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Hoedje van Papier heeft aandacht 

                voor mens en kwaliteit
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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van stichting Hoedje van Papier over 2018. Het klinkt een beetje saai en ik heb sterk het 

gevoel dat ik dit al eens eerder heb geschreven, maar 2018 was een mooi en afwisselend jaar! (en dat het saai en 

weinig origineel klinkt, maakt het niet minder waar…).

Zonder niet genoemde programmalijnen tekort te willen doen zijn er opvallende resultaten bereikt:

De taalprogramma’s zijn in het afgelopen jaar steeds meer toegespitst op relevante aspecten van het dagelijks 

leven zoals fysieke en mentale gezondheid en het op orde hebben van financiën. 

Onze samenwerking met stichting Het Vergeten Kind heeft mooie resultaten opgeleverd door kinderen die in 

opvanglocaties of in gezinnen met multiproblematiek opgroeien een stem te geven en meer regie op hun leven. 

Wat mij persoonlijk hierin heel erg aanspreekt, is dat deze doelstelling ook ooit de reden is geweest om deze 

stichting op te richten, zij het voor kinderen in Cuzco, Peru en in Rotterdam, nu mogen we het al enige jaren op 

landelijk niveau laten zien!

Bij SamenDoorSamen, het programma dat zich richt op statushouders in Rotterdam, worden uitstekende resultaten 

geboekt en het doorontwikkelen van het programma is een continu proces. In drie jaar tijd hebben we ons als onaf-

hankelijke stichting weten te positioneren als belangrijke speler op het gebied van vluchtelingen en statushouders 

in de stad. De weg zoals wij die hierbij hebben bewandeld, met onze persoonlijke benadering, maatwerk op in-

dividueel niveau, een vast contactpersoon vanuit de organisatie voor het gehele traject, het opbouwen van een 

sterke vertrouwensband, de inzet van rolmodellen, begeleiding zolang als nodig, aandacht voor psychosociale 

problematiek, culturele sensitiviteit, de inzet van een groot sociaal en maatschappelijk netwerk en bij de mensen 

achter de voordeur komen, lijkt met het nieuwe beleid van de gemeente met terugwerkende kracht exemplarisch 

te zijn geweest. Mede daardoor praten we nu met grote regelmaat met de gemeente over de aanpak van dit uit-

dagende maatschappelijke vraagstuk. Dit had ons niet gelukt als onze trouwe particuliere financiers en de vele 

samenwerkingspartners, die van meet af aan geloof hadden in onze aanpak, niet achter ons hadden staan. Dus 

daarvoor is een woord van dank hierbij zeker op zijn plaats. 

Ook mooi om te zien is dat onze stichting zich mag verheugen in een grote belangstelling van het stadsbestuur. 

Aan het einde van 2018 zijn drie wethouders aanwezig geweest bij activiteiten en/of konden wij het gesprek met 

hen aangaan over de resultaten die we bereiken met de verschillende methodieken die we inzetten.

We leven in een wereld in beweging en wij bewegen zelf ook volop. Het is goed om te zien dat dit de dingen die 

we doen alleen maar sterker maakt…

Ik wens u heel veel leesplezier,

Henk Kleij

Voorzitter Stichting Hoedje van Papier

VOOrwOOrd VOOrzItter
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SAmeNwerkINgSPArtNer OVer ONze HulP

“Nou, ik ben heel blij dat jullie zo’n goed gesprek konden hebben en dit traject met hem 

opstartten! Ik ben al zo lang bezig andere hulpverleners bij zijn situatie te betrekken en 

het loopt steeds op niets uit. Heel fijn om nu te weten dat d. hem gaat helpen, en dat jij 

nu ook een beeld van hem hebt.”
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Ieder mens heeft het recht zich te 

   ontwikkelen en actief deel uit  

 te maken van de maatschappij.                



1.1. Algemeen 

AlgemeNe gegeVeNS

Oprichting Stichting Hoedje van Papier: 24 maart 2005.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 5 juli 2005 onder 

nummer 24380110.

Stichting Hoedje van Papier wordt door de Belasting-

dienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 8147.52.743. 

ONze drOOm VOOr rOtterdAm

Alle Rotterdammers hebben dezelfde kansen om zich 

optimaal te ontwikkelen en een positieve bijdrage te 

leveren aan de stad. Rotterdammers zetten zich 

gezamenlijk in voor elkaar en voor de stad.

ONze dOelStellINg VOOr rOtterdAm

Bijdragen aan de optimale participatie en integratie van 

kwetsbare Rotterdammers door de inzet van verschil-

lende projecten en methoden gericht op de ontwikke-

ling van vaardigheden die bijdragen aan de verbetering 

van zelfredzaamheid van deze Rotterdammers, waarbij 

wij verschillende Rotterdammers op duurzame wijze 

met elkaar in contact laten komen en aan elkaar verbin-

den. Daarbij speelt de training en inzet van vrijwillige 

Rotterdammers om hun stads- en wijkgenoten een 

steuntje in de rug te bieden, en daarmee een bijdrage te 

leveren aan een solidaire stad, een belangrijke rol. 

De doelstelling zoals vermeld in de statuten van de 

Stichting is de volgende: 

Bevorderen van participatie in de samenleving voor 

groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfspre-

kend is, door middel van methodieken en projecten 

gerelateerd aan taal, media en educatie.

ONze tOekOmSt IN rOtterdAm

Wij willen als professionele, dynamische en onafhanke-

lijke organisatie in Rotterdam blijvend inspelen op de 

gaten die als gevolg van het huidige welzijnsbeleid ont-

staan. Dat willen wij de komende jaren doen door:

•	 	Succesvolle	 methoden	 en	 (voorbeeld-)projecten	 te	

blijven uitvoeren en deze verder ontwikkelen. 

•	 	Op	creatieve	en	flexibele	wijze	in	te	blijven	spelen	op	

nieuwe behoeften en kansen die wij in de stad 

identificeren. 

•	 	De	inzet	van	de	kennis	en	ervaring	die	wij	de	afgelo-

pen jaren hebben opgebouwd en ontwikkeld in de 

stad, de inzet van ons netwerk en het blijven 

motiveren, trainen en begeleiden van Rotterdammers 

die zich graag inzetten voor hun stadsgenoten. 

kerNwAArdeN

We werken 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.

- I n 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 aan-

gaan van verbindingen is dan ook de kracht van 

Hoedje van Papier. Ook de mensen op wie onze 

projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om 

zich te verbinden aan andere mensen, netwerken en 

doelstellingen. 

-  Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwalitei-

ten en dromen heeft. Sommige mensen hebben een 

extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken 

en in te zetten. Onze projecten zijn dan ook gericht op 

het activeren van mensen door uitgaan van eigen 

kracht.

-  Hoedje van Papier voert haar projecten uit met aan-

dacht voor mens en kwaliteit en heeft zich daarmee 

als een betrouwbare partner weten te onderschei-

den. 

kOrte geScHIedeNIS

In eerste instantie is de Nederlandse stichting Hoedje 

van Papier in 2005 in het leven geroepen om vanuit 

Nederland ondersteuning te bieden aan het project 

Pasa la Voz in Peru. De steun vanuit de stichting be-

stond o.a. uit beleidsontwikkeling, managementonder-

steuning, financiële werving, voorlichting & communi-

catie en vrijwilligersorganisatie. In 2008 is de 

Nederlandse stichting begonnen met de organisatie 

van media-activiteiten in Rotterdam, waarbij wij op 

OVer HOedJe VAN PAPIer
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verzoek van de Deelgemeente Feijenoord de Peruaanse 

methodieken hebben vertaald naar de Nederlandse 

context. Sinds dat moment hebben we de activiteiten 

van de Nederlandse stichting steeds verder uitgebreid 

en is de organisatie enorm gegroeid; inmiddels worden 

er meerdere grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd, 

met name in Rotterdam. De Peruaanse organisatie Pasa 

la Voz heeft haar activiteiten eind 2017 succesvol 

afgerond en overgedragen aan lokale organisaties.

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 maat-

schappij. Voorbeelden zijn de projecten 

SamenDoorSamen, VoorleesExpress en Met Taal Op 

Orde. 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 ontwikkelen. Belangrijke 

partners waren dit jaar Stichting Het Vergeten Kind, 

Zorgbelang Zuid-Holland, Indigo en Pameijer.

1.2. Onze werkwijze 

Stichting Hoedje van Papier wil dat alle kwetsbare Rot-

terdammers kunnen meedoen in de samenleving en 

biedt daarbij graag de helpende hand. Dat doen wij 

door maatschappelijke projecten te organiseren voor 

verschillende doelgroepen, zoals statushouders, 

jongeren die opgroeien in opvanglocaties, ouderen en 

migranten die al langere tijd in Nederland leven, maar 

nog niet actief participeren.  Al deze mensen en nog 

vele anderen 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. 

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 opdrachtge-

vers en deelnemers worden bedacht en vormgegeven. 

tAAl 

Onze taalprojecten worden ingezet op drie gebieden: ze 

stimuleren de taalontwikkeling, bevorderen de taalbe-

heersing 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. 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. Op basis van de ervaringen vanuit 

deze projecten is in 2017 het project Met Taal op Orde 

ontwikkeld, een project gericht op de taalontwikkeling 

en de ontwikkeling van vaardigheden voor Rotterdam-

mers die moeite hebben met het op orde brengen van 

hun (financiële) administratie en die te maken hebben 
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met (risico op) schuldenproblematiek. Ook in 2018 

werden vele cursussen op dit vlak uitgevoerd voor ver-

schillende doelgroepen, o.a. voor statushouders uit het 

project SamenDoorSamen. In 2017 en 2018 was Zorg-

belang een belangrijke partner, met wie in 2017 

gezamenlijk het project ‘Weet u wat u slikt?’, om correct 

medicijngebruik te bevorderen onder laaggeletterde 

Rotterdammers, is opgezet en uitgevoerd. Vervolgens 

hebben we in 2018 met Zorgbelang het project ´Mijn 

Diabetes Mijn Zorg’ ontwikkeld en uitgevoerd; tijdens 

deze taalcursus staat de chronische stofwisselingsziek-

te Diabetes type 2 centraal en wordt aandacht besteed 

aan het omgaan met diabetes, de invloed van leef- en 

eetgewoontes op diabetes en de relatie tussen de ziekte 

en beweging. In 2018 zijn we een nieuwe samenwerking 

aangegaan met de organisatie Indigo, met wie we het 

project ´MenTaal ViTaal´ ontwikkelden, gericht op taal-

vaardigheid omtrent psychische gezondheid.

