeld, de ontwikkeling van meer zelfvertrou-

wen, empathisch vermogen en de ontwikkeling van 

talent en taalvaardigheden in het bijzonder. Op sociaal 

vlak dragen deze activiteiten bij aan de ontwikkeling 

van communicatieve vaardigheden, samenwerken, 

overleg voeren en assertiviteit. Tevens wordt hun fan-

tasie en creativiteit aangewakkerd. 

Het interactief voorlezen stimuleert de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling en verschaft kinderen de ruimte om 

zich te uiten. De activiteit draagt bij aan een positief 

zelfbeeld, refl ectie, traumaverwerking, weerbaarheid 

Aantal kinderen

11

154

400

28

60

175

5

73

55

45

8

4

30

47

Activiteit

talkshow

hvK Filmworkshops

Première	HVK	Filmfestival	2016

junior Persconferentie

junior reporterteams

heroes & champions

Bedankdiner

HVK	Tour:	workshops	Droomverhalen

jongerenraad the unforgettables

het trainingsweekend van the unforgettables

sP expertmeeting

Dialoogteam sportieve opening parlementaire jaar

Interactief	voorlezen

HVK	Talks-Magazine

en zelfvertrouwen. De taalontwikkeling wordt gesti-

muleerd met de nadruk op passieve en actieve woor-

denschatontwikkeling en verhaalbegrip. 

Pijler 2: Activatiespecial The Unforgettables

De jongeren hebben zichzelf kunnen ontwikkelen op 

persoonlijk, sociaal en emotioneel vlak. Op persoon-

lijk en emotioneel vlak hebben de activiteiten bijge-

dragen aan een positief zelfbeeld, zelfrefl ectie, de ont-

wikkeling van weerbaarheid en zelfvertrouwen, het 

ontdekken van (nieuwe) talenten, ontwikkelen van 

motivatie en studievaardigheden, zelfbepaling en in 

beperkte mate traumaverwerking. De jongeren voel-

den zich gezien en gehoord. Op sociaal vlak droegen 

de activiteiten bij aan de ontwikkeling van communi-

catieve vaardigheden, werd samenwerking en overleg 

voeren gestimuleerd, werd de participatie van jonge-

ren bevorderd, ontstonden er nieuwe vriendschappen 

en werd er gewerkt aan de ontwikkeling van het em-

pathisch vermogen, de assertiviteit en het probleem-

oplossend vermogen van de jongeren.

De jongeren maken zich vaardigheden eigen die hen 

motiveren en in staat stellen om zich actief in te zetten 

voor de verbetering van hun eigen leefomstandighe-

den en die van andere kinderen en jongeren. Ook la-

ten zij actief hun stem horen en gelden binnen over-

leggen en activiteiten die voor hen van belang zijn. Zij 

leren hoe zij hun eigen mening kunnen vormen en uit 

kunnen dragen, zich kritisch en respectvol naar ande-

ren toe op kunnen stellen, meningen en voorstellen 

van hun achterban kunnen inventariseren en verte-

genwoordigen en op een breed vlak zichzelf, hun zor-

gen, behoeften en oplossingen zichtbaar kunnen ma-

ken en op de agenda kunnen krijgen van belangrijke 

stakeholders. 

Daarnaast zijn The Unforgettables erg belangrijk bij 

het verrichten van onderzoek, het in kaart brengen van 

hun behoeften en ideeën en leveren zij daarmee be-

langrijke input voor de visie en programmering van 

Het Vergeten Kind. Ook zorgen zij voor het zichtbaar 

maken van de Vergeten Kinderen als doelgroep. 

Jongeren voelen zich binnen The Unforgettables echt 

veilig en gezien/gehoord, ze zien de vakkrachten en 

begeleiders tijdens de uitvoering tegelijkertijd als 

vrienden, mentoren en gelijken op wie ze kunnen ver-

trouwen, bouwen en steunen, ze durven zich hier hele-
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maal open te stellen en vinden ook (h)erkenning en 

steun bij hun leeftijds-/lotgenoten. 

Pijler 3: Evenementen

De evenementen die vanuit Hoedje van Papier worden 

uitgevoerd richten zich enerzijds op de ontwikkeling 

van levensvaardigheden op voornamelijk sociaal- 

emotioneel vlak. Denk hierbij aan zelfvertrouwen,      

talentontwikkeling, motivatie, communicatieve vaar-

digheden en samenwerken. Heroes & Champions zet 

daarnaast vol in op fysieke ontwikkeling en het stimu-

leren van sporten. 

•	 Heroes & Champions: De opzet van het sport- en 

spelkamp is dusdanig dat ieder kind gelijk is en 

zorgt ervoor dat een kind dat normaliter al goed is in 

sporten nu niet zonder meer beter is dan andere kin-

deren. Het competitieve element is zo min mogelijk 

aanwezig, bewegen en plezier maken staat voorop. 

De basis is fysiek bezig zijn, je lichaam voelen, lekker 

buiten zijn. Daarbij leren de kinderen bovendien sa-

menwerken. Op deze manier stimuleren we dat 

meer kinderen kennis maken met sport en in bewe-

ging komen. 

•	 Filmfestival: het fi lmfestival is de ideale mix tussen 

culturele ontwikkeling aan de ene kant en plezier 

aan de andere kant. Belangrijke thema’s worden op 

een leuke manier aan het licht gebracht. De deelne-

mende kinderen staan deze dag volledig in de spot-

lights en worden behandeld als echte sterren, met 

galakleding, rode loper en fotomomenten. Er wordt 

aan alles gedacht om ervoor te zorgen dat de kinde-

ren zich voor één dag een echte fi lmster voelen. 

Pijler 4: Lobby & Voorlichting

De verschillende activiteiten binnen dit programma 

vormen een uitstekend middel voor bewustwording 

bij het Nederlandse publiek, de politiek en stakehol-

ders en kunnen tevens worden ingezet bij campagnes. 

Denk aan de talkshow, het magazine, de sportieve 

opening van het parlementaire jaar, de junior pers-

conferentie en de gesprekken met politieke partijen. 

Maar ook de fi lms die tijdens de workshops fi lms ma-

ken zijn gemaakt en het fi lmfestival vormen een goed 

middel voor landelijke bewustwording.

Het Vergeten Kind heeft bovendien verschillende Be-

kende Nederlanders als ambassadeur, wat veel me-

dia-aandacht genereert. Dit draagt bij aan de impact 

die de stichting heeft, zowel bij de Nederlandse bevol-

king als binnen de politiek. Verscheidene politici zijn al 

het gesprek aangegaan met jongeren en hebben aan-

gegeven dat ze een verandering in het beleid omtrent 

de opvang van jongeren willen.  

alan (13): “Ik heb meegedaan met de work-

shop dromenverhalen schrijven en dat vond 

ik heel leuk, leerzaam maar ook gezellig!”

nathanIel (17 jaar): “Ik heb tijdens het weekend van the unforgettables geleerd 

dat ik goed kan schrijven en veel mensen heb ik beter leren kennen, ook heb ik ge-

hoord wat voor situaties zij hebben meegemaakt. Ik heb geleerd om open te zijn en 

ik heb geleerd hoe ik mijn mening moet geven en waarom je mening belangrijk is.”

mOhammed (12 jaar): “Ik zat dit jaar in de talkshow het vergeten kind talks. 

dat vond ik heel tof. je praat voor al die kinderen, maar ook voor jezelf. mijn 

stelling was dat kinderen zich altijd veilig moesten voelen in een azc, zelfs 

als er ruzie is. dat is nu niet zo. Ik had wel het gevoel dat er naar me is 

geluisterd, want ik kwam op televisie en daar kijken heel veel mensen naar.“

merel fOnteIjn van trIvIumlIndenhOf: “Ik merk aan alle jongeren hoe waardevol 

het is om echt gezien te worden en de ruimte krijgen in aandacht om gehoord te 

worden. zo bijzonder! Ook zie ik enorme groei bij ze en krijg echt kippenvel bij 

de gedachte aan wat jullie met het programma en de bijzonder kundige vakkrachten 

hierin voor motivators zijn. wat zijn jullie fantastisch. met jullie aandacht 

en geduld laten jullie deze jongeren stralen waardoor er veerkracht ontstaat. 

Ik vind de samenwerking super en dat maakt dat we doen wat nodig is voor deze 

jongeren. zeer kundig team op gebied van vakkrachten (met een goede combinatie 

van vakkennis en pedagogische achtergrond) waardoor hoge kwaliteit geleverd 

kan worden. begeleiders zijn enorm onder de indruk van de connectie en chemie 

die ontstaat tussen de jongeren en de volwassen vakkrachten en mensen van de 

organisatie en de resultaten en doorbraken die we met de jongeren behalen.”
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3.4.3. buItenkans In samenwerkIng met 

trIvIumlIndenhOf – medIatrajecten vOOr 

jOngeren

wAt Doen we?

Binnen het project Buitenkans hebben wij, naast het 

interactief voorlezen (zie hoofdstuk 3.2.4.) ook media-

trajecten voor jongeren verzorgd. In de periode no-

vember 2015 tot en met september 2016 zijn er ver-

schillende mediatrajecten uitgevoerd, met drie 

magazines en een video als eindresultaat. De deelne-

mende jongeren hebben alles van begin tot einde zelf 

gedaan: ze hebben zelf de onderwerpen bedacht, de 

interviews gedaan en de eindproducten vormgege-

ven. 

hoe verliePen De Activiteiten?

Onderstaande mediatrajecten hebben we in 2016 op-

gezet en uitgevoerd:

Journalistiekworkshop maart-april 2016

Met jongeren van een locatie voor dagbehandeling 

voor jongeren van 12 jaar en ouder hebben we een 

magazine gemaakt. De journalist heeft tijdens de bij-

eenkomsten gezocht naar de talenten en motivatie 

van de jongeren. Vervolgens zijn zij in tweetallen aan 

de slag gegaan. Op deze manier was er ruimte om hun 

eigen interesses en capaciteiten in beeld te brengen. 

Zo hebben twee meiden een item geschreven over 

mode in de stad en twee andere jongeren een stuk 

over de sportschool. 

Videoworkshop maart-april 2016

Met andere jongeren van dezelfde dagbehandeling-lo-

catie is er een video gemaakt. Onder begeleiding van 

een videomaker zijn de jongeren wekelijks 2 uur bij 

elkaar gekomen. De jongeren hebben onder andere 

een wethouder geïnterviewd. De wethouder nam van 

de gelegenheid gebruik om ook de jongeren zelf te in-

terviewen! 

Journalistiekworkshop juni-juli 2016 

Met jongeren van de jongerenraad van TriviumLinden-

hof is een magazine vormgegeven. In dit magazine 

leggen zij onder andere uit wat de jongerenraad doet, 

gaan zij in gesprek met Arno Lelieveld, directeur van 

TriviumLindenhof, en besteden zij aandacht aan de 

ExpEx, een klankbordgroep van ervaringsdeskundige 

jongeren die aandacht heeft voor de persoonlijke situ-

aties van jongeren in opvanglocaties en daarover mee 

mag praten.

 

Journalistiekworkshop juli-augustus 2016

Met jongeren uit de crisisopvang is een magazine ge-

maakt dat vooral laat zien hoe een crisisopvanglocatie 

eruitziet en hoe het leven in de crisisopvang verloopt. 

De jongeren leggen daarbij ook uit wat ze missen en 

welke aspecten zij moeilijk vinden aan het leven in de 

opvang.

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 In ons oorspronkelijke projectplan hebben wij als 

doel gesteld om zes workshops te verzorgen voor 

jongeren van 10 t/m 16 jaar. Voorafgaand aan de me-

diaworkshops was de behoefte onder jongeren ge-

peild voor deze activiteit, waaruit bleek dat hier ani-

mo voor was. Inmiddels hebben zich echter 

wijzigingen voorgedaan in de wijze waarop jonge-

ren worden opgevangen. Dit had ook zijn effect op 

het vormgeven van de mediaworkshops. Als gevolg 

van de transitie binnen de jeugdzorg, veranderde 

ook de werkwijze rondom leefgroepen binnen Trivi-

umLindenhof. Het uitgangspunt is nu dat jongeren 

dicht bij hun netwerk of thuis komen te wonen, waar 

mogelijk met ondersteuning vanuit de wijkteams. 

Dit proces zorgt er ook voor dat leefgroepen voor 

oudere jeugd omgebouwd zijn of gesloten worden. 

Dit maakte de werving en de continuïteit van de me-

diaworkshops extra lastig. De eerste workshops die 

in 2015 plaatsvonden, zijn dan ook vroegtijdig be-

ëindigd. 

Het organiseren van proefl essen met jongeren van 

TriviumLindenhof bleek uiteindelijk een goede ma-

nier om jongeren voor de mediaworkshops te wer-

ven en meer continuïteit te garanderen. Op deze 

wijze hebben we in 2016 uiteindelijk vier trajecten 

volledig en succesvol uit kunnen voeren. Aan deze 

vier workshops hebben in totaal 26 jongeren deel-

genomen. Aan de afgebroken workshops hebben in 

2015 13 jongeren 1 of meerdere bijeenkomsten per 

traject deelgenomen. Hieronder lichten we toe wel-

ke vier trajecten in 2016 hebben plaatsgevonden. 

•	 Het begeleiden van groepen binnen de (crisis)op-

vang vergt in zijn algemeenheid een andere insteek 

dan andere mediatrajecten. Per bijeenkomst is het 

aftasten hoe de deelnemers zich voelen. Zeker in de 

crisisopvang is niet altijd iedereen er met zijn hoofd 

bij, omdat er veel problemen spelen en de jongeren 

vaak vrij recent heftige situaties hebben meege-

maakt. Binnen de workshop werkt het dan goed om 

de jongeren aan de hand te nemen en meer sturend 

te werk te gaan dan anders. Het werken met kleine, 

korte opdrachten werkt daarom goed bij deze doel-

groep.

resultAten

Bereik

Met de vier workshops hebben we in totaal 26 

jongeren bereikt: 

inhoudelijke resultaten

Aan de hand van de evaluatie van de workshops zijn 

de volgende punten naar voren gekomen:

T.a.v. de videoworkshop:

•	 De deelnemende jongeren hebben geleerd samen 

te werken, naar elkaar te luisteren en hebben als 

team naar mogelijkheden gezocht om elkaar het 

beste te kunnen ondersteunen bij dit proces.

•	 Wat betreft het benaderen van mensen voor deelna-

me aan interviews hebben de jongeren geleerd dat 

een rustige benadering het beste werkt.

•	 Ook is er gewerkt aan het zich verbaal netjes uiten. 

Er heeft een discussie plaats gevonden over het feit 

dat het achterwege laten van scheldwoorden betere 

mogelijkheden oplevert om doelen te bereiken.

•	 De jongeren ervaarden plezier bij het deelnemen 

aan de workshops en hebben zo in de praktijk al 

doende nieuwe vaardigheden aangeleerd.

•	 De jongeren hebben ondervonden dat niet alles 

vanzelf gaat. Het kost geduld om bijvoorbeeld goe-

de beelden te schieten en het geluid goed geregeld 

te krijgen. Ook weten zij nu dat het voorbereiden 

van een reportage van groot belang is om tot een 

goed resultaat te komen. Research en tijd besteden 

aan de vragen die je gaat stellen, werd als minder 

eenvoudig ervaren dan aanvankelijk gedacht werd.

•	 Het samenwerken is in de loop van het traject duide-

lijk verbeterd, de wekelijkse update van de reporta-

Dagbehandeling

Dagbehandeling

Jongerenraad

Crisisopvang

Maart-april 2016

Maart-april 2016

Juni-juli 2016

Juli-augustus 2016

 

Mediaworkshop	1

Mediaworkshop	2

mediaworkshop 3

mediaworkshop 4

4

8

5

9

Journalistiek

Video

Journalistiek

Journalistiek

6

6

6

6
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ge waaraan is gewerkt, kende een stimulerende 

werking en vormde een impuls om met elkaar de 

reportage te willen verbeteren.

T.a.v. de workshops Journalistiek & fotogra� e:

•	 Binnen de workshops is vooral aandacht besteed 

aan het leren interviewen en het schrijven van een 

eigen verhaal. Daarbij hebben de jongeren met 

name ook hun eigen situatie onderzocht en waren 

de workshops op zich wat meer naar binnen gericht. 

De workshops hadden hiermee een goede functie 

voor de deelnemers als het gaat om het kijken naar 

zichzelf en het refl ecteren over hun situatie.

•	 Net als bij de videoworkshop kwamen de jongeren 

er achter dat wanneer je je positief opstelt, een 

drempel overstapt en je gewoon begint aan het uit-

voeren van de opdrachten, er meer uitkomt dan je 

vooraf zou denken. 

•	 Naast de meer individuele stappen die de jongeren 

hebben gemaakt, is er ook een goede samenwer-

king tussen hen onderling tot stand gekomen. Het 

brainstormen over de eigen situatie, het maken van 

een dagindeling, het beschrijven van dromen en 

helden en deze delen en met elkaar aanvullen, lever-

de veel positieve momenten op.

•	 De workshops hebben mooie magazines opgele-

verd waarbij de jongeren meer over zichzelf, elkaar 

en de omgeving waarin zij verblijven te weten zijn 

gekomen. Daarnaast bieden de magazines ook aan 

anderen een kijkje in het leven van jongeren in op-

vanglocaties.

3.4.4. OverIge medIa actIvIteIten

wAt Doen we?

Naast de reeds beschreven media activiteiten binnen 

de grotere projecten, organiseert Hoedje van Papier 

ook in opdracht diverse media activiteiten die kleiner 

zijn van opzet. Zo hebben er in 2016 activiteiten plaats-

gevonden in opdracht van de organisaties Pameijer, 

Woonstad Rotterdam en basisschool De Globetrotter.

hoe verliePen De Activiteiten?

Pameijer TV

Pameijer zet zich in voor kwetsbare mensen, zoals 

mensen met een (lichte) verstandelijke beperking of 

met psychosociale of psychische problemen. In 2012 is 

er een start gemaakt met de samenwerking met 

Pameijer, waarbij we in eerste instantie afgebakende 

mediaworkshops van een aantal weken hebben geor-

ganiseerd. In 2013 zijn wij vervolgens gestart met het 

begeleiden van de hoofdredactie van PameijerTV. De 

samenwerking is voor beide organisaties zo goed be-

vallen, dat deze samenwerking tot op heden wordt ge-

continueerd. 

PameijerTV is een initiatief van cliënten. Het is een 

leer- en werkplek voor en door cliënten van Pameijer: 

zij fi lmen, interviewen, presenteren, monteren en co-

ördineren. Elke maand maakt PameijerTV een jour-

naal. Een videovakkracht van Hoedje van Papier is 

twee keer per week een dagdeel aanwezig om de re-

dactie te begeleiden en heeft daarnaast de ruimte om 

een aantal dagdelen in te zetten voor montage, over-

leg en dergelijke. De eindresultaten kunnen bekeken 

worden op http://tv.pameijer.nl/.

Workshops in opdracht van Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam heeft ons gevraagd om media-

workshops in te zetten in de gebieden Kralingen-West 

en het Oude Noorden. Dit zijn gebieden waar Woon-

stad Rotterdam woningen heeft en werkt aan een po-

sitief leefklimaat. In samenwerking met Kingswork, 

een organisatie die vanuit een christelijke basis activi-

teiten aanbiedt aan kinderen en jongeren in de wijk, 

hebben wij in het Oude Noorden een videoworkshop 

georganiseerd. De tieners hebben zelf de keuze ge-

maakt voor het thema: sociale media. Tijdens de work-

shop hebben ze geleerd zelf na te denken over de 

voor- en nadelen van sociale media, hebben zij straat-

interviews voorbereid en uitgevoerd om erachter te 

komen hoe anderen omgaan met sociale media en 

hebben zij een interview afgenomen aan een sociale 

media expert van het JIP. In Kralingen-West hebben 

we met welzijnsorganisatie DOCK samengewerkt en 

met hen twee media-workshops georganiseerd. Eén 

groep kinderen is onder begeleiding van een journa-

list o.a. op onderzoek uitgegaan naar het nieuws en de 

verhalen in hun eigen wijk en heeft hier een magazine 

van gemaakt. Een andere groep kinderen heeft onder 

begeleiding van een videomaker diverse video items 

gemaakt. Hiervoor hebben zij o.a. de wijkagent geïn-

terviewd. 

Workshops i.s.m. basisschool De Globetrotter

De Globetrotter is een basisschool in Rotterdam met 

diverse locaties. De locatie, gevestigd op Katendrecht, 

heeft ons benaderd voor de invulling van een leuke, 

leerzame activiteit voor kinderen gedurende 14 we-

ken. Samen met hen hebben wij een combinatie van 7 

weken journalistiek en 7 weken video vormgegeven. 

De vader van een van de leerlingen bleek wijkagent en 

brandweerman te zijn. Hij is als interviewgast naar de 

les gekomen en de kinderen hebben hem van alles ge-

vraagd over zijn ervaringen. De kinderen zijn ook de 

wijk ingegaan en hebben reportages gemaakt over de 

Fenixloods, de SS Rotterdam en Circus Rotjeknor. 

moeilijKheDen en oPlossingen

Het bleek een uitdaging te zijn om een partner te vin 

Ciënten PameijerTV

Kingswork

DOCK

DOCK

Bovenbouw

Bovenbouw

Januari-december

Maart-april

Oktober

Oktober

September-oktober

September-oktober

 

Pameijer

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam

Globetrotter

Globetrotter
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6
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16

Video

Video

Journalistiek

Video

Journalistiek
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inhoudelijke resultaten

De workshops hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 

van verschillende vaardigheden per doelgroep. Het gaat 

daarbij om communicatieve vaardigheden, zoals het ui-

ten van je eigen mening, het achterhalen van de mening 

van anderen, durven interviewen, een tekst schrijven en 

(netjes) in het openbaar spreken of mensen aanspreken. 

Daarnaast wordt ook samenwerken, overleg voeren en 

het empathisch vermogen bevorderd. Als laatste raken 

de deelnemers verder geïnteresseerd en op de hoogte 

van datgene wat zich in hun directe omgeving afspeelt 

en weten ze op creatieve wijze invulling te geven aan 

een gezamenlijk eindproduct.

den in het gebied Kralingen-West waarmee de work-

shops georganiseerd konden worden voor kinderen. Het 

gebied is niet erg groot en de basisscholen, buiten-

schoolse opvang en speeltuin die wij hebben benaderd 

hadden geen van allen interesse. Uiteindelijk hebben we 

via ons netwerk contact gelegd met de jeugdcoach van 

DOCK in Kralingen-West. Zij was vanaf de start ontzet-

tend enthousiast. Mede dankzij haar inzet is het alsnog 

gelukt om gezamenlijk twee workshops succesvol af te 

ronden. 

resultAten

Bereik

In onderstaand overzicht wordt per workshop aangege-

ven hoeveel kinderen en cliënten we hebben bereikt:
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jOurnalIstIek vakkracht: “de 

deelnemers hebben geleerd dat 

gewoon dOen het beste werkt. 

Over de drempel stappen, en 

gewoon vragen gaan stellen. 

dan komt er altijd meer uit 

dan je denkt.”

vIdeOvakkracht: “de kinderen hebben geleerd hoe ze zich beter kunnen concentreren 

en mensen rustig moeten benaderen. daarnaast hebben ze geleerd plezier te maken 

tijdens de les en dat reportages maken ook erg leuk en interessant kan zijn.”

vIdeOvakkracht: “als we de straat op gingen voor straatinterviews dan vormden 

de meiden echt een team. de een was goed in iemand aanspreken, ze overleg-

den vervolgens zelf wie ging filmen of interviewen en iedereen was tevreden 

daarmee en niemand werd buitengesloten.”

AAntAl mensen DAt AAn Activiteiten in neDerlAnD heeFt meegewerKt

taal
VoorleesExpress                     400       Gezinnen                           384       Vrijwilligers

TaalOnderonsjes                     471       Deelnemers                      269       Unieke deelnemers        23        Vrijwilligers

Buitenkans                               67        Kinderen                            15         Vrijwilligers

Interactief Voorlezen 

Voorleesproject                       60        Leerlingen                           8       Vrijwilligers

Pendrecht Universiteit

tOOls
Computerwijk                         413       Deelnemers                       302       Unieke deelnemers       34         Vrijwilligers

SamenDoorSamen

maatjestrajecten                     35        Deelnemers                       35         Vrijwilligers 

SamenDoorSamen                181       Deelnemers                       25         Vrijwilligers                    6           Docenten   

workshops

SamenDoorSamen                 315      Deelnemers                        30         Vrijwilligers

evenementen

Zomerschool                           58        Leerlingen                            2          Vrijwilligers

Pendrecht Universiteit 

Colleges op Zondag               74         Leerlingen                           9         Docenten

Pendrecht Universiteit

talenten
Activiteiten i.s.m.                   832       Kinderen                                        

Het Vergeten Kind

Jongerenraad The                   55        Jongeren 

Unforgettables

Activiteiten i.s.m.                    208      Deelnemers

The Unforgettables

Buitenkans                              26         Jongeren                             2          Vakkrachten

Media-activiteiten

Media-activiteiten                  61         Kinderen                              15         Volwassenen                 3          Vakkrachten
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4 actIvIteIten peru
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4 actIvIteIten peru

4.1. algemeen

Doelen

Met het project Pasa la Voz streven wij naar betere 

leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor 

kinderen die opgroeien in opvanghuizen, weeshuizen, 

gevangenissen of in situaties van sociale verwaarlo-

zing en risico lopen op sociale uitsluiting. Pasa la Voz 

ondersteunt deze kinderen, zodat zij zichzelf kunnen 

organiseren en motiveert hen om actie te onderne-

men om hun huidige leef- en arbeidsomstandigheden 

te verbeteren. 

Binnen het project Pasa la Voz hebben wij twee strate-

gieën ontwikkeld om deze doelen te behalen:

1.  Participatie van kinderen

  De afgelopen jaren heeft Pasa la Voz zich ontwikkeld 

tot een bekende organisatie in Cusco die de actieve 

participatie van kwetsbare kinderen bevordert, zo-

wel op persoonlijk als maatschappelijk niveau. We 

werken met fotografie, journalistiek, theater en film 

om de kinderen een stem te geven en hen te helpen 

hun sociale vaardigheden en kennis m.b.t. hun rech-

ten en verantwoordelijkheden te ontwikkelen. In 

workshops werken de kinderen in hun eigen sociale 

omgeving aan een gezamenlijk doel. Tegelijkertijd 

ontwikkelen de kinderen de benodigde vaardighe-

den om te participeren en kunnen zij deze meteen in 

de praktijk brengen. Dit zijn vaardigheden zoals sa-

menwerken, beslissingen nemen, problemen oplos-

sen, het betrekken van verschillende stakeholders, 

etc.

 Ook nemen de kinderen deel aan openbare evene-

menten op politiek niveau, waarmee zij bijdragen 

aan een groter bewustzijn ten aanzien van hun le-

vensomstandigheden, dromen, problemen en op-

lossingen. In 2014 hebben de kinderen meegehol-

pen in een commissie die de regionale strategische 

plannen voor de jeugd ontwerpt (Plan Provincional 

de la Juventud) tot 2021. Ook organiseren we op 

verzoek van de gemeente Cusco een kinderraad, die 

kinderen een stem geeft in de besluitvorming voor 

de stad. 

2. Professionalisering van pedagogisch medewerkers1 

  Een belangrijk element in de verbetering van de le-

vensomstandigheden van kinderen met risico op so-

ciale uitsluiting is de kwaliteit van de begeleiding bin-

nen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het 

welzijn van deze kinderen. Helaas zijn de arbeidsom-

standigheden van de meeste medewerkers niet gun-

stig. Het beroep dat wij in Nederland kennen als ‘pe-

dagogisch medewerker’ wordt niet officieel erkend 

door de Peruaanse overheid en de werkomstandig-

heden zijn dan ook erg slecht en het salaris is erg 

laag. Er zijn zeer weinig mogelijkheden tot goede op-

leiding of training en een officiële carrière in deze 

branche bestaat niet. 

 Met Pasa la Voz bieden we daarom trainingen en mo-

gelijkheden voor het personeel in de vorm van ver-

schillende korte cursussen in pedagogiek, omgaan 

met stress, communicatieve vaardigheden en de par-

ticipatie van kinderen. Op lange termijn willen we 

een officieel onderwijsprogramma opzetten voor pe-

dagogisch medewerkers (vergelijkbaar met het mid-

delbaar of hoger beroepsonderwijs in Europa). Dit 

onderwijsprogramma zal de eerste zijn in Peru en 

wordt samen met partners en educatieve instellingen 

ontworpen en opgezet. In 2016 werkten wij actief sa-

men met de lerarenopleiding Pukllasunchis, waarbin-

nen zij een specialisatie voor pedagogisch werkers 

binnen het non-formeel onderwijs verzorgde. 

 Tegelijkertijd motiveren en begeleiden we met Pasa 

la Voz de pedagogisch medewerkers om zichzelf te 

organiseren in een eigen beroepsvereniging. Zo kun-

nen zij zichzelf zichtbaarder maken en bewustzijn cre-

1 In Peru wordt over Educadores Comunitarios gesproken. Hiervoor is geen directe vertaling mogelijk, maar het is een verza-

melnaam voor alle mensen die binnen het non-formele onderwijs actief zijn: binnen verschillende vormen van opvang, maar 

ook in kleine organisaties in de buurt of gemeenschap. In het jaarverslag noemen we hen pedagogisch medewerkers. 

ëren in de maatschappij en onder Peruaanse 

autoriteiten ten aanzien van het belang van hun werk 

en de noodzaak voor capaciteitsopbouw en betere 

arbeidsomstandigheden.

netwerK

Pasa la Voz is geen op zichzelf staande organisatie. We 

werken met een netwerk van bestaande lokale organi-

saties die zich richten op kansarme kinderen in de stad 

Cusco. Voor ons is de samenwerking met deze organi-

saties van groot belang. Zij staan uiteindelijk voor de 

belangrijke taak om de kinderen die instrumenten 

mee te geven die van belang zijn voor hun toekomst. 

Binnen deze organisaties worden kinderen in het alge-

meen opgevangen en wordt hen de nodige basiszorg 

verleend, maar helaas zijn vaak niet alle nodige mid-

delen aanwezig en is het personeel niet of slecht opge-

leid voor het werk dat zij doet. De lokale organisaties 

zijn daardoor lang niet altijd in staat om een integrale 

aanpak te bieden die nodig is voor de ontwikkeling 

van de kinderen tot zelfredzame, ondernemende kin-

deren/volwassenen. 

DoelgroePen

Met Pasa la Voz richten wij onze activiteiten op de vol-

gende doelgroepen:

Kinderen met een risico op sociale uitsluiting

In 2016 werkten wij gedurende het gehele jaar inten-

sief met 52 kinderen van 4 lokale organisaties. De kin-

deren nemen twee keer per week deel aan de work-

shops. Om het proces in de gaten te houden is de 

leraar van Pasa la Voz tussen deze workshops door 

constant in contact met de kinderen. Daarnaast wer-

den 80 kinderen van 22 scholen en organisaties be-

reikt doordat zij deelnamen aan de kinderraad      

CCONNA (Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Ado-

lescentes). Alle kinderen die deelnemen aan de work-

shops en CCONA groeien op in opvanghuizen, wees-

huizen, gevangenissen of in situaties van sociale 

verwaarlozing. De meeste zijn fysiek, psychologisch of 

seksueel mishandeld en veel van de kinderen lijden 

aan psychologische stoornissen, hebben een enorm 

gebrek aan eigenwaarde en ervaren dat ze zeer weinig 

toekomstperspectief hebben.

Pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers 

en directies van lokale organisaties

Om de leefomstandigheden en toekomstmogelijkhe-

den van de kinderen te verbeteren is het cruciaal om 

de kwaliteit van hun begeleiding te verbeteren. Veel 

pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers 

en directeuren zijn niet (goed genoeg) opgeleid voor 

het werk dat zij uitvoeren. Vanuit de ervaringen van de 

afgelopen jaren met het trainen van pedagogisch me-

dewerkers van diverse lokale organisaties, hebben wij 

een specialisatiecursus opgezet en uitgevoerd binnen 

de lerarenopleiding van opleidingsinstituut Pukllas-

unchis. Op deze manier kunnen wij studenten interes-

seren en opleiden om als pedagogisch medewerker 

aan de slag te gaan binnen het non-formeel onderwijs. 

In 2016 namen 35 studenten gedurende vijf maanden 

deel aan de cursus. 

Daarnaast hebben wij diverse trainingen (mede-)geor-

ganiseerd, waaraan in totaal 162 pedagogisch begelei-

ders en directeuren van 20 lokale organisaties hebben 

deelgenomen. 

Als laatste speelden wij een belangrijke rol in de orga-

nisatie van pedagogisch medewerkers in hun eigen 

vereniging en creëerden wij bewustwording voor hun 

situatie en voerden wij samen met hen lobbyactivitei-

ten uit. In oktober 2014 namen bijna 200 pedagogisch 

medewerkers, politici en andere geïnteresseerden 

deel aan een internationaal congres dat door ons werd 

georganiseerd. In 2015 en 2016 hebben wij vervolgens 

activiteiten opgezet om hen te betrekken bij bovenge-

noemde doelen en hen te motiveren om op langere 

termijn de beroepsvereniging zelfstandig voort te zet-
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ten.

De maatschappij in het algemeen, de Peruaanse auto-

riteiten

Met Pasa la Voz willen wij de samenleving, lokale 

NGO’s, educatieve instellingen en de politiek beïn-

vloeden, zodat de verschillende acties en resultaten 

zullen worden ondersteund en ingebed in lokale struc-

turen. Echte verandering kan alleen samen met be-

trokken leden uit de samenleving, lokale partners en 

de Peruaanse autoriteiten doorgevoerd worden. Daar-

om deed Pasa la Voz mee met verschillende evene-

menten en politieke bijeenkomsten en droegen wij bij 

aan politieke strategische plannen op provinciaal ni-

veau (PPAINA – Plan Provincional de Acción por la In-

fancia, la Niñez y Adolescencia), op regionaal niveau 

(PRANNA - Plan Regional Por las Niñas, Niños y Ado-

lescentes del Departamento del Cusco 2014 – 2021) en 

op nationaal niveau door deelname aan nationale bij-

eenkomsten rondom Non-formeel Onderwijs2. Verder 

maakte Pasa la Voz deel uit van een gezamenlijke di-

rectie van de kinderrechtenombudsman in Cusco    

COMUDENA (Comisión Muncipal de los Derechos de 

os NNAs). Deze instantie is verantwoordelijk voor de 

controle op de naleving van het provinciale plan voor 

de jeugd en het realiseren van activiteiten ter promo-

tie van de naleving van kinderrechten. Als laatste was 

Pasa la Voz lid van de gemeentelijke commissie ter be-

vordering van kinderparticipatie (Comisión de Promo-

ción y difusión de la participación Infantil), verant-

woordelijk voor het voorstellen en realiseren van 

activiteiten gericht op de bevordering van kinderparti-

cipatie.

Ook de kinderen van Pasa la Voz lieten hun ideeën zien 

in hun eigen magazine, met video’s en een radiospotje 

aan leeftijdsgenoten in de tehuizen en op school. Te-

vens liepen zij mee in een mars tegen geweld tegen 

vrouwen en werden zij uitgenodigd om op televisie 

iets te vertellen over de rap tegen geweld tegen vrou-

wen. Op deze manier bereikten zij een algemeen pu-

bliek en deelden zij hun dromen, angsten, oplossin-

gen en voorstellen.

sAmenwerKing met loKAle PArtners

Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Pasa 

la Voz nauw samen met verschillende belangrijke regi-

onale, nationale en internationale partners:

•	 	Red Semilla Nueva: dit is een regionaal netwerk van 

alle opvangorganisaties gericht op kinderen en jon-

geren in Cusco (ruim 200 organisaties). Ook de over-

heid neemt actief deel aan dit netwerk. Pasa la Voz 

maakt onderdeel uit van het actieve bestuur van dit 

netwerk en is als organisatie verantwoordelijk voor 

de afdeling capaciteitsopbouw van het netwerk.

•	 	Lokale,	 nationale	 en	 internationale	 NGO’s	 uit	 het	

netwerk van Pasa la Voz en daarbuiten, in het bijzon-

der Qosko Maki, Asociación Pukllasunchis, Asocia-

ción civil Che Amigo, Libre Fundación, Casa de aco-

gida Mantay, Casa de cogida Virgen de Natividad, 

Centro Yanapanakusun, Centro Juvenil de Rehabili-

tación y Reinserción Marcavalle en Comité de Edu-

cación Comunitaria de la Red Educativa Regional en 

Voces para Latinoamerica. Zij worden o.a. betrokken 

bij onderzoek en uitgenodigd voor debatten en an-

dere bijeenkomsten waar het opleidingstraject en 

lobbying op de agenda staat. De kinderen van deze 

organisaties nemen deel aan workshops gericht op 

participatie en met een aantal organisaties hebben 

wij trainingen ontwikkeld en uitgevoerd.

•	 	De	 Peruaanse Overheid: Ministerie van Onderwijs 

(Ministerio de Educación), Ministerie van Cultuur 

(Ministerio de Cultura), Ombudsman (Defensoría 

del Pueblo), Regionale Overheid, afdeling Sociale 

Zaken en Onderwijs (Gerencia de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional, Dirección Regional de Edu-

cación).

2 In Peru wordt de term Educación Comuntaria gehanteerd. 

•	 Faculteiten van Universiteiten uit Spanje: Univer-

sidad Autónoma de Barcelona, Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad Ramón llul 

Óscar Mateos en Universidad de Valencia, Master 

de Cooperación Internacional. Met deze universi-

teiten zijn overeenkomsten gesloten voor o.a. de 

uitwisseling van expertise en informatie en het 

uitwisselen van stagiairs en scribenten.

•	 Hogeschool Rotterdam, afdeling Sociale Opleidin-

gen: er is een convenant gesloten, waarbij o.a. 

kennisuitwisseling over opbouw en inhoud van 

curricula en de uitwisseling via stagiairs en scri-

benten is vastgelegd.

•	 Opleidingsinstituten in Peru en in Cusco in het bij-

zonder, zoals Hogeschool Pukllasunchis en de 

Universiteit San Antonio Abad del Cusco.

•	 Spaanse NGO’s, zoals Colegio de Educadores en 

Educadores Sociales Catalán: deze organisaties 

zijn bereid hun expertise te delen en als kritische 

vriend mee te denken in ons proces. Op langere 

termijn zijn zij bereid vrijwillige experts in te zet-

ten om het proces in Peru te ondersteunen.

4.2.  partIcIpatIe van  
kInderen 

wAt Doen we?

workshops

Tijdens de workshops hanteren wij een methodiek, 

waarbij de kinderen actief leren participeren en in kor-

te tijd concrete resultaten kunnen bereiken. Dat doen 

zij door concrete uitdagingen aan te gaan die voor hen 

zelf belangrijk zijn en waarmee zij iets in hun directe 

omgeving kunnen veranderen. Zo doen de kinderen 

concrete succeservaringen op en krijgen zij meer ver-

trouwen in hun eigen talenten en de invloed die ze zelf 

kunnen uitoefenen om hun levensomstandigheden te 

verbeteren. In 2016 zijn verschillende groepen kinde-

ren samen met hun vakkracht aan de slag gegaan om 

een gezamenlijk doel te bedenken waar ze voor wilden 

strijden en hebben zij zich ingezet om dit doel te ver-

wezenlijken. In 2016 waren de doelen erop gericht om 

via rap, zang en beeld voorlichting te geven aan leef-

tijdgenoten en andere geïnteresseerden.

De kinderen hebben gedurende acht maanden twee 

keer per week gedurende 2,5 uur aan de doelen ge-

werkt. Ook tussendoor hebben zij contact gehad met 

de vakkrachten van Pasa la Voz over de voortgang en 

over eventuele obstakels. Daarnaast hebben de kinde-

ren hun vaardigheden voor organisatie en participatie 

in de praktijk gebracht door de organisatie van een ge-

zamenlijke activiteit waaraan alle kinderen deelnamen 

en een afsluitende bijeenkomst. Deze bijeenkomsten 

hadden o.a. als doel dat de kinderen uit de verschillen-

de organisaties en workshops elkaar konden leren 

kennen en ervaringen konden uitwisselen en boven-

dien konden de kinderen hier de resultaten en het tra-

ject dat ze hebben doorlopen om die te bereiken, pre-

senteren aan andere kinderen en hun begeleiders.

Kinderraad cconnA

Pasa la Voz heeft in 2015 op verzoek van de gemeente 

Cusco de leiding op zich genomen van de stedelijke 

kinderraad Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Ado-

lescentes (CCONNA), waarbij kinderen adviezen kun-

nen uitbrengen aan de burgemeester van Cusco ten 

aanzien van het jeugdbeleid van de stad. In 2016 heeft 

Pasa la Voz deze activiteiten voortgezet. Concreet von-

den de volgende activiteiten plaats:

•	 Pasa la Voz organiseerde acht leiderschapstrainin-

gen waarbij specifiek aandacht werd besteed aan 

het belang van participatie van kinderen binnen 

openbare evenementen en bijeenkomsten en het 

ontwikkelen van participatievaardigheden, zoals kri-
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tisch denkvermogen, besluitvorming, problemen 

oplossen, samenwerken en jezelf presenteren. Ook 

leerden de kinderen om verantwoordelijkheid te ne-

men en leiderschap te tonen. Aan de trainingen na-

men meer dan 80 kinderen deel, afkomstig van 22 

organisaties en scholen uit Cusco.

•	 Er is een bestuur gekozen voor CCONNA. 

•	 Pasa la Voz heeft drie workshops verzorgd voor     

DEMUNAS (Defensoría Municipal del Niño y Adole-

cente) van 6 districten van Cusco. Dit zijn organisa-

ties die opkomen voor de rechten van kinderen en 

jongeren. Ook heeft zij hen geholpen om in hun ei-

gen district lokale afdelingen van CCONNA op te 

richten en heeft zij hiertoe een praktische manual 

geschreven.

hoe verliePen De Activiteiten?

Het traject dat de kinderen tijdens de workshops heb-

ben doorlopen, kan worden opgedeeld in vier onder-

delen: tijdens de eerste fase leerden de kinderen zich-

zelf en elkaar beter kennen en reflecteerden zij over 

hun leven. Tijdens de tweede fase deden zij oefenin-

gen en gingen zij met elkaar in gesprek over de pro-

blemen waar zij tegenaan lopen. Zij dachten na over 

de groep waar zij toe behoren en welke gezamenlijke 

uitdaging zij zouden kunnen aangaan. Tijdens de der-

de fase maakten zij een concreet actieplan, waarbij zij 

definieerden welke verandering zij wilden realiseren 

in hun directe omgeving en hoe. Tijdens het proces 

ontwikkelen zij diverse vaardigheden voor het leven. 

Tijdens de laatste fase maakten de kinderen een plan 

om bekendheid te geven aan hun project en evalueren 

zij met elkaar.

De activiteiten werden erg goed ontvangen door zo-

wel de kinderen als hun begeleiders. Voor de kinderen 

biedt Pasa la Voz een plek waar zij zichzelf kunnen zijn, 

zelfvertrouwen ontwikkelen om zich in alle vrijheid uit 

te drukken en om van daaruit ook oplossingen te be-

denken voor de problemen waar zij als groep tegen-

aan lopen. Zij ontdekken talenten en ontwikkelen 

vaardigheden. Bovendien ontwikkelen de kinderen 

vriendschappen, ook met kinderen van het andere ge-

slacht, zonder vooroordelen of angst. In deze setting 

konden de kinderen goed hun levensvaardigheden 

ontwikkelen. 

In 2016 zijn er 4 groepen gevormd van in totaal 52 kin-

deren. Zij namen gedurende 8 maanden deel aan de 

activiteiten. Doelen die de kinderen uit deze groepen 

afgelopen jaar hebben bereikt, zijn:

•	 De jongens uit de jeugdgevangenis Marcavalle heb-

ben een video met de titel “La Voz del Gueto” gepro-

duceerd waarin zij hun levensverhaal vertellen en 

omzetten in rap. Met de video willen zij laten zien 

dat zij zowel dader als slachtoffer zijn. Veel van hen 

zijn slachtoffer van huiselijk geweld en verwaarlo-

zing. Met de video willen de jongens meer begrip 

creëren en tegelijkertijd hun schaamte overwinnen 

door een persoonlijk verhaal te vertellen.

•	 De meiden uit opvangtehuis voor slachtoffers van 

(seksuele) uitbuiting Virgen de Natividad hebben 

een video en een radiospotje geproduceerd over 

mensenhandel. Met deze video willen zij voorlich-

ting geven t.a.v. mensenhandel en hoe kinderen zich 

hiertegen kunnen beschermen. 

•	 De meiden uit het opvangtehuis voor kindslaven 

Yanapanakusun en opvangtehuis voor tienermoe-

ders Mantay hebben een rap gemaakt genaamd 

“Para que no se repita” over vrouwenmishandeling. 

Ook is hiervan een video gemaakt ten behoeve van 

voorlichting en preventie.

•	 In 2016 is er een gezamenlijk magazine gepubliceerd 

door de kinderen met de titel “Hoe we hebben ge-

participeerd”. 

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 Tijdens	 de	 implementatie	 van	 het	 project	 hebben	

we altijd te maken met andere organisaties. Deze sa-
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menwerking houdt in dat we erg afhankelijk zijn van 

het niveau van organisatie en coördinatie van onze 

partners. In het geval van de jeugdgevangenis Cen-

tro Juvenil de Rehabilitación y Reiserción Marcaval-

le werd er in eerste instantie van hogerhand geen 

toestemming gegeven om fi lmmateriaal mee naar 

binnen te nemen. De directeur heeft uiteindelijk wel 

toestemming gegeven, maar daardoor is er wel ver-

traging opgelopen bij het maken van de documen-

taire door de jongens. In het geval van de opvang 

van meiden die slachtoffer zijn van (seksuele) uitbui-

ting Virgen de Natividad werd er door het Ministerie 

van Sociale Zaken ingegrepen omdat deze instantie 

niet voldeed aan overheidsregels en daardoor de 

meiden niet op correcte wijze begeleidde. Hierdoor 

liepen we ook bij deze instantie vertraging op. Bijko-

mend voordeel was dat we zo bekendheid hebben 

 gegenereerd bij het Ministerie, waar men erg en-

thousiast was over de activiteiten van Pasa la Voz. In 

 het algemeen is de relatie en samenwerking met lo-

kale organisaties door de jaren heen verbeterd, 

dankzij de workshops die Pasa la Voz organiseerde 

en het vertrouwen dat is opgebouwd. 

•	 De	kinderen	die	deelnemen	aan	de	workshops	kun-

nen in sommige gevallen de periode niet afmaken. 

 Dit komt omdat de kinderen, indien mogelijk, weer 

terug worden geplaatst bij hun familie of andere be-

kenden die hen kunnen opvangen. In sommige ge-

vallen worden kinderen geadopteerd of hebben zij 

hun tijd in de gevangenis uitgezeten. Doordat de 

kinderen zich in principe niet permanent in de tehui-

zen bevinden, is er altijd een verloop van kinderen 

tijdens de workshops. Pasa la Voz probeert dit zoveel 

mogelijk te ondervangen door een strenge selectie 

van de deelnemers in overleg met de psychologen/

sociaal werkers van de lokale organisaties. Daar-

naast is de methodiek zo opgebouwd dat er altijd 

een in- en uitstroom van kinderen kan plaatsvinden, 

zonder dat dit het groepsproces al te erg beïnvloedt.

resultAten

Bereik

In 2016 namen 52 jongeren deel aan de workshops. Zij 

deden gedurende 8 maanden, twee keer in de week 

mee met de workshops en waren afkomstig van de 

volgende organisaties: 

Daarnaast bereikten we 80 kinderen die actief deelna-

men aan de kinderraad CCONA.

inhouDelijKe resultAten

hoe worden de resultaten gemeten?

Voorafgaand aan de workshops wordt eerst een dia-

gnose gemaakt van de groep, welke behoeften er le-

ven, welke thema’s voor de kinderen van belang zijn 

en welk thema zij zelf graag verder willen ontwikkelen. 

Dit wordt niet alleen met de kinderen, maar ook met 

hun begeleiders besproken. 

De resultaten van de workshops worden vervolgens 
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op twee manieren gemeten: de kinderen evalueren 

zelf hun voortgang en ook de vakkrachten vullen een 

evaluatieformulier in. Deze is met name gericht op de 

evaluatie van vaardigheden voor participatie. De vak-

krachten hanteren hetzelfde evaluatieformulier als de 

kinderen zelf. Daarbij wordt eenvoudig taalgebruik ge-

hanteerd, zodat de kinderen en ook hun begeleiders 

het goed kunnen begrijpen. Daarnaast gebruiken de 

vakkrachten een observatieformulier om de voortgang 

van de kinderen in de workshops goed in kaart te 

brengen en om opvallend gedrag te noteren. 

De evaluatie vindt aan het begin, halverwege en aan 

het eind van het traject plaats. Aan het eind van elk 

semester worden alle begeleiders van de kinderen en 

de directeuren van de organisaties uit het netwerk uit-

genodigd voor een gezamenlijk ontbijt. Tijdens dit ont-

bijt krijgen zij de resultaten in een dossier per kind 

overhandigd en wordt de voortgang besproken. Ook 

is er ruimte voor suggesties om de workshops te ver-

beteren. 

BehAAlDe resultAten 

Uit de evaluaties kwamen de volgende inhoudelijke 

resultaten naar voren:

•	 De kinderen zijn in staat om op een opbouwende en 

duidelijke wijze hun ideeën te uiten, zowel binnen 

de workshop als in het openbaar.

•	 De kinderen zijn zich ervan bewust dat hun mening 

belangrijk is en dat zij met hun mening anderen kun-

nen bereiken.

•	 De kinderen zijn ervan overtuigd dat zij recht hebben 

om te participeren, dat zij zelf veranderingen kunnen 

genereren en mee kunnen praten over beslissingen 

van anderen en deze kunnen beïnvloeden.

•	 De kinderen vinden het belangrijk om actief deel te 

nemen aan een proces dat verandering kan genere-

ren, waarbij zij hun eigen talenten ontdekken en ont-

wikkelen en tegelijkertijd leren wat hun rol kan zijn 

binnen een groep. Zij ervaren dat je als groep geza-

menlijke doelstellingen kunt hebben en bereiken.

•	 De kinderen weten wat hun sterke en minder sterke 

kanten zijn en kunnen zelfkritisch zijn. Van daaruit 

hebben zij persoonlijke doelen gesteld en zich op 

persoonlijk vlak verder ontwikkeld.

•	 De kinderen zijn zich ervan bewust dat als je je er-

gens voor inzet, dat je je beperkingen en angsten 

dan kunt overwinnen. 

•	 De kinderen hebben nagedacht over thema’s die 

voor hun toekomst van belang zijn, zoals opleiding 

en werk, gezin (gezinsplanning, adoptie), gezonde 

relaties, gezondheid (goed voor jezelf zorgen, gees-

telijke gezondheid, alcohol, drugs) en woonsituatie.

•	 De kinderen zijn zich bewust van genderverschillen, 

hoe zij elkaar kunnen aanvullen en dat zij dezelfde 

rechten hebben.

•	 De kinderen hebben geleerd beter samen te werken. 

Zij hebben geleerd verantwoordelijkheden te delen 

en de tekortkomingen van hun groepsgenoten te ac-

cepteren. Zij zijn zich ervan bewust dat het belang-

rijk is dat zij hun verantwoordelijkheden nakomen, 

omdat dit gevolgen heeft voor de hele groep. Wan-

neer zich problemen voordeden, dachten zij als 

groep na over een gezamenlijke oplossing. 

Deze resultaten hebben ertoe geleid dat:

•	 De kinderen zelfstandiger zijn, in het dagelijkse le-

ven zelf initiatief nemen, beslissingen durven ne-

men en problemen kunnen oplossen in concrete 

dagelijkse situaties. Zij zijn zich ervan bewust dat zij 

in staat zijn om iets te bereiken als zij initiatief ne-

men. Zij hebben meer vertrouwen in zichzelf en de 

toekomst. Ook nemen zij een actievere en meer zelf-

bewuste houding aan in en buiten de workshops 

van Pasa la Voz, zoals o.a. op school, in de opvang of 

binnen hun gezin. 

•	 De kinderen zich ervan bewust zijn dat zij onderdeel 

vormen van een sociale groep en dat zij meer na-

mens de groep denken en handelen. Zij zijn zich be-

wust van het nut om gezamenlijk na te denken en te 
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werken aan oplossingen voor problemen of doelen, 

omdat je als groep gebruik kunt maken van elkaars 

vaardigheden. 

•	 De kinderen het belang van participatie erkennen 

om hun stem en die van hun achterban te laten ho-

ren en om invloed uit te oefenen en gezamenlijke 

doelen te bereiken op verschillende niveaus. Zij zijn 

geïnteresseerd in actieve deelname binnen de maat-

schappij en worden op school of in de opvang vaak 

gekozen als vertegenwoordiger van hun leeftijdsge-

noten. Zij namen o.a. deel aan kinderraden op 

school en gaven suggesties aan de gemeentebestu-

ren t.a.v. jeugdbeleid. Ook namen zij actief deel aan 

exposities, informatiemarkten en andere evene-

menten om hun stem te laten horen.

•	 Er in de maatschappij meer bewustzijn is t.a.v. de 

realiteit waarin de kinderen opgroeien en welke be-

hoeften en voorstellen zij hebben. De kinderen heb-

ben invloed kunnen uitoefenen op het jeugdbeleid 

in de regio. 

4.3. OpleIdIng & erkennIng 
van de pedagOgIsch medew-
erker

wAt Doen we?

Pasa la Voz traint sinds jaren pedagogisch medewer-

kers die werkzaam zijn binnen lokale organisaties. Dit 

doet zij door het aanbieden van korte trainingen voor 

capaciteitsopbouw op het vlak van pedagogiek en kin-

derparticipatie. Op langere termijn wil Pasa la Voz van-

uit haar expertise vormgeven aan een formeel en ge-

certificeerd opleidingstraject tot pedagogisch 

medewerker (educador comunitario). De noodzaak 

hiervoor is groot, aangezien:

•	 Er op dit moment geen opleiding bestaat voor deze 

beroepsgroep. Een groot gedeelte van het huidige 

personeel dat werkzaam is binnen de hulpverlening, 

is niet of te laag opgeleid voor het werk dat zij doet;

•	 Er op dit moment veel te veel kinderen terecht ko-

men in tehuizen, omdat er onvoldoende aandacht 

wordt besteed aan preventie of het zoeken naar al-

ternatieven. 40% van de tehuizen die onder verant-

woordelijkheid van de staat vallen, verkeert in een 

ernstige staat: er is gemiddeld één personeelslid 

beschikbaar voor de begeleiding van 17 kinderen 

met ernstige psychische klachten en de tehuizen zijn 

overvol, vaak 200% tot 300% bezet;

•	 Van de kinderen die opgroeien in gezinsvervangen-

de situaties er nauwelijks tot geen gegevens be-

staan over hoe zij zich voelen en ontwikkelen binnen 

de opvang of over hun situatie nadat zij de hulpver-

lening verlaten. Vanuit de eigen ervaring met deze 

kinderen weet Pasa la Voz dat veel kinderen de te-

huizen getraumatiseerd verlaten. Zij willen of dur-

ven niet over hun ervaring te praten en kiezen er in 

veel gevallen voor het contact geheel te verbreken 

na het verlaten van de hulpverlening. Vaak geven zij 

aan onvoldoende of niet voorbereid te zijn op hun 

leven/toekomst buiten de opvang.

Het doel van een opleidingstraject is om mensen die 

als pedagogisch medewerker aan de slag willen de 

kans te geven om zich op professionele wijze op hun 

werk voor te bereiden door het volgen van een for-

meel erkend opleidingstraject. Tegelijkertijd zal een 

formele opleiding de beroepsgroep zichtbaarder ma-

ken en daarmee erkenning op sociaal, arbeids- en fi-

nancieel vlak genereren. Uiteindelijk moeten op deze 

wijze de arbeidsomstandigheden van deze beroeps-

groep verbeterd worden en daarmee de hulpverlening 

aan kinderen en jongeren in Peru. 

Omdat dit een eerste opleiding op dit vlak is in Peru, is 

dit een lang en ingewikkeld proces. We hebben inmid-

dels wel vele organisaties achter ons staan, goede 

contacten met de overheid en met opleidingsinstitu-

ten in Peru en daarbuiten. Als het ons lukt om deze 

opleiding op te zetten, zal dit een voorbeeld zijn dat op 

nationaal niveau kan worden uitgerold. 

hoe verliePen De Activiteiten?

trainingen voor capaciteitsopbouw

In 2016 organiseerde Pasa la Voz vier trainingen, waar-

voor zij zowel het logistieke als het inhoudelijke ge-

deelte verzorgde:

1. In samenwerking met de organisatie Che Amigo 

organiseerden wij een training “Leiderschap in 

mijn gemeenschap”, waarbij pedagogisch mede-

werkers werden getraind om jongeren te stimule-

ren en begeleiden bij het opzetten en uitvoeren 

van hun eigen projecten in de gemeenschap. Aan 

de training, bestaande uit 10 sessies, namen 10 

medewerkers deel van de organisatie SOS Kin-

derdorpen in Cusco. De training was dermate suc-

cesvol dat er gevraagd is om een vervolgtraining.

2. In samenwerking met de organisatie Voces para 

Latinoamerica organiseerden wij een vijfdaagse 

training voor 26 pedagogisch medewerkers van 

zeven lokale organisaties uit het netwerk Semilla 

Nueva. Tijdens de training kwamen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

	 •	 Problematiek	rondom	kinderen	en	jongeren.

	 •	 Praktische	tools	om	met	kinderen	en	jonge-	

  ren te werken.

	 •	 Seksualiteit	en	voorlichting.

3. Wij organiseerden een workshop voor 8 mede-

werkers van de organisatie Qosko Maki gericht op 

het versterken van het team en verbeteren van de 

samenwerking binnen het team.

4. Voor Marcavalle organiseerden wij een training 

over het thema ‘Verslavingen’. Aan de training na-

men 18 medewerkers deel.

Daarnaast verzorgden wij de organisatie en logistiek 

rondom drie trainingen voor het netwerk Semilla Nue-

va. Aan deze trainingen namen in totaal 84 pedago-

gisch medewerkers en directeuren deel. De volgende 

trainingen vonden plaats in 2016:

1. Eerste Hulp (31 medewerkers van 15 organisaties)

2. Toepassing van de nieuwe wet rondom de op-

vang van kinderen (49 pedagogisch medewerkers 

van 13 organisaties)

3. Fondsenwerving (20 medewerkers van 16 organi-

saties)

Beroepsopleiding

In 2015 hebben wij hard gewerkt aan de eerste stap-

pen richting het opzetten van een opleidingstraject. 

Daarbij lag het accent op de samenwerking met de 

Pabo/ Hogeschool Pukllasunchis. Dit opleidingsinsti-

tuut heeft ons uitgenodigd om een onderdeel van de 

Pabo-opleiding te verzorgen, in de vorm van een spe-

cialisatie in non-formeel onderwijs (educación comu-

nitaria). Gedurende de eerste helft van 2016 zijn het 

curriculum en de lerarenhandleiding voor de speciali-

satie uitgewerkt en van augustus tot december werd 

de pilot van deze specialisatie geïmplementeerd. 35 

studenten van de groepen Kleuteronderwijs en Basis-

onderwijs namen deel aan de cursus als onderdeel 

van het 1e of 2e leerjaar. De specialisatie bestond uit 

de volgende lesonderdelen:

•	 Wat is non-formeel onderwijs; Daarbij hebben we 

onder meer aandacht besteed aan de rol van de 

leraar, die breder is dan alleen kennis overdragen, 

de invloed die non-formeel onderwijs heeft op het 

leerproces van het kind en de participatie van zo-

wel het kind als zijn omgeving (bestaande uit ou-

ders, familie, gemeenschap, de straat, etc).

•	 Kennis over en tools voor het non-formeel onder-

wijs, succesvolle projecten, rol en profiel van een 

pedagogisch werker.

•	 Een stagedeel binnen het non-formeel onderwijs 

zodat studenten zelf ervaring kunnen opdoen, hun 
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agueda cOndOrI lIzarasO, 

deelneemster vanuIt casa de 

acOgIda vIrgen de natIvIdad: 

“Ik wil jullie bedanken voor 

alle wijze lessen en de tijd 

die jullie met zoveel enthou-

siasme aan ons wijden. Ik heb 

veel geleerd en ik heb dankzij 

pasa la voz geweldige ervar-

ingen gehad. heel erg bedankt 

aan alle vakkrachten!”

ex-deelnemer deYvId padIlla cervantes: “pasa la voz was een belangrijke fase in mijn 

leven. Ik heb veel geleerd, wat ik nu, zeer zeker, kan toepassen in mijn leven. Ik heb 

geweldige mensen leren kennen, zoals de vakkrachten. dankzij hen heb ik me verder kunnen 

ontwikkelen als persoon en ben ik niet langer bang om bepaalde situaties aan te gaan.”

edwIn chInO barretO, deel-

nemer vanuIt marcavalle: 

“deelname aan de workshop 

heeft me geholpen om mijn 

celgenoten beter te leren 

kennen en om samen te werken 

en ons beter te organiseren 

om ons gezamenlijke doel te 

bereiken. met onze getui- 

genissen willen we andere 

jongeren laten reflecteren 

en voorkomen dat zij op 

het verkeerde pad geraken. 

pasa la voz heeft ons erg 

geholpen, o.a. om te par-

ticiperen en om te kunnen 

zeggen wat we denken”. 

kennis en tools leren toepassen en kunnen leren 

van andere actoren binnen het non-formele on-

derwijs. Studenten liepen stage bij de volgende 

organisaties: 

	 •	 Opvang	voor	tienermoeders	Casa de   

  Acogida Mantay.

	 •	 Dagopvang	voor	kinderen	met	een		 	

  geestelijke of lichamelijke beperking   

  Sol y Luna.

	 •	 Bibliotheek	en	opvang	voor	straatkinderen		

  Qosqo Maki.

	 •	 Cultureel	centrum	voor	jongeren	Sipas Way 

  na.

Zowel de studenten als de verschillende betrokkenen 

vanuit Pukllasunchis waren erg enthousiast en heb-

ben ons voor 2017 gevraagd de specialisatie verder uit 

te breiden. Dankzij het succes van de cursus kunnen 

we in 2017 verder onderzoeken binnen welke opleidin-

gen we de cursus nog meer kunnen aanbieden, zowel 

bij Pukllasunchis als bij andere opleidingsinstituten. Er 

is contact gelegd met lerarenopleiding Santa Rosa, 

maar aangezien de directie van dit opleidingsinstituut 

is gewijzigd, zullen we dit contact in 2017 weer op-

nieuw moeten oppakken.

Verder zullen we in 2017, samen met Pukllasunchis, 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de specia-

lisatie uit te breiden en op die manier vorm te geven 

aan een erkende specialisatie van 1-2 jaar. Op langere 

termijn zou een apart opleidingstraject van 4 jaar tot 

de mogelijkheden kunnen behoren. De samenwerking 

met Pukllasunchis is een erg belangrijke stap, aange-

zien deze organisatie reeds over alle vergunningen 

beschikt om beroepsopleidingen te kunnen aanbie-

den. Dit is een erg lang en ingewikkeld proces om als 

organisatie voor elkaar te krijgen bij de verantwoorde-

lijke overheden, zoals het Ministerie van Onderwijs en 

het Ministerie van Werkgelegenheid. 

Lobbying	en	erkenning

Bij het opzetten van een beroepsopleiding is het van 

groot belang dat de beroepsgroep zichtbaar en erkend 

wordt, zowel binnen het maatschappelijk middenveld 

als door de autoriteiten. Daartoe zijn in 2016 de vol-

gende activiteiten georganiseerd: 

De organisatie van pedagogisch medewerkers in een 

beroepsvereniging:

•	 Naar aanleiding van het congres dat Pasa la Voz in 

2014 organiseerde, is in 2015 de beroepsvereniging3  

voor pedagogisch medewerkers opgericht, de eer-

ste beroepsvereniging voor pedagogisch medewer-

kers in Peru. In 2016 hebben wij de activiteiten t.b.v. 

de beroepsvereniging voortgezet. Pasa la Voz heeft 

hiertoe 10 vergaderingen georganiseerd en bijge-

woond. Als resultaat hiervan zijn de pedagogisch 

medewerkers zich bewust van het feit dat zij een be-

langrijk beroep uitoefenen en identifi ceren zij zich 

als zodanig. Ook zijn ze zich bewust van de moeilijke 

omstandigheden waarin zij hun werk moeten ver-

richten en dat erkenning van hun beroep kan helpen 

om betere werkomstandigheden en (erkende) oplei-

dingsmogelijkheden te creëren. De beroepsvereni-

ging heeft in 2016 een duidelijk actieplan opgesteld 

om dit in de toekomst te bereiken. 

•	 Daarnaast zijn vanuit de beroepsvereniging twee 

evenementen georganiseerd. Tijdens een eerste 

evenement is geld ingezameld om de activiteiten 

van de beroepsvereniging te bekostigen. Als tweede 

evenement is een debatavond georganiseerd, waar 

een door Pasa la Voz geproduceerde video is ver-

toond t.a.v. non-formeel onderwijs. Naar aanleiding 

van de video zijn debatten gevoerd en is er gewerkt 

aan een profi el van de pedagogisch medewerker en 

een voorstel voor de erkenning van een opleiding 

voor pedagogisch medewerkers. Aan beide evene-

menten namen 40 pedagogisch medewerkers deel.

3 Colectivo de Educadores Comunitarios, formeel ingeschreven als Asociación de Educadoras y Educadores Comunitarios - 

Cusco
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Deelname aan het ontwerpen, bevorderen en bewa-

ken van de wetgeving en politiek beleid: 

•	 Ook in 2016 heeft Pasa la Voz het voorzitterschap van 

het netwerk Semilla Nueva verder voortgezet. Zij 

nam 9 keer per jaar deel aan vergaderingen, waar 

thema’s besproken werden, zoals problemen waar 

organisaties tegenaan lopen en de manier waarop 

het netwerk invloed kan uitoefenen op het jeugdbe-

leid in de provincie en regio. Als bestuurslid van het 

netwerk Semilla Nueva heeft Pasa la Voz bovendien 

de organisatie op zich genomen van workshops 

voor de verschillende deelnemers van het netwerk 

met als doel om een intern document vorm te geven 

waarin het beleid van de deelnemende organisaties 

t.a.v. jeugdbescherming staat omschreven. Daar-

naast is tijdens de bijeenkomsten gewerkt aan een 

samenwerkingsovereenkomst met de het Ministerie 

van Sociale Zaken, een voorstel voor een wet waar-

in een nieuwe vorm van financiering van de jeugd-

hulpverlening staat omschreven en een protocol te-

gen kindermishandeling.

•	 Pasa la Voz nam deel aan een nationale bijeenkomst4  

die in februari plaatsvond in Lima en georganiseerd 

werd door het Ministerie van Onderwijs. Tijdens 

deze bijeenkomst is een eerste voorstel uitgewerkt 

voor het vormgeven van landelijk politiek beleid 

rondom non-formeel onderwijs. In dit voorstel is het 

beroep van de pedagogisch medewerker opgeno-

men en zijn voorwaarden opgesteld die van belang 

zijn voor deze beroepsgroep om hun werk goed uit 

te kunnen oefenen, zoals goede opleidingsmogelijk-

heden, politieke en sociale erkenning en betere ar-

beidsvoorwaarden. 

Het organiseren van debatten en evenementen rond-

om het belang van non-formeel onderwijs. De volgen-

de activiteiten zijn georganiseerd: 

•	 Twee rondetafelgesprekken met het maatschappe-

lijk middenveld en autoriteiten onder de naam ‘Cul-

tuur, Onderwijs en Lokale Ontwikkeling’. Tijdens de 

eerste bijeenkomst is door 40 deelnemers een geza-

menlijke visie rondom non-formeel onderwijs ont-

wikkeld dat rekening houdt met de specifieke ken-

merken van de regio, zoals de verschillende 

bevolkingsgroepen, culturen en talen. Van de uit-

komsten van deze bijeenkomst is een document ge-

publiceerd. Tijdens de tweede bijeenkomst werd 

door 37 pedagogisch medewerkers gewerkt aan een 

profiel voor de pedagogisch werker, waarin de ver-

schillende vaardigheden staan omschreven waar-

over een pedagogisch werker zou moeten beschik-

ken. Het opstellen van een profiel vormt een van de 

eerste stappen richting de formele erkenning van de 

beroepsgroep door de overheid. Het document met 

de bevindingen zal begin 2017 worden gepubli-

ceerd.

•	 Pasa la Voz heeft in juli samen met het Comité voor 

Non-formeel Onderwijs en het Ministerie van On-

derwijs in Cusco de organisatie en uitvoering op 

zich genomen van een landelijk congres van drie da-

gen, waaraan 70 personen deelnamen. 

•	 Pasa la Voz heeft namens hetzelfde Comité deelge-

nomen aan een forum waaraan verschillende regio’s 

van Peru deelnamen om te praten over het behoud 

van de Andescultuur en de natuurlijke bronnen in de 

regio die worden bedreigd door mijnbouwprojecten 

en gaswinning, met name door internationale be-

drijven. Non-formeel onderwijs werd gepresenteerd 

als een vorm van preventie en om de mensen in de 

regio te beschermen tegen de negatieve invloeden 

van buitenaf.

Het vervaardigen van materiaal dat informatie biedt 

en het debat stimuleert rondom de beroepsgroep en 

het non-formele onderwijs. Het volgende materiaal is 

ontwikkeld:

•	 Er is een documentaire gemaakt met de titel: ‘Vivir 

4 IV Mesa Nacional de Educación Comunitaria

para educar, educar para vivir’. De documentaire 

laat zien wat het belang is van non-formeel onder-

wijs en wat de rol van pedagogisch medewerkers is 

in het leven van individuen en groepen die zij bege-

leiden, aan de hand van interviews met vijf pedago-

gisch werkers. De documentaire is vier keer ver-

toond: tijdens een debatavond, georganiseerd door 

de beroepsvereniging; in een cultureel centrum aan 

een algemeen publiek; in Pukllasunchis aan de stu-

denten van de specialisatiecursus en tijdens een 

filmfestival in Cusco. Daarnaast is de documentaire 

vertaald naar het Engels, Portugees en Frans en is er 

contact gelegd met de faculteiten voor onderwijs 

van twee Spaanse universiteiten met wie wij een sa-

menwerkingsovereenkomst hebben en die in 2017 

de documentaire zullen vertonen. Als laatste zal ook 

de beroepsvereniging voor pedagogisch/ sociaal 

werkers in Catalonië de documentaire vertonen tij-

dens een door hen georganiseerd evenement in 

april 2017 en zal de documentaire in april worden 

vertoond tijdens een internationaal congres rondom 

non-formeel onderwijs in Sao Paulo.

•	 Er is een nieuwsbrief uitgegeven met informatie 

over non-formeel onderwijs, best practices, de 

waarde die deze vorm van onderwijs heeft in het le-

ven van kinderen en het maatschappelijk midden-

veld in het algemeen. Ook wordt informatie gege-

ven over het proces van erkenning en lobbying voor 

betere werkomstandigheden. Deze nieuwsbrief is 

verspreid onder alle betrokkenen en geïnteresseer-

den in het non-formeel onderwijs, inclusief autori-

teiten en onderwijsinstellingen. 

•	 Er is een onderzoek uitgevoerd onder lokale NGO’s, 

waarbij de effecten van deze organisaties voor kin-

deren en jongeren in kaart zijn gebracht. Ook is on-

derzocht in hoeverre de doelstellingen overeenko-

men met datgene wat voor kinderen en jongeren 

zelf als belangrijk wordt ervaren. Er is een makkelijk 

leesbare samenvatting van het onderzoek geschre-

ven, waarvan het de bedoeling is dat deze in 2017 

3 Colectivo de Educadores Comunitarios, formeel ingeschreven als Asociación de Educadoras y Educadores Comunitarios - 

Cusco

wordt gepubliceerd.

•	 Naar aanleiding van een van de rondetafelgesprek-

ken die Pasa la Voz heeft georganiseerd, is een docu-

ment gepubliceerd met daarin de zienswijze van de 

deelnemers en de uitkomsten van de gevoerde de-

batten rondom non-formeel onderwijs binnen de 

regio.

moeilijKheDen en oPlossingen

•	 Het creëren van bewustzijn, het agenderen van het 

trainen van personeel en het opzetten van een oplei-

dingstraject is een langzaam proces waarbij we veel 

geduld moeten hebben. Inmiddels heeft Pasa la Voz 

veel mensen bij dit thema weten te betrekken. Dit is 

noodzakelijk en fijn, maar heeft tegelijkertijd als con-

sequentie dat het ritme vaak wordt bepaald door 

andere personen en instanties. Deze zijn vaak min-

der efficiënt en flexibel dan we zouden willen. Dit 

geldt helaas met name voor de desbetreffende auto-

riteiten. Des te trotser zijn we op het feit dat de auto-

riteiten goed vertegenwoordigd waren op het con-

gres in 2014 en de debatten in 2015 en 2016. 

Bovendien komt de term non-formeel onderwijs 

(educación comunitaria) nu voor in beleidsstukken 

en de agenda van de desbetreffende autoriteiten.

 

•	 Helaas heeft in 2016 een wisseling van de regering 

op nationaal en regionaal niveau gezorgd voor de 

wisseling van veel ambtenaren en ministers die ver-

antwoordelijk zijn voor het non-formele onderwijs. 

Dit houdt in dat we in 2016 extra veel inzet hebben 

moeten plegen om het onderwerp op de agenda te 

houden. Op dit moment zijn we in afwachting van 

de rectificatie van twee beleidsdocumenten waar 

we als Pasa la Voz actief aan hebben meegewerkt en 

waarin we het non-formele onderwijs een belangrij-

kere rol hebben kunnen toedichten: het Regionale 

plan voor kinderen en jongeren in de regio Cusco en 

Beleidslijnen voor non formeel onderwijs in Peru. 
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resultAten

Resultaten trainingen voor capaciteitsopbouw

Bereik

Aan de verschillende trainingen hebben 162 pedago-

gisch medewerkers van 20 organisaties meegedaan.

inhoudelijke resultaten

Dankzij de verschillende trainingen hebben de peda-

gogisch werkers van diverse organisaties zich kunnen 

bijscholen op thema’s die voor hun persoonlijke ont-

wikkeling en voor het functioneren van de organisatie 

van belang zijn. De trainingen zijn allen afgestemd op 

de behoeften van de organisaties en pedagogisch me-

dewerkers, zodat de kennis direct in de praktijk kon 

worden toegepast. Over het algemeen werden de trai-

ningen zeer positief beoordeeld met vaak als resultaat 

dat er om extra trainingen werd verzocht. Belangrijk-

ste resultaten waren:

•	 Betere samenwerking binnen de teams.

•	 De pedagogisch medewerkers hebben geleerd ac-

tiever te luisteren naar de kinderen en beschikken 

over meer tools om met de kinderen te werken.

•	 Uitbreiding van praktische en theoretische kennis 

van pedagogisch medewerkers rondom politieke 

ontwikkelingen, pedagogiek en praktische zaken die 

van belang zijn voor het goed uitoefenen van hun 

beroep.

Resultaten specialisatiecursus

Bereik

Aan de specialisatiecursus hebben 35 studenten deel-

genomen.

inhoudelijke resultaten

•	 30 studenten hebben de cursus met succes af-

gerond en begrijpen wat non-formeel onderwijs 

inhoudt en welk type organisaties binnen het 

non-formeel onderwijs werkzaam zijn. De studen-

ten zijn zich bewust van het belang van het beroep student specIalIsatIecursus: “In het begin interesseerde het non-formeel 

onderwijs me niet, maar de stage heeft me geïnspireerd. toen begreep ik 

pas echt wat het werk van een pedagogisch medewerker inhoudt. Ik wil nu 

mensen helpen met dat wat ik heb geleerd.” 

student specIalIsatIecursus: “Ik vind het 

erg belangrijk dat er een formele opleiding 

komt voor pedagogisch medewerkers. het werk 

is moeilijk, een proces en iedereen zou er 

meer over moeten weten.” 

student specIalIsatIecursus: “niet zomaar iedereen kan pedagogisch medewerker 

worden. het moet je roeping zijn en je moet willen veranderen. een pedagogisch 

werker is toegewijd en geïnteresseerd. hij heeft oog voor de meest moeilijke ge-

vallen. Ik geloof dat je veel respect moet hebben voor pedagogisch medewerkers. 

Ik zou graag willen blijven leren en proberen werk te vinden in deze sector. Ik 

ben blij dat ik kennis heb gemaakt met het werken in het non-formeel onderwijs”.   

pedagOgIsch medewerker stIchtIng crIstO vIve: “felicitaties 

aan de organisatie van de training. Ik was onder de indruk van 

de professionele kwaliteit en de enorme sociale betrokkenheid 

van de trainers. het was een luxe en een enorme kans om hun 

kennis te hebben mogen delen. heel erg bedankt!”



98 99

je kennis kunnen maken met het thema en meer 

langzaamaan begrip kunnen opbouwen. 

Resultaten lobbying en erkenning

Bereik

Zie onderstaande tabel.

inhoudelijke resultaten

Met de beroepsvereniging, de verschillende debatten 

ene evenementen en met de verspreiding van infor-

matie t.a.v. het non-formeel onderwijs in Peru en spe-

cifi ek in de regio hebben we als Pasa la Voz naamsbe-

kendheid weten te genereren. Steeds meer 

organisaties weten ons te vinden en vragen Pasa la 

Voz om deel te nemen aan werkgroepen en comités 

verantwoordelijk voor het vormgeven van beleid.  We 

hebben bekendheid gegeven aan het onderwerp non-

formeel onderwijs en het beroep pedagogisch mede-

werker. Dankzij deze bekendheid zijn er nu meerdere 

geïnteresseerden, o.a. de pedagogisch medewerkers 

zelf, aan het strijden voor erkenning en betere studie- 

en werkomstandigheden. Het belang van non-formeel 

onderwijs en de behoeften die er op dit terrein liggen, 

worden nu genoemd in verschillende beleidsplannen 

op zowel regionaal als nationaal niveau. Daar zijn we 

erg trots op.

pedagogisch medewerker en begrijpen over welke 

vaardigheden een pedagogisch medewerker moet 

beschikken om zijn of haar werk goed uit te voeren. 

Dankzij de stagebezoeken hebben de studenten in 

de praktijk kennis kunnen maken met de proble-

matiek van kinderen en jongeren. Het is voor hen 

nog lastig om te begrijpen hoe zij zelf vorm kunnen 

geven aan onderwijs dat zich onderscheidt van het 

formele onderwijs zoals op school wordt aangebo-

den. 

•	 33,3% van de studenten geeft aan dat zij veel heeft 

geleerd dat hem of haar in de beroepspraktijk van 

pas komt. Voor 66,7% is dat heel veel.

•	 28,6% vindt het belangrijk dat non-formeel onder-

wijs vast onderdeel zou moeten uitmaken van het 

curriculum voor Pabo-studenten. 71,4% vindt dat 

heel belangrijk.

•	 Het niveau van de cursus was voor een aantal stu-

denten te hoog gegrepen, ondanks de verschillen-

de methodieken die zijn gebruikt. Voor 2017 zullen 

we hier kritisch naar moeten kijken. 

•	 Omdat het non-formeel onderwijs nog een nieuw 

begrip is in Peru, was de inhoud van de cursus 

voor de studenten een beetje overweldigend. Voor 

de toekomst zouden we de cursus graag wat meer 

willen spreiden, zodat de studenten beetje bij beet-

Aantal kinderen

200 pedagogisch medewerkers waarvan 40 actieve leden

147 actieve deelnemers

Naar schatting 500 geïnteresseerden

Activiteit

Beroepsvereniging

Debatten en evenementen

verspreiding informatie, indirect bereik

deelnemers actIvIteIten pasa la vOz In peru

Workshops jongeren                                            52          Jongeren

Kinderraad Cusco                                                 80          Kinderen

Trainingen voor capaciteitsopbouw                   162        Pedagogisch medewerkers                   20         Organisaties

Specialisatie binnen de lerarenopleiding           35          Studenten  

Beroepsvereniging                                               200        Pedagogisch medewerkers            40         Actieve leden 

Debatten en evenementen                                  147         Actieve deelnemers

Verspreiding informatie, indirect bereik             500        Geïnteresseerden naar schatting

Totaal:	1111																																														
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5 partners en fOndsen 
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5 partners en fOndsen 

De belangrijkste fondsen, subsidiënten, sponsors en 

samenwerkingspartners die aan de activiteiten in 

2016 hebben bijgedragen zijn de volgende:

gemeente rotterDAm

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling 

Activering en Welzijn

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling 

Jeugd & Onderwijs

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, TaskForce 

Tegenprestatie

netwerKen

Jeugdnetwerk Charlois

Jeugdnetwerk Delfshaven

Jeugdnetwerk Feijenoord

Jeugdnetwerk Hoogvliet

Jeugdnetwerk IJsselmonde

Jeugdnetwerk Kralingen-Crooswijk

Jeugdnetwerk Noord

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

FonDsen en chAritAtieve instellingen

Animus Donandi

Anoniem Fonds

Ars Donandi & W.J.O. de Vries Fonds

Co Schippers fonds

Deltaport Donatiefonds

FEMI Foundation

FondsDBL

Impulsis

Kansfonds

MariaMarina Foundation

Oranje Fonds

Particuliere donateurs

Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam

Stichting Bevordering van Volkskracht

Stichting Boschuysen

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Sint Laurensfonds

Stichting Madurodam Steunfonds

Stichting Middelbusker-Stevens

Stichting Solidarodam

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Stichting Zonnige Jeugd

VSBfonds

zorg- en welzijnsPArtners

Buurtwerk

DOCK

House of Hope

Huis van de Wijk De Brink 

Noorderbreedte

Pameijer

TriviumLindenhof

Vitaal Pendrecht, Pendrecht Universiteit

Wmo Radar

Zorgbelang Zuid Holland

Zowel! Delfshaven 

lAnDelijKe sAmenwerKingen

Delken&Boot

ECP Platform voor de InformatieSamenleving

Gottmer Uitgevers

Lemniscaat Uitgeverij

SodaProducties

Stichting En…Actie!

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Lezen & Schrijven

Taal voor het Leven

Taal voor Thuis

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

cursuslocAties

Bibliotheek Delfshaven

Bibliotheek Feijenoord

Bibliotheek Ommoord

Carré College

Casa Tiberias

Checkpoint De Arend

G.K. van Hogendorpschool

Huis van de Wijk De Brink

Huis van de Wijk De Propeller

Huis van de Wijk De Put

Huis van de Wijk Feijenoord

Huis van de Wijk Het Klooster

Huis van de Wijk Het Ravennest

Huis van de Wijk Hilledijk

Huis van de Wijk Irene

Huis van de Wijk Oleander

Huis van de Wijk Pier 80

Huis van de Wijk Post West

Huis van de Wijk Youngsters

Huiskamer Slaghekbuurt

Huiskamer van de Wijk Riederkwartier

Huiskamer van de Wijk Steiger 22

Oscar Romeroschool

Peoples Power

Wijkcentrum De Bron

Wijkservicepunt Crooswijk

Wijkservicepunt Vredenoordplein

Woonkamer van de Burgemeester

rotterDAmse orgAnisAties

Anders Doen Werkt

Arab Film Festival

Bibliotheek Rotterdam

Café NL

De BouwAkademie

Erasmus Universiteit

Eten voor een Prikkie

Het Klooster

Hogeschool Rotterdam – Instituut voor Sociale 

Opleidingen

Mister Dutch

Re/Start

Rotterdam Boxing

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Rotterdammers voor elkaar

Status College

Stichting Freehouse

Stichting Newpoort

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Theater Islemunda

Tornante Trainingen

Undutchables

Unie Van Vrijwilligers

Vele scholen binnen het basisonderwijs

Vereniging DSB

Vrijwilligerswerk Rotterdam

Vrijwilligerswinkel

Woonstad Rotterdam
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Op het moment waarop ik dit schrijf is 2017 alweer een klein stukje onderweg en de con-

touren van waar we heen willen dit jaar worden geleidelijk steeds scherper. We gaan in 

ieder geval inzetten op de volgende ontwikkelingen:

In Rotterdam vindt dit jaar de aanbesteding voor de maatschappelijke sector 2018 – 2022 

plaats. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en spelen hier zelfstandig of met onze 

samenwerkingspartners op in.

We zetten in ieder geval alles op alles om het project SamenDoorSamen, gericht op sta-

tushouders die zich in Rotterdam vestigen, in 2017 voort te zetten en verder uit te bouwen. 

Vooral het accent op maatgerichte toekomstplannen, de training en toeleiding richting 

werk, het samenwerken met het bedrijfsleven hierin én de ondersteuning op psycho-      

sociaal terrein van de doelgroep verdient verdere uitwerking. De eerste stappen in de 

juiste richting zijn inmiddels gezet. Met diverse partijen zijn hiertoe allianties gesloten. Er 

wordt daarbij uiteraard gewerkt naar een goede koppeling met het integratiebeleid van de 

gemeente Rotterdam.

Ook dit jaar gaan we programma’s en methodieken aan elkaar koppelen en nieuwe          

thema’s toevoegen. Met SamenDoorSamen hebben we hier in het afgelopen jaar aan-

sprekende resultaten mee bereikt, maar er wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan nieuwe 

cursussen voor het project TaalOnderonsjes, waarbij we ons richten op zaken als verant-

woord medicijngebruik en schuldhulp. Ook hier kunnen kruisbestuivingen met Samen-

DoorSamen worden aangegaan. In 2017 gaat tevens in samenwerking met de Erasmus 

universiteit een effectmeting plaatsvinden van de VoorleesExpress, om de impact van dit 

project nog tastbaarder te maken.

In algemene zin worden alle programma’s doorontwikkeld en voortdurend toegespitst op 

recente ontwikkelingen in het maatschappelijke veld.

In Peru wordt er toegewerkt naar een verzelfstandiging van Pasa la Voz waarbij de verdere 

ontwikkeling en de fondsenwerving onder Peruaanse directie met een lokaal bestuur 

plaatsvindt. Vanwege het 12 ½ jarig bestaan van Pasa la Voz wordt een publicatie uitgege-

ven waarin alle ervaringen van de afgelopen jaren staan beschreven en dat als praktisch 

handboek kan worden gebruikt door organisaties die kinderparticipatie willen stimuleren. 

De publicatie wordt verspreid onder alle organisaties en (overheids)instanties die met 

kinderen of jongeren werken. We zetten ons in om het werken met jongeren verder te 

professionaliseren en dragen bij aan de ontwikkeling van een gedegen opleiding.

Kortom, het jaar is nog maar net begonnen, maar de contouren van alweer een                          

dynamisch jaar tekenen zich al scherp af. Hoedje van Papier is er klaar voor!

Namens het bestuur van stichting Hoedje van Papier,

Henk Kleij, voorzitter.

nawOOrd en bestuurlIjke   
       vOOrnemens
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strategIsch jaarplan 2017

1.	DIREcTIE	&	MANAGEMENT	

  Met de groei van de organisatie en de vele verande-

ringen in het sociaalmaatschappelijk veld, is het be-

langrijk om op management- en strategisch niveau 

continu te evalueren en in opvolging daarvan de 

eventuele nodige aanpassingen te implementeren. 

In 2017 willen we op dat vlak de volgende resultaten 

hebben bereikt:

•	 De nieuwe directiestructuur, zoals tijdens de be-

stuursvergadering in november 2016 is vastgelegd, 

is volledig geïmplementeerd. Dit houdt in dat het 

management van Hoedje van Papier wordt uitge-

voerd door een directeur, daarbij ondersteund door 

Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwik-

keling. In Nederland wordt de directeur ondersteund 

door Patrick van de Westelaken. Hij is vanuit Mano 

verbonden aan de stichting als adviseur van de di-

rectie en het bestuur. 

•	 De rol van de medewerkers operationeel manage-

ment en financieel management is uitgebreid. Zij 

werken steeds zelfstandiger en spelen een steeds 

belangrijkere rol in de ondersteuning van de direc-

teur en worden daarbij mede ondersteund en bege-

leid door Patrick van de Westelaken.

•	 Een extra kwartiermaker heeft het management-

team ondersteund, met name ten behoeve van het 

project SamenDoorSamen. Daarnaast hebben de 

kwartiermakers bijgedragen aan de doorontwikke-

ling van andere projecten en hebben zij voorstellen 

gedaan voor nieuwe projecten en samenwerkings-

partners. Indien de kwartiermakers gezamenlijk vol-

doende nieuwe opdrachten en inkomsten hebben 

weten te genereren, zal de functie van de nieuwe 

kwartiermaker worden verlengd en eventueel wor-

den uitgebreid.

•	 De pijler maatwerkprojecten zorgt voor een derde 

aan eigen inkomsten in de vorm van opdrachten. De 

meerjarige samenwerking met Stichting Het Verge-

ten Kind speelt daarbij een belangrijke rol. De vor-

men van samenwerking zijn verder onderzocht en 

uitgebreid voor wat betreft het aantal projecten dat 

gezamenlijk wordt opgezet en uitgevoerd, maar ook 

wat betreft de meerjaren-beleidsvorming en de 

praktische invulling daarvan.

•	 De pijler Pasa la Voz valt aan het einde van 2017 niet 

langer onder de verantwoordelijkheid van de stich-

ting. Het project is in 2017 geheel verzelfstandigd en 

opereert als onafhankelijke Peruaanse stichting, 

aangestuurd door een Peruaans bestuur. 

2.		GELDWERVING,	AcquISITIE	EN	KWARTIERMAKER-

schAP 

 In 2017 willen we de volgende resultaten hebben be-

reikt:

•	 Er	 is	 continue	 aandacht	 voor	 signalen	 vanuit	 het	

werkveld en er wordt onderzocht wat de behoeften 

binnen Rotterdam en de pijlers binnen het Rotter-

damse beleid zijn, zodat Hoedje van Papier meer ge-

richt hierop kan inspelen.

•	 Er	is	continu	gewerkt	aan	het	onderhouden	en	uit-

breiden van het netwerk en relaties.

•	 Bij	 de	 nieuwe	 aanbesteding	 voor	 het	 NRW	 2018-

2022 heeft Hoedje van Papier zoveel mogelijk sa-

menwerkingen en/of onderaannemerschappen aan 

kunnen gaan.

•	 Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	aansluiting	van	pro-

jecten bij de gemeentelijke subsidielijnen Tegen-

prestatie en Integratie.

•	 Er	is	continue	aandacht	voor	nieuwe	financierings-

mogelijkheden en programmalijnen bij nieuwe en 

reeds bekende fondsen. Specifieker zijn actuele the-

ma’s bij fondsen en subsidienten, zoals schuldhulp, 

armoede, statushouders en de werkvloer onder-

zocht en is daar waar mogelijk op geanticipeerd. 

•	 Mogelijkheden	om	aan	te	sluiten	bij	het	bedrijfsle-

ven en woningcorporaties, o.a. voor Taal, Tools en 

het project SamenDoorSamen zijn onderzocht.

•	 Voor	 de	 al	 bestaande	projecten	 is	 er	 gezocht	 naar	

nieuwe financiers en opdrachtgevers om de projec-

ten, eventueel in een aangepaste vorm, te continue-

ren:

 – Voor de VoorleesExpress is het voorwerk gedaan 

betreffende financieringsmogelijkheden voor 

het seizoen 2017/2018 en is er een onderzoek uit-

gevoerd om de effecten van het project in kaart 

te brengen. 

 – Voor SamenDoorSamen zijn de mogelijkheden 

onderzocht met betrekking tot de koppeling aan 

het integratiebeleid van de gemeente en verder-

gaande samenwerking met VluchtelingenWerk in 

dit verband. Daarnaast is onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden om het project SamenDoorSa-

men met bestaande en nieuwe partners in de 

wijk verder op te pakken en uit te rollen.

 – Voor het TaalOnderonsjes-projectonderdeel ‘Me-

dicatie’ zijn nieuwe samenwerkingsvormen (in 

opdracht) onderzocht. Ook zijn potentieel nieuwe 

themagebieden, zoals ‘Schuldhulp’, onderzocht. 

 – Voor het project Computerwijk zijn de mogelijk-

heden onderzocht voor uitrol in samenwerking 

met Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheek. 

Ook zijn mogelijke spin-offs onderzocht, zoals 

computercursussen specifiek gericht op ouderen 

in verzorgingshuizen.

•	 De	 ingezette	 communicatiemiddelen	 zijn	 er	 zowel	

intern als extern op gericht dat zij bij haar verschil-

lende partners bekend staat als een organisatie die, 

naast haar vaste aanbod aan projecten, vraaggericht 

werkt en samen met (netwerk)partners nieuwe pro-

jecten en methodieken ontwikkelt en uitvoert. 

•	 Hoedje	van	Papier	is	een	actieve	deelnemer	bij	wij-

knetwerken in Rotterdam.

3.		PROGRAMMALIjN	TAAL	

 voorleesexpress

  Concreet streven wij ernaar eind 2017 de volgende 

resultaten te hebben bereikt:

•	 Er	 is	 bij	 300	 tot	 325	 gezinnen	 thuis	 voorgelezen,	

waarbij we ongeveer 450 kinderen zullen bereiken 

met behulp van zo’n 230 voorlezers en zo’n 65 coör-

dinatoren. 

•	 Binnen	de	300	tot	325	gezinnen	van	de	VoorleesEx-

press integreren we de methodiek Meer Taal Meer 

Kans. Er wordt hiermee bij Turkse en Antilliaanse ge-

zinnen aandacht besteed aan het tweetalig opvoe-

den. We streven ernaar dat 15 tot 20 gezinnen de 

methode hebben gevolgd.  

•	 Er	 zijn	 bijeenkomsten	 voor	 coördinatoren	 gefacili-

teerd, zodat zij met elkaar tips en ervaringen kunnen 

uitwisselen. We streven ernaar om per voorleessei-

zoen een bijeenkomst te organiseren.

•	 Er	is	in	samenwerking	met	de	Erasmus	Universiteit	

een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 

VoorleesExpress op ouderbetrokkenheid en de taal-/

leesontwikkeling in het gezin.

•	 De	 webapplicatie	 wordt	 verder	 geoptimaliseerd	

t.b.v. een goede monitoring en evaluatie en het ge-

bruik van Access wordt afgebouwd.

•	 Er	 zijn	 thema-ouderbijeenkomsten	 georganiseerd,	

waarbij pedagogische thema’s aan bod zijn geko-

men. We streven ernaar om 4 bijeenkomsten te or-

ganiseren.

•	 Er	zijn	themabijeenkomsten	georganiseerd	voor	de	

vrijwilligers, waarin thema’s aan bod komen die 

spelen binnen de voorleesgezinnen, zoals dyslexie 

en autisme. We streven ernaar om 2 themabijeen-

komsten voor vrijwilligers te organiseren.

•	 De	 samenwerking	met	 peuterspeelzalen	 in	 Rotter-

dam is versterkt d.m.v. een pilot met Peuter & Co.

•	 De	samenwerking	met	 leerkrachten	van	basisscho-

len is versterkt d.m.v. een pilot met de Hogeschool 



112 113

Rotterdam, gericht op het onderzoek Thuis in Taal.

•	 Er	 zijn	 minstens	 2	 projectsessies	 georganiseerd,	

waarbij de focus ligt op de verdere ontwikkeling van 

het project en, in verband met verschuivingen bin-

nen de stichting, op teambuilding. 

•	 De	mogelijkheden	 zijn	onderzocht	om	voorleestra-

jecten te starten in het AZC in Beverwaard.

 taalonderonsjes

  Concreet streven wij ernaar eind 2017 de volgende 

resultaten te hebben bereikt:

•	 Minimaal	 320	 en	 maximaal	 480	 deelnemers,	 van	

wie circa 180 unieke deelnemers, hebben deelgeno-

men aan in totaal 40 modules van TaalOnderonsjes.

•	 Nieuwe	vrijwillige	docenten	zijn	getraind	in	het	ver-

zorgen van taalcursussen voor TaalOnderonsjes.

•	 Er	 is	onderzocht	hoe	we	het	niveauverschil	van	de	

cursisten kunnen verkleinen, bijvoorbeeld door nog 

beter af te stemmen met de samenwerkingspart-

ners, een intakeformulier te verspreiden, etc.

•	 Deelnemers	worden	beter	doorverwijzen	naar	 ver-

volgactiviteiten, doordat we het (taal)aanbod beter 

in kaart hebben gebracht en de vrijwilligers hebben 

getraind in signaleren en doorverwijzen.

•	 De	mogelijkheden	voor	een	database	en/of	webap-

plicatie zijn onderzocht, zodat het project beter kan 

worden gemonitord en geëvalueerd.

•	 Er	is	een	projecthandboek	voor	TaalOnderonsjes	op-

gesteld. 

•	 Er	 zijn	 twee	 projectsessies	 georganiseerd	 voor	 de	

projectleiding van TaalOnderonsjes, zodat het pro-

ject continu doorontwikkeld kan worden, er verdie-

ping kan worden aangebracht en er ingespeeld kan 

worden op de veranderingen en vereisten binnen 

het werkveld. Daartoe heeft de projectcoördinator 

diverse lezingen, bijeenkomsten en andere taalaan-

bieders bezocht.

4.	PROGRAMMALIjN	TOOLS

 computerwijk

  Concreet willen we in 2017 de volgende resultaten 

hebben bereikt:

•	 Minimaal 210 en maximaal 350 deelnemers, van wie 

circa 175 unieke deelnemers, hebben deelgenomen 

aan in totaal 35 modules van Computerwijk.

•	 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 

het aantal cursussen in de Bibliotheek uit te breiden, 

ook naar nieuwe locaties van de Bibliotheek en om 

het aantal cursussen voor senioren uit te breiden. 

•	 Er is onderzoek gedaan naar een computercursus 

voor laaggeletterden in samenwerking met stichting 

Lezen en Schrijven.

•	 Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan cur-

sussen in andere gebieden van Rotterdam, zoals 

Hoogvliet, of op nieuwe locaties, zoals het AZC Be-

verwaard. Ook is onderzocht of er een behoefte be-

staat aan cursussen in de avonduren. 

•	 Er hebben minimaal 5 voorlichtingen plaatsgevon-

den op diverse locaties om nieuwe cursisten te wer-

ven. Daarnaast is er meer naamsbekendheid gege-

nereerd, o.a. door meer te flyeren, posters op te 

hangen in wijkcentra, de facebookpagina en vermel-

ding in de krant door een advertentie, persbericht of 

interview. 

•	 Het lesmateriaal is geactualiseerd en er is onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om nieuwe thema’s 

in het lesmateriaal te verwerken.

•	 De (verdiepende) docententraining is aangepast en 

wordt intern uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om de docenten beter te be-

geleiden in de vorm van coaching, bijvoorbeeld 

door het organiseren van kleine intervisiegroepjes. 

Er hebben bovendien twee docentenbijeenkomsten 

plaatsgevonden, bestaande uit een docentenevalua-

tie, informatievoorziening en een borrel. De moge-

lijkheden zijn onderzocht om een of meerdere sta-

tushouders in te zetten als docent.

•	 Het handboek, inclusief de verschillende formats, is 

geactualiseerd en aangevuld met nieuwe informatie 

en procedures die van belang zijn voor het project. 

Ook de docenten- en coördinatorenhandleiding zijn 

geactualiseerd.

samenDoorsamen  

Concreet willen we in 2017 de volgende resultaten 

hebben bereikt:

•	 In het kader van de pilot zijn in totaal 65 maatjestra-

jecten opgestart, waarvan een deel reeds in 2016 is 

afgerond en het overgrote deel doorloopt in 2017. 

Daarnaast worden nog 60 nieuwe maatjestrajecten 

opgestart, waarmee in 2 jaar tijd in totaal 125 

maatjestrajecten hebben plaatsgevonden.

•	 Er zijn vijf toekomsttrainingen georganiseerd met 

elk 15 deelnemers. Tijdens de training hebben de 

deelnemers ieder een individueel plan voor de toe-

komst vormgegeven.

•	 Ten minste 35 statushouders zijn begeleid naar sta-

ge en/of (vrijwilligers-)werk, d.m.v. 3 workshops ‘CV 

maken en solliciteren’, een workshop in ‘Starten van 

een eigen onderneming’, een workshop ‘Werk zoe-

ken en solliciteren voor hoger opgeleiden’, 2 voor-

lichtingsdagen voor het bedrijfsleven, 2 thematrai-

ningen op het gebied van budgetbeheer en 

bankzaken, het aanmelden van 8 statushouders 

voor de bootcamp programmeren en verscheidene 

meeloopdagen en bedrijfsbezoeken voor ten minste 

50 statushouders. 

•	 De mogelijkheden van de haalbaarheid van een uit-

zendbureau voor statushouders zijn onderzocht. 

•	 Het netwerk van bedrijven en organisaties die actief 

willen meewerken aan de integratie van statushou-

ders, o.a. door het aanbieden van stage- en werk-

plekken, is uitgebreid.

•	 Er zijn verschillende workshops en cursussen geor-

ganiseerd in het kader taalverwerving, ontwikkeling 

van vaardigheden en ontmoeting: 9 computercur-

sussen, 9 taalcursussen, 11 voorleestrajecten bin-

nen gezinnen, 3 kookworkshops, 20 statushouders 

zijn ingestroomd bij het naaiatelier, 20 statushou-

ders hebben fietsles gehad, 20 statushouders heb-

ben zwemles gehad, een workshop krant/magazine 

maken met als eindresultaat een wijkkrant, 10 sta-

tushouders zijn geplaatst in gemengde koren en 

nog meer nader vast te stellen activiteiten.

•	 Er zijn verschillende evenementen en activiteiten 

georganiseerd waarbij ontmoeting centraal staat: 

koffieochtenden in twee wijken, maandelijkse buurt-

diners, mee eten bij gastgezinnen, sportdagen, film-

voorstellingen in de wijk, het maken van een kerst-

film, welkomstactiviteiten en -evenementen, het 

opzetten van een gezamenlijke moestuin in de wijk, 

het maken van een gezamenlijk kunstwerk in de 

wijk, meedoen aan een Wijsje, dialoogdagen, een 

workshop video-impressies van de cultuurverschil-

len, ontmoetingsactiviteiten ouderen en statushou-

ders, het bezoeken van Feyenoord-wedstrijden, ge-

zamenlijk elkaars feestdagen vieren en de 

ontwikkeling opstarten van een woordenboekje met 

symbolen en spelletjes, die we in de loop van 2018 

willen implementeren.

•	 Op het gebied van het vergroten van draagvlak zijn 

de volgende activiteiten uitgevoerd: het produceren 

van een talkshow en thema-avonden, het maken 

van een factcheckerkrant, het publiceren van inspi-

rerende interviews en verhalen, het maken van kor-

te films, het organiseren van denktank bijeenkom-

sten, het organiseren van een training over 

draagvlak, de ontwikkeling opstarten van een infor-

matiemap met manuals, folders, vertalingen, infovi-

deo’s en voorbeeldbrieven, die we in de loop van 

2018 willen implementeren. 

•	 De kwaliteit van ons aanbod is verbeterd, o.a. dank-

zij de ontwikkeling van een nieuwe pijler psychoso-

ciale ondersteuning. Hiermee heeft het imago van 

SamenDoorSamen een positieve impuls gekregen, 
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dankzij het unieke karakter van deze pijler. Binnen 

deze pijler zijn o.a. 3 trainingen psycho-educatie 

voor maatjes georganiseerd en is er voorlichtings-

materiaal gemaakt op het gebied van psycho-educa-

tie en doorverwijzing. 

•	 De interne expertise is vergroot m.b.t doorverwij-

zen, psychische problematiek en achtergronden sta-

tushouders d.m.v. cursussen/ workshops alsmede 

het inzetten experts. Er is een programma opgezet 

waarbinnen dit onderdeel duidelijker naar voren 

komt. Er is een training ontwikkeld voor de maatjes 

en een laagdrempelige cultuur-sensitieve training 

voor statushouders. 

•	 Er is een handboek geschreven voor vrijwilligers 

van SamenDoorSamen.

•	 De ontwikkeling van online thuisstudiemateriaal is 

opgestart, wat we in de loop van 2018 willen imple-

menteren.

•	 Er is een evaluatieformulier ontwikkeld voor deelne-

mers aan onze workshops.

•	 Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd voor 

vrijwilligers over dingen waar zij tegenaan lopen in 

het begeleiden van statushouders (zoals psychische 

problematiek, budgetbeheer, schuldhulp of medi-

cijngebruik).

•	 De mogelijkheden zijn onderzocht om in samenwer-

king met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) 

een pilot te starten om zo toonaangevend te zijn 

voor wat betreft de psychosociale ondersteuning 

van statushouders. Doel daarbij is om op deze wijze 

proactief invulling te geven aan de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid en een platform te creëren 

voor de gedeeltelijke delegatie van deze verant-

woordelijkheid aan Hoedje van Papier in de 

aanbesteding.

•	 Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn onderzocht, 

o.a. met de gemeente en Vluchtelingenwerk (aanbe-

steding), SNTR, woningcorporaties en de psycho-

trauma expert groep Arq. 

•	 We hebben meegeschreven en maken onderdeel uit 

van aanbestedingen en worden door belangrijke 

spelers erkend als ‘preferente samenwerkingspart-

ner’ op het gebied van integratie van statushouders.

•	 De mogelijkheden om samen te werken met wo-

ningcorporaties zijn onderzocht. 

5.	PROGRAMMALIjN	TALENTEN

samenwerking met het vergeten Kind

We streven ernaar dat eind 2017 de volgende resulta-

ten zijn bereikt: 

•	 Voor en tijdens de Week van Het Vergeten Kind 2017 

zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 – Er heeft een trainingsdag plaatsgevonden in het 

kader van de voorbereidingen op de talkshow Het 

Vergeten Kind Talks.

 – Er is een commercial geproduceerd in het kader 

van de petitie voor Het Vergeten Kind.

 – Het complete netwerk van Hoedje van Papier be-

staande uit zo’n 2.500 mailadressen is benaderd 

om de petitie te tekenen. 

 – Tijdens het HVK filmfestival hebben 400 kinderen 

van verschillende opvanglocaties en scholen uit 

het hele land in het Tuschinski theater gekeken 

naar de geselecteerde filmpjes die tijdens de film-

workshops van 2016 zijn gemaakt. Daarbij is ge-

streden om de felbegeerde movie awards.

 – Er is een scholenactie opgezet in het kader van de 

Harten Huis campagne waaraan zo’n 500 scholen 

deelnemen. 

 – Er is binnen Rotterdam een posterteam actief ge-

weest om zoveel mogelijk Harten Huis posters op 

zichtbare plekken in de stad op te hangen.

 – De derde talkshow Het Vergeten Kind Talks is op-

genomen en uitgezonden op RTL4, waar een team 
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van 14 jongeren de redactie hebben gevormd en 3 

jongeren aan tafel met politici en beleidsmakers 

in gesprek zijn gegaan om problemen binnen de 

Jeugdzorg aan de kaak te stellen.

 – Het magazine Het Vergeten Kind Talks is gepresen-

teerd en in een oplage van 2.500 exemplaren ver-

spreid.

 – De hele Week van Het Vergeten Kind is verslagen 

door de junior reporterteams die worden begeleid 

vanuit Hoedje van Papier. In totaal zijn 12 reporta-

ges geproduceerd.

 – De Kind Centraal Award is dit jaar uitgereikt aan 

de best presterende vrouwenopvang in Neder-

land. Het onderzoek dat hieraan voorafging is op-

gezet en begeleid door Hoedje van Papier. 

•	 Het tweede jaar van het driejarenprogramma van 

The Unforgettables is uitgevoerd, bestaande uit:

 –  Het programma van jaar 1 in verkleinde vorm met 

20 tot 25 jongeren die in 2017 nieuw tot de jonge-

renraad zijn toegetreden.

 – Het programma voor jaar twee voor 50 tot 55 jon-

geren die doorgestroomd zijn vanuit het eerste 

jaar. Tijdens dit programma zijn de volgende acti-

viteiten uit het eerste jaar in verdiepende vorm 

herhaald: 

•	 Twee trainingsweekenden.

•	 Het produceren van het 3e magazine Talks.

•	 Het produceren van de 3e talkshow Talks.

•	 Junior reporterteams gedurende het gehele  

   jaar door tijdens belangrijke activiteiten van  

   Het Vergeten Kind.

•	 ‘Behind the scenes’-reportages en portretten  

   van jongeren.

•	 Sportieve opening van het Parlementaire   

   jaar.

•	 Bezoeken aan en gesprekken met politieke  

  partijen en gemeenten/wethouders.

   Nieuwe activiteiten die binnen het programma ge-

   organiseerd zijn, zijn:

•	  Het maken van een eigen levensplan.

•	  Proef-logeren in het kader van kamertrai-  

   ning.

•	  Impactexcursies naar bedrijven en instellin- 

   gen.

•	  Symposiadagen.

•	  Specifieke verdiepende workshops en trai- 

   ningen.

•	  Campagne voeren.

•	  Unforgettables jaarverslag.

•	 250 kinderen en jongeren hebben deelgenomen aan 

het sporttoernooi Heroes & Champions.

•	 200-400 kinderen en jongeren van verschillende op-

vanglocaties en scholen hebben deelgenomen aan 

filmworkshops met als eindresultaat kleine filmpjes 

over een zelfgekozen onderwerp.

•	 50 kinderen en jongeren hebben deelgenomen aan 

de workshops Levensverhalen schrijven.

•	 60 kinderen en jongeren hebben deelgenomen aan 

‘Spoken Word’ workshops.

•	 Het Eindfilm scholenpakket is in 2 vormen (zelfstan-

dig ‘stand alone’ pakket en pakket met professionele 

ondersteuning) geproduceerd in samenwerking met 

Stichting En… Actie en vanaf september aangebo-

den aan basisscholen. De deelnemende scholen 

koppelen een inzamelingsactie aan de deelname ten 

gunste van een opvanglocatie in de buurt.

•	 De samenwerking wordt verder geïntensiveerd zo-

wel op uitvoerend vlak als op beleidsmatig niveau.

overige samenwerkingsverbanden

•	 Er zijn gedurende het gehele jaar mediaworkshops 

uitgevoerd in samenwerking met Pameijer, ge-

naamd Pameijer TV.

•	 Er wordt meer vraaggericht gewerkt en er is op dat 

vlak een duidelijke afstemming tussen de directie en 

de medewerkers relatieonderhoud, kwartiermaker-

schap en fondsenwerving aan de ene kant en de 

programmalijn Talenten aan de andere kant. Er 

wordt naar gestreefd om diverse projecten uit te 

voeren bij verschillende opdrachtgevers, zoals 

Woonstad en Arosa. 

6.	PROGRAMMALIjN	PASA	LA	VOz	

Er wordt naar gestreefd om eind 2017 de volgende re-

sultaten te hebben bereikt:

•	 Er is een Peruaans team verantwoordelijk voor de 

uitvoer en doorstart van PLV, waarbij de directie in 

handen is van Peruanen en de verantwoordelijkheid 

voor de fondsenwerving niet langer bij de Neder-

landse stichting ligt.

•	 Er is een compleet Peruaans bestuur dat verant-

woordelijkheid draagt voor de activiteiten en finan-

ciën van PLV en die geheel zelfstandig, zonder steun 

vanuit HvP opereert.

•	 Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 

een doorstart van PLV met nieuwe ideeën en nieuwe 

vormen van financiering. Er ligt hiervoor een duide-

lijk voorstel, inclusief strategisch jaarplan, begroting 

en een nieuwe organisatieopzet.

•	 Er is een evenement georganiseerd, waarbij het 12,5 

jarig bestaan is gevierd en waar óf het einde van PLV 

wordt gepresenteerd óf de doorstart bekend wordt 

gemaakt.

•	 Er is tijdens dit evenement een publicatie uitgege-

ven waarin alle ervaringen van PLV van de afgelo-

pen jaren staan beschreven en dat als praktisch 

handboek kan worden gebruikt door organisaties 

die kinderparticipatie willen stimuleren. De publica-

tie is verspreid onder alle organisaties en (over-

heids)instanties die met kinderen of jongeren wer-

ken.

•	 De kinderraad van de gemeente is voortgezet en de 

kinderen hebben concrete voorstellen aan het ge-

meentebestuur voorgelegd.

•	 Er hebben wekelijkse workshops plaatsgevonden bij 

de jeugdgevangenis Marcavalle met een eindpro-

duct zoals door de jongens zelf voorgesteld.

•	 Er hebben wekelijkse workshops plaatsgevonden bij 

Pachachaca als pilot om de methodiek ook als pre-

ventiemiddel in te zetten. Er ligt een rapportage met 

daarin de ervaringen en suggesties voor het wel of 

niet voortgang geven aan deze pilot en in welke 

vorm.

•	 De beroepsvereniging voor pedagogisch werkers is 

verder ingewerkt en is in staat om 2018 zelfstandig 

verder te gaan. Hiertoe is een duidelijke leider ge-

traind en zijn er fondsen geworven. De verschillen-

de activiteiten t.b.v. de erkenning van het beroep en 

de verbetering van de werkomstandigheden en op-

leidingsmogelijkheden zullen in 2018 vanuit de be-

roepsvereniging worden voortgezet.

•	 De specialisatiecursus voor pedagogisch werkers in 

het non-formeel onderwijs als onderdeel van de Pa-

bo-opleiding is uitgebreid en zal door opleidingsin-

stituut (Pabo) Pukllasunchis worden voortgezet in 

2018. In 2017 zijn de formele (legale) voorwaarden 

hiervoor gecreëerd, is het curriculum verder uitge-

werkt en is het personeel van Pukllasunchis ge-

traind.

•	 De mogelijkheden zijn onderzocht om de specialisa-

tiecursus ook door andere lerarenopleidingen als 

onderdeel van het lesprogramma op te laten ne-

men.
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BEGROTING	2017	HOEDjE	VAN	PAPIER

PERSONEEL

Algemeen directeur

Financieel en organisatorisch manager 

KANTOOR EN ORGANISATIE

Pandhuur en electriciteit

Computernetwerk en licenties

Voorraad en kantoormaterialen 

Telefoon, porto en internet

Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen

Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentelijke belastingen

Administratie en accountantcontrole

Overige kosten

Website en onderhoud

Drukwerk PR-middelen

ACTIVITEITENKOSTEN PROJECTUITVOERING NEDERLAND

Medewerkers organisatorische en fi nanciele coordinatie 

Netwerkontwikkeling, uitrolling, relatiebeheer en geldwerving

Medewerkers coördinatie Computerwijk

Medewerkers coördinatie VoorleesExpress

Medewerkers coördinatie TaalOnderonsjes

Medewerkers coördinatie SamenDoorSamen

Medewerkers coördinatie HVK

Medewerkers coördinatie Overige projecten

Medewerker administratie en secretariaat

Medewerker PR en publiciteit

Docenten + coördinatoren Computerwijk (vrijwilligers)

Stagiairs Computerwijk

Coördinatoren voorlezers VoorleesExpress (vrijwilligers)

Voorlezers VoorleesExpress (vrijwilligers)

Stagiairs VoorleesExpress

Docenten TaalOnderonsjes (vrijwilligers)

Stagiairs TaalOnderonsjes 

Gezinsbuddy’s SamenDoorSamen (vrijwilligers)

Stagiairs SamenDoorSamen

Uitvoering Computerwijk 

Uitvoering VoorleesExpress

Uitvoering TaalOnderonsjes

Uitvoering + veldwerkers SamenDoorSamen

Uitvoering activiteiten Het Vergeten Kind

Uitvoering overige projecten

ACTIVITEITENKOSTEN PROJECTUITVOERING BUITENLAND

Uitvoering Pasa la Voz Peru

Vliegtickets Amsterdam-Lima

ONVOORZIEN 

totAAl

BeDrAg

€ 69.043,75	
€ 38.431,25 

€ 30.612,50 

€ 114.500,00 
€ 25.000,00

€ 6.000,00

€ 9.000,00

€ 12.500,00

€ 750,00

€ 2.750,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 5.000,00

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 1.310.445,10 
 € 56.975,00 

 € 82.433,60 

 € 44.150,00 

 € 97.560,00 

 € 48.125,00 

 € 117.340,00 

 € 159.441,00 

 € 4.000,00 

 € 23.842,50 

 € 6.525,00 

 € 4.920,00 

 € 750,00 

 € 18.000,00 

 € 6.000,00 

 € 1.875,00 

 € 9.450,00 

 € 750,00 

 € 25.312,50 

 € 1.125,00 

 € 15.252,00 

 € 28.746,25 

 € 15.126,00 

 € 182.503,75 

 € 324.500,00 

 € 35.742,50 

 €88.979,94 
 €86.479,94 

 €2.500,00 

 €15.000,00 

      € 1.597.969
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