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iNleidiNg

HOedJe vAN PAPier 
Heeft AANdAcHt 
vOOr meNS eN 
kwAliteit
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Bij het doornemen van de veelheid aan activiteiten helpt het om de pijlers Taal, Tools en 

Talenten steeds in het achterhoofd te houden. Het in 2016 gestarte, maar in 2017 ver 

doorontwikkelde programma SamenDoorSamen weet deze drie mooi in zich te vereni-

gen. Hoewel het programma in het begin van het jaar wat organisatorische problemen 

kende is het inhoudelijk en qua bereik enorm gegroeid. Op het eindejaarsfeest in IJssel-

monde was goed te zien wat SamenDoorSamen losmaakt bij deelnemers, vrijwilligers 

en toeschouwers.

In 2017 is een begin gemaakt met een effectmeting van het programma de VoorleesEx-

press. In 2018 zijn hiervan de resultaten te verwachten en ik ben hier oprecht nieuwsgie-

rig naar.

In de loop van de jaren verzamelen wij steeds meer waardevolle samenwerkingspart-

ners en opdrachtgevers om ons heen. De grootste opdrachtgever is op dit moment 

stichting Het Vergeten Kind. Wat mij aan de activiteiten die met hen in het afgelopen jaar 

zijn ontplooid bijzonder aanspreekt is dat ze sterk raken aan waar Hoedje van Papier ooit 

mee begonnen is: het geven van een stem aan kinderen en jongeren die opgroeien on-

der moeilijke omstandigheden.

De activiteiten in Cusco hebben zich in het afgelopen jaar vooral toegelegd op het bor-

gen en overdragen van wat er in de afgelopen jaren is bereikt en om ervoor te zorgen 

dat lokale instanties en overheden verder kunnen met wat er door onze mensen is be-

reikt. Het op deze wijze afronden van de werkzaamheden past bij de 21e -eeuwse orga-

nisatie die wij zijn!

Ook niet onbelangrijk om te vermelden: Hoedje van Papier heeft in de afgelopen jaren 

een gestage groei doorgemaakt. Het kantoor aan de Kleiweg is hierdoor echt te klein 

geworden, waardoor een verhuizing noodzakelijk werd. Het nieuwe onderkomen aan de 

Admiraliteitskade biedt een passender werkruimte voor eenieder en biedt ook volop 

mogelijkheden om er andere activiteiten te ontplooien. Ook past een plaats meer in het 

hart van Rotterdam beter bij waar de stichting op dit moment staat! 

Ik hoop dat u het voor u liggende verslag, waarvan u bij deze de eerste bladzijde uit hebt, 

met veel belangstelling zult lezen.

Hartelijke groet,

Henk Kleij

Voorzitter stichting Hoedje van Papier

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van stichting Hoedje van Papier. Bij lezing duizelde het mij af en toe van de hoeveel-

heid activiteiten die er in het voorbije jaar zijn georganiseerd. Ik zal in dit voorwoord enkele mijlpalen kort aanstippen, 

waarbij ik met nadruk wil stellen dat ook de niet benoemde activiteiten behoren tot het DNA van onze stichting.



• 5 • 

2 

OrgANiSAtie, PerSONeel eN BeStuur 

 HOedJe vAN PAPier 
gelOOft dAt ieder 

PerSOON kwAliteiteN 
eN drOmeN Heeft
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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 vanzelfsprekend 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 betrokkenheid bij de maatschappij en de 

mensen met wie wij samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons tot wat we doen 

en hoe we dit doen.

-  In een maatschappij die continu evolueert en veranderende eisen stelt aan burgers, 

maar ook aan organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te zijn. Wij zijn als 

organisatie in staat ons creatief en daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het 

meest behoefte aan is.

-  Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samenwerking met andere organisaties en 

het aangaan van verbindingen is dan ook de kracht van Hoedje van Papier. Ook de 

mensen op wie onze projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te ver-

binden aan andere mensen, netwerken en doelstellingen. 

-  Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwaliteiten en dromen heeft. Sommige 

mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken en in te zet-

2.1. Algemeen ten. Onze projecten zijn dan ook gericht op het activeren van mensen door uitgaan van 

eigen kracht.

-  Hoedje van Papier voert haar projecten met aandacht voor mens en kwaliteit uit en 

heeft zich daarmee als een betrouwbare partner weten te onderscheiden. 

kOrte geScHiedeNiS

In eerste instantie is de Nederlandse stichting in 2005 in het leven geroepen om vanuit 

Nederland ondersteuning te bieden aan het project Pasa la Voz in Peru, o.a. in de vorm 

van beleidsontwikkeling, managementondersteuning, financiële werving, voorlichting 

& communicatie en vrijwilligersorganisatie. In 2008 is de Nederlandse stichting boven-

dien begonnen met de organisatie van media-activiteiten in Rotterdam, waarbij wij op 

verzoek van de Deelgemeente Feijenoord de Peruaanse methodieken hebben vertaald 

naar de Nederlandse context. Sinds dat moment hebben we de activiteiten van de Ne-

derlandse stichting steeds verder uitgebreid en is de organisatie enorm gegroeid. 

De afgelopen jaren heeft Hoedje van Papier zich verder ontwikkeld en stellen we door 

middel van de uitvoering van diverse succesvolle methodieken en projecten binnen de 

pijlers Taal, Tools en Talenten mensen in staat om optimaal te participeren binnen de 

maatschappij. Voorbeelden zijn de projecten VoorleesExpress, SamenDoorSamen en 

TaalOnderonsjes. Daarnaast zijn wij als stichting bij uitstek geschikt om als wendbare en 

onafhankelijke partij in te spelen op vraagstukken die vanuit de maatschappij en partner-

organisaties worden gesteld en om hiervoor effectieve projecten en interventies te ont-

wikkelen. Belangrijke partners waren dit jaar stichting Het Vergeten Kind, Zorgbelang 

Zuid-Holland, Bibliotheek Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Pameijer.
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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.C. Eskes – van Utrecht

Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen. Vier leden zijn op 1 januari 2012 aan-

getreden voor een termijn van vijf jaar en hebben toegezegd hun rol binnen het bestuur 

ook binnen een nieuwe termijn van vijf jaar te vervullen. De bestuursleden hebben een 

controlerende functie. 

Stichting Hoedje van Papier staat bij de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling 

onder fiscaalnummer 8147.52.743. 

directeur eN mANAgemeNt

Het management van Hoedje van Papier wordt uitgevoerd door een directeur, daarbij on-

dersteund door Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Liesbeth Ker-

stens, directeur van de stichting, werkt zowel vanuit Nederland als Peru, waar zij actief is 

voor de projecten in Peru en de activiteiten in Nederland. 

In Nederland is de directeur verantwoordelijk voor de bewaking van het strategisch en ope-

rationeel 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 gebied van netwerken, kwartier maken en fondsen-

werving. Als laatste maken een medewerker operationeel management en een medewerker 

financieel management onderdeel uit van het managementteam in Nederland.

2.2. Bestuur en personeel stichting Hoedje van Papier In Peru heeft de directeur zich teruggetrokken als directeur van Pasa la Voz en heeft zij 

zitting genomen in het bestuur van Pasa la Voz als voorzitter.

PerSONeel

Naast de directeur, werkten in 2017 nog 19 medewerkers in dienst van Hoedje van Papier, 

waarvan acht medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast werkte een 

medewerker namens Mano voor Hoedje van Papier op het vlak van fondsenwerving, de 

coaching van vakkrachten en de uitvoer van de workshops en andere activiteiten. Drie 

ZZP-ers werden ingeschakeld voor de uitvoer van een aantal belangrijke, grote opdrach-

ten en 5 stagiaires werkten in 2017 op kantoor ter ondersteuning van de activiteiten. 

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 personeel hebben wij richtlijnen opgesteld. 

Deze zijn erop gericht om vrijwilligers en betaalde medewerkers zo optimaal mogelijk in 

te zetten en te activeren. Daarbij streven we ernaar om onze projecten zo goedkoop mo-

gelijk aan te bieden en uit te voeren, terwijl we tegelijkertijd onze externe medewerkers 

zoveel mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden bieden en een vergoeding uitbetalen zoals 

dit volgens de regelgeving is vastgesteld. 

Voor het externe personeel dat een kleine vergoeding ontvangt, hebben wij een overeen-

komst 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 

personeel in loondienst.



Voor Pasa la Voz was 2017 een belangrijk jaar, waarin het project is afgesloten en over-

gedragen aan lokale partners. Liesbeth Kerstens heeft, om een goede afronding te kun-

nen garanderen, als vertegenwoordigster van stichting Hoedje van Papier zitting geno-

men in het bestuur als voorzitter. Pavel Chaparro Acurio is algemeen lid geworden en 

ook de andere bestuursleden zijn actief gebleven. 

BeStuur

Voorzitter    Liesbeth Kerstens

Secretaris    Teresa Milagros Campos Chong

Penningmeester    Tania Castro Gonzales

Algemeen lid    Pavel Chaparro Acurio

Ook in 2017 staat Pasa la Voz wederom ingeschreven bij het overkoepelende en contro-

lerende overheidsorgaan voor internationale samenwerking (APCI). 

PerSONeel

In Peru is voor het project Pasa la Voz een algemeen coördinator aangenomen die ver-

antwoordelijk was voor de overdracht en afsluiting van het project. Naast de algemeen 

coördinator, werkten 9 personen betaald mee aan de projecten van Pasa la Voz. Twee 

medewerkers zijn per 1 juni ontslagen, wegens slecht functioneren en een gebrek aan 

vertrouwen binnen de rest van het team; de overige medewerkers hebben hun werk-

zaamheden eind 2017 afgerond. Wegens het sluiten van het project zullen zij geen nieuw 

contract meer aangeboden krijgen. 

2.3. Bestuur en personeel Asociación Pasa la Voz 
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3.1. Algemeen 

Stichting Hoedje van Papier wil dat 

alle kwetsbare Rotterdammers kun-

nen meedoen in de samenleving en 

biedt hierbij graag de helpende hand. 

Dat doen wij door maatschappelijke 

projecten te organiseren voor ver-

schillende doelgroepen, zoals jonge-

ren die opgroeien in opvanglocaties, 

statushouders, ouderen en migran-

ten die al langere tijd in Nederland 

leven, maar nog niet actief participe-

ren. Al deze mensen en nog vele an-

deren worden door ons ondersteund 

om te transformeren van kwetsbaar 

naar daadkrachtig. Door hen een 

duwtje in de rug te geven kunnen zij 

zo optimaal mogelijk participeren in 

de maatschappij. 

3 ActiviteiteN NederlANd
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Een team van professionals, gekwalificeerde vakkrachten 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.

PiJlerS: tAAl, tOOlS, tAleNteN 

De activiteiten die Hoedje van Papier uitvoert zijn onder te verdelen in de thema’s Taal, 

Tools en Talenten. Naast deze activiteiten, voeren we regelmatig projecten op maat uit. 

Dit zijn projecten die samen met opdrachtgevers en deelnemers worden bedacht en 

vormgegeven. In 2018 willen wij toewerken naar een integraal totaalproject, waarbinnen 

de verschillende beproefde methoden samenkomen en worden ingezet voor een brede 

doelgroep in de stad Rotterdam.

tAAl 

Onze taalprojecten worden ingezet op drie gebieden: ze stimuleren de taalontwikkeling, 

bevorderen de taalbeheersing en pakken laaggeletterdheid aan. Stichting Hoedje van 

Papier voert verschillende taalprojecten uit, voor jong en oud. In augustus 2012 zijn we 

begonnen met de uitvoering van het project VoorleesExpress in Rotterdam, een project 

voor kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving. De methodiek van dit project 

hebben we in de loop der jaren uitgebreid met het programma Meer Taal Meer Kans 

voor gezinnen waar kinderen tweetalig worden opgevoed. Wij verzorgen op aanvraag 

trainingen Interactief Voorlezen voor ouders en begeleiders. Sinds 2014 bieden we het 

taalontwikkelingsproject voor volwassenen, genaamd TaalOnderonsjes, aan. Ook vanuit 

het nieuwe project SamenDoorSamen hebben statushouders meegedaan aan deze 

laagdrempelige taal- en conversatielessen voor volwassenen. In 2017 was Zorgbelang 

een belangrijke partner, met wie gezamenlijk het project ‘Weet u wat u slikt?’ is opgezet 

en uitgevoerd om correct medicijngebruik te bevorderen onder laaggeletterde Rotter-

dammers.

tOOlS 

De projecten die onder de noemer Tools vallen, helpen deelnemers bij het ontwikkelen 

van praktische en sociale vaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven, waar-

mee ze zelf meer kunnen ondernemen in hun leven en waardoor hun wereld wordt 

vergroot. Hoedje van Papier organiseert diverse activiteiten die onder de pijler Tools 

vallen. Sinds 2013 voert Hoedje van Papier het project Computerwijk uit in Rotterdam: 

computercursussen voor een diverse doelgroep die niet of nauwelijks met een compu-

ter kan omgaan. In 2016 zijn wij gestart met een nieuw project, genaamd SamenDoor- 

Samen, een project gericht op ondersteuning bij de integratie van statushouders in Rot-

terdam. Daartoe koppelen wij vrijwillige maatjes aan statushouders voor één op één 

begeleiding, geven wij aandacht aan psychische ondersteuning en organiseren wij di-

verse workshops en activiteiten gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, het leren 

van de Nederlandse taal, talentontwikkeling en sociale ontmoeting met als uiteindelijk 

doel dat statushouders zo optimaal mogelijk zelfredzaam zijn en kunnen participeren 

binnen de Rotterdamse samenleving. 

tAleNteN 

Hoedje van Papier vindt het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om zijn of haar ta-

lenten te ontwikkelen. Mensen die hun eigen talenten nog niet zien of niet durven ont-

plooien, helpen we dus graag door het aanbieden van creatieve workshops. Denk aan 

workshops op het gebied van film, radio, journalistiek, verhalen schrijven en theater 

voor zowel kinderen als volwassenen, maar ook aan activiteiten die de betrokkenheid 

van kinderen en jongeren bevorderen zoals een jongerenraad of talkshow voor jonge-

ren. In het kader van talentontwikkeling zijn in 2017 vele projecten ontwikkeld en gerea-

liseerd. Een steeds belangrijkere samenwerkingspartner is stichting Het Vergeten Kind. 

Samen met deze stichting zijn vele activiteiten opgezet en uitgevoerd, gericht op kinde-

ren die noodgedwongen niet thuis kunnen opgroeien. Een andere belangrijke partner 

was Pameijer, met wie videoworkshops en Pameijer TV zijn gerealiseerd voor jongeren 

met sociale, psychische of mentale uitdagingen.
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3.2.1. Algemeen 

Stichting Hoedje van Papier voert 

op dit moment twee grote projecten 

uit op het gebied van taal: Voorlees-

Express Rotterdam en TaalOnder-

onsjes. Voor de VoorleesExpress 

worden vrijwillige voorlezers inge-

zet om de taalontwikkeling van kin-

deren te bevorderen en het leesple-

zier te stimuleren en met het project 

TaalOnderonsjes bieden we laag-

drempelige conversatielessen aan 

waarin veel voorkomende prakti-

sche situaties worden besproken. 

Daarnaast hebben we het project 

‘Weet u wat u slikt?’ uitgevoerd en 

taallessen georganiseerd voor sta-

tushouders.  De verschillende taal-

activiteiten worden in dit hoofdstuk 

uitgebreid besproken.

3.2 tAAl
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Om dit doel te bereiken worden 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 voorlezen 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 groeien. 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 stimuleren om (vaker) naar de biblio-

theek te gaan. Na twintig weken sluiten we het voorleesseizoen op een feestelijke ma-

nier af, met een diploma voor de kinderen en een leesstimuleringspakket voor de ou-

ders. 

In 2017 vonden het 17e en 18e seizoen van VoorleesExpress Rotterdam plaats, waarbij 

er in totaal bij 300 gezinnen is voorgelezen. 

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-)scho-

len. Behalve (voor-)scholen melden ook logopediepraktijken, welzijnspartners en wijk-

teams gezinnen aan. Ten slotte gebeurt het steeds vaker dat gezinnen zichzelf aanmel-

den voor het project, omdat ze er van gehoord hebben via familie of vrienden.

Vrijwilligers zijn geworven via advertenties, mond-tot-mond reclame en flyers. Verschil-

lende vrijwilligers zetten zich meerdere seizoenen voor het project in. Daarbij zijn er 

voorlezers die bij meerdere gezinnen voorlezen, waardoor het aantal voorlezers ver-

schilt van het aantal gezinnen. Verder zetten we elk seizoen studenten van de Hoge-

school Rotterdam in, die voor hun stage bij meerdere gezinnen voorlezen. 

Als alle aanmeldingen binnen zijn worden de gezinnen en vrijwilligers aan elkaar ge- 

matcht. We proberen er altijd voor te zorgen dat de gezinnen en vrijwilligers niet te ver 

van elkaar vandaan wonen, om zo ontmoetingen binnen de wijk te bewerkstelligen. We 

vormen groepjes van 6 à 8 voorlezers en gezinnen en koppelen hier een vrijwillige coör-

dinator aan. De coördinatoren plannen de eerste gezinsbezoeken in en organiseren de 

eerste voorlezersbijeenkomst, zodat de voorlezers elkaar kunnen ontmoeten. Halver- 

wege het seizoen gaan de coördinatoren nogmaals mee naar alle gezinnen en organise-

ren zij de tweede voorlezersbijeenkomst. Ten slotte zijn zij ook bij de laatste gezinsbezoe-

ken aanwezig voor een feestelijke afsluiting en wordt tevens de laatste voorlezersbijeen-

komst georganiseerd. 

mOgeliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

-   Uitval gezinnen of vrijwilligers gedurende het project. 

  Redenen voor gezinnen om uit te vallen zijn bijvoorbeeld dat zij onverwachts verhui-

zen of langdurig naar het buitenland vertrekken. Een andere reden voor gezinnen om 

te stoppen is tijdgebrek. Het blijkt dat zij niet elke week op een vast tijdstip aanwezig 

kunnen zijn. Indien een gezin uitvalt gaan wij op zoek naar een vervangend gezin. Dit 

3.2.2. VoorleesExpress

De VoorleesExpress stimuleert het voorleesgedrag en -attitudes van ouders van kinderen van 

2 tot en met 8 jaar met (het risico op) een taalachterstand. Daarnaast beoogt dit landelijke 

project de taalomgeving bij gezinnen thuis te bevorderen. 



levert weinig moeilijkheden op, omdat we altijd gezinnen op de wachtlijst hebben 

staan. 

   De meest voorkomende reden voor vrijwilligers om te stoppen is dat zij een baan heb-

ben gevonden en hierdoor geen tijd meer hebben om ernaast nog vrijwilligerswerk te 

doen. Daarnaast komt het voor dat zij uitvallen vanwege ziekte of persoonlijke om-

standigheden. Tot nu toe lukt het in dit geval altijd om een vervangende vrijwilliger 

voor het gezin te vinden.

-  Lange wachttijden voor gezinnen.

   Steeds meer gezinnen weten ons goed te vinden, dit is positief maar zorgt tegelijker-

tijd voor erg lange wachttijden. We hebben daarom besloten om in 2018 de twee 

startmomenten (februari en september) los te laten en voorlezers en gezinnen te laten 

starten zodra hun groepje compleet is. We hopen hierdoor gezinnen sneller te mat-

chen. 

cOördiNAtOr

“de kinderen zijn nu dol op boeken en vragen hun moeder om voor 

te lezen en ook om naar de bibliotheek te gaan. Zij zijn het 

lezen echt gaan waarderen en ook echt vooruitgegaan.”

• 13 • 
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300 gezinnen

In 2017 hebben we bij 300 gezinnen het voorleestraject ingezet. Hiermee hebben we 

ons doelaantal behaald. Dit aantal is inclusief de gezinnen die deel hebben genomen 

aan het programma Meer Taal Meer Kans. In 2017 hebben er in totaal 10 gezinnen hier 

aan meegedaan. Het totaal aantal verschillende nationaliteiten dat dit jaar mee heeft 

gedaan aan de VoorleesExpress is 50, waarvan het grootste deel Turkse en Marokkaan-

se gezinnen zijn. 

324 vrijwilligers

Ook in 2017 hebben weer ontzettend veel vrijwilligers zich ingezet voor de VoorleesEx-

press. In 2017 hebben in totaal 253 vrijwilligers voorgelezen bij de 300 gezinnen. Zoals 

eerder gezegd verschilt het aantal voorlezers van het aantal gezinnen, omdat we ook 

stagiairs van de Hogeschool Rotterdam inzetten die bij meerdere gezinnen voorlezen en 

er daarnaast ook reguliere voorlezers zijn die bij meerdere gezinnen voorlezen. De voor-

lezers werden begeleid door vrijwillige coördinatoren, in totaal waren dat er 71. 

31 trainingen en bijeenkomsten

Alle vrijwilligers worden door ons getraind om zo goed mogelijk voorbereid aan de slag 

te gaan. Naast de reguliere trainingen voor vrijwilligers organiseerden 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 

boekkeuze en het leesniveau van kinderen;

-  Trainingen Interactief Voorlezen voor ouders op basisscholen;

-  Een themabijeenkomsten Interculturele Communicatie voor vrijwilligers die geïnte-

resseerd zijn in cultuurverschillen;

-  Een workshop Samenwerken met ouders, voor een groep voorlezers die nieuw mate-

riaal hebben getest om de ouderbetrokkenheid te vergoten;

-  Themabijeenkomsten verzorgd door studenten van de Hogeschool Rotterdam voor ou-

ders op basisscholen;

-  Coördinatorenevaluaties waar coördinatoren elkaar ontmoeten en ervaringen uitwis-

selen. 

resultaten
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De voorleestrajecten worden op verschillende manieren geëvalueerd. Zoals eerder ge-

zegd gaan de vrijwillige coördinatoren drie keer mee naar de gezinnen uit hun groepje. 

Zij spelen dus een hele belangrijke rol in de evaluatie van het project. Na elk gezinsbe-

zoek maken zij een verslag waarin zij aangeven hoe het met het voorlezen en de 

taalontwikkeling van de kinderen gaat. Daarnaast komen zij gedurende het voorlees-

seizoen twee keer naar kantoor voor een coördinatorenevaluatie, halverwege en na 

afloop van het seizoen. 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. Daarnaast worden vrijwilligers na afloop van elk seizoen 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 2017 de volgende inhoudelijke resultaten zijn bereikt:

-  Bij de deelnemende kinderen is gewerkt aan de taalontwikkeling, waarbij uit de eva-

luaties blijkt dat kinderen beter presteren op school, hun woordenschat is vergroot 

en zij meer leesplezier ervaren;

-  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 bezoek aan de bibliotheek gebracht 

en hebben, indien nog niet in bezit, een bibliotheekabonnement afgesloten. Hier-

door is het bibliotheekbezoek bevorderd voor kinderen en hun ouders;

-  Er zijn interculturele ontmoetingen tot stand gebracht tussen vrijwilligers en gezin-

nen, waarbij er regelmatig nog contact wordt gehouden na afloop van het voorlees-

seizoen.

Het afgelopen jaar is er een grootschalige effectmeting gestart naar de effecten van de 

VoorleesExpress in samenwerking met stichting Lezen, uitgevoerd door de Erasmus 

Universiteit. Vanaf september 2017 tot juni 2018  wordt er bij een grote groep gezinnen 

gemeten in hoeverre de VoorleesExpress bijdraagt aan de taalvaardigheid van kinde-

ren en aan het leesplezier van kinderen en hun ouders. Daarnaast wordt er gemeten in 

hoeverre de VoorleesExpress bijdraagt aan de betrokkenheid van ouders bij de taalac-

tiviteiten van hun kinderen. De resultaten van het onderzoek volgen in juni 2018.  

Verder zijn we in het najaar van 2017 gestart met een pilot omtrent het samenwerken 

met ouders. Een kleine groep apart getrainde voorlezers is gestart met het gebruik van 

de eerste versie van materiaal dat speciaal ontwikkeld is om de samenwerking met 

ouders tijdens een voorleestraject te versterken. Vanaf volgend jaar kunnen alle voor-

lezers met dit materiaal aan de slag.  

inhoudelijke resultaten
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cOördiNAtOr

“de kinderen zitten iedere week al klaar in het raamkozijn, wachtend op hun voorlezer.” 

vOOrleZer BiJ eeN geZiN wAArvAN Het 

ZOONtJe PAS SiNdS kOrt iN NederlANd iS 

Op school gaat het niet zo goed en ook 

de eerste voorleesuurtjes verliepen 

moeizaam. de voorlezer besloot om deze 

keer geen boekjes mee te nemen en op een 

andere manier contact te zoeken met hem: 

“Na 50 minuten vroeg hij ineens of ik 

ook boeken bij me had. ik zei dat ik geen 

boeken bij me had omdat ik het idee had 

dat hij de boeken niet zo leuk vond. 

toen haalde hij zijn eigen boekjes en 

begon mij voor te lezen! later kroop hij 

zelfs bij me op schoot en mocht ik voor-

lezen, wat een doorbraak. Hij vroeg z’n 

moeder om naast ons te gaan zitten en zo 

hebben we met elkaar toch nog heel ge-

zellig kunnen lezen.” 
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Het project richt zich op een brede groep volwassenen in verschillende deelgebieden 

van Rotterdam, die behoefte heeft aan laagdrempelige en praktische spreekvaardig-

heidslessen die dicht bij huis en in een ontspannen sfeer worden gegeven. TaalOnder-

onsjes biedt drie praktische en laagdrempelige 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 in de basismodule ‘Kennismaken’ om vervolgens door te stro-

men naar de vervolgmodule ‘Goed en gezond leven’ en uiteindelijk naar de derde en 

laatste module ‘Praktische zaken’. Op deze manier volgen deelnemers in een periode 

van vijftien weken dertig Nederlandse conversatielessen. Door te werken met groepen 

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 duurzaam contact met zeker 8 andere buurtbewoners en 

wordt deelname aan het maatschappelijk leven vergroot. 

Binnen TaalOnderonsjes zijn we in 2016 een samenwerking aangegaan met Zorgbelang 

en hebben we het project ‘Weet u wat u slikt?’ ontwikkeld. Dit project wordt in paragraaf 

3.2.4. uitgebreid toegelicht. 

HOe verliePeN de ActiviteiteN? 

Om de modules van TaalOnderonsjes uit te kunnen voeren zijn taalvrijwilligers en deel-

nemers nodig. Voor de werving van de taalvrijwilligers hebben we gebruik gemaakt van 

social media, advertenties en flyers, waarmee we voldoende kandidaten hebben gevon-

den. Deze mensen hebben een training gevolgd, waarbij aandacht is besteed aan het 

klassikaal lesgeven en de verschillende taalniveaus. 

De deelnemers worden bij ons aangemeld door verschillende welzijnspartijen in Rotter-

dam, zoals Zowel! Delfshaven en DOCK. Met deze partijen werken wij ook samen wat 

betreft het vinden van locaties voor de lessen.

Daarnaast worden ook deelnemers aangemeld via het project SamenDoorSamen. Zodra 

de werving rond is en een geschikte locatie is gevonden, delen wij de deelnemers en 

taalvrijwilligers in bij de modules. 

Voor de conversatielessen wordt materiaal gebruikt wat wij zelf hebben ontwikkeld. 

Voor 3 groepen hebben we echter gebruik gemaakt van overig materiaal, zoals de me-

thode Succes! van stichting Lezen en Schrijven en de methode Spreektaal van stichting 

Het Begint Met Taal. Voor deze groepen bleek het materiaal van TaalOnderonsjes of van 

‘Weet u wat u slikt?’ niet toereikend, bijvoorbeeld doordat deelnemers beschikten over 

een te hoog of te laag taalniveau.

Er zijn in 2017 40 modules TaalOnderonsjes uitgevoerd. 13 modules zijn specifiek afge-

stemd op de behoefte in Rotterdam om de Nederlandse taalbeheersing te verbeteren op 

het vlak van correct medicijngebruik.

De modules zijn uitgevoerd in vijf verschillende Rotterdamse deelgebieden: Prins Alex-

ander, Feijenoord, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk en Charlois. Voor alle deelnemers 

geldt dat zij aan het einde van een module uit handen van de taalvrijwilligers een bewijs 

3.2.3. TaalOnderonsjes 

Onder de projectnaam TaalOnderonsjes organiseert Hoedje van Papier laagdrempelige conversatielessen met als doel om 

de spreekvaardigheid in het Nederlands te bevorderen. 



van deelname ontvingen, waarmee het harde werken werd beloond en deelname aan 

een volgende module of vervolgactiviteit werd gestimuleerd. 

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

-   Werving en training

  Naast bovenstaande 40 modules zijn nog 31 extra groepen uitgevoerd in opdracht van 

Zorgbelang Zuid-Holland. Over deze samenwerking zal later meer uitleg worden gege-

ven. Hiermee kwam het totaal aantal uitgevoerde modules in 2017 uit op 71 groepen. 

We zijn trots dat we dit hoge aantal groepen hebben gerealiseerd, maar de realisatie 

was ook een uitdaging voor het team. 71 taalgroepen vraagt om een groot aantal taal-

vrijwilligers, waardoor we flink moesten investeren in het werven en trainen van nieu-

we vrijwilligers. Door actieve werving, onder andere door middel van advertenties, 

social media en flyeracties, zijn we erin geslaagd voldoende vrijwilligers te vinden. 

- Spreiding modules

    Daarbij heeft het merendeel van de uitvoer van deze groepen plaats gevonden in de 

tweede helft van 2017, waardoor de groepen niet evenredig over het jaar zijn ver-

spreid. Door middel van een goede planning zijn alle groepen opgestart en afgerond, 

maar voor volgend jaar heeft een betere spreiding van de groepen de voorkeur. 

• 18 • 
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-  Uit de metingen van het taalniveau is naar voren gekomen dat het overgrote deel 

van de deelnemers aan het eind 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;

-  Door deelname aan TaalOnderonsjes doen de deelnemers nieuwe contacten op. Niet 

alleen tussen deelnemers onderling, maar ook tussen deelnemers en vrijwilligers 

ontstaan bijzondere relaties; 

-  De deelnemers kruipen uit hun schulp, maken plezier en zijn dankbaar voor de ken-

nis die ze opdoen. De deelnemers geven zelf aan met meer vertrouwen bij gesprek-

ken met instanties zoals het UWV of de Belastingdienst te zitten, omdat ze meer 

Nederlandse woorden kennen; 

-  Er zijn taalgroepen uitgevoerd in samenwerking met een nieuwe partner, namelijk 

basisscholen;

-  Een zomerschool en avondschool voor statushouders zijn opgezet in samenwerking 

met het project SamenDoorSamen;

-  TaalOnderonsjes module 3 ‘Praktische zaken’ is doorontwikkeld en herschreven.

-  Door middel van een train-de-trainer cursus zijn twee medewerkers van Hoedje van 

Papier opgeleid om training aan vrijwilligers te geven;

-  Dit jaar is voor het eerst geëxperimenteerd met het aanbieden van cursussen in de 

zomermaanden. Dit is een succes gebleken voor de mensen die niet de mogelijkheid 

hebben om op vakantie te gaan of hun vakantie buiten het hoogseizoen plannen.

inhoudelijke resultatenresultaten
Zoals gezegd was het doel in 2017 om 40 modules TaalOnderonsjes uit te voeren. Hier-

mee wilden we 320 tot 480 cursisten, waarvan 180 unieke deelnemers, bereiken. De 

verdeling van de 40 groepen over de verschillende modules was als volgt:

Voor de uitvoer van deze modules zijn 31 verschillende taalvrijwilligers ingezet. In on-

derstaande tabel staat overzichtelijk weergegeven welke aantallen we hebben behaald: 

Aantal 

uitgevoerd

11

7

6

13

3

40

Aantal 

deelnemers

91

47

36

164

23

361

Unieke 

deelnemers

91

14

21

156

17

299

Module

1 Kennismaken

2 Goed en gezond leven

3 Praktische zaken

4 Weet u wat u slikt?

Overig

Totaal

40

361

299

31

4

5

Aantal taalmodules uitgevoerd

Aantal deelnemers 

Aantal unieke deelnemers 

Aantal taalvrijwilligers ingezet

Aantal trainingen voor vrijwilligers georganiseerd

Aantal deelgebieden
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tAAlvriJwilliger ireNe

“een man van middelbare leeftijd afkomstig uit china heeft alle drie zijn bewijzen 

van deelname ingelijst en opgehangen, zo trots was hij op zichzelf!”

tAAlvriJwilliger clAudiA NA AflOOP vAN 3 mOduleS tAAlONderONSJeS

“twee deelneemsters wonen al jaren in dezelfde flat. Zij kenden elkaar van gezicht, 

maar hadden geen contact. door de taallessen groeten zij elkaar nu altijd en hebben 

ze samen gekookt om allerlei lekkers te bereiden voor de laatste les.”
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‘Weet u wat u slikt?’ heeft als doel het bevorderen van therapietrouw onder laaggeletter-

de Rotterdammers. Therapietrouw, oftewel correct medicijngebruik en het opvolgen 

van het advies van arts of apotheker, kan in gevaar komen wanneer gebruikers van me-

dicijnen de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voor hen is het moeilijk informatie 

over het gebruik en de werking van medicijnen tot zich te nemen, omdat ze de uitleg van 

een arts of apotheker niet goed begrijpen of de bijsluiter en het etiket niet kunnen lezen. 

Het traject bestond voor de deelnemers aan ‘Weet u wat u slikt?’ uit 11 groepsbijeen-

komsten van 12 tot 15 personen per groep. 

Tijdens de eerste zes bijeenkomsten werd door middel van taalles de woordenschat 

gericht op medicijngebruik en gezondheid uitgebreid. De deelnemers oefenden tijdens 

de taallessen met veel voorkomende woorden en begrippen, het lezen van etiketten en 

het voeren van gesprekken met artsen en apothekers. De taallessen werden gegeven 

door een combinatie van NT2 docenten en taalvrijwilligers. De laatste 5 bijeenkomsten 

waren voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven door studenten geneeskunde, verpleeg-

kunde of farmacie en door apothekers en huisartsen uit de buurt. Bij de voorlichtingen 

was ook een vrijwilliger aanwezig om het groepsproces te bewaken en indien nodig een 

vertaalslag te maken van de student naar de deelnemers. Tijdens deze voorlichtingen 

werd inhoudelijk over medicijngebruik en gezondheid gepraat en konden de deelne-

mers vragen stellen over hun eigen medicijnen. 

HOe verliePeN de ActiviteiteN?

Na het succes van ‘Weet u wat u slikt?’ in Feijenoord in 2016 is het project in 2017 uitge-

voerd in de deelgebieden Delfshaven en Charlois. stichting Hoedje van Papier was bin-

nen dit project verantwoordelijk voor de werving, training en begeleiding van taalvrijwil-

ligers en docenten Nederlands als tweede taal (NT2), de verzorging van les- en 

cursusmaterialen, de planning en begeleiding van de groepen en de coördinatie van het 

dagelijkse verloop van het project. 

‘Weet u wat u slikt?’ werd afgesloten met zowel in Delfshaven als in Charlois een feeste-

lijke slotbijeenkomst voor alle betrokkenen. Deelnemers, vrijwilligers, studenten, huis-

artsen, apothekers en de organiserende partijen waren aanwezig om gezamenlijk terug 

te kijken op het project, ervaringen te delen en te genieten van een hapje, drankje en 

muziek. ‘Weet u wat u slikt?’ was, wederom, zeer succesvol en het project wordt door 

velen als waardevol en noodzakelijk gezien. Deelnemers, vrijwilligers, docenten, studen-

ten, huisartsen en apothekers hebben aangegeven dat deelname aan dit project heeft 

geleid tot meer kennis over gezondheid en bewuster gebruik van eigen medicijnen on-

der de deelnemers.

Aan het einde van de cursus ontvingen alle deelnemers uit handen van de taalvrijwilli-

gers een bewijs van deelname, waarmee het harde werken werd beloond. Ook ontvin-

gen de deelnemers een USB stick met daarop een educatieve animatiefilm. De animatie-

3.2.4 ‘Weet u wat u slikt?’  

In 2016 voerde Hoedje van Papier in samenwerking met een aantal andere organisaties en gefinancierd door de 

gemeente Rotterdam het taalproject ‘Weet u wat u slikt?’ uit in het Rotterdamse deelgebied Feijenoord. Na het 

succes van de pilot in 2016 is besloten voor 2017 opnieuw een samenwerking aan te gaan. 
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film werd ingesproken door geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en herhaalde een samenvatting van de lesstof. Deze video dient als verster-

king en ondersteuning van het lesmateriaal en maakt het mogelijk dat de deelnemers 

ook op een later tijdstip de lesstof kunnen ophalen. 

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

-  Tijdsdruk

  De deelnemersaantallen van ‘Weet u wat u slikt?’ waren ambitieus en de periode 

waarin het project moest worden uitgevoerd was kort. De start van de Ramadan en de 

zomervakantie maakten de periode om het project uit te voeren korter dan we van te-

voren hadden ingeschat. Dit bracht de nodige tijdsdruk met zich mee. We hebben dit 

geprobeerd te ondervangen door een goede planning aan te houden en de groepen zo 

goed mogelijk te verdelen over de periode. Dit is grotendeels geslaagd en het doel om 

alle groepen voor de kerstvakantie af te ronden is behaald. Wel hebben we een aantal 

aanpassingen moeten doen om de doelen te behalen in de vastgestelde periode. Zo 

heeft een aantal groepen een taalles of voorlichting minder gevolgd, omdat niet alle 

lessen nog voor de kerstvakantie georganiseerd konden worden. 

- Het aantal vrijwilligers per groep

  In het projectplan gaan we uit van 1 NT2 docent en 2 taalvrijwilligers per groep van 12 

tot 15 deelnemers. Ook zijn we uitgegaan van een spreiding van de groepen, waar-

door vrijwilligers en docenten op meerdere groepen kunnen worden ingezet. De korte 

periode en late start van sommige groepen had tot gevolg dat veel groepen tegelijker-

tijd werden uitgevoerd, waardoor onvoldoende vrijwilligers beschikbaar waren. Hier-

om hebben we besloten vanaf oktober 1 vrijwilliger en 1 NT2 docent per groep in te 

delen. Dit bleek niet bezwaarlijk, omdat vrijwilligers en docenten aangaven dat dit 

voldoende was voor een goede uitvoer van de taallessen. Een andere aanpassing had 

betrekking op de inzet van huisartsen en apothekers. Volgens het projectplan zouden 

van de 5 inhoudelijke voorlichtingen 4 voorlichtingen worden gegeven door studen-

ten en 1 door een huisarts of apotheker. Doordat veel groepen tegelijkertijd werden 

uitgevoerd waren onvoldoende meewerkende apothekers en huisartsen beschikbaar 

om alle voorlichtingen in te vullen. Dit is opgelost door deze groepen een extra voor-

lichting door een student aan te bieden. 

tAAlvriJwilliger ireNe

“Ongeveer halverwege werd de les door één 

van de deelnemers onderbroken. Ze wilde nog 

eens benadrukken hoe blij ze met mij was, 

hoe duidelijk en langzaam ik zinnen uit-

sprak en hoeveel ze van mij leerde. maar 

toen, alsof ze het afgesproken hadden, 

gingen de andere deelnemers ook vertellen 

wat ze allemaal geleerd hadden en hoe blij 

ze met mij waren. Heel leuk dat ze dat zelf 

zo goed mogelijk onder woorden probeerden 

te brengen en dat ook durven zeggen.” 
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-  Deelnemers hebben een grotere woordenschat op het gebied van gezondheid en 

medicijngebruik ontwikkeld;

-  Deelnemers hebben meer inhoudelijke kennis over gezondheid en (eigen) medicijn-

gebruik ontwikkeld;

-  Door de voorlichting van een huisarts of apotheker is de drempel om naar de huis-

arts of apotheek te gaan voor de deelnemers verlaagd en wordt een bezoek aan de 

huisarts of apotheek  in de toekomst bewuster gemaakt;

-  Studenten geneeskunde, verpleegkunde en farmacie hebben meer inzicht in de situ-

atie van hun toekomstige patiënten ontwikkeld;

-  Huisartsen en apothekers zijn zich bewuster geworden van de situatie van hun pati-

enten en de moeilijkheden die een taalbarrière met zich mee brengt, zowel voor de 

medisch professional als voor de patiënt;

-  Hoedje van Papier heeft twee trainingen voor vrijwilligers georganiseerd;

-  Hoedje van Papier heeft in samenwerking met Zorgbelang Zuid-Holland en Zorgim-

puls een informatiebijeenkomst voor huisartsen en apothekers georganiseerd;

-  Hoedje van Papier heeft twee kick-off bijeenkomsten georganiseerd, waarbij alle be-

trokken partijen geïnformeerd werden over het project ‘Weet u wat u slikt?’;

-  Hoedje van Papier heeft samen met de andere betrokken partijen twee feestelijke 

slotbijeenkomsten georganiseerd. 

inhoudelijke resultaten

In de periode van augustus tot en met december 2017 hebben in Delfshaven 305 cursis-

ten deelgenomen en in Charlois 200 cursisten verdeeld over in totaal 44 groepen. De 

lessen hebben plaatsgevonden op 16 verschillende locaties, waaronder Huizen van de 

Wijk, basisscholen, culturele centra en moskeeën.

Voor de uitvoer van de 44 groepen zijn door Hoedje van Papier 28 verschillende taalvrij-

willigers en 16 NT2 docenten ingezet. Alle aantallen staan in onderstaand schema over-

zichtelijk weergegeven: 

resultaten

44

305

200

297

200

28

16

28

13

3

9

10

Aantal groepen

Aantal deelnemers in Delfshaven

Aantal deelnemers in Charlois

Aantal unieke deelnemers in Delfshaven

Aantal unieke deelnemers in Charlois

Aantal taalvrijwilligers ingezet

Aantal NT2 docenten ingezet

Aantal geneeskundestudenten ingezet

Aantal verpleegkundestudenten ingezet

Aantal farmaciestudenten ingezet

Aantal meewerkende huisartsen

Aantal meewerkende apothekers
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deelNemer vAN ‘weet u wAt u Slikt?’ iN delfSHAveN Over geNeeSkuNdeStudeNt JAN

“Jan zorgt voor een fijne sfeer, daarom durf ik veel vragen te stellen. Hij kan 

duidelijk uitleggen en gebruikt ook veel gebaren, dat is fijn! ik denk dat Jan een 

hele goede dokter wordt!” 

tAAlvriJwilliger JOHAN

“gebaseerd op de vragen die door deelnemers worden gesteld ben ik van 

mening dat de lessen van ‘weet u wat u slikt?’ bijdragen aan een 

betere bewustwording in medicijngebruik en de gevolgen bij verkeerd 

gebruik. Ook de communicatie naar de arts en apotheker zal denk ik 

beter gaan in de toekomst.”
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3.3.1. Algemeen

De projecten die onder Tools vallen 

hebben als uitgangspunt de deelne-

mer de instrumenten aan te reiken 

om mee te kunnen doen in de maat-

schappij. In 2017 is dit op diverse 

gebieden gebeurd, waaronder digi-

tale vaardigheden, werkbegeleiding 

en toekomsttrainingen.

3.3 tOOlS
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De doelstellingen van Computerwijk zijn:

•	 	Door	het	aanbieden	van	computercursussen	de	kennis	over	en	het	gebruik	van	computers	

vergroten, teneinde digibetisme tegen te gaan;

•	 	Het	met	de	computercursussen	aanleren	van	praktische	toepassingen	om	deze	in	te	zet-

ten voor onder andere het vinden van (on)betaald werk, verzorgen van de eigen (finan- 

ciële) administratie, contact onderhouden met anderen, persoonlijke ontwikkeling en on-

dersteunen van schoolgaande kinderen, waardoor de zelfredzaamheid en de actieve 

deelname van de deelnemers binnen de samenleving wordt vergroot;

•	 	Door	het	aanbieden	van	computercursussen	op	wijkniveau	en	door	de	inzet	van	vrijwillige	

docenten het met elkaar in contact brengen van verschillende wijkbewoners om daarmee 

versterking van de sociale cohesie op wijkniveau te realiseren;

•	 	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,	organisa-

torisch en maatschappelijk vlak waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

HOe verliePeN de ActiviteiteN?

Binnen de uitgevoerde cursussen hebben wij diverse successen geboekt. De succesvolle pilots 

met de Bibliotheek Rotterdam en SamenDoorSamen die in 2016 zijn gestart hebben in 2017 

een vervolg gekregen en zijn verder uitgebouwd naar andere deelgebieden in Rotterdam. 

Samen met de Bibliotheek Rotterdam hebben we op meerdere locaties basiscursussen ge-

organiseerd, specifiek voor AOW gerechtigden. De ouderen die de cursus hebben gevolgd 

zijn positief en krijgen vervolgens de mogelijkheid om door te stromen binnen het bestaan-

de aanbod van de Bibliotheek. 

De cursussen die in samenwerking met SamenDoorSamen worden georganiseerd zijn dit jaar 

verder ontwikkeld. Per groep werd er bekeken wat het taalniveau was en werd er besloten of 

een aanvullende tolk nodig was. Tijdens de cursussen waarbij een tolk aanwezig is geweest is 

de koppeling tussen de moedertaal van de statushouder met de Nederlandse taal gemaakt. 

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

Ondanks dat de vraag naar Computerwijk onverminderd groot is, bleek ook in 2017 dat de 

grootste moeilijkheden lagen bij de financiële dekking. Bij het schrijven van het projectplan 

hebben wij rekening gehouden met het feit dat een aantal fondsen het beleid hanteert maxi-

maal 3 jaar te ondersteunen en dat hierdoor Computerwijk in 2017 niet meer in aanmerking 

zou komen. Onze inspanningen om gesprekken te voeren met instellingen met als doel dat 

zij Computerwijk zouden ‘inkopen’ is voor veel instellingen niet haalbaar. Dit komt enerzijds 

door bezuinigingen binnen deze instellingen en anderzijds is er door de aanbestedingen bij 

de instellingen niet bekend wat de lange termijn zal brengen. Ondanks dat Hoedje van Pa-

pier met beide feiten rekening heeft gehouden heeft het er helaas toch toe geleid dat we de 

begroting bij hebben moeten stellen van 35 cursussen naar 31 cursussen. Ondanks de ver-

laging van het aantal cursussen is er wel het verwachte aantal cursisten ingepland. 

3.3.2. Computerwijk   

Computerwijk is bedoeld voor mensen die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om goed te kunnen 

functioneren in de Nederlandse maatschappij. Naast kennisontwikkeling is er tijdens de cursus ook ruimte voor het 

tot stand brengen en verstevigen van sociale cohesie op wijkniveau. 
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-  Uit de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat het overgrote deel van de cursisten 

zeer tevreden is over de computerlessen. De deelnemers vinden de lesboeken dui-

delijk en overzichtelijk, de sfeer binnen de cursusgroep goed en ze zijn heel tevreden 

over de kennis van de docenten;

-  De cursisten kunnen na afloop van de cursus zelfstandig met een computer over-

weg;

-  De vrijwillige docenten geven aan dat de cursisten erg leergierig zijn. Ze stellen veel 

vragen en worden gemotiveerd door directe resultaten;

-  De cursisten hebben (meer) zelfvertrouwen doordat zij beter mee kunnen draaien in 

de digitale wereld;

-  Er ontstaan nieuwe contacten, wat weer zorgt voor ontwikkeling op sociaal vlak. De 

cursisten geven aan dat het leren hoe je moet e-mailen een verrijking is, zo kunnen 

zij bijvoorbeeld contact onderhouden met familie in het buitenland;

-  Er is een aanzet gemaakt tot ontwikkeling van een aangepaste methodiek voor het 

tegengaan van digibetisme bij senioren;

-  Dit jaar is voor het eerst geëxperimenteerd met het aanbieden van cursussen in de 

zomermaanden. Dit is een succes gebleken voor de mensen die niet de mogelijkheid 

hebben om op vakantie te gaan of hun vakantie buiten het hoogseizoen plannen.

inhoudelijke resultatenresultaten

31

290

244

24

7

Aantal cursussen uitgevoerd

Aantal deelnemers 

Aantal unieke deelnemers 

Aantal docenten ingezet

Aantal deelgebieden
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curSiSt AySe ekici

“de docenten en het materiaal zijn een dikke 10! de docenten hebben zoveel geduld met ons en 

leggen iets zo vaak uit totdat wij het goed begrijpen. tijdens de lessen leren wij genoeg 

dingen die handig zijn voor ons. Hopelijk kunnen jullie meer mensen helpen, zoals het mij 

heeft geholpen.”

dOceNt JAN-willem vAN der NAt 

“Het is leuk om je eigen kennis over te mogen brengen op anderen waardoor je ze een stukje verder kunt helpen. Naast 

het opdoen van meer computervaardigheden, merk je in de groepen vrij gauw dat de sociale contacten worden versterkt. 

door computerwijk ontmoet ik zelf ook een zeer gevarieerde groep rotterdammers waar ik mee moet samenwerken.” 

dOceNt lAureNS vAN meeNeN 

“laatst kwam ik een oud cursist 

tegen, die eerst erg bang achter 

de computer zat, maar tijdens de 

cursussen had hij redelijk veel 

geleerd. Nu vertelde hij mij dat 

hij regelt tegenwoordig alle 

gemeentelijke en financiële 

zaken voor hem en zijn vriendin 

regelt op de computer. dus ik 

kan zeggen: missie geslaagd!”
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Hierbij zetten we in het bijzonder in op het verkleinen van de kloof tussen statushouders 

en de maatschappij. Iedereen die zijn thuis ontvlucht is, hier nieuw komt en de taal niet 

kent, staat op afstand. Wij willen helpen die afstand op sociaal, persoonlijk en maat-

schappelijk gebied te overbruggen. Dit doen wij door:

-  Op persoonlijk vlak bij te dragen aan een optimale zelfredzaamheid binnen de eigen 

mogelijkheden van de statushouder;

-  Op sociaal vlak bij te dragen aan bestendige en gelijkwaardige sociale relaties binnen 

en buiten het eigen netwerk;

-  Op maatschappelijk vlak bij te dragen aan een meer genuanceerde beeldvorming om-

trent zowel de statushouders als de ontvangende samenleving. 

 We richten ons daarbij met name op:

-  Het aanleren van aanvullende vaardigheden die van belang zijn om te kunnen participeren;

-  Activiteiten die ondersteunen bij de oriëntatie en mogelijke toetreding tot de arbeidsmarkt;

-  Mogelijkheid tot deelname aan sociale en ontspannende activiteiten, waarbinnen het 

oefenen van de taal, ontmoeting en netwerkontwikkeling centraal staan;

-  Activiteiten die erop gericht zijn het draagvlak in hun woonomgeving te vergroten. 

HOe verliePeN de ActiviteiteN?

De methode SamenDoorSamen zetten wij nu ruim anderhalf jaar in voor de begeleiding 

van statushouders in Rotterdam. Er wordt ingezet op één op één begeleiding door maat-

jes, aangevuld met diverse groepsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van diverse 

vaardigheden en het opbouwen van een stevig sociaal netwerk. Via een concreet stap-

penplan en aan de hand van een speciaal op maat ontwikkelde zelfredzaamheidmatrix, 

identificeren wij de behoeften van de deelnemers op diverse leefdomeinen en stellen wij 

op maat een programma samen.

Kort samengevat, worden bij de methode de volgende stappen gehanteerd:

•	 	De	statushouder	wordt	bij	ons	aangemeld	of	meldt	zichzelf	aan	en	krijgt	een	persoon-

lijk intakegesprek met een van onze professionals;

•	 	Samen	wordt	een	mindmap	gemaakt	om	de	situatie	in	beeld	te	brengen.	Hierbij	wor-

den 7 domeinen van zelfredzaamheid in kaart gebracht: Nederlandse taal, werk en 

opleiding, dagbesteding en vrije tijd, sociaal netwerk, huisvesting, financiën en gees-

telijke gezondheid.

•	 	Een	groot	gedeelte	van	de	statushouders	neemt	vervolgens	deel	 aan	een	9	weken	

durende toekomsttraining. Uit deze toekomsttraining vloeit een op maat gemaakt in-

dividueel toekomstplan voort; 

•	 	Dit	toekomstplan	wordt	tot	uitvoering	gebracht	onder	begeleiding	van	een	door	ons	

intensief getraind en begeleid vrijwillig maatje;

•	 	De	statushouder	neemt	vervolgens	gedurende	6	tot	9	maanden	deel	aan	een	aantal	

specifiek op hem van toepassing zijnde trainingen, workshops, cursussen en andere 

activiteiten om zich te kunnen ontwikkelen binnen de domeinen van de zelfredzaam-

heidmatrix die voor hem of haar van belang zijn;

•	 	Na	afronding	van	dit	programma	streven	wij	ernaar	dat	de	statushouder	uitstroomt	

naar betaald werk, vrijwilligerswerk, een opleiding of anderszins relevante dagbeste-

3.3.3. SamenDoorSamen   

We beogen met het project SamenDoorSamen een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere integratie van status-

houders in Rotterdam, zodat iedere Rotterdammer de kans krijgt om op een gelijkwaardige manier mee te doen in de stad. 
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ding die bij de persoon past. In alle gevallen streven wij naar een verbetering binnen 

de verschillende domeinen van de zelfredzaamheidmatrix die op de statushouder van 

toepassing zijn.

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

-  Uitstel activiteiten

  2017 is een hectisch jaar geweest. Er is heel veel gebeurd en we zijn trots op alle positieve 

resultaten die we hebben behaald. Naast de reeds succesvolle activiteiten zijn er ook veel 

nieuwe programmalijnen ontwikkeld en is de interne organisatie gestroomlijnd. 

  We hebben echter niet alle activiteiten dit jaar kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de 

workshop ‘Ondernemen’.  We zijn wel begonnen met het leggen van contacten en het 

opzetten van een structuur om statushouders goed te begeleiden op dit vlak. In 2018 

zullen wij meer activiteiten gaan starten rondom zelfstandig ondernemen. Wij hebben 

gemerkt dat onze deelnemers die in 2017 de toekomsttraining hebben gedaan nog 

niet toe waren aan dit onderwerp, omdat er vaak eerst nog andere stappen gezet 

moesten worden. Wij hebben ons daarom in 2017 eerst gericht op activiteiten die fo-

cussen op ontwikkeling van de taal en computervaardigheden, maar ook activiteiten 

die zich meer richten op toeleiding naar loondienst.

- Werkwijze

  Enkele activiteiten hebben we op een andere manier ingestoken dan in eerste instantie 

gepland was. Zo hebben we bijvoorbeeld in plaats van bedrijfsbezoeken en meeloop-

dagen job- en studiecoaches ingezet, die op individuele basis deelnemers ondersteu-

ning bieden bij het vinden van werkervaringsplekken, stages, betaald werk of studie. 

We merken dat deze individuele aanpak zorgt voor een gerichtere koppeling tussen 

het bedrijfsleven en opleidingsinstituten aan de ene kant en de individuele deelne-

mers aan de andere kant. Hierdoor kan op individuelere basis ook gewerkt worden aan 

de ontwikkeling van eventuele vaardigheden en/of kennis die nog ontbreekt.

- Werkdruk

  Binnen het team van SamenDoorSamen is één werknemer gedurende een aantal 

maanden uitgevallen, waardoor de werkdruk op het team is gegroeid. Een aantal acti-

viteiten is intern of door externe krachten overgenomen; andere activiteiten hebben 

we besloten uit te stellen naar 2018.

Activiteiten op persoonlijk vlak:

resultaten

Activiteit Aantal   Aantal

 cursussen/workshops   deelnemers

Activiteiten op het gebied van levensvaardigheden, opleiding en werk

Maatjestrajecten   119

Toekomsttraining 2  29

Computerwijk 9  50

TaalOnderonsjes 9  98

Workshop CV maken en solliciteren 5  36

Naar open dag van een opleiding   8

Begeleiding door een jobcoach   15

Begeleiding door een studiecoach   3

Workshop financiële administratie   10

Activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, taalontwikkeling en persoonlijk welzijn

Kookworkshop 2  25

Zangkoor 2  25
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Activiteiten op maatschappelijk vlak:

Activiteit/evenement Aantal  

 deelnemers

Portret RESPECT filmproject 4

Mediaworkshop fact checker krant 12

FunX uitzending 1

Aantallen vrijwilligers:

In totaal zijn er 274 unieke deelnemers actief geweest binnen activiteiten van het project.

Vrijwillige maatjes  71

Vrijwillige coördinatoren  4

Vertalers   4

Taalcoaches   4

Aantallen trainingen/intervisies:

Basistraining vrijwilligers     2

Vrijwilligerstraining financiën    2

Vrijwilligerstraining vroeg signalering en 

doorverwijzing bij psychosociale problematiek  1

Intervisies      2

Activiteit/evenement Aantal  

 deelnemers

Feyenoord-wedstrijd 103

Sportdag 20

Voetbalworkshop 10

Mindspring workshop 2

Buurtonderonsjes 30

Gastgezinnen 9

Arab Film Festival 35

Theatervoorstellingen  62

Filmpremière ‘In Procedure’ 20

Kerstevenement 102

Kerstfilm 7

Activiteiten op sociaal vlak:
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Dankzij deelname hebben de deelnemers aan SamenDoorSamen belangrijke stappen 

kunnen zetten op verschillende leefdomeinen binnen de zelfredzaamheidmatrix:

-  Nederlandse taal: in de maatjestrajecten vindt een minimale stijging van 1 stap in de 

zelfredzaamheidmatrix plaats en een gemiddelde van 1,5 stap. Dat betekent dat 70% 

van de deelnemers aan de maatjestrajecten bij afronding voldoende zelfredzaam is en 

over het inburgeringsniveau beschikt. Meer dan de helft van de maatjes neemt deel 

aan activiteiten gericht op extra ondersteuning bij het aanleren van de taal, zoals onze 

conversatielessen of een taalcafé. Daaraan merken wij dat de deelnemers erg gemoti-

veerd zijn om hun taalniveau te verbeteren. 

-  Werk & Opleiding: 46 deelnemers zijn dankzij het project geholpen aan vrijwilligers-

werk, betaald werk of een werkervaringsplek en hebben de stap gezet naar voldoende 

zelfredzaam of volledig zelfredzaam. We zijn hier erg trots op, omdat nagenoeg alle 

deelnemers starten zonder betaald werk en 70% zelfs zonder opleiding of ervaring die 

aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt.

-  Dagbesteding: binnen de maatjestrajecten zien we een stijging van gemiddeld 1,5 stap 

op de matrix. Dit houdt in dat deelnemers zonder dagbesteding na afronding van het 

maatjestraject een geregeld dagritme hebben met op regelmatige basis sociale activi-

teiten, hobby’s of sport.

-  Sociaal netwerk: ook hier worden goede resultaten behaald. Nagenoeg alle deelne-

mers stijgen 2 tot 3 stappen op de matrix. Dit houdt in dat zij aan de start van het tra-

ject vaak geen contacten hebben met Nederlanders en na afronding geregeld contact 

hebben met zowel landgenoten als Nederlanders via deelname aan activiteiten, eve-

nementen, sport en vrijwilligerswerk. 

-  Financiën: er is in 2017 een opzet gemaakt voor trainingen op dit vlak. Daarbij wordt 

met name aandacht besteed aan kennis van budgettering, financiële administratie, 

toeslagen en verzekeringen. In 2017 hebben de eerste deelnemers zich aangemeld, 

maar zij hebben de eerste trainingen nog niet afgerond. De resultaten hiervan zullen 

dus met name in 2018 zichtbaar worden. In 2018 zal dit onderdeel nog meer worden 

geïntegreerd in de projecten. In 2017 hebben we bovendien op dit vlak nauw samen-

gewerkt met VluchtelingenWerk. Zo zijn 10 deelnemers door ons doorverwezen naar 

de budgettrainingen van VluchtelingenWerk. Hier hebben zij met name de kennis en 

vaardigheden opgedaan om hun administratie op orde te houden en om te budgette-

ren. Ook hebben zij meer inhoudelijke kennis opgedaan voor wat betreft de financiën 

en regelingen daaromtrent. 

-  Geestelijke gezondheid: Alle vrijwilligers krijgen een training aangeboden op 

vroeg-signalering bij psychosociale problematiek en doorverwijzing. Dit wordt verder 

ontwikkeld in 2018. Bij acute problematiek (score A op de zelfredzaamheidmatrix) ver-

wijzen wij altijd door en bij een startscore van B of C vragen wij aan de vrijwilligers om 

hier rekening mee te houden en een oogje in het zeil te houden. Wij blijven hier na-

tuurlijk op terug komen bij elke evaluatie en bij de afronding. We zien wel dat groei op 

dit punt samenhangt met de andere deelgebieden, dus bij groei in taal en werk en 

opleiding dan wordt dit punt meer bespreekbaar.

inhoudelijke resultaten
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deelNemer Over ONS PrOJect

“vanaf het moment dat ik met jullie in contact 

kwam, is mijn leven in Nederland gestart.”

grAPPige OPmerkiNg deelNemer tiJdeNS de tOekOmSttrAiNiNg

“in Nederland leer je als eerst het woord ‘Alsjeblieft’. in het AZc zeiden ze dat bijvoorbeeld altijd als we 

een bord eten kregen. wij dachten daarom dat Alsjeblieft de naam was van een bepaald gerecht.”

deelNemer AAN ONS PrOgrAmmA

“voordat ik met SamendoorSamen 

begon, was ik een beetje teleur-

gesteld. ik had geen plan voor 

mijn toekomst, maar later was ik 

blij want ik heb veel dingen 

door SamendoorSamen geleerd. ik 

heb nu een goed toekomstplan en 

een prachtig cv. ik kon ook als 

vrijwilliger bij stichting 

Hoedje van Papier gaan werken. 

ik vind dit project heel goed 

voor nieuwe mensen, want zij 

kunnen door SamendoorSamen 

belangrijke dingen leren en 

informatie krijgen. ik ben blij 

want ik was een deelnemer in dit 

project en later vrijwilliger in 

ditzelfde project.”
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Hierbij werd de behoefte per leerling afgestemd met de leerkracht. Daarnaast hielpen 

de leerkrachten met huiswerk. Tijdens de Colleges op Zondag kregen de leerlingen de 

individuele aandacht die zij op school niet altijd kregen.

Tot de zomervakantie werd er aan gemiddeld 41 kinderen lesgegeven door 9 docenten, 

inclusief invalkrachten. 

Na de zomervakantie zijn wij niet verder gegaan met dit project. We hebben aan de 

Pendrecht Universiteit geadviseerd dat het beter is als zij het project zelfstandig voort-

zetten. Colleges op Zondag is in vergelijking met de andere projecten van Hoedje van 

Papier zeer klein. Dit zorgt ervoor dat het bereik niet groot is. Na de zomervakantie is 

de Pendrecht Universiteit dan ook zelfstandig begonnen met het organiseren van het 

project.

3.3.4. Pendrecht Universiteit     

De Colleges op Zondag, die in 2014 zijn gestart, hebben ook in 2017 tot aan de zomervakantie 

plaatsgevonden. Op deze zondagen werden extra lessen taal, rekenen en studievaardigheden aan-

geboden aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen uit de wijk Pendrecht. 

dOceNt timON de Bel

“Het is leuk om te zien dat de kinderen 

erg enthousiast en leergierig zijn. Ze 

doen actief mee en willen graag hun 

mening laten horen. Je zou niet gauw 

verwachten dat er kinderen zijn die graag 

op een zondag naar school willen om meer 

te leren!”
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3.4.1. Algemeen

Binnen deze pijler richten wij ons op 

het ontwikkelen van de talenten van 

onze doelgroepen. Een belangrijke 

partner is stichting Het Vergeten 

Kind. Samen met hen verzorgen wij 

gedurende het gehele jaar activitei-

ten voor kinderen en jongeren  

om hen een gezicht en een stem te 

geven. 

Ook de samenwerking met Pameijer 

werd in 2017 voortgezet. Hoedje 

van Papier verzorgde dit jaar weder-

om de redactie van PameijerTV. De 

verschillende activiteiten worden 

hieronder toegelicht. 

3.4 tAleNteN
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Het welzijn van deze kinderen wordt door Het Vergeten Kind op verschillende manieren 

verbeterd; o.a. door met leuke en gevarieerde activiteiten langs verschillende locaties te 

gaan, door te zorgen voor leuke en leerzame uitjes buiten de opvang en door het creëren 

van tovertuinen en chill ruimtes, waardoor het leefklimaat in opvanglocaties kindvrien-

delijker wordt gemaakt. Een speciale plek binnen Het Vergeten Kind hebben de jongeren 

uit de jongerenraad: ´The Unforgettables´.

Ook het afgelopen jaar is Hoedje van Papier de activatiepartner van stichting Het Verge-

ten Kind geweest. We organiseerden evenementen, trainingsweekenden, we begeleid-

den jongeren bij media events en interviews, organiseerden sportkampen en filmfesti-

vals, en nog veel meer. Omdat we zoveel hebben gemaakt, geproduceerd en begeleid, 

splitsen we dit project uit in drie componenten, te weten: activiteiten voor de jongeren-

raad van Het Vergeten Kind; The Unforgettables, onze hulp bij diverse campagnes en het 

creëren van awareness bij publiek en politiek en als laatste het produceren van losse 

evenementen en projecten.

HOe verliePeN de ActiviteiteN? 

The Unforgettables 

The Unforgettables is de jongerenraad van Het Vergeten Kind, bestaande uit 46 jonge-

ren in de leeftijd van 13 tot 20 jaar. Doelen van de activiteiten die we voor hen realiseren 

zijn tweeledig: we willen de jongeren de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen 

(sociaal-emotioneel en specifieke levensvaardigheden) en we laten de jongeren fun- 

geren als stem van alle ‘vergeten kinderen’ in Nederland. De belangrijkste activiteiten 

die we voor hen organiseren, zijn de trainingsweekenden en de trainingsdagen. 

In 2017 zijn er twee trainingsweekenden geweest en twee trainingsdagen. De workshops 

die we tijdens deze activiteiten aanbieden zijn o.a. Schrijven, Spoken word, Budgettrai-

ning, de Adviesraad, Street art, Gezond en goedkoop koken, Omgaan met de media. 

Daarnaast hebben we nog verschillende andere activiteiten georganiseerd voor de jon-

geren, zoals bijvoorbeeld een impactexcursie naar radiostation FunX en een workshop 

Levensverhalen schrijven. Ook hebben we met alle Unforgettables gewerkt aan het ma-

gazine Talks, dat een stem geeft aan The Unforgettables en aan alle andere vergeten 

kinderen in Nederland.

Campagne en awareness

Elk jaar wordt Hoedje van Papier steeds meer betrokken bij de campagnes van Het Ver-

geten Kind. Dit jaar zijn we er bij twee specifiek betrokken. De politieke campagne van 

de Week van Het Vergeten Kind 2017 was de eerste, waar we de pijlen richtten op hulp 

voor kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. De tweede was de campagne 

die Het Vergeten Kind samen met de Vriendenloterij ondernam, waarbij er zoveel moge-

lijk loten moesten worden verkocht om de bouw van het tweede Het Vergeten Kind Huis 

in Almere te realiseren. Bij beide projecten hebben The Unforgettables meegeholpen. 

Hun hulp uitte zich o.a. door te praten over hun situatie, door media optredens te verzor-

gen en door handtekeningen aan te bieden aan de staatssecretaris. 

3.4.2. Stichting Het Vergeten Kind    

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 thuissituatie wonen of noodgedwongen in een gezinshuis of vaak sobere opvanglocaties leven, 

zoals een vrouwenopvang, een leefgroep of een asielzoekerscentrum. 
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SHArANA (14)

“ik voel me gehoord en begrepen bij 

the unforgettables.”

rOZA celiA (15)

“ik was vroeger een meisje dat niet voor zichzelf op kon komen en dat is nu wel veranderd! ik heb 

leren filmen, schrijven en presenteren. een unforgettable zijn is zo geweldig, je komt op voor 

andere kinderen en jongeren, je maakt vrienden en je leert!”

QueNtiN (19)

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd bij the unforgettables is ver-

trouwen hebben in mensen. we zijn een beetje een familie geworden.”
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De belangrijkste rol vanuit Hoedje van Papier – naast de productie en realisatie - was het 

voorbereiden van de jongeren, het bijstaan tijdens de optredens en het verlenen van 

nazorg. Dit alles om ervoor te zorgen dat de grenzen van de jongeren zo goed mogelijk 

bewaakt worden en deze niet worden overschreden. Daarnaast heeft Hoedje van Papier 

een scholenactie gerealiseerd en zijn we al sinds het najaar van 2017 bezig voor de nieu-

we campagne van 2018 van de Week van Het Vergeten Kind. 

Losse projecten

De grootste twee losse projecten die we in 2017 organiseerden, zijn het Filmfestival en 

Heroes & Champions, 2 evenementen die inmiddels een traditie zijn geworden binnen 

het programma van Het Vergeten Kind. Daarnaast werkt Hoedje van Papier aan het pro-

ject Eindfilm Groep 8, een modern alternatief voor de eindmusical als afscheid van de 

lagereschooltijd.

Het Vergeten Kind Filmfestival 

De première van Het Vergeten Kind Filmfestival in samenwerking met stichting En… 

Actie! (bedenker van het concept) vond ook dit jaar weer plaats in Pathé Tuschinski in 

Amsterdam, en ook dit jaar was het een groot succes. De zaal was nagenoeg helemaal 

vol en de kinderen hadden allemaal een ontzettend leuke dag. Voorafgaand aan het fes-

tival zijn er in 2016 filmworkshops geweest waarbij kinderen hun films maakten onder 

begeleiding van een professionele filmcoach. De groepjes bestonden zoveel mogelijk uit 

een combinatie van ‘normale’ kinderen vanuit een basisschool en kinderen die op een 

opvanglocatie wonen en de films kenden een aantal belangrijke thema’s waar Het Ver-

geten Kind zich op richt. Ook in 2017 hebben filmworkshops plaatsgevonden, waarvan 

de uiteindelijke eindresultaten in première gaan op Het Vergeten Kind Filmfestival tij-

dens de Week van Het Vergeten Kind in 2018. 

Heroes & Champions

Dit is een tweedaags sportkamp waar kinderen vanuit opvanglocaties uit het hele land 

kunnen ontspannen en sporten. Ondanks het tegenvallende weer was de sfeer goed en 

vonden de kinderen de verschillende ludieke sport- en spelvormen fantastisch. Zo maak-

ten ze kennis met archery tag, levend tafelvoetbal, boogschieten, volleybal en was er 

een heuse stormbaan. In de avond was er een gezellige bbq en uiteraard een bonte 

avond met optredens en karaoke. 

Eindfilm Groep 8

Tot slot is er op dit onderdeel gewerkt aan het project Eindfilm Groep 8, hét alternatief 

voor de eindmusical. Groepen 8 uit het hele land kunnen vanaf 2018 deelnemen aan dit 

project dat is ontwikkeld in samenwerking met de bedenker van het concept stichting 

En… Actie! De titel van de Eindfilm is ‘Onvergetelijk’ en door deel te nemen aan dit pro-

ject werkt de klas toe naar een echte speelfilm van 40 minuten. De scholen die hieraan 

meedoen steunen Het Vergeten Kind (want de film gaat over de thematiek van Het Ver-

geten Kind en scholen worden gemotiveerd om een inzamelingsactie op te zetten) en 

bekende Nederlanders spelen een gastrol in de film. Dit jaar hebben we het script in zijn 

geheel uitgewerkt, is de vormgeving bepaald, de pakketdoos ontwikkeld en is er in sa-

menwerking met Het Vergeten Kind een eigen webpagina gebouwd, waarop alle infor-

matie over het project te vinden is. 

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

The Unforgettables

Het grootste euvel waar we tegenaan liepen, is dat de groep jongeren elkaar nu vrij goed 

kent en je dat terugziet in hun gedrag. Ze zijn vrijer, losser, ongeremder en dat strookt 

niet altijd met het (strakke) programma van de weekenden. 

De oplossing die hiervoor is gevonden is 2-ledig: enerzijds hebben we duidelijkere re-

gels gecommuniceerd en deze ook op herkenbare plaatsen opgehangen. Anderzijds is 

besloten om tijdens weekenden en trainingsdagen teamcoaches aan te stellen binnen 

de workshopgroepjes. Zij zullen de vaste begeleiders worden voor The Unforgettables 

op de uitvoeringsdagen. 
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uNfOrgettABle fAHimA (15)

“ik heb teveel verteld aan de journalist van de vriendenlote-

rij (red. ingehuurde journalist), daar geef ik mezelf ook een 

beetje de schuld van. maar het is heel fijn dat er daarna 

dingen uit werden geschrapt die ik eigenlijk niet had willen 

zeggen. en zelfs nog meer om mij te beschermen.”

ScHriJfdOceNt/Begeleider liANNe cOlligNON

“ik zie de jongeren echt groeien. Als ze met een campagne meewer-

ken, vragen we veel van ze. maar als je ziet hoe ze het in het 

eerste interview doen en hoe ze het laatste interview erbij staan, 

dat is verbazingwekkend. veel zelfverzekerder, meer op hun gemak en 

doortastender.”
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Campagne en awareness

Voor de Vriendenloterij campagne hadden we onvoldoende tijd om ons goed voor te 

bereiden. Zo was er vanuit de campagne een kick-off dag georganiseerd, waarbij een 

externe journalist was ingehuurd om stukjes te schrijven over de jongeren die deelna-

men. Zonder dat ze zich hiervan bewust was, vroeg de journalist teveel door, werd ze té 

concreet en raakte ze soms te pijnlijke zaken aan. Dat leverde in een enkel geval ook 

tranen en ongewenste momenten van herbeleving op. Gelukkig konden we snel ingrij-

pen, omdat we altijd bij de interviewgesprekken aanwezig zijn. Ook waren we in staat de 

benodigde nazorg te bieden. Als laatste hadden we de afspraak dat niets naar buiten zou 

gaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. In de daaropvolgende interviews  hebben 

we meteen maatregelen genomen, zodat diagnoses, plaatsnamen en negatieve dingen 

over ouders uit de artikelen werden gehaald. Aansluitend maakten we een ‘Do’s & 

Don’ts’ document voor nieuwe interviewafspraken en is er dus altijd de voorwaarde dat 

wij en de jongere zelf het aangeleverde stuk nog kunnen aanpassen. 

Losse projecten

Het Vergeten Kind Filmfestival

Belangrijkste obstakel waar we tegenaan liepen is de aanwezigheid van de kinderen tij-

dens de opnamedagen. Het gebeurt soms dat er 15 kinderen zijn aangemeld, maar dat 

er op de daadwerkelijke uitvoeringsdag maar 5 kinderen aanwezig zijn, vanwege diverse 

redenen. Vaak zijn die begrijpelijk, maar soms kunnen zij het uitvoeringsproces bemoei-

lijken. Dankzij de creativiteit en inventiviteit van de filmcoaches en vanwege de aanslui-

ting met een lokale school kon dit gelukkig altijd worden opgelost.

Heroes & Champions

De locatie die we hadden gehuurd was in de basis fantastisch, maar vlak voor de start 

van het evenement hoorden dat we het grote veld niet konden gebruiken. In plaats daar-

van werd er van ons verwacht dat wij ons sportevenement op de kleinere veldjes zouden 

organiseren, waardoor wij logistiek voor een flinke uitdaging kwamen te staan. Hier 

hebben de kinderen helemaal niets van gemerkt, alleen hebben de mensen van de orga-

nisatie de nodige meters meer moeten maken. 

uNfOrgettABle dylAN (17)

“Het was zo tof om met Johnny een kijkje achter 

de schermen bij rtl Boulevard te krijgen, het 

was echt een wens die uitkwam. Heel indrukwek-

kend en leerzaam.”
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resultaten

The Unforgettables: 46 jongeren van 13-20 jaar

Activiteit  Aantal Unforgettables 

Trainingsweekend juni  40

Trainingsweekend oktober  41

Trainingsdag Week van Het Vergeten Kind 10

Trainingsdag september  43

Talkshow Het Vergeten Kind Talks  13

Junior Reporterteams  17

Levensverhalen workshop  8

In gesprek met…  11

Inspectiedienst Kind Centraal Award  5

Magazine Talks  46

Impactexcursie FunX  5

Campagne en awareness:

Activiteit  Aantal Unforgettables 

De politieke campagne van de Week van 

Het Vergeten Kind 2017  10

Campagne met de Vriendenloterij  7

Vriendenloterij: Mijn wens kwam uit!  9

Bedankdiner  5

Fotoshoot nieuwe vormgeving, huisstijl en materialen 

van Het Vergeten Kind  4

Mensjesrechten planvorming  1

Programma Vorst Media  4

Media Markt sponsor promo  1

Activiteit             Aantal aanwezigen/deelnemers

Filmfestival 2017            ± 450 kinderen en 250 volwassenen

Filmworkshops voor Filmfestival 2018            180-200 kinderen 

Heroes & Champions             243 kinderen

Losse projecten:
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The Unforgettables

-  De workshops die we aanbieden vallen in de smaak. De jongeren geven aan dat zij 

veel leren van wat we hen aanbieden.

-  Unforgettables ontwikkelen zich op praktisch niveau, maar ook op sociaal-emotio-

neel vlak is het samenkomen van deze groep van grote waarde. Omdat de jongeren 

elkaar – en de begeleiding – op regelmatige basis zien en er sprake is van een soort 

‘lotgenotencontact’, voelen ze zich geborgen. Dit is mede dankzij de veilige en open 

sfeer die we tijdens deze activiteiten centraal stellen. De jongeren voelen zich binnen 

The Unforgettables en het vaste begeleidingsteam gezien, gehoord, geliefd en be-

schermd.

Campagne en awareness

-  De jongeren die meewerkten aan verschillende campagnes, vonden dit erg leuk. 

Natuurlijk vinden ze media-optredens gaaf (aanschuiven bij RTL Live of Koffietijd of 

bij Qmusic), maar ze vinden het ook fijn om de stem te zijn van kinderen die het 

slechter hebben dan zij, ze voelen de noodzaak om te helpen.

Losse projecten

-  Filmfestival: De kinderen die mee hebben gewerkt aan het maken van de filmpjes, 

hebben geleerd hoe zij goed kunnen samenwerken, creatief kunnen zijn en hoe zij 

bekendheid t.a.v.  hun situatie kunnen genereren onder de doelgroep en andere kin-

deren. De mensen die aanwezig waren op het Filmfestival zijn bekend geraakt met 

de situatie van kinderen die noodgedwongen niet thuis kunnen wonen. 

-  Heroes & Champions: er is veel gelachen, gesport en gedanst. Er zijn nieuwe sociale 

contacten ontstaan tussen de kinderen en zij hebben door de sportieve activiteiten 

gewerkt aan teambuilding en hun gezondheid. 

inhoudelijke resultaten

Inhoudelijke resultaten
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ZOë (14)

“ik heb het tijdens Heroes & champions heel erg naar mijn zin ge-

had. Het sporten en de spelletjes waren leuk en ik heb ook veel 

gekletst met andere kinderen, dat was heel fijn en gezellig.”

gweN

“ik vond het weer net zo geweldig als vorig jaar. Het enige dat ik 

wat minder vond was de regen, maar dat hield me niet tegen om er 

van te genieten. Het allerleukste was toch wel nieuwe connecties in 

het land maken. ik heb niet echt minpunten, eigenlijk alleen maar 

pluspunten omdat ik dankzij Heroes and champions mijn vriendin heb 

leren kennen. ik hoop volgend jaar er weer heen te kunnen want ik 

vind het letterlijk geweldig om mee te maken.”

SAAr kONiNgSBerger, AmBASSAdeur vAN Het vergeteN kiNd 

“Heroes & champions is superbelangrijk. Het is zo goed 

dat kinderen die in de opvang wonen, er ook even uit 

kunnen. Spelen, sporten, lachen, vallen en vies worden, 

het kan allemaal hier.”
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Samen met de opdrachtgever wordt er gekeken naar de diverse opties en denken we 

mee in de verschillende mogelijkheden. In 2017 hebben er activiteiten plaatsgevonden 

in opdracht van Pameijer en het VSBfonds. 

HOE VERLIEPEN DE ACTIVITEITEN?

In 2012 is de samenwerking gestart met Pameijer. In eerste instantie hebben we afge-

bakende workshops van een aantal weken georganiseerd, later is dit een gecontinu-

eerde leer- en werkplek geworden genaamd PameijerTV. PameijerTV is een initiatief 

van cliënten waarbij zij onder begeleiding van een videomaker van Hoedje van Papier 

twee keer per week bij elkaar komen voor het maken van het maandelijkse journaal en 

diverse losse items. 

In opdracht van het VSBfonds hebben we een zoete overval georganiseerd met basis-

schoolkinderen om medewerkers te interviewen over het nieuwe beleid binnen het 

VSBfonds. 

RESULTATEN

-  Zes kinderen zijn langs het kantoor van het VSBfonds geweest, drie van hen hebben 

gefilmd, de andere drie hebben geschreven en gefotografeerd. 

-  Er zijn 90 dagdelen begeleidt van PameijerTV, daarnaast zijn er 24 dagdelen besteed 

aan onder andere montage, overleg etc. 

3.4.3. Media activiteiten   

Onder de pijler Talenten vallen ook de media activiteiten die Hoedje van Papier in opdracht uitvoert voor diver-

se partijen. Deze activiteiten zijn vaak kleiner van omvang en worden op maat gemaakt. 

ZAHrA kArimPOur, videOmAker PAmeiJertv

“Bij Pameijertv leren de cliënten competenties 

die erg belangrijk zijn in het dagelijkse 

leven. Zo is hier een deelnemer die in het 

begin erg verlegen was en niemand ooit aan 

durfde te spreken. Nu 4 maanden later heeft 

hij zijn eerste interview gedaan en stond hij 

te glunderen van trots naderhand.”
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Brigitte cOté, AdviSeur dONAtieS, vSBfONdS

“de reacties van onze collega’s op het bezoek van en de interviews 

door de wijktijgers waren heel positief! we denken dat dit een goede 

aanzet is geweest om het begrip/doel van ‘diversiteit’ meer tussen de 

oren van de medewerkers te krijgen en hiermee aan de slag te gaan.”

cOrrie rOOiJAkkerS, leerkrAcHt, OBS Het ScHAteilANd 

“de kinderen en ik hebben erg genoten van deze dag. Ze hebben een 

mooie ervaring opgedaan.”
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 4.1 Algemeen 

Pasa la Voz streeft naar betere 

leefomstandigheden en toe-

komstmogelijkheden voor kin-

deren met risico op sociale uit-

sluiting en die opgroeien in 

opvanghuizen, weeshuizen, 

gevangenissen of in situaties 

van sociale verwaarlozing. 

Pasa la Voz ondersteunt deze 

kinderen, zodat zij zichzelf kun-

nen organiseren en motiveert 

hen om actie te ondernemen 

om hun huidige leef- en ar-

beidsomstandigheden te ver-

beteren. 

4 ActiviteiteN iN Peru



• 47 • 

Pasa la Voz heeft in 2017 drie strategieën gehanteerd om haar doelen te behalen: 

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, zowel op persoonlijk als 

maatschappelijk niveau. 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. 

In 2017 zijn drie workshops georganiseerd voor in totaal 47 jongens en meisjes van drie 

lokale opvangorganisaties: Centro Juvenil Marcavalle, Yanapanacusun en Pachachaca.

Professionalisering van personeel binnen het non-formeel onderwijs

Een belangrijk element in de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen met 

risico op sociale uitsluiting is de kwaliteit van de begeleiding binnen de organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor het welzijn van deze kinderen. Pasa la Voz trainde in 2017 130 

studenten die de lerarenopleiding volgen aan het interculturele opleidingsinstituut Puk- 

llasunchis. Zij zijn getraind in vaardigheden om te werken in het non-formeel onderwijs. 

Kennisoverdracht en inbedding

In ruim 13 jaar ervaring heeft Pasa la Voz haar kennis kunnen inbedden binnen lokale 

structuren in Cusco en heeft zij ook landelijk op politiek niveau veel in beweging kunnen 

zetten. Het interculturele opleidingsinstituut Pukllasunchis heeft de training voor toekom-

stig pedagogisch medewerkers opgenomen als vast onderdeel van haar lerarenopleiding 

en erkent daarmee het belang van non-formeel onderwijs en goed opgeleid personeel. 

Daarnaast heeft zij via de door Pasa la Voz opgezette beroepsvereniging invloed uitgeoe-

fend op (politiek) beleid t.a.v. de erkenning, werkomstandigheden en opleidingsmogelijk-

heden voor personeel dat werkzaam is binnen het non-formeel onderwijs. De beroepsver-

eniging zal deze strijd ook de komende jaren voortzetten. Met het vertrouwen dat deze 

organisaties de strijd voor erkenning en betere werkomstandigheden voor pedagogisch 

medewerkers zullen voortzetten en daarmee de omstandigheden waarin de jeugd in Peru 

opgroeit blijvend zullen verbeteren, hebben we dit jaar dan ook besloten het project Pasa 

la Voz te sluiten. Alle kennis en ervaring van de afgelopen jaren zijn in een eigen publicatie 

opgenomen, die in 2018 wordt verspreid onder alle openbare en privé-instanties die wer-

ken op het vlak van jeugdbeleid. 

HOe verliePeN de ActiviteiteN?

Helaas is het Peruaanse team en bestuur niet gelukt om zelfstandig fondsen te werven en 

op deze wijze de activiteiten van Pasa la Voz voort te zetten. 2017 was daarom een bijzon-

der jaar: er is hard gewerkt aan de overdracht van kennis en de afsluiting van het project.

Naast de uitvoer van de lopende activiteiten, zoals de participatieworkshops voor kinde-

ren en de capaciteitsopbouw binnen de beroepsvereniging, is er veel tijd besteed aan het 

redigeren en vormgeven van de eigen publicatie. Daarnaast zijn er twee lesprogramma´s 

ontwikkeld en uitgevoerd voor eerste- en tweedejaarsleerlingen van het opleidingsinsti-

tuut Pukllasunchis: ´Mijn stad` en `Kinderen met risico op sociale uitsluiting`. De kennis en 

curricula zijn overgedragen en de lesprogramma´s zullen ook in de toekomst worden 

voortgezet. We zijn daar erg blij mee! 

De afsluiting zal in 2018 officieel plaatsvinden met een presentatie en verspreiding van de 

publicatie.

mOeiliJkHedeN eN OPlOSSiNgeN

Het was geen gemakkelijk jaar: met beperkte middelen moest er veel werk worden verzet. 

Dankzij een uiterst betrokken team dat bereid was om voor lagere salarissen en met min-

der materialen te werken, is het gelukt om de voorgenomen doelen te realiseren en Pasa 

la Voz op een waardige manier af te sluiten. 

Helaas hebben we halverwege het jaar moeten besluiten om afscheid te nemen van twee 

werknemers, aangezien zij niet bereid waren mee te gaan met de hervormingen die het 

team als geheel had voorgesteld. 
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resultaten

Activiteit  Aantal deelnemers 

Participatieworkshops kinderen  47

Opleiding studenten lerarenopleiding  130

Beroepsvereniging personeel non-formeel onderwijs 120

Kinderraad  80

Totaal  377
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Voor wat betreft participatieworkshops:

-  20 jongens van de jeugdgevangenis Centro Juvenil Marcavalle hebben deelgenomen 

aan een workshop, waarbij zij een voorlichtingsfilmpje hebben gemaakt ter preventie 

van drugsmisbruik.

-  Van het centrum voor opvang van ex-kindslaven hebben 10 meisjes deelgenomen aan 

een workshop, waarbij zij sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, een liedje/rap 

hebben gecomponeerd over kinderhandel en exploitatie.  

-  9 kinderen van het gezinshuis Pachachaca en nog eens 8 kinderen uit de buurt namen 

deel aan een workshops waarbij zij elkaar beter hebben leren kennen, sociale vaardig-

heden hebben ontwikkeld en hebben nagedacht over wat Pachachaca voor hen bete-

kent. Als eindresultaat hebben de kinderen een eigen blog gepubliceerd en hebben 

een eigen liedje geschreven en gecomponeerd voor Pachachaca.

Voor wat betreft de professionalisering van personeel binnen het non-formeel onderwijs:

-  130 studenten van de lerarenopleiding hebben kennisgemaakt met het beroep peda-

gogisch medewerker, erkennen het belang van dit beroep en het non-formeel onder-

wijs. Zij hebben verschillende gemeenschappen onderzocht en hebben zich een me-

thodiek eigengemaakt om interventies te plegen.

Voor wat betreft kennisoverdracht:

-  Er is een publicatie gemaakt, waarvoor de tekst is geschreven en de vormgeving is 

gemaakt. In de publicatie staat alle kennis en ervaring beschreven van de afgelopen 

jaren t.a.v. het belang van non-formeel onderwijs, voorstellen om beleid op dit vlak 

verder vorm te geven en praktische tips en werkvormen die in verschillende organisa-

ties en gemeenschappen kunnen worden toegepast voor de opleiding van personeel 

dat actief is binnen het non-formeel onderwijs en voor de ontwikkeling van levens-

vaardigheden en de stimulatie van participatie van kinderen en jongeren.

-  Pasa la Voz heeft meegeschreven aan de aanbevelingen voor het verbeteren van de 

mensenrechten in Peru binnen de mechanismes van de Verenigde Naties (Universal 

Periodic Review).  In deze aanbevelingen hebben we het belang van erkenning en 

goede werkomstandigheden en opleidingsmogelijkheden voor pedagogisch mede-

werkers opgenomen.

-  De beroepsvereniging voor personeel binnen het non-formeel onderwijs is verste-

vigd, doordat Pasa la Voz acties heeft opgezet, leden heeft getraind en heeft meege-

holpen met het uitzetten van beleidslijnen. Hierdoor kan de vereniging de strijd voor 

erkenning en betere werkomstandigheden per 2019 zelfstandig voortzetten. 

-  Pasa la Voz heeft de gemeente Cusco geholpen met de verder opzet en uitvoer van de 

gemeentelijke kinderraad, waaraan 80 kinderen deelnemen. Hierdoor heeft deze raad 

ook daadwerkelijk als doel om kinderen te laten participeren i.p.v. een decoratieve 

functie. 

inhoudelijke resultaten
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BrAyAN, JONgeN uit de JeugdgevANgeNiS  

`ceNtrO JuveNil mArcAvAlle`

“ik heb de andere jongens beter leren kennen en 

we hebben ons georganiseerd om een gezamenlijk 

doel te bereiken. ik voelde dat ik gehoord werd 

en dat we met elkaar echt iets konden bereiken.”

SAul, StudeNt lerAreNOleidiNg

“Het was erg interessant en we hadden ook veel plezier. ik vond de 

verschillende opdrachten en werkvormen erg leuk en ik heb daardoor de 

verschillende werkelijkheden binnen mijn stad beter leren kennen.”

mávilA, StudeNte lerAreNOPleidiNg

“ik vond de cursus erg interessant. Nu weet ik dat 

onderwijs niet alleen maar voor de klas staan betekent. 

Het houdt ook in dat we mensen uit een gemeenschap 

begeleiden bij verschillende ontwikkelprocessen.”
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PArtNerS eN fONdSeN

Gemeente Rotterdam

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, 

afdeling Activering en Welzijn

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, 

afdeling Jeugd & Onderwijs

Cluster Werk & Inkomen, Regionaal Bureau Zelfstandigen 

Netwerken 

Jeugdnetwerk Charlois

Jeugdnetwerk Delfshaven

Jeugdnetwerk Feijenoord

Jeugdnetwerk Hoogvliet

Jeugdnetwerk IJsselmonde

Jeugdnetwerk Kralingen-Crooswijk

Jeugdnetwerk Noord

De Nieuwe Poort Rotterdam

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

Wmo Radar, Huis van de Wijk De Brink

Noorderbreedte

Pameijer

TriviumLindenhof

Vitaal Pendrecht, Pendrecht Universiteit

Wmo Radar

Zorgbelang Zuid Holland

Zowel! Delfshaven

Stichting Wijkorganisatie Feijenoord Kop van Zuid / Hefpark

Vereniging DSB 

Zorgimpuls

Sanitas Gezondheidscentra

Gezondheidscentrum Zuiderkroon

Serviceapotheek Pendrecht

Benu apotheek Aalbrechtskade

KNMP 
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Landelijke samenwerkingen

Delken&Boot

Gottmer Uitgevers

SodaProducties

Stichting En…Actie!

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting New Dutch Connections

Undutchables

Het Begint met Taal

Paasheuvelgroep Austerlitz

PBN

Connexxion

Soundworks

DJ D-Rashid

Shepherd & Skinto

Kop & Schouders

Van Doorn Verhuur

TSC Beveiliging

Disposable Beddengoed

XL Adventure and Events

Bakkerij van Asperen

Lampion-Lampionnen

Herbife

Boran BV

Designtent

4530

Coolbear

Steven Verheul

Finishing Touch

Kadanz Vormgeving

Move Forward

RVG Photography

Met14

De Machinist

Kaysliced

El Tekst

Leo Molly

Kenny Franklin

Dolores Leeuwin

Barbara de Reede

Lianne Collignon

Suna Floret

Peter van Heemst

Elma Jonas

HipHopHuis

Landgoed de Horst

De Essenburgh

Stedelijke samenwerkingen

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Bibliotheek Rotterdam

Lemniscaat Uitgeverij

De BouwAkademie

Erasmus Universiteit

Hogeschool Rotterdam – Instituut voor Sociale Opleidingen

Re/Start

Rotterdammers voor elkaar

Stichting Freehouse

Stichting Newpoort

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Theater Islemunda

Unie Van Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk Rotterdam

Vrijwilligerswinkel

Platform Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Arab Film Festival

Maastheater

Nieuwe Buren

House of Hope

Centrum Jeugd & Gezin

Bureau Frontlijn

STEK Jeugdhulp

Twinkeltje Opvoedwinkel

Stichting School Maatschappelijk Werk

Stichting En… Actie!

Peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

Kinderopvang Het Steigertje

Peuterspeelzaal Groeibriljant

Peuterspeelzaal Robijn

Peuterspeelzaal Het Valkje

Peuterspeelzaal Nelson Mandela

Peuterschool Speelboom
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Peuterspeelzaal Toermalijn

Peuterschool De Kleine Fontein

Peuterspeelzaal De Krokodil

Peuterspeelzaal De Dolfijn

Kindercentrum Prinses Amalia

Kinderdagverblijf Hutspot

Kinderopvang Kiekeboe

Peuterschool Minimaus

Peuterspeelzaal De Kaboutertjes

Peuterspeelzaal De Zonnestraaltjes

Peuterspeelzaal de Wigwam

Peuterspeelzaal Spetters

Peuterspeelzaal De Kleine Prinses

Peuterspeelzaal De Vuurtoren

Peuterspeelzaal Wollepluis

Peuterspeelzaal Dagvlinder

Peuterspeelzaal De Beestenboel

Peuterspeelzaal Ko-Piloot

Basisscholen

Jan Prins School

Van Asch van Wijckschool

Willibrordschool

Arentschool

De Bavokring

De Vier Leeuwen

Islamitische Basisschool Noen

Talmaschool

Waalse School

Koningin Wilhelminaschool

Oscar Romero School

Willeboerschool SBO

De Kleine Prins

Kruidenhoek

Minister Marga Klompéschool

OBS De Waterlelie

Prins Alexanderschool

CBS Onze Wereld

CBSO de Boei

De Pionier School

Dr. Martin Luther King

Fridtjof Nansenschool

Het Tangram

OBS De Meridiaan

OBS Jan Antonie Bijloo

De Notenkraker

De Tuimelaar

Jacobusschool

Zalmplaatschool

PCBS Het Middelpunt

Westpuntschool

Auris Hildernisseschool

CBS De Ark

CBS Mozaïek

Dr. J. Woltjerschool

Emmausschool

Islamitische Basisschool Al- Ghazali

Mariaschool

Nicolaasschool

OBS De Boog Schiemond

OBS Delfshaven

OBS Finlandia

Prinses Margriet School

Valentijnschool

Augustinusschool

Babylon

De Horizon School

Duo 2002

RK Maria Basisschool

SBO Lucasschool

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

De Klaver

Elisabethschool
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Wilhelminaschool

Basisschool Het Plein

CBS Juliana van Stolbergschool

De Provenier 

Imeldaschool

Prinses Julianaschool

Dominicusschool

Hildegardisschool

Openbare Daltonschool Overschie

Goede Herderschool 

OBS De Bergse Zonnebloem

Stephanusschool

The American School of Rotterdam

Agnesschool

CBS De Sleutel

Cosmicus

De Archipel 

De Clipper

De Globetrotter

De Nieuwe Haven

De Wissel

Johan Bogermanschool

OBS Blijvliet

OBS Bloemhof

OBS De Pijler

OBS Nelson Mandela 

Pniëlschool

Da Costa School

SBO Laurens-Cupertino

CBS de Beatrix

De Catamaran

De Groene Palm

Kentalis, De Medeklinker

OBS Samsam

Paus Joannesschool

PCB de Parel

Prinses Margrietschool 

RK Basisschool De Regenboog

Prins Willem Alexanderschool

OBS Het Schateiland

Locaties workshops/cursussen

GKH

Casa Tiberias

Huis van de Wijk de Brink

Huis van de Wijk Hilledijk

Huis van de Wijk Oleander

Huis van de Wijk de Dam

Huis van de Wijk Irene

De Nieuwe Branding

Huis van de Wijk ’t Klooster

Het Palet

Huiskamers van de Wijk

Rijnmond Multicultureel Centrum

Nederlandse Unie van Turkse Organisaties

Stichting Roza

Mozaiek Zorg & Advies Centrum

Vereniging Versaar

Mevlana Moskee

Laleli Moskee

Stichting Zuidzijde

Trefpunt Tweebos

Huize Humanitas

 

Mediacoaches

Zahra Karimpour

Bart van Zessen

Mireille Jacques



NAwOOrd eN 

BeStuurliJke vOOrNemeNS 

dOOr de kwAliteiteN 
vAN ONZe medewerkerS 

HeBBeN we ONZe  
iNvlOed OP Het  

dAgeliJkS leveN vAN 
meNSeN vergrOOt

6

Terugblikken is goed, daar is een verslag als dit dan ook voor bedoeld, maar zonder 

vooruitzien zouden we struikelen en dat is wel het laatste dat we als stichting willen. 

In het komende jaar zal het programma SamenDoorSamen verder worden doorontwik-

keld. Het bieden van één programma waarin elementen uit eerder ontwikkelde activitei-

ten bij elkaar worden gebracht die elkaar versterken is zeker breder toepasbaar; in 2018 

worden nieuwe richtingen geëxploreerd.

Bestaande programma’s worden waar wenselijk vernieuwd en/of uitgebreid. Zo wordt 

naast Computerwijk gestart met een nieuw programma Digithuis. Belangrijk is dat er 

vanaf de start een begin- en eindmeting wordt ontwikkeld en uitgevoerd, zodat direct te 

zien is wat de nieuwe werkwijze oplevert en indien nodig tijdige bijstelling van het pro-

gramma mogelijk is.

Stilstand is achteruitgang, dit geldt ook voor de wijze waarop je je organisatie inricht. In 

2018 zal steeds kritisch gekeken worden welke structuur het beste past bij waar onze 

stichting nu staat. Vast staat dat we een relatief kleine, platte en daadkrachtige organisa-

tie willen blijven die kan bewegen zodat we in de samenleving ook echt een verschil 

kunnen maken!

In de ruim vijf jaar dat ik voorzitter ben van deze stichting heb ik veel zien veranderen, 

maar door de kwaliteiten van onze medewerkers hebben we door te anticiperen op 

maatschappelijke ontwikkelingen onze invloed op het dagelijks leven van mensen ver-

groot en steeds beter handen en voeten kunnen geven aan onze doelstelling om optima-

le participatie in de samenleving te bevorderen voor groepen en individuen voor wie dat 

niet vanzelfsprekend is. Ik hoop dat we deze ontwikkeling nog lang kunnen voortzetten 

en ik blijf daar persoonlijk graag deelgenoot van.

Henk Kleij

Voorzitter stichting Hoedje van Papier
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BiJlAge: StrAtegiScH PlAN 2018 

Voor 2018 zal het accent komen te liggen op de volgende  

programmalijnen: 

1. Directie & Management

2. Geldwerving, Acquisitie en Kwartiermakerschap

3. Programmalijn Taal

4. Programmalijn Tools

5. Programmalijn Talenten
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In het bijzonder zal 2018 een belangrijk transitiejaar worden, waarin we toewerken naar 

een integraal totaalprogramma voor een brede doelgroep kwetsbare Rotterdammers in 

plaats van een palet aan losse projecten gericht op verschillende doelgroepen. Daarbij 

hoort ook een interne reorganisatie. In 2018 willen we de volgende resultaten hebben 

bereikt: 

•	 	De	nieuwe	managementstructuur,	zoals	tijdens	de	bestuursvergadering	in	november	

2017 is vastgelegd, is volledig geïmplementeerd. Dit houdt in dat het management 

van Hoedje van Papier wordt uitgevoerd door een nieuwe directeur, daarbij onder-

steund door een medewerker financieel management en een medewerker operatio-

neel management en personeelszaken.  Strategische beslissingen worden genomen 

in overleg met twee adviseurs, namelijk de ex-directeur van Hoedje van Papier en 

vanuit Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwikkeling, door Patrick van de 

Westelaken. Zij adviseren bovendien het managementteam indien gewenst.

•	 	De	rol	van	de	medewerkers	operationeel	management	en	financieel	management	is	

uitgebreid. Zij werken steeds zelfstandiger en spelen een steeds belangrijkere rol in de 

ondersteuning van de directeur. Zij worden ondersteund door de eerdergenoemde 

adviseurs.

•	 	De	methode	zoals	die	op	dit	moment	wordt	ingezet	voor	statushouders	is	verdiept	en	

verstevigd. Er is meegedaan aan het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ 

en naar aanleiding daarvan is het team gereorganiseerd, de methode verder uitge-

werkt en gestroomlijnd en aangepast aan de inzet voor een bredere doelgroep kwets-

bare Rotterdammers. Er is daartoe onderzoek gedaan naar de behoeften van verschil-

lende groepen kwetsbare Rotterdammers. 

•	 	De	 verschillende	 projectcoördinatoren	 en	 -medewerkers	 zijn	 omgeschoold	 voor	 de	

nieuwe organisatiestructuur gericht op de uitvoering van een totaalproject in plaats 

van een structuur bestaande uit verschillende projectteams.

•	 	De	pijler	maatwerkprojecten	zorgt	voor	een	derde	aan	eigen	inkomsten	in	de	vorm	van	

opdrachten. De meerjarige samenwerking met stichting Het Vergeten Kind speelt 

daarbij een belangrijke rol. De vormen 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 invul-

ling daarvan. 

1.4.1 Directie & Management   

Met de groei van de organisatie en de vele veranderingen in het sociaalmaatschappelijk 

veld, is het belangrijk om op management- en strategisch niveau continu te evalueren en in 

opvolging daarvan de eventuele nodige aanpassingen te implementeren. 
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Daar volgen deze taken uit:

•	 	Er	is	continue	aandacht	geweest	voor	signalen	vanuit	het	werkveld	en	behoeften	bin-

nen Rotterdam zodat Hoedje van Papier meer gericht hierop kan inspelen. 

•	 Er	is	continu	gewerkt	aan	het	onderhouden	en	uitbreiden	van	het	netwerk	en	relaties.

•	 	Er	is	continue	aandacht	voor	nieuwe	financieringsmogelijkheden/programmalijnen	bij	

nieuwe en reeds bekende fondsen en financiers.

•	 	Er	zijn	samenwerkingsovereenkomsten	gesloten	met	de	grote	en	nieuwe	welzijnsor-

ganisaties, waarbij Hoedje van Papier de rol van onderaannemer aanneemt. 

•	 	De	gestructureerde	en	inzichtelijke	werkwijze	binnen	het	relatiebeheer	en	de	acquisitie	

van maatwerkopdrachten is gedocumenteerd.

•	 	De	door	NRKF	ingezette	communicatiemiddelen	zijn	er	zowel	intern	als	extern	op	ge-

richt dat zij bij haar verschillende partners bekend staat als een organisatie die, naast 

haar vaste aanbod aan projecten, vraaggericht werkt en samen met (netwerk)partners 

nieuwe projecten en methodieken ontwikkelt en uitvoert. 

•	 	Voor	Computerwijk	is	er	gezocht	naar	nieuwe	financiers/opdrachtgevers	om	het	pro-

ject, eventueel in een aangepaste vorm, te continueren.

•	 	In	de	opstart	van	het	nieuwe	project	Digithuis	zijn	relevante	samenwerkingspartijen	

gevonden en aan het project gekoppeld.

•	 	Voor	de	VoorleesExpress	is	het	voorwerk	gedaan	naar	de	financieringsmogelijkheden	

voor de uitvoering in 2019. 

•	 	Voor	 TaalOnderonsjes	 is	 er	 gezocht	 naar	 nieuwe	 financiers/opdrachtgevers	 om	 het	

project, eventueel in een aangepaste vorm, te continueren.

•	 	In	de	opstart	van	het	nieuwe	project	Met taal op orde zijn relevante samenwerkings-

partijen gevonden en aan het project gekoppeld. 

•	 	Er	 is	onderzoek	gedaan	naar	de	aansluiting	van	samenwerkingsprojecten	bij	de	ge-

meentelijke subsidielijn Taal en mogelijk zijn daaruit financieringsverzoeken gedaan.

•	 	Voor	SamenDoorSamen	is	er	gezocht	naar	nieuwe	financiers/	opdrachtgevers	om	het	

project, eventueel in een aangepaste vorm, te continueren en zijn de mogelijkheden 

onderzocht voor een  koppeling aan het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam. 

•	 	Er	zijn	effectmetingen	met	externe	onderzoeks-/opleidingsinstituten	opgezet	en	waar	

nodig begeleid.

•	 	De	nieuwe	programmatische	werkwijze	 is	verder	uitgewerkt	en	bekend	gemaakt	bij	

belanghebbenden.

•	 	Hoedje	van	Papier	is	een	actieve	informatieverschaffer	voor	het	nieuwe	college	en	de	

gemeenteraad. De mogelijkheden en de pijlers binnen het Rotterdamse beleid zijn 

onderzocht en aan gemeentelijke (wijk)netwerken is deelgenomen.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	van	samenwerking	en	opdrachtverle-

ning vanuit commerciële Rotterdamse organisaties . 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	aansluiting	van	projecten	bij	de	gemeentelijke	subsi-

dielijnen Tegenprestatie en Integratie. 

1.4.2 Geldwerving, acquisitie en kwartiermakerschap   

De werkzaamheden binnen Netwerken, Relatiebeheer, Kwartiermaken en Fondsenwerving  

horen bij de voorbereiding en organisatie van nieuwe activiteiten en het in goede banen leiden 

van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen bij Hoedje van Papier. 
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VoorleesExpress
•	 	Er	is	bij	300	gezinnen	thuis	voorgelezen,	waarbij	we	ongeveer	485	kinderen	zullen	berei-

ken met behulp van zo’n 250 voorlezers en zo’n 65 coördinatoren.

•	 	Er	zijn	themabijeenkomsten	voor	coördinatoren	gefaciliteerd,	waarin	zij	ervaringen	kun-

nen uitwisselen en tips ontvangen over bepaalde thema’s waar zij tegenaan lopen tij-

dens het coördineren. We streven ernaar om 4 themabijeenkomsten te organiseren.

•	 	Het	gebruik	van	de	webapplicatie	is	verder	geoptimaliseerd.

•	 	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.

•	 	Er	zijn	4	themabijeenkomsten	voor	ouders	georganiseerd,	waarbij	pedagogische	the-

ma’s aan bod zijn gekomen. 

•	 	Er	 zijn	 themabijeenkomsten	 georganiseerd	 voor	 de	 vrijwilligers,	 waarin	 thema’s	 aan	

bod komen die spelen binnen de voorleesgezinnen, zoals voorlezen aan kinderen in de 

VVE-leeftijd. We streven er naar om 2 themabijeenkomsten voor vrijwilligers te organi-

seren.

•	 	De	vaste	startmomenten	zijn	losgelaten.	Voorleestrajecten	starten	het	hele	jaar	door,	om	

de lange wachttijden voor gezinnen te verkorten. 

•	 	Er	 zijn	minstens	2	projectsessies	georganiseerd,	waarbij	de	 focus	 ligt	op	de	verdere	

ontwikkeling van het project en op het bewerkstelligen van een stabiel team.

•	 	Er	is	gezocht	naar	de	mogelijkheden	om	naast	de	Hogeschool	Rotterdam	ook	studenten	

van andere opleidingen in te zetten als stagiaire.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	om	kinderen	met	een	leeftijd	van	8	jaar	

of ouder met een grote taal-/leesachterstand, hulp aan te bieden.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	digitale	voorleesmogelijkheden	en	de	resultaten	zijn	terug-

gekoppeld naar de voorlezers en coördinatoren.

1.4.3 Programmalijn Taal   TaalOnderonsjes
•	 	Er	 zijn	20	modules	TaalOnderonsjes	georganiseerd,	waaraan	minimaal	160	en	maxi-

maal 240 deelnemers hebben deelgenomen.

•	 	Er	is	een	vrijwilligersbijeenkomst	georganiseerd	om	vrijwilligers	te	informeren	over	de	

(nieuwe) mogelijkheden als taalvrijwilliger. 

•	 	Er	is	een	projecthandboek	‘Taal’	opgesteld	waar	zowel	TaalOnderonsjes	als	Met Taal Op 

Orde in zijn opgenomen. 

•	 	Er	zijn	twee	projectsessies	georganiseerd	voor	de	projectleiding	van	team	Taal.

•	 	Onder	partners	is	een	intakeformulier	verspreid	zodat	we	over	betere	achtergrondinfor-

matie en data beschikken van onze deelnemers. 

•	 	Er	zijn	8-10	groepstrajecten	Met Taal Op Orde georganiseerd, waaraan 60-120 deelne-

mers hebben deelgenomen.

•	 	60-100	deelnemers	name	deel	aan	een	individueel	maatjestraject	Met Taal Op Orde. 

•	 	Nieuwe	vrijwilligers	zijn	geworven	voor	de	maatjestrajecten	van	de	methode	Met Taal Op Orde.

•	 	Een	training	voor	nieuwe	maatjes	is	ontwikkeld	en	aangeboden	aan	alle	maatjes	van	

Met Taal Op Orde.

•	 	Lesmateriaal	is	ontwikkeld	voor	de	groepstrajecten	en	voor	de	maatjestrajecten	van	Met 

Taal Op Orde.

•	 	Een	intakeformulier	en	systeem	voor	de	matching	van	maatjes	en	deelnemers	is	ontwik-

keld en ingevoerd.

•	 	Voor	vrijwilligers	(zowel	voor	de	groepstrajecten	als	voor	de	maatjes)	is	een	begeleiden-

de handleiding ontwikkeld.

•	 	De	mogelijkheden	zijn	onderzocht	tot	het	volgen	van	inhoudelijke	trainingen	m.b.t.	bud-

getbeheer.

•	 	De	mogelijkheden	zijn	onderzocht	voor	een	database/overzicht	van	de	gemaakte	mat-

ches tussen maatjes en deelnemers.

•	 	Er	heeft	minimaal	1	intervisiebijeenkomst	voor	maatjes	van	Met Taal Op Orde plaatsgevonden.

•	 	Om	het	effect	van	deelname	aan	Met Taal Op Orde te meten is een begin- en eindmeting 

ontwikkeld en geïmplementeerd.
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SamenDoorSamen
•	 	75	maatjestrajecten	uit	2017	zijn	afgerond	en	50	nieuwe	maatjestrajecten	zijn	opge-

start.

•	 	Er	zijn	4	trainingen	en	4	intervisiebijeenkomsten	georganiseerd	ter	voorbereiding	en	

begeleiding van de vrijwillige maatjes.

•	 	Er	zijn	8	vrijwillige	coördinatoren	getraind	en	ingezet	t.b.v.	de	één	op	één	begeleiding 

van statushouders.

•	 	Er	zijn	4	toekomsttrainingen	georganiseerd	voor	in	totaal	60	deelnemers.	Tijdens	deze	

trainingen is aandacht besteed aan laagdrempelige voorlichting & activering op het 

vlak van psychosociale problematiek.

•	 	In	totaal	48	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	6	cursussen	t.b.v.	de	ontwikke-

ling van computervaardigheden.

•	 	In	totaal	150	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	12	cursussen	t.b.v.	taalontmoe-

ting. Hiertoe zijn 2 vrijwilligerstrainingen georganiseerd.

•	 	Er	is	een	programma	ontwikkeld	voor	de	toeleiding	naar	werk,	waarbij	zowel	het	pro-

jectteam als 6 jobcoaches zijn getraind.

	•	 	In	totaal	40	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	4	cursussen	op	het	vlak	van	CV	

maken, werk zoeken en solliciteren.

•	 	15	statushouders	namen	deel	aan	de	workshop	̀ Ondernemen,	een	eigen	zaak	starten’.	

•	 	20	statushouders	namen	deel	aan	de	workshop	`Werk	voor	hoger	opgeleiden’.

•	 	Er	zijn	2	introductieprogramma’s/voorlichtingsdagen	voor	bedrijfsleven	en	studie	ge-

organiseerd.

•	 	Er	hebben	5	bezoeken	plaatsgevonden	aan	bedrijven,	organisaties	en	opleidingsinsti-

tuten & meeloopdagen.

•	 	Er	zijn	25	statushouders	begeleid	bij	het	vinden	van	betaald	werk,	werkervaringsplaat-

sen, stages en vrijwilligerswerk. 

•	 	30	statushouders	zijn	doorverwezen	naar	een	workshop	op	het	vlak	van	budgetbeheer	

1.4.4 Programmalijn Tools   en schuldpreventie, of zijn betreffende dit thema begeleid door vrijwillige maatjes. 

•	 	Er	zijn	2	thematrainingen	georganiseerd	op	het	gebied	van	financiële	administratie	en	

budgetbeheer, waar 30 statushouders aan hebben deelgenomen.

•	 	In	totaal	30	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	2	workshops	`Wereldkeuken’.	

•	 	In	totaal	10	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	de	cursus	Nederlandse	zang	en	

hebben meegezongen in een koor.

•	 	In	totaal	60	vrijwilligers	zijn	getraind	in	vroegsignalering	&	doorverwijzing	op	het	vlak	

van psychosociale problematiek.

•	 	30	vrijwilligers	zijn	getraind	in	het	gebruik	van	de	Mirror	app	en	deze	is	gedurende	een	

proefperiode ingezet om psychosociale problematiek onder statushouders te signale-

ren. 15 statushouders met behoefte aan extra begeleiding op dit vlak hebben een 

Mindspring training gevolgd, bestaande uit 8 bijeenkomsten.

•	 	Een	denktank	bestaande	uit	5	statushouders	heeft	gedurende	5	bijeenkomsten	meege-

dacht over de ontwikkeling van het project en de communicatie en heeft activiteiten 

mee georganiseerd.

•	 	Er	hebben	10	ontmoetingen	plaatsgevonden	tussen	statushouders	en	andere	buurtge-

noten in verschillende wijken van Rotterdam.

•	 	Er	hebben	4	`BuurtOnderonsjes’	(dialoogdagen)	plaatsgevonden.

•	 Er	is	een	kersfilm	gemaakt,	waaraan	6	statushouders	hebben	deelgenomen.

•	 Er	zijn	4	activiteiten	georganiseerd	om	gezamenlijk	feestdagen	in	de	wijk	te	vieren.	

•	 Er	hebben	5	bezoeken	plaatsgevonden	aan	wedstrijden	van	voetbalclub	Feyenoord.

•	 	12	 statushouders	hebben	deelgenomen	aan	een	workshop	 journalistiek	en	hebben	

een eigen `Factcheckerkrant’ gepubliceerd.

•	 25	statushouders	hebben	deelgenomen	aan	een	training	gesprekstechnieken.	

•	 	Er	 is	 aandacht	besteed	aan	verdere	 kennisverbreding	van	het	 team	vrijwilligers	en	

betaalde krachten op specifieke onderwerpen, zoals cultuursensitiviteit, financiële ad-

ministratie/problematiek, psychosociale problematiek en landen specifieke informa-

tie/achtergrond.

•	 	De	denktank	is	versterkt	en	verduurzaamd	met	een	adviesrol	en	actieve	participatie	in	
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het project.

•	 Ex-deelnemers	zijn	ingezet	als	rolmodel	binnen	het	project.

•	 	Er	is	inhoudelijke	verdieping	aangebracht	voor	wat	betreft	de	verbreding	van	de	acti-

viteiten: conversatielessen, CV maken & solliciteren en computerlessen.

•	 	Er	is	toegewerkt	naar	een	betere	overgang	tussen	het	toekomsttraject	naar	vervolg-

stappen richting werk en studie.

Computerwijk
•	 	Minimaal	90	en	maximaal	150	deelnemers	hebben	deelgenomen	aan	in	totaal	15	cur-

sussen van Computerwijk. 

•	 	Voor	Digithuis	is	een	vrijwilligersbijeenkomst	georganiseerd	om	vrijwilligers	te	infor-

meren over (nieuwe) mogelijkheden als digi-vrijwilliger.

•	 	Er	is	een	projecthandboek	‘Digitaal’	opgesteld	waar	zowel	Computerwijk	als	de	nieu-

we methode Digithuis in zijn opgenomen.

•	 Er	zijn	nieuwe	vrijwilligers	geworven	voor	de	maatjestrajecten	van	Digithuis.

•	 	Een	training	voor	nieuwe	maatjes	is	ontwikkeld	en	aangeboden	aan	alle	maatjes	van	

Digithuis.

•	 Er	is	lesmateriaal	ontwikkeld	voor	Digithuis.

•	 	Er	is	een	intakeformulier	en	systeem	voor	de	matching	van	maatjes	en	deelnemers	

ontwikkeld en ingevoerd.

•	 	De	Bibliotheek	Rotterdam	 is	benaderd	voor	doorverwijzing	van	ouderen	vanuit	het	

project Ouderen in de Wijk naar Digithuis.

•	 	Zorginstellingen	en	seniorencomplexen	zijn	benaderd	om	Digithuis	bekend	te	maken	

bij bewoners.

•	 	5	laptops	en	5	tablets	zijn	aangeschaft	voor	de	uitvoer	van	Digithuis.	

•	 	Om	het	effect	van	deelname	aan	Digithuis	te	meten	is	een	begin-	en	eindmeting	ont-

wikkeld en geïmplementeerd. 

•	 Er	is	een	inhoudelijke	opzet	voor	de	groepsbijeenkomsten	ontwikkeld.	

•	 	Er	hebben	minimaal	2	intervisiebijeenkomsten	voor	maatjes	van	Digithuis	plaatsgevonden.

•	 	Er	hebben	meerdere	traingsdagen	en	-weekenden	plaatsgevonden:	een	trainingsdag	in	

januari, een trainingsweekend in de meivakantie, een trainingsweekend in de zomerva-

kantie, een trainingsdag in aanloop naar Raise your Hands for The Unforgettables en 

een trainingsweekend in het najaar.

•	 Er	heeft	een	onderzoek	plaatsgevonden	in	het	kader	van	de	Kind	Centraal	Award.

•	 	Er	zijn	verschillende	activiteiten	georganiseerd	in	het	kader	van	de	Week	van	Het	Verge-

ten Kind.

•	 The	Unforgettables	hebben	zich	ingezet	tijdens	Harten	Huis	campagne.	

•	 	Juniorreporterteams	zijn	 ingezet	 tijdens	voetbalwedstrijden	Eredivisie	en	clinics	 (evt.	

aangevuld met Junior Persconferentie).

•	 Inzet	tijdens	de	Week	van	HVK	in	de	media.

•	 Uitreiking	Kind	Centraal	Award.

•	 Documentaire	Mensjesrechten.

•	 Programma	van	der	Vorst.

•	 Jury	Het	Vergeten	Kind	Filmfestival.

•	 Inzet	tijdens	presentatiedag	Het	Vergeten	Kind	presenteert…	Het	Vergeten	Kind.

•	 Er	hebben	impactexcursies	plaatsgevonden	in	de	voorjaarsvakantie	en	de	kerstvakantie.

•	 	Er	 is	door	The	Unforgettables	vrijwilligerswerk	verricht	 tijdens	Heroes	&	Champions,	

het Het Vergeten Kind Bedankdiner, Triple F en Raise your Hands for The Unforgettables.

•	 Er	heeft	een	HVK	Talks	talkshow	plaatsgevonden.

•	 Er	is	een	HVK	Talks	magazine	gepubliceerd.

•	 	Er	is	gewerkt	aan	de	doorontwikkeling	en	verdieping	van	het	programma	en	het	beleid	

(huisregels, in- en uitstroom, nazorg, smoelenboek, database, nieuwe programma’s etc).

•	 	Er	zijn	verschillende	spontane	activiteiten,	zoals	diverse	symposia,	videoproducties,	on-

voorziene activiteiten/evenementen, georganiseerd.

1.4.5 Programmalijn Talenten  

Het jaarprogramma voor The Unforgettables in 
samenwerking met stichting Het Vergeten Kind:
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Diverse evenementen en producties in samenwerking met stichting Het Vergeten Kind:

•	 	Er	zijn	een	filmfestival	en	de	uitreiking	van	de	Kind	Centraal	Award	georganiseerd	tij-

dens de Week van Het Vergeten Kind 2018.

•	 Er	is	een	Heroes	&	Champions	sportkamp	georganiseerd.

•	 Er	hebben	filmworkshops	t.b.v.	Het	Vergeten	Kind	Filmfestival	plaatsgevonden.

•	 	Er	is	een	pilot	uitgevoerd	met	cluster	4	school	Horizon,	waarbij	workshops	journalistiek,	

workshops film en video en interactief voorlezen onderdeel uitmaakten.

Activiteiten in het kader van lobbying, bewustwording en fondsenwerving in samenwer-

king met stichting Het Vergeten Kind:

•	 Er	heeft	een	scholenactie	plaatsgevonden.

•	 Het	evenement	Raise	your	Hands	for	the	Unforgettables	is	georganiseerd.

•	 Er	zijn	eindfilms	op	diverse	basisscholen	geproduceerd.

Verdieping binnen bestaande projecten, pilots en meedenken op beleidsniveau met stich-

ting Het Vergeten Kind:

•	 Er	is	een	meerjarenplan	voor	de	samenwerking	opgesteld	en	getekend.

•	 Hoedje	van	Papier	heeft	deelgenomen	aan	brainstorms.

•	 Hoedje	van	Papier	heeft	meegeschreven	aan	jaarplannen	en	grote	fondsaanvragen.

•	 	Er	 heeft	 coaching/advisering	 plaatsgevonden	 op	 het	 gebied	 van	 fondsenwerving	 en	

stichting brede advisering en ondersteuning.