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, waardoor ze zelf meer kunnen ondernemen in 

hun leven en hun wereld wordt vergroot. Hoedje van 

Papier organiseert diverse activiteiten die onder de pij-

ler Tools vallen. Sinds 2013 voert Hoedje van Papier het 

project Computerwijk uit in Rotterdam: computercur-

sussen voor een diverse doelgroep die niet of nauwe-

lijks met een computer kan omgaan. In 2016 zijn wij 

gestart met een nieuw project, genaamd 

SamenDoorSamen, gericht op ondersteuning en 

begeleiding van Rotterdamse statushouders bij hun 

integratie en participatie. Dit project bestaat uit twee 

deeltrajecten met aanvullend sociale activiteiten. 

Binnen het traject ‘Samen actief in Rotterdam’ koppelen 

wij vrijwillige maatjes aan statushouders voor één-op-

één begeleiding, geven wij aandacht aan psychische 

ondersteuning en organiseren wij diverse workshops 

en activiteiten gericht op de ontwikkeling van 

vaardigheden, het leren van de Nederlandse taal, talen-

tontwikkeling en sociale ontmoeting. In 2018 is extra 

aandacht besteed aan de doorontwikkeling van het 

traject ‘Samen aan de slag in Rotterdam’, gericht op 

onderwijs- en arbeidsparticipatie. Het uiteindelijke doel 

van SamenDoorSamen is 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 talenten te ontwikkelen. 

Mensen die hun eigen talenten nog niet zien of niet 

durven ontplooien, helpen we dus graag door het 

aanbieden van creatieve workshops. Denk aan work-

shops op het gebied van film, journalistiek en verhalen 

schrijven voor zowel kinderen als volwassenen, maar 

ook aan activiteiten die de betrokkenheid van kinderen 

en jongeren bevorderen zoals een jongerenraad of talk-

show voor jongeren. In het kader van talentontwikke-

ling is Stichting Het Vergeten Kind een steeds belangrij-

kere samenwerkingspartner. Samen met deze stichting 

zijn ook in 2018 vele activiteiten opgezet en uitgevoerd, 

gericht op kinderen die noodgedwongen niet thuis 

kunnen opgroeien. Een andere belangrijke partner was 

Pameijer, met wie videoworkshops en PameijerTV zijn 

gerealiseerd voor jongeren met sociale, psychische of 

mentale uitdagingen. Ook binnen het project 

SamenDoorSamen werden vele activiteiten gericht op 

talentontwikkeling ontwikkeld en uitgevoerd. 
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1.3. Bestuur en personeel 

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

Algemeen bestuurslid Dhr. M. van Buuren

Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen. In 

januari 2012 hebben twee bestuursleden hun termijn 

verlengd met vijf jaar en zijn drie nieuwe bestuursleden 

aangetreden, in principe ook voor de periode van vijf 

jaar. In 2015 en 2016 zijn twee bestuursleden afgetre-

den; beiden zijn vervangen door een nieuw algemeen 

bestuurslid. De bestuursleden hebben een controleren-

de functie; in de praktijk functioneert het bestuur als 

een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand.

dIrectIe

In juni 2018 heeft medeoprichter van de stichting, mevr. 

L.J. Kerstens het directeurschap overgedragen aan dhr. 

S. Bugdaci. Hij heeft een vast contract en wordt binnen 

het directieteam ondersteund door een manager 

‘organisatie en bedrijfsvoering’, in de persoon van dhr. 

P.A.J. van de Westelaken van Mano, projectbureau voor 

maatschappelijke ontwikkeling. Per 1 november jl. is 

mevr. L. Galbraith toegetreden tot het directieteam als 

manager ‘programma´s en communicatie’. Ook zij heeft 

een vast contract bij de stichting. De drie directieleden 

voeren naast hun directietaken ook andere, projectma-

tige werkzaamheden uit binnen de stichting. Mevr. L.J. 

Kerstens blijft binnen de stichting actief als adviseur.

INterN PerSONeel

Naast de directie waren in 2018 nog zestien medewer-

kers in loondienst van Hoedje van Papier, waarvan 

negen medewerkers met een contract voor onbepaalde 

tijd. Daarnaast werkten vier medewerkers aan het begin 

van het jaar gedurende een aantal maanden bij Hoedje 

van Papier; zij stroomden allen in 2018 uit. Vier ZZP-ers 

werden ingeschakeld voor de organisatie en uitvoer 

van een aantal belangrijke, grote opdrachten en acht 

stagiaires werkten in 2018 op kantoor ter ondersteu-

ning 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 mogelijk aan te 

bieden en uit te voeren, terwijl we tegelijkertijd onze 

externe medewerkers zoveel mogelijk ontwikkelings-

mogelijkheden bieden en een vergoeding uitbetalen 

zoals dit volgens de regelgeving is vastgesteld. 

Voor het externe personeel dat een kleine vergoeding 

ontvangt, hebben wij een overeenkomst getekend met 

een payroll service. Op deze manier kunnen wij deze 

medewerkers volgens de regels uitbetalen zonder dat 

wij zelf de risico’s lopen van het aannemen van 

personeel in loondienst.
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ActIVIteIteN
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2.1. SamendoorSamen
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2.1.1. dOelStellINgeN & ActIVIteIteN

Vanuit een succesvol pilotjaar in 2016, hebben wij de 

afgelopen jaren een mooi en stevig programma neer-

gezet met als doel Rotterdamse statushouders zo 

optimaal zelfredzaam te maken en hierdoor de kloof 

tussen de maatschappij aan de ene kant en 

statushouders aan de andere kant te verkleinen. In 2018 

hebben wij enorme stappen gezet om ons doel te 

bereiken. Dit deden wij door een integrale aanpak, 

welke zich kenmerkt door maatwerk. We werken met 

een Zelfredzaamheid-matrix die bestaat uit een vijftal 

leefdomeinen, aan de hand waarvan we voor elke 

individuele deelnemer op maat een aanbod samenstel-

len op basis van zijn of haar specifieke hulpvraag. De 

focus van onze activiteiten lag hierbij in 2018 steeds 

meer op de domeinen Taal, Werk & Opleiding en Sociaal 

Netwerk, aangezien de ervaring ons heeft geleerd dat 

deze domeinen fundamenteel zijn om zoveel mogelijk 

zelfredzaam te worden in een nieuwe stad en echt mee 

te kunnen doen in de maatschappij. Het programma be-

staat uit twee hoofdtrajecten. Het eerste traject is 

`Samen actief in Rotterdam’, waarbinnen de (vrijwilli-

ge) maatjestrajecten een belangrijke rol spelen. In dit 

traject is, naast de domeinen Taal, Werk & Opleiding en 

Sociaal Netwerk, ook aandacht voor zaken als (psycho-

sociaal) welzijn en budgetbeheer. Gezamenlijk zorgt de 

ontwikkeling binnen de verschillende domeinen ervoor 

dat deelnemers meer in staat zijn om maatschappelijk 

te participeren. Het tweede traject, dat we het afgelopen 

jaar verder hebben ontwikkeld, is ̀ Samen aan de slag in 

Rotterdam’ , gericht op het toeleiden naar studie en 

arbeid. Middels een uitgebreid toekomstprogramma, 

waarbij statushouders op basis van hun zelf vormgege-

ven toekomstplan met gerichte stappen richting geven 

aan hun leven, ondersteunden wij hen in het maken 

van de juiste keuzes en het zetten van de eerste stappen 

richting studie of het vinden van een baan. Hiermee 

hebben wij in 2018 hele mooie resultaten behaald.

2.1.2. VerlOOP VAN de ActIVIteIteN

De methodiek van SamenDoorSamen is in 2018, mede 

dankzij deelname aan het programma ‘Meedoen, 

samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds, verder 

verstevigd, waardoor ons aanbod verder gestroomlijnd 

werd en de activiteiten soepel verliepen. De veelheid 

aan activiteiten hebben wij ingedeeld in verschillende 

SAmeNwerkINgSPArtNer OVer deelNemer

“wat is r. toch een leuke kandidaat! Heb je nog meer van deze toppers stuur ze aub door!! 

Hij is heel bescheiden en is met discipline opgegroeid, merk ik. echt een fijn persoon om 

een gesprek mee aan te gaan. dit zijn echt diamantjes :) dank voor het doorsturen van deze 

kandidaat!”
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werkgeVer OVer deelNemer

“H. doet het supergoed! wij moeten hem echt wegsturen als hij ziek is, zo gemotiveerd is hij. 

Binnenkort zijn de gesprekken met werkgevers en wij gaan er helemaal vanuit dat dit gaat 

slagen.”

fases van de ‘deelnemersreis’, een reis die een deelne-

mer maakt vanaf binnenkomst bij SamenDoorSamen. 

Deze reis start altijd met een uitgebreid intakegesprek 

met een nieuwe deelnemer. Al naar gelang de hulp-

vraag neemt hij of zij deel aan één of meerdere 

activiteiten. Daarbij lag de focus het afgelopen jaar op 

de trajecten: ‘ Samen actief in Rotterdam’ en `Samen 

aan de slag in Rotterdam’. Aanvullend aan deze 

trajecten organiseren we sociale en ontmoetingsactivi-

teiten en hebben we een programma specifiek gericht 

op kinderen ontwikkeld.  

 

Sinds we iedere deelnemer een individuele reis 

aanbieden, merken wij dat ons aanbod nog beter aan-

slaat. We hebben in 2018 een overweldigend aantal 

nieuwe deelnemers aan ons programma mogen ver-

binden alsook vele nieuwe samenwerkingspartners en 

vrijwilligers. Onze doelaantallen zoals geformuleerd in 

het projectplan 2018 zijn dan ook ruim behaald en daar-

naast is er nog veel meer bereikt. Een mooi succes dat 

ons doet beseffen dat onze ondersteuning nodig is, en 

werkt. 

Waar liepen we tegenaan?

Hoeveelheid aanmeldingen

SamenDoorSamen speelt in op een leemte in het aan-

bod voor statushouders in Rotterdam. Dat deze leemte 

groot is, bleek uit het hoge aantal aanmeldingen; wij 

kregen in 2018 zoveel aanmeldingen, dat wij eind dit 

jaar de nieuwe aanmeldingen hebben moeten pauzeren 

om de kwaliteit en het integrale maatwerk te kunnen 

waarborgen. We hebben dit wel met oog voor de mens 

gedaan: voor deelnemers die het echt nodig hadden, 

bijvoorbeeld zij die in isolement dreigden te raken, 

maakten wij een uitzondering. Deze menselijke maat 

maakt dat wij door deelnemers worden gewaardeerd. 

De enorme hoeveelheid aanmeldingen alsook de 

complexiteit van de hulpvragen, geven ons wel een 

verontrustend signaal. De aanmeldingen die wij 

ontvangen zijn waarschijnlijk slechts het topje van de 

ijsberg en er zullen dan ook nog veel statushouders in 

de stad extra aandacht behoeven. 

Duurzaamheid toeleiding studie en werk

Veel deelnemers kwamen in 2018 richting het einde van 

hun inburgeringstermijn en ‘moesten’ mee gaan doen 

en op eigen benen gaan staan. Deze ontwikkeling 

vergde	van	ons	flexibiliteit	 in	aanpak.	Wij	ervaren	dat	

wij met onze ondersteuning veel deelnemers kunnen 

begeleiden naar bijvoorbeeld betaald werk of studie. 

De resultaten op dit vlak zijn een groot succes te 

noemen en maken ook dat wij door onder meer de 

Gemeente Rotterdam serieus worden genomen. Hier 

ligt tegelijkertijd ook een uitdaging voor de komende 

periode; hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit traject 

richting toeleiding naar opleiding of werk duurzaam is? 

Voldoet het werk of de studie aan de verwachtingen 

van de deelnemer en tegelijkertijd aan de verwachtin-

gen van de scholen en de werkgevers? Hier gaan we 

het komende jaar verder op inzetten.

SAmeNwerkINgSPArtNer OVer ONze HulP:

“Nou, ik ben heel blij dat jullie zo’n goed 

gesprek konden hebben en dit traject met 

hem opstartten! Ik ben al zo lang bezig 

andere hulpverleners bij zijn situatie te 

betrekken en het loopt steeds op niets uit. 

Heel fijn om nu te weten dat d. hem gaat 

helpen, en dat jij nu ook een beeld van hem 

hebt.”
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In totaal zijn er 396 statushouders actief geweest binnen het project SamenDoorSamen door middel van deelname 

aan een traject, een losse workshop, de sociale activiteiten of via hun kinderen. Om maatwerk te kunnen blijven 

leveren hebben wij dit jaar met elke nieuwe deelnemer een uitgebreid intakegesprek gevoerd. In 2018 waren dat 

166 deelnemers. Van die 166 deelnemers zijn er 15 personen niet verder gegaan in het project; wij hebben hen 

doorverwezen naar andere instanties. 

Traject `Samen actief in Rotterdam`

Maatjestrajecten:

•	 	In	2018	hebben	wij	in	totaal	174	deelnemers	bereikt	met	het	traject	‘Samen	actief	in	Rotterdam’.	

•	 	Van	de	174	deelnemers	aan	de	maatjestrajecten	zijn	90	deelnemers	doorgestroomd	vanuit	2017	en	84	deelnemers	

zijn in 2018 gestart. 

•	 	Van	de	174	statushouders	hebben	80	deelnemers	hun	traject	in	2018	afgerond;	94	trajecten	lopen	nog	door	in	2019.	

Deelname aan workshops: Schrijfworkshop  28 deelnemers

     Mindspring (PSP) 12 deelnemers

     Kookworkshops  22 deelnemers

     Budgetcursussen 22 deelnemers

     Computercursussen 41 deelnemers

     Taallessen  97 deelnemers

     Vrouwenworkshop 9 deelnemers

Traject ´Samen aan de slag in Rotterdam’

•	 	In	totaal	hebben	wij	in	2018	95	statushouders	ondersteund	binnen	het	traject	‘Samen	aan	de	slag	in	Rotterdam’.	

•	 	Vanuit	2017	zijn	57	deelnemers	doorgestroomd,	daarnaast	zijn	41	statushouders	in	2018	aan	het	traject	begonnen.	

•	 	46	statushouders	hebben	het	traject	in	2018	afgerond;	49	statushouders	zijn	doorgestroomd	naar	2019.	

•	 	Er	hebben	in	2018	41	deelnemers	meegedaan	aan	de	Toekomsttraining	en	er	zijn	dus	evenzoveel	toekomstplannen	

gemaakt. 29 deelnemers hebben hierna meegedaan aan het soft skills traject, gericht op de ontwikkeling van 

persoonlijke en sociale vaardigheden.

•	 	Aan	de	verschillende	onderdelen	binnen	het	hard	skills	 traject,	hebben	de	volgende	aantallen	statushouders	

deelgenomen:

Vakspecifiek (VCA & Heftruck)   40 deelnemers

Cv & motivatiebrief schrijven   49 deelnemers

Open dagen MBO en HBO   27 deelnemers

Bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten 56 deelnemers

Dankzij deelname aan het traject ‘ Samen aan de slag in Rotterdam’ zijn in 2018 vele statushouders actief aan de 

slag	gegaan	in	Rotterdam.	Er	zijn:		 •	34	deelnemers	naar	betaald	werk	begeleid.

	 	 	 	 	 	 •	23	deelnemers	een	BOL-studie	gaan	volgen.

	 	 	 	 	 	 •	22	deelnemers	een	BBL-studie	gaan	volgen.

	 	 	 	 	 	 •	11	deelnemers	een	leerwerktraject	gestart.

	 	 	 	 	 	 •	33	deelnemers	met	vrijwilligerswerk	gestart.

	 	 	 	 	 	 •	en	1	deelnemer	is	stage	gaan	lopen.

resultaten
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Kinder- en Sociale Activiteiten

Activiteit      Aantal keer georganiseerd Aantal deelnemers

Kinderactiviteiten      14    112

Kinderworkshops (journalistiek en creatieve workshop)   2     22

Publicatie ‘Het Nieuwe Rotterdammertje’ (kindereditie)   1     22

Sociale en ontmoetingsactiviteiten voor volwassen deelnemers 15    147

Evenement/feest         2    350

Publicatie en verspreiding ‘De Nieuwe Rotterdammert’    2       28

Bezoek Feyenoordwedstrijden in de Kuip    18    144

Ook hebben we in 2018 een bibliotheek aangelegd met divers taalmateriaal en een speel-o-theek met speelgoed 

dat kan worden uitgeleend aan kinderen. Hiervan kunnen alle deelnemers gebruikmaken.

Vrijwilligers:

•	 	120	actieve	vrijwilligers	hebben	meegewerkt	aan	SamenDoorSamen.

•	 	Voor	deze	vrijwilligers	hebben	we	de	volgende	trainingen	georganiseerd:

	 •	Twee	basistrainingen.

	 •	Een	training	communicatie-	en	gesprekstechnieken.

	 •	Een	training	taalcoaching.

	 •		Een	training	conversatieles	geven	aan	anderstaligen.

	 •	Een	intervisie.

	 •		Een	thema-avond	over	de	sociale	kaart	en	activering	van	maatjes.

	 •		Drie	trainingen	over	vroegsignalering	en	doorverwijzing	bij	psychosociale	problematiek.
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2018 was een sterk, overweldigend en transformatief jaar. Graag lichten wij een aantal inhoudelijke resultaten uit 

waar we bijzonder trots op zijn:

Verscherping aanbod en versteviging methodiek

Wij hebben dit jaar onze focus licht verlegd en onze methodiek aangescherpt. Als resultaat hiervan hebben wij de 

leefdomeinen van ons meetinstrument, de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM), teruggebracht van zeven naar vijf, te 

weten:

•	 Taal.

•	 Werk	&	Opleiding.

•	 Sociaal	Netwerk.

•	 Praktische	voorwaarden.

•	 Welbevinden	&	Zelfontplooiing.

Wij hebben de domeinen Financiën en Huisvesting in 2018 samengevoegd tot Praktische Voorwaarden, en de 

domeinen Geestelijke gezondheid en Dagbesteding & vrije tijd tot Welbevinden & Zelfontplooiing. Deze verschui-

ving was nodig omdat wij onze focus dit jaar met name hebben gelegd op de domeinen Taal, Werk & Opleiding en 

Sociaal Netwerk, aangezien deze drie pijlers het belangrijkst en meest invloedrijk bleken voor de deelnemers om 

hun zelfredzaamheid te ontwikkelen en actief mee te kunnen doen in de Rotterdamse maatschappij. Tevens werd 

ons aanbod op deze manier meer afgebakend en dit zorgde voor een inhoudelijke verdieping. De twee overige 

domeinen hebben aandacht gekregen in de vorm van aanvullend aanbod, afhankelijk van de hulpvraag van elke 

individuele deelnemer. Omdat wij met alle nieuwe deelnemers een individueel intakegesprek voerden, durven wij 

met zekerheid te zeggen dat zij allen zijn ingestroomd op een onderdeel binnen ons programma dat hen het best 

ondersteunt en aansluit bij hun behoefte.  

Ontwikkeling deelnemersreis en de toeleiding naar studie en/of arbeid

Hoewel een traject bij SamenDoorSamen er voor elke deelnemer anders uit kan zien, hebben wij een blauwdruk 

ontwikkeld voor het pad dat een deelnemer bij ons doorloopt van het intakegesprek tot de uitstroom van de deel-

nemer. Met name het traject dat deelnemers klaarstoomt voor daadwerkelijke participatie in de vorm van werk of 

een opleiding is sterk ontwikkeld. Het toevoegen van intensieve soft en hard skills coaching aan de hand van het 

individuele toekomstplan bleek essentieel en een echte aanjager voor het starten met een opleiding en/of werk. 

Ook bleek dat een vast contactpersoon binnen ons projectteam en het regelmatig inplannen van vervolggesprek-

ken met de deelnemers hieraan bijdragen. Dankzij deze hervormingen hebben wij grote aantallen statushouders 

op succesvolle wijze richting studie en werk kunnen begeleiden. Ook hebben we ervoor gekozen de ondersteuning 

en monitoring vanuit het projectteam te verlengen en deelnemers voorafgaand en tijdens hun studie of bij het 

starten van een nieuwe baan te blijven ondersteunen.

Draagvlak vergroot

We hebben veel samenwerkingspartners in de stad en dit aantal is het afgelopen jaar sterk gegroeid, wat de 

inbedding van SamenDoorSamen in de stad heeft verstevigd. Het draagvlak voor SamenDoorSamen is dan ook 

merkbaar toegenomen. Dit was vooral te merken aan de aandacht die wij kregen van vergelijkbare organisaties, 

zoals Stichting VluchtelingenWerk en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, bedrijven en de gemeente Rotterdam. De 

gemeente Rotterdam heeft ons in 2018 voor verschillende expertmeetings uitgenodigd en de wethouders van de 

afdelingen Werk & Inkomen en Integratie zijn bij ons op bezoek geweest om ons project beter te leren kennen en 

tevens afspraken te maken voor de toekomst. 
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Succesvolle sociale en ontmoetingsactiviteiten en speciale aandacht voor vrouwen

Vanuit de deelnemers kregen wij vaak het signaal dat er behoefte was aan meer ontmoetingsmomenten en 

activiteiten in de stad. Door ons grote netwerk aan samenwerkingspartners konden wij regelmatig aanhaken bij 

activiteiten. Verder hebben wij zelf ook veel activiteiten georganiseerd waar nieuwe en oude Rotterdammers met 

elkaar in contact kwamen. In totaal vond er gemiddeld eens per maand een dergelijke activiteit plaats.

Ook hebben wij middels verschillende vrouwenactiviteiten een eerste stap gemaakt naar meer gerichte aandacht 

voor de participatie van vrouwelijke statushouders. Wij hebben hierdoor ingespeeld op de vraag vanuit vrouwelij-

ke deelnemers, maar ook op geluiden vanuit de maatschappij ten aanzien van het achterblijven van vrouwelijke 

statushouders wat betreft Nederlandse taalontwikkeling, het vergroten van hun sociale netwerk en de participatie 

in (vrijwilligers)werk of studie. Ons aanbod gericht op vrouwen sloeg erg goed aan in 2018 en zal dan ook zeker 

uitgebreid worden en een vervolg krijgen in 2019.

Expertiseontwikkeling betaalde krachten

Als gevolg van de grote hoeveelheid nieuwe aanmeldingen, en daarmee nieuwe individuen met verschillende 

leefstijlen, condities en hulpvragen, ontstond de noodzaak om de kennis van de projectmedewerkers op specifieke 

vlakken verder te ontwikkelen. Zo hebben de medewerkers op het gebied van psychosociale problematiek de 

training gericht op signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen gevolgd en namen zij deel aan een training 

intervisie en een training gesprekstechnieken. Verder heeft het team verscheidene symposia en kennisateliers 

bijgewoond ter ontwikkeling van hun expertise.
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2.2. Voorleesexpress rotterdam
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2.2.1. dOelStellINgeN & ActIVIteIteN

 Met het project VoorleesExpress stimuleren wij de 

taalontwikkeling van kinderen van 2 tot en met 8 jaar die 

te maken hebben met (het risico op) een taalachterstand. 

Daarnaast beoogt dit project de taalomgeving bij 

gezinnen thuis te bevorderen en ouders te motiveren om 

het voorlezen zelf te integreren in het gezinsritme. Om 

dit doel te bereiken worden vrijwilligers ingezet om ge-

durende twintig weken, een uur per week, bij gezinnen 

thuis voor te lezen. De voorlezer introduceert het voor-

leesritueel bij het gezin en geeft de ouders tips en hand-

vatten voor het voorlezen. 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 te laten opgroeien. 

Halverwege het seizoen neemt de voorlezer het gezin 

mee naar de bibliotheek, geeft hen een rondleiding en 

sluit, indien het gezin dit wenst en dit nog niet heeft, een 

abonnement af voor de kinderen. Hierdoor stimuleren 

we ouders om (vaker) met hun kinderen naar de 

bibliotheek te gaan. Na twintig weken wordt het voorlees-

seizoen op een feestelijke manier afgesloten, met een 

diploma voor de kinderen en een leesstimuleringspakket 

voor de ouders. 

De VoorleesExpress is een landelijk project van Stichting 

VoorleesExpress dat door stichting Hoedje van Papier in 

Rotterdam wordt uitgevoerd.

2.2.2. VerlOOP VAN de ActIVIteIteN

De werving van gezinnen en vrijwilligers is de eerste 

stap om een voorleesseizoen te kunnen organiseren. Het 

merendeel van de gezinnen werd in 2018 aangemeld via 

(voor-)scholen. Daarnaast meldden ook logopedieprak-

tijken, welzijnspartners en wijkteams gezinnen aan. 

Vrijwilligers werden geworven via advertenties, mond-

tot-mond	reclame	en	flyers.	Ook	zetten	we	studenten	in,	

die als stage bij meerdere gezinnen voorlezen. 

Als alle aanmeldingen binnen zijn worden de gezinnen 

en vrijwilligers aan elkaar gekoppeld. We proberen er 

daarbij voor te zorgen dat de gezinnen en vrijwilligers in 

hetzelfde gebied wonen, om zo ontmoetingen binnen de 

wijk te bewerkstelligen. We vormden groepjes van 6 à 8 

voorlezers en gezinnen en koppelden hier een vrijwillige 

coördinator aan. De coördinatoren planden de eerste ge-

zinsbezoeken in en organiseerden een voorlezersbijeen-

komst, zodat de voorlezers elkaar konden ontmoeten. 

Halverwege het seizoen gingen de coördinatoren 

nogmaals mee naar alle gezinnen en organiseerden zij 

de tweede voorlezersbijeenkomst. Tenslotte waren zij 

ook bij de laatste gezinsbezoeken aanwezig voor een 

feestelijke afsluiting en werd tevens de laatste 

voorlezersbijeenkomst georganiseerd. 

Waar liepen we tegenaan?

Lange wachttijden voor gezinnen

Steeds meer toeleiders en gezinnen weten ons goed te 

vinden. Dat is positief, maar zorgt tegelijkertijd voor erg 

lange wachttijden. Om dit probleem te verhelpen heb-

ben we dit jaar de twee vaste startmomenten van het 

project losgelaten, waardoor gezinnen vaak eerder kon-

den starten. We merkten dat de wachtlijst hierdoor wel 

minder lang werd, maar nog steeds moesten veel gezin-

nen lang wachten. 

Coördinatoren op afstand

We liepen er tegenaan dat er vaak voldoende aanmeldin-

gen van vrijwillige voorlezers waren, maar nog te weinig 

aanmeldingen van coördinatoren. Dit betekende dat we 

wel een match konden maken tussen een voorlezer en 

een gezin, maar dat het voorleestraject nog niet kon star-

ten, omdat er geen coördinator was. Om deze gezinnen 

en voorlezers toch te kunnen laten starten, hebben we 

´coördinatoren op afstand´ ingezet. Dit houdt in dat een 

vrijwillige coördinator alleen mee ging naar het eerste 

gezinsbezoek en verder gedurende het traject telefonisch 

of per mail beschikbaar was voor vragen. Op deze ma-

nier konden coördinatoren meer gezinnen begeleiden 

dan in reguliere trajecten, omdat de begeleiding minder 

intensief was. Zo hebben we een betere doorstroom 

kunnen realiseren.

Interne veranderingen

Binnen het projectteam is onverwacht een werknemer 

wegens langdurige ziekte gedurende een aantal maan-

den uitgevallen. Hierdoor is de werkdruk binnen het 

team gestegen en zijn enkele activiteiten intern overgeno-

men. Dit heeft ertoe geleid dat we het doelaantal net niet 

volledig hebben behaald: 293 in plaats van 300 gezinnen. 

mOeder VAN eeN deelNemeNd gezIN

“mijn dochter is gek op de voorlezer en verheugt zich elke keer op haar komst. Ik ben ook 

heel blij met de ontwikkelingen die mijn dochter heeft doorgemaakt. ze leest meer Nederlandse 

prentenboeken en kan veel beter luisteren en spreken. dit heeft mijn dochter net dat beetje 

extra ondersteuning gegeven toen ze op de kinderopvang startte.”
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resultaten

•	 295	gezinnen.

  In 2018 hebben we bij 295 gezinnen het voorleestraject opgestart, waarvan er uiteindelijk 282 succesvol zijn 

afgerond. Het streefaantal was 300 gezinnen.

•	 237	voorlezers.

  Het aantal voorlezers verschilt van het aantal gezinnen, omdat sommige voorlezers bij meerdere gezinnen 

voorlezen.

•	 37	reguliere	coördinatoren.

•	 10	coördinatoren	op	afstand.

•	 20	bijeenkomsten	en	trainingen.	

  Alle vrijwilligers kunnen verschillende trainingen en bijeenkomsten bijwonen, om hun kennis te verbreden  

op het gebied van voorlezen en interculturele communicatie. 

	 Het	gaat	om:	 •	Voorleesworkshops.

	 	 	 •	Themabijeenkomsten	voor	coördinatoren.

	 	 	 •	Themabijeenkomsten	voor	voorlezers.

	 	 	 •	Verdiepende	training.

•	 	Bij	de	deelnemende	kinderen	is	gewerkt	aan	de	taalontwikkeling,	waarbij	uit	de	evaluaties	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	voort	te	zetten.

•	 	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 en wel gewenst, een bibliotheekabonnement afgesloten. Hierdoor is het bibliotheekbezoek bevorderd voor 

kinderen en hun ouders.

•	 	Er	zijn	interculturele	ontmoetingen	tot	stand	gebracht	tussen	vrijwilligers	en	gezinnen,	waarbij	er	regelmatig	nog	

contact	wordt	gehouden	na	afloop	van	het	voorleesseizoen.

Stichting Hoedje van Papier heeft dit jaar meegewerkt aan een grootschalig onderzoek in het kader van het 

actieprogramma Tel Mee Met Taal, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. In dit onderzoek is gekeken 

naar de vraag of deelname aan de VoorleesExpress een positief korte-termijneffect heeft op de woordenschat en 

het verhaalbegrip van de deelnemende kinderen. Ook werd onderzocht of deelname aan de VoorleesExpress een 

positief korte-termijneffect heeft op de bekendheid van kinderen met kinderboeken en op de geletterde 

thuisomgeving. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen, waaruit blijkt dat deelname aan de VoorleesExpress 

een statistisch significant positief effect heeft op het verhaalbegrip van kinderen. Daarnaast is er ook een significant 

positief effect gevonden op kaftherkenning en op de intensiteit van voorlezen door ouder en kind.  
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2.3. Laagdrempelige taalcursussen
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2.3.1. DoeLsteLLingen & activiteiten

TaalOnderonsjes en ‘spin offs’

Onder de naam TaalOnderonsjes biedt stichting Hoedje 

van Papier laagdrempelige taalmodules aan van 

gemiddeld 10 lessen. Deze modules zijn gericht op het 

verbeteren van conversatievaardigheden en hebben als 

uiteindelijk doel om deelnemers zelfredzamer te maken 

in alledaagse situaties. In een ongedwongen sfeer en 

onder leiding van getrainde vrijwilligers konden ook in 

2018 vele deelnemers hun spreek- en luistervaardigheden 

verbeteren. We maakten daarbij gebruik van door Hoedje 

van Papier ontwikkelde modules en daarbij aansluitend 

door externen ontwikkeld materiaal. Tijdens deze lessen 

is er veel geoefend met alledaagse conversaties van de 

deelnemers, zoals een bezoek aan de gemeente of een 

gesprek op school. 

Tijdens de cursussen werd specifiek aandacht besteed 

aan de activering van deelnemers na het afronden van 

de cursus, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activitei-

ten die door welzijnsorganisaties in de buurt worden 

georganiseerd of door het verrichten van vrijwilligers-

werk. Door ons in de taallessen te richten op conversatie 

en zelfredzaamheid waren wij complementair aan het 

overkoepelende aanbod aan taalondersteuning en 

inburgeringscursussen in de stad.

Net als afgelopen jaar organiseerden wij naast de 

reguliere TaalOnderonsjes-cursussen ook dit jaar binnen 

ons TaalOnderonsjes programma specifieke spinoff-taal-

cursussen rondom het thema gezondheid, in samenwer-

king met de organisaties Zorgbelang Zuid-Holland en 

onze nieuwe partner Indigo, welke we hieronder kort 

toelichten. 

Mijn Diabetes Mijn Zorg

In samenwerking met Zorgbelang  Zuid-Holland organi-

seerden wij cursussen onder de naam Mijn Diabetes 

Mijn Zorg. Deze cursussen zijn gericht op laaggeletterde 

allochtone ouderen, die risico lopen op of gediagnosti-

ceerd zijn met diabetes. Mijn Diabetes Mijn Zorg heeft 

als doel de gezondheidsvaardigheden van de deelne-

mers op het gebied van diabetes te verbeteren. 

De cursus bevordert de Nederlandse taal van de 

deelnemers, vergroot hun kennis omtrent diabetes, leert 

hen over het belang van voeding en beweging en de on-

derlinge relatie met diabetes, met als doel de 

zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten en hier-

mee de kans op diabetes te verkleinen.

De cursussen werden gegeven door NT2-docenten, taal-

vrijwilligers, studenten Geneeskunde aan de Erasmus 

Universiteit en voedings- en bewegingsdeskundigen.  

MenTaal ViTaal

In samenwerking met Indigo hebben we cursussen 

MenTaal ViTaal georganiseerd. De doelgroep van deze 

cursus bestaat uit laaggeletterde Rotterdammers die 

stress en/of psychische klachten ervaren, die hun taal-

vaardigheid willen vergroten én aan hun gezondheid 

willen werken, zowel lichamelijk als mentaal. Met deze 

cursus, gericht op taal, psycho-educatie en bewegen, 

bieden we deelnemers handvatten om de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid te verbeteren en hierdoor 

problematische (gezondheids)situaties te voorkomen.

De cursussen zijn laagdrempelig; de deelnemers vergro-

ten hun woordenschat en taalvaardigheid  door actief 

aan de slag te gaan met aan gezondheid gerelateerde 

onderwerpen zoals werking van het menselijk lichaam, 

gezonde voeding, overgewicht en de gevolgen daarvan, 

Nederlandse gezondheidszorg, omgaan met stress, 

ontspanning en positieve mindset. Tijdens de cursussen 

wordt gebruik gemaakt van  een scala aan actieve werk-

vormen en beeldmateriaal.

De cursussen bestonden uit twaalf wekelijkse bijeen-

komsten van twee uur waarvan de eerste zes lessen 

bestonden uit 90 minuten taalles door een NT2-docent 

en een taalvrijwilliger en vervolgens 30 minuten actief 

sporten. De daaropvolgende zes lessen bestonden uit 

een uur psycho-educatie door een preventiedeskundige 

en vervolgens een uur sporten. Tijdens de 

psycho-educatie kwamen onderwerpen aan bod als 

stemming en bewegen, spanning en ontspanning, 

piekeren, actiever worden, gezonde voeding, beter 

slapen en actief blijven. Het beweeggedeelte werd door 

een ervaren sporttrainer verzorgd. Er werd gewerkt aan 

het opbouwen van fysieke kracht en conditie, maar ook 

aan ontspanning, plezier beleven aan bewegen, het 

vergroten van zelfvertrouwen en zich veilig voelen. 

VrIJwIllIger OVer de leSSeN:

“met name de taalspelletjes en debatoefeningen waren een groot succes voor de hogere niveaus. 

deze zorgden voor veel hilariteit, maar verhoogden met name ook de snelheid van spreken en 

denken in het Nederlands. daarbij konden we door de debatoefeningen ook vaak wat moeilijkere 

thema’s bespreekbaar maken, zoals vrouwenemancipatie.”
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2.3.2. verLoop van De activiteiten

TaalOnderonsjes en ‘spin offs’

In 2018 zijn de TaalOnderonsjes-basiscursussen groten-

deels binnen het project SamenDoorSamen aangeboden, 

waardoor een groot deel van de doelgroep uit statushou-

ders bestond. Met name deze groep heeft veel behoefte 

aan de ontwikkeling van spreek- en luistervaardigheden, 

omdat hier in de reguliere inburgeringslessen vaak te 

weinig tijd voor is. Verder is er altijd veel vraag naar extra 

oefening binnen deze doelgroep. We hebben in 2018 drie 

niveaus aangeboden, namelijk A1, A2 en A2+/B1. Deze 

cursussen vonden plaats tijdens een avondschool op het 

kantoor van Hoedje van Papier, alsook tijdens taallessen 

overdag in de wijken Lombardijen, Crooswijk, Feijenoord 

en Delfshaven.

In het eerste half jaar van 2018 hebben wij een tweetal 

basiscursussen uitgevoerd in samenwerking met basis-

school De Vier Leeuwen en basisschool de Schakel. Eind 

2018 is de vraag gekomen vanuit vrouwelijke deelnemers 

van ons project SamenDoorSamen om overdag een taal-

les voor alleen vrouwen aan te bieden. Ze wilden daarbij 

zelf thema´s aandragen en bovendien tijdens de lessen de 

mogelijkheid creëren voor het ondernemen van (creatie-

ve) activiteiten en het stimuleren van sociale ontmoeting 

onderling. In 2018 zijn we daarom een taalgroep voor 

vrouwen gestart als pilot. Deze is succesvol gebleken en 

zal ook in 2019 worden georganiseerd.

Mijn Diabetes Mijn Zorg en MenTaal ViTaal

De cursussen Mijn Diabetes Mijn Zorg en MenTaal ViTaal 

zijn door een apart projectteam uitgevoerd, waarbij nauw 

is samengewerkt met diverse (buurt)organisaties zoals 

Vereniging DSB, DOCK, SOL, Humanitas en Stichting 

Zuidzijde. Deze organisaties waren onder meer verant-

woordelijk voor de werving van de deelnemers. Samen 

met deze organisaties hebben wij het project Mijn 

Diabetes Mijn Zorg in zes gebieden van Rotterdam 

uitgevoerd. Na het werven van deelnemers werden 

taalvrijwilligers, NT2-docenten, studenten en de voedings- 

en bewegingsdeskundigen ingepland. Tijdens elke les 

was er een taalvrijwilliger aanwezig die ondersteuning 

bood. Tijdens de eerste en laatste les werden er metingen 

uitgevoerd om respectievelijk de start- en eindsituatie en 

daarmee de vorderingen van de deelnemers in kaart te 

brengen. Het project MenTaal ViTaal hebben we voor vijf 

groepen uitgevoerd. In 2019 zullen we de samenwerking 

met de organisatie Indigo op dit vlak verder voortzetten. 

Waar liepen we tegenaan?

Lesmateriaal

In het geval van de basiscursussen TaalOnderonsjes 

hebben wij voor de groep met A1-niveau voornamelijk 

gebruikgemaakt van door Hoedje van Papier ontwikkeld 

materiaal, met ruimte voor huiswerkbegeleiding. Voor de 

groepen met A2- en A2+/B1-niveau bleek ons materiaal te 

eenvoudig, waardoor we voor deze groepen gebruik heb-

ben gemaakt van extern materiaal, zoals de ´Succes 

methode´. Deze methode was succesvol, omdat het, net 

als ons eigen lesmateriaal, alledaagse situaties centraal 

stelt in de les en hierdoor meer verdieping mogelijk 

maakt. Hierdoor werden de taallessen tevens informatief. 

Verloop deelnemersaantal

Er blijft veel vraag naar de taallessen en de groepen 

TaalOnderonsjes zijn bij de start dan ook altijd vol. Helaas 

bleek dat bij de lessen in de wijken na verloop van tijd de 

aanwezigheid van deelnemers afnam. Uit evaluaties met 

docenten en deelnemers bleek dat lesroosters, de inzet 

voor vrijwilligerswerk en andere verplichtingen van de 

deelnemers vaak gedurende de 10 tot 12 weken van de 

cursus veranderden. We hebben daarom halverwege het 

jaar besloten om de avondschool te intensiveren door alle 

niveaus in drie tot vier groepen gedurende twee avonden 

in de week aan te bieden. Hierdoor is het verloop van 

deelnemers enorm afgenomen. In 2019 blijft dit echter 

een aandachtspunt. 

Inplannen groepen

In het geval van Mijn Diabetes Mijn Zorg was het soms 

lastig om in een korte tijd veel groepen ingepland te 

krijgen. Wij waren daarbij afhankelijk van de samenwer-

kingspartners in de wijk. Soms kwam het daardoor voor 

dat de tijden en locaties niet helemaal goed waren 

gecommuniceerd aan alle betrokkenen. We hebben dit 

geprobeerd op te vangen door zoveel mogelijk zelf in de 

hand te houden en alle deelnemers en vrijwilligers veel na 

te bellen om afspraken te bevestigen. Een aandachtspunt 

hierbij is het maken van betere afspraken met samenwer-

kingspartners.

Nt2-dOceNt

“Ik vind de deelnemers heel enthousiast, enkelen zijn bekend met diabetes en durven vragen 

te stellen. Iedereen doet goed mee en er is een goede sfeer onderling.”
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TaalOnderonsjes en ‘spin offs’

•	 	2	cursussen	‘Basis’	op	basisscholen	met	16	deelnemers.

•	 	14	cursussen	‘Taalschool	statushouders’	met	97	deelnemers.

•	 1	cursus	‘Taalgroep	Vrouwen’	met	9	deelnemers.

•	 	32	cursussen	‘Mijn	Diabetes	Mijn	Zorg’	met	541	deelnemers.	

•	 5	cursussen	‘MenTaal	ViTaal’	met	50	deelnemers.

resultaten
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Basiscursussen TaalOnderonsjes

•	 	Deelnemers	hebben	mogelijkheid	gekregen	om	op	laagdrempelige	wijze	Nederlandse	spreekvaardigheid	te	oefenen.	

•	 	Een	groot	aantal	deelnemers	volgde	verschillende	cursusreeksen	en	is	van	A1-niveau	doorgestroomd	naar	A2	of	

van A2 naar A2+/B1.

•	 	Deelnemers	hebben	meer	zelfvertrouwen	gekregen	met	betrekking	tot	hun	Nederlandse	taalvaardigheid	door	het	

aanbieden van de lessen in een veilige setting.

•	 	De	respons-	en	denksnelheid	van	deelnemers	aan	de	hogere	niveaus	(B1	en	B2)	is	gestimuleerd	door	de	inzet	van	

debattechnieken. Deze vorm van oefenen is door de deelnemers als zeer positief ervaren.  

•	 	Thema’s	die	aan	bod	komen	laten	deelnemers	kennismaken	met	de	Rotterdamse	en	Nederlandse	samenleving,	

zoals de bezienswaardigheden van Rotterdam met onderliggende verhalen (standbeeld van Zadkine), de 

geschiedenis van de stad en verschillende debatten over diverse politieke en sociale thema’s.

•	 	Deelnemers	hadden	ook	de	mogelijkheid	om	thema’s	in	te	brengen,	zoals	sollicitatiegesprekken	oefenen,	Nederlandse	

liedjes, opbouw van e-mails en brieven, Nederlands tradities en gewoontes versus die uit land van herkomst. 

•	 	Vier	 mensen	 uit	 de	 doelgroep	 hebben	 zich	 ingezet	 als	 taalvrijwilliger	 bij	 TaalOnderonsjes,	 waarmee	 we	 de	

wederkerigheid van het project stimuleren. Zij konden vooral voor de beginnende cursisten de vertaalslag tussen 

Arabisch en Nederlands maken.

•	 	Eind	2018	zijn	wij	een	samenwerking	aangegaan	met	Taal	aan	Zee,	een	organisatie	in	Den	Haag.	Wij	mogen	hun	

lesmateriaal kosteloos gebruiken. De pilot met dit lesmateriaal verloopt succesvol en wij zullen dan ook in 2019 het 

gebruik van dit materiaal voortzetten.

•	 	In	samenwerking	met	Hotspot	Hutspot	hebben	we	twee	taalmodules	georganiseerd	voor	statushouders	die	bij	

deze organisatie vrijwilligerswerk verrichtten. Tevens sloten andere statushouders van SamenDoorSamen, 

anderstalige vrijwilligers van Hotspot Hutspot en de organisatie Talentfabriek aan bij deze taallessen. Een mooie 

samenwerking, waarbij ook andere statushouders van SamenDoorSamen in aanraking kwamen met de 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij Hotspot Hutspot en de Talentfabriek. 

•	 	We	hebben	in	2018	veel	geïnvesteerd	in	de	training	van	ons	team.	De	betaalde	krachten	binnen	het	project	hebben	

diverse taalnetwerkbijeenkomsten en expertisebijeenkomsten bijgewoond, zoals taalnetwerken in de stad en een 

conferentie van Stichting Lezen & Schrijven.

•	 	We	bieden	onze	vrijwilligers	aanvullende	mogelijkheden	voor	kennisvergaring,	zoals	de	e-learning	modules	van	

Het Begint met Taal en interessante conferenties en symposia. Ook is er een extra verdiepende training georganiseerd 

voor de taalvrijwilligers in samenwerking met inburgeringsschool Delken & Boot en hebben we een bijeenkomst 

georganiseerd over het gebruik en de inzet van de verschillende beschikbare lesmaterialen. 

Mijn Diabetes Mijn Zorg & MenTaal ViTaal

•	 	De	deelnemers	van	Mijn	Diabetes	Mijn	Zorg	hebben	hun	Nederlandse	woordenschat	en	kennis	op	het	gebied	van	

diabetes, gezondheid en het menselijk lichaam uitgebreid. 

•	 	De	 deelnemers	 van	 MenTaal	 ViTaal	 hebben	 hun	 Nederlandse	 woordenschat	 en	 kennis	 op	 het	 gebied	 van	

stressreductie en ontspanning, slapen en beweging uitgebreid. 

•	 	De	deelnemers	van	beide	cursussen	hebben	geleerd	wat	het	belang	is	van	gezond	eten,	wat	gezonde	voeding	is	en	

hoe belangrijk het is om voldoende te bewegen. In het geval van de deelnemers aan MenTaal ViTaal hebben zij zelfs 

tijdens	de	lessen	actief	aan	beweging	gedaan	en	werden	zij	gestimuleerd	om	ook	na	afloop	van	de	cursus	het	

sporten te continueren in bijvoorbeeld een sportschool of door deelname aan sportlessen in een Huis van de Wijk. 

•	 	De	deelnemers	van	beide	cursussen	hebben	praktische	handvatten	meegekregen	om	blijvend	aan	hun	gezondheid	

te werken en zij hebben kennisgemaakt met nuttige organisaties op het gebied van gezondheid en beweging, zodat 

zij makkelijker hun weg weten te vinden in Rotterdam. 

•	 	Als	 laatste	 zijn	 verschillende	 wijkbewoners	 met	 elkaar	 in	 contact	 gekomen	 tijdens	 de	 cursussen,	 waardoor	 er	

nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
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2.4. Met taal op orde
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2.4.1. DoeLsteLLingen & activiteiten

Het project Met Taal op Orde is gericht op het verbeteren 

van Nederlandse taalvaardigheid en praktische 

vaardigheden omtrent financiële administratie en 

budgetbeheer. De doelgroep van dit project zijn 

Rotterdammers die moeite hebben met het op orde 

brengen van hun financiële administratie en die te 

maken hebben met (of risico lopen op) schuldenproble-

matiek. Doordat diverse onderwerpen aan orde komen 

met betrekking tot het voeren van een financiële 

administratie, raken de deelnemers bekend met de 

Nederlandse terminologie aangaande administratie en 

worden handelswijzen aangereikt om de eigen 

administratie te voeren. Tot slot wordt deelnemers de 

mogelijkheid geboden om op maat naar zijn of haar 

persoonlijke situatie te kijken. Theorie en praktijk gaan 

hiermee hand in hand; de lessen zijn erop gericht 

individuele problemen m.b.t. financiële administratie 

op te lossen.De activiteiten van Met Taal op Orde 

bestaan uit taallessen en maatjestrajecten. Een groep 

start met een reeks taallessen, bestaande uit 12 bijeen-

komsten en hierna kunnen deelnemers opteren voor 

een individueel traject onder begeleiding van een ma-

tje. Deelnemers die nog graag bepaalde onderwerpen 

willen uitdiepen, worden voor 10 weken gekoppeld aan 

een getrainde vrijwilliger. Deze vrijwilliger gaat stap-

voor-stap individueel aan de slag met de deelnemer om 

de administratie en post te ordenen, inkomsten en uit-

gaven op een rijtje te zetten, brieven te analyseren en 

het contact met instanties te oefenen. Binnen de 

cursusreeksen zijn gastlessen verzorgd door budget-

coaches van welzijnsinstanties in de wijk en een voor-

lichter van de Kredietbank.

2.4.2. verLoop van De activiteiten

Het project Met Taal op Orde heeft in 2018 een vliegen-

de start gemaakt. Er is in korte tijd een mooi lesboek, 

een docentenhandleiding, een training voor taaldocen-

ten en budgetmaatjes en materiaal voor de 

maatjestrajecten ontwikkeld. Na deze ontwikkelperiode 

zijn de cursusreeksen in april van start gegaan. 

In eerste instantie zijn we in 2018 met tien groepen 

gestart in de gebieden Feijenoord, Charlois en 

Delfshaven. In de tweede helft van 2018 hebben boven-

dien twee groepen statushouders vanuit het project 

SamenDoorSamen meegedaan aan cursussen in de 

gebieden Oude Noorden en Kralingen-Crooswijk. De 

vrijwilligers die als maatjes zijn ingezet, zijn getraind 

door middel van een e-learning module van het Nibud. 

Bovendien ontvingen zij een klassikale training. In 

totaal hebben in 2018 131 deelnemers een certificaat 

ontvangen, wat betekent dat deze deelnemers aan 

voldoende lessen actief hebben deelgenomen. 

Er was veel interesse in de lessen van Met Taal op Orde 

en deze zijn ook als goed geëvalueerd door zowel vrij-

willigers als deelnemers. Er zijn in 2018 nieuwe samen-

werkingspartners bijgekomen en ook intern is de door-

verwijzing tussen de verschillende projecten verbeterd, 

waardoor deelnemers na de cursusreeks nog beter 

ondersteund kunnen worden.

Waar liepen we tegenaan?

Cursistenaantal

Voorafgaand aan het traject hebben we heldere 

afspraken met samenwerkingspartners gemaakt, waar-

door we goed konden schakelen in het geval van onver-

wachte ontwikkelingen, zoals deelnemers die zonder 

afmelding afwezig waren. Dit zorgde er weliswaar voor 

dat we aanvankelijk besloten hebben met een aantal 

partijen niet langer samen te werken, bijvoorbeeld 

vanwege een te laag aantal aanmeldingen, maar zorg-

de er op langere duur juist voor dat we met stabiele 

groepen konden werken. Ook hebben we in 2018 met 

WhatsApp-groepen gewerkt, waardoor we de deelne-

mers voor elke les een reminder konden sturen. 

Maatjestrajecten

In de eerste helft van 2018 was er niet zoveel animo 

voor het individuele maatjestraject als we hadden 

verwacht. Dit heeft te maken met het type deelnemer 

dat zich gedurende het eerste half jaar voor de cursus 

heeft ingeschreven: veelal vrouwen tussen 30-40 jaar, 

wiens man verantwoordelijk was voor de financiën. 

Hierdoor was een individueel maatjestraject minder 

van toepassing. Bij de twee groepen vanuit het project 

SamenDoorSamen was er meer vraag naar een maatje: 

50% van deze deelnemers heeft zich ingeschreven voor 

het maatjestraject.

VrIJwIllIger

“tijdens de groepslessen van met taal op Orde komt er een gastdocent langs. de gastdocent 

geeft tips, onder andere over geld uitgeven. zo heeft de gastdocent uitgelegd dat je soms 

rente betaalt wanneer je een aankoop in termijn betaalt. dit was nieuw voor veel deelnemers! 

ze letten nu extra goed op het sterretje onderaan bij aanbiedingen in folders.” 
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deelNemer

“Ik heb veel geleerd van de cursus. deze onderwerpen zijn moeilijk, maar heel belangrijk voor 

mij. Het is nog steeds moeilijk, maar ik begrijp het nu beter.” 

Inhoud van de lessen

Uit de evaluatie met vrijwilligers is gebleken dat we ons 

bij de werving van deelnemers meer kunnen richten op 

het taalniveau van de deelnemers. Dit creëert meer 

niveaugelijkheid in de groepen, minder frustratie onder 

deelnemers en bovendien kunnen de deelnemers op 

die manier meer en sneller vooruitgang boeken. Uit de 

evaluatie bleek ook dat het materiaal verbeterd kan 

worden, door het minder talig te maken, meer 

spreekoefeningen in te voegen en de lessen interactie-

ver en met meer concrete voorbeelden op te zetten. Dit 

gaan wij doen in januari en februari 2019.
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resultaten

•	 12	groepen	met	in	totaal	131	deelnemers.

•	 7	maatjestrajecten,	met	daaraan	voorafgaand	2	maatjestrainingen.

•	 1	training	taaldocenten	voor	21	taaldocenten.

•	 	Dankzij	deelname	hebben	de	deelnemers	o.a.	geleerd	hoe	ze	belangrijke	post	kunnen	herkennen.	Zo	was	er	in	de	

lessen ruimte om individuele vragen te stellen over ontvangen post. Docenten hebben de ontvangen brieven 

klassikaal besproken en in sommige gevallen ook individueel na de les. Daarnaast hebben de docenten de 

deelnemers	geactiveerd	om	met	dit	soort	vragen	naar	de	Vraagwijzer	in	de	wijk	te	gaan,	zodat	zij	ook	na	afloop	

van de cursus raad weten met lastige vragen.  

•	 	Deelnemers	hebben	inzicht	gekregen	in	de	verschillende	soorten	financiën,	zoals	op	het	gebied	van	inkomsten	

het verschil tussen gemeentelijke inkomsten (Bijstand) en inkomsten vanuit de Belastingdienst (toeslagen). Ook 

zijn verschillende soorten uitgaven besproken: vaste uitgaven (huur, energieleveranciers, boodschappen, 

internet) en variabele uitgaven (cadeautjes, persoonlijke verzorging) en hoe zij deze goed kunnen budgetteren. 

Dit laatste kwam met name aan bod tijdens de maatjestrajecten. Tenslotte is extra aandacht besteed aan meer 

ingewikkelde financiële verplichtingen, zoals de zorgverzekering en energieleveranciers. Door de extra informa-

tie over deze financiële verplichtingen weten deelnemers bij welke instanties ze terechtkunnen voor bepaalde 

zaken en zijn deelnemers geactiveerd om goed naar de lopende abonnementen en verzekeringen te kijken en 

eventueel over te stappen. 

•	 	Naast	de	financiële	inhoud	van	de	lessen	was	er	veel	ruimte	voor	deelnemers	om	de	geleerde	taal	te	oefenen	door	

middel van opdrachten. Vooral de spreekoefeningen werden goed ontvangen.  Zij hebben ervaren dat deze oefenin-

gen hen hebben geholpen met de gesprekken die zij moeten voeren met instanties en hulpverlenende organisaties. 

•	 	In	veel	groepen	is	er	een	leuke	groepsdynamiek	ontstaan,	waardoor	groepen	als	afsluiting	nog	een	uitje	hebben	

gepland met de docenten, bijvoorbeeld een bezoek aan de Euromast. Vaak werd de cursusreeks met een uitge-

breide gezamenlijke maaltijd afgesloten. Hierdoor zijn nieuwe vriendschappen ontstaan tussen wijkbewoners.

•	 	De	gastlessen	zijn	goed	ontvangen.	Deze	hebben	er	tevens	voor	gezorgd	dat	de	drempel	voor	deelnemers	om	

hulp of informatie te vragen bij een organisatie werd verlaagd. Het kwam regelmatig voor dat deelnemers tijdens 

de gastlessen voor de eerste keer in aanraking kwamen met voor hen relevante en belangrijke organisaties.  

•	 	Tijdens	de	maatjestrajecten	is	niet	alleen	stilgestaan	bij	de	financiën	en	de	administratie,	maar	is	er	samen	met	

de maatjes ook gewerkt aan de financiële onafhankelijkheid van de deelnemers. Dit deden zij o.a. door het 

helpen van de deelnemers bij het maken van een cv en bij het solliciteren. In ieder geval één deelnemer heeft 

werk gevonden met hulp van zijn maatje.

•	 	Als	laatste	hebben	we	geconstateerd	dat	het	project	een	emanciperende	werking	heeft.	De	overgrote	meerder-

heid van de deelnemers was vrouw (>80%). Veel daarvan zijn getrouwd waarbij ze in de eerste les aangaven dat 

hun man volledig verantwoordelijk was en de volledige regie had over de financiën. Na een aantal lessen kregen 

we signalen dat een aantal dames zich thuis was gaan bemoeien met de administratie: ze keken mee wat er 

gedaan werd, brachten ideeën uit de les ook thuis in de praktijk en zeker op het gebied van het genereren van 

inkomsten ontstond er een dialoog over aan het werk gaan. 
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2.5. computerwijk rotterdam
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2.5.1. DoeLsteLLingen & activiteiten

Met het project Computerwijk verzorgt stichting Hoedje 

van Papier laagdrempelige computercursussen in 

Rotterdam. Het tempo van de cursus in geschikt voor 

computernieuwelingen, de cursus kent een prettige 

sfeer en wordt gegeven op een fijne en toegankelijke 

plek. De doelstellingen van Computerwijk zijn:

•	 	Door	 het	 aanbieden	 van	 computercursussen	 de	

kennis over en het gebruik van computers vergroten, 

teneinde digibetisme tegen te gaan;

•	 	Door	de	computercursussen	aanleren	van	praktische	

toepassingen om deze in te zetten voor onder andere 

het vinden van (on)betaald werk, verzorgen van de 

eigen (financiële) administratie, contact onderhou-

den met anderen, persoonlijke ontwikkeling en 

ondersteunen 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 socia-

le 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, organisatorisch en 

maatschappelijk vlak waardoor hun kansen op de 

arbeidsmarkt toenemen.

2.5.2. verLoop van De activiteiten

We hebben in 2018 in drie deelgebieden van Rotterdam 

computercursussen georganiseerd: in het Centrum, 

Feijenoord en Delfshaven. We hebben ervoor gekozen 

om intensieve cursussen te organiseren met kleinere 

groepen dan voorheen, waardoor er meer verdieping 

ontstond.

In principe komen de deelnemers uit de wijk waar de 

cursus wordt georganiseerd, maar tijdens de cursussen 

in het Centrum, kwamen deelnemers uit diverse wijken 

uit Rotterdam en omstreken. Dit liet dan ook zien dat 

bereikbaarheid en toegankelijkheid erg goed was en 

dat de deelnemers dermate enthousiast waren dat zij 

de afstand geen belemmering vonden. 

Meerdere cursussen zijn in samenwerking met het 

project SamenDoorSamen georganiseerd. Net als in 

2017 werd daarbij goed gescreend wat het taalniveau 

was. Vanwege de taalbarrière zijn er twee nieuwe vrij-

willigers uit de doelgroep van SamenDoorSamen inge-

zet als docent. Waar nodig werd er gebruikgemaakt van 

een tolk. Hierbij werd er een koppeling gemaakt tussen 

de moedertaal van de deelnemers en de Nederlandse 

taal. Tevens hebben we in samenwerking met 

Bibliotheek Rotterdam een basiscursus georganiseerd, 

specifiek voor AOW-gerechtigden. Deze cursus was een 

groot succes. 

Tenslotte is er in 2018 nieuw lesmateriaal ontwikkeld 

om nog meer tegemoet te komen aan de behoeften van 

onze jongere doelgroep. Hieruit is de cursus ‘Dubbelklik 

Excel’ ontstaan. Ook de vraag of wij Office-cursussen 

aanbieden kwam steeds vaker naar voren. Deze cursus 

is in 2018 ontwikkeld en getest tijdens één van de cur-

sussen en van toegevoegde waarde bevonden. In 2019 

zal deze methode daarom vaker ingezet worden. 

Waar liepen we tegenaan?

Aanpassing van het voorgenomen inhoudelijk 

programma

In eerste instantie waren wij voornemens om aanvul-

lend op de reguliere computercursussen een 1 op 1 

maatjesproject (onder de noemer DigiThuis) toe te 

voegen. Begin dit jaar vernamen wij echter dat de Unie 

van Vrijwilligers een nagenoeg vergelijkbaar project 

ging introduceren binnen Rotterdam en het leek ons 

om die reden niet wenselijk of handig om de voorziene 

vernieuwing van ons project Computerwijk in de vorm 

van DigiThuis door te ontwikkelen en voort te zetten. 

Derhalve hebben we onze doelen bijgesteld en onze 

pijlen gericht op andere thema’s die onderbelicht 

bleven en ook grote behoefte aan was. Zo hebben wij 

een digitale les specifiek gericht op schuldpreventie ge-

introduceerd (die wij hebben uitgevoerd binnen het 

project Met Taal op Orde). Denk hierbij aan het op 

basisniveau kunnen omgaan met digitale aanvraagfor-

mulieren en portals, DigiD, correspondentie met de 

deelNemer

 “de computercursus was heel handig voor mij. Ik vond het leuk en leerzaam, nu weet ik hoe 

ik zelf dingen kan oppakken.”
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bank of gemeente en het bijhouden van een persoonlijke 

financiële administratie in een programma als excel. 

Onze basis voor deze les bestond uit een combinatie van 

onze jarenlange ervaring vanuit Computerwijk, materiaal 

van Stichting Lezen & Schrijven en aanwijzingen van 

deelnemers en van welzijnsorganisaties in de stad. 

Hetzelfde hebben wij gedaan binnen ons programma 

laagdrempelige taalcursussen. De digitale dienstverle-

ning neemt ook binnen de zorg in rasse schreden toe, 

en daarmee wordt de noodzaak om digitale 

vaardigheden te hebben ook groter, met name in de 

eerste- en tweedelijnszorg. Ook voor het inzien van hun 

eigen patiëntendossier van de eerste- en tweedelijns-

zorg en bij aanmelding bij de ingang van het ziekenhuis 

tijdens het begin van de behandeling worden deze 

vaardigheden steeds meer noodzakelijk. Aanmelding 

gaat dan bijvoorbeeld via een zogenaamde aanmel-

dingszuil. Door digitalisering wordt steeds meer uitge-

gaan van de zelfredzaamheid van mensen/patiënten. 

Mensen die minder of niet digitaal vaardig zijn, verdie-

nen hierbij extra aandacht, want dreigen de aansluiting 

te missen. Ze missen op dit terrein het zelfvertrouwen 

en zijn gauw geneigd om te keren wanneer het hen bij-

voorbeeld niet lukt om de aanmeldingszuil te gebruiken 

in het ziekenhuis of in de apotheek. Onder leiding van 

een vrijwillige computerdocent en de ‘vaste’ taalvrijwil-

liger per groep is dan ook in een les geoefend in het 

gebruik van schermen: smartphone en monitor.

Intakegesprekken deelnemers

We hebben dit jaar gemerkt dat er soms deelnemers op 

het verkeerde niveau zijn ingedeeld, wat zorgt voor 

frustratie en vertraging. Daarom voeren we sinds 

november een intakegesprek met elke deelnemer. 

Tijdens dit gesprek kunnen we onder meer het digitale 

niveau van de cursist in kaart brengen. Hierdoor wor-

den deelnemers beter op hun eigen niveau ingedeeld 

en zijn de groepen meer van hetzelfde niveau. Het 

individuele intakegesprek wordt als positief ervaren en 

wij zullen deze manier van werken dan ook in 2019 

voortzetten.

Verloop deelnemersaantal

In de deelgebieden Feijenoord en Delfshaven was de 

opkomst wisselend. Door de inzet van WhatsApp- 

groepen hebben wij de tegenvallende aanwezigheid 

gedeeltelijk opgelost. Dit medium werkt goed voor de 

anderstalige doelgroep, omdat zij dan de communica-

tie kunnen vertalen in vertalingstools zoals Google 

Translate. Verder geeft de WhatsApp-groep docenten 

en projectmedewerkers de kans om elke week herinne-

ringen te sturen. Daarnaast hebben wij contact gezocht 

met individuele deelnemers om het gesprek aan te 

gaan over hun wisselende aanwezigheid. Ook dit heeft 

de aanwezigheid verbeterd.  

Ook hebben we bepaalde huisregels van de computer-

cursussen, zoals aanwezigheid en afmelden, besproken 

tijdens het individuele intakegesprek. Door het gesprek 

aan te gaan met de deelnemers committeerden zij zich 

nog meer aan de cursus en de regels daaromtrent. 

Samenwerking met partners

Het ´inkopen´ van Computerwijk door aanbestedings-

partners in diverse deelgebieden van Rotterdam bleek 

dit jaar niet haalbaar. Dit is enerzijds te wijten aan be-

zuinigingen binnen deze instellingen en anderzijds is er 

door de aanbestedingen bij de instellingen niet bekend 

wat de lange termijn zal brengen. Ook was 2018 een 

overgangsjaar met nieuwe ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’ 

partijen met wie de relatie weer van voren af aan moest 

worden opgebouwd. Desondanks zijn wij dit jaar de sa-

menwerking aangegaan met twee nieuwe partners: 

Delken & Boot en Vluchtelingen4Vluchtelingen. Vooral 

met Delken & Boot verliep de samenwerking erg goed. 

Met deze organisatie hebben wij twee ‘Dubbelklik 

XL’-cursussen georganiseerd, de cursus voor 

gevorderden. Ook met de Bibliotheek Rotterdam heb-

ben we de samenwerking voortgezet. Voor 2019 staat 

de samenwerking met een volgende nieuwe partner op 

de planning. Met Stichting Lemat gaan we voor de 

Eritrese doelgroep cursussen organiseren. 

VrIJwIllIger

“Ik zie het als een win-win situatie, de cursisten zijn heel blij doordat ze wat leren over 

de computer en ik leer weer iets over de culturen. de cursisten zijn dankbaar en als ze hun 

certificaat hebben gekregen, zijn ze heel trots. Het doet me heel goed om al die trotse 

cursisten te zien, dat is echt de kers op de taart voor mij.”
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resultaten

•	 	Er	zijn	8	cursussen	georganiseerd	in	Delfshaven,	Feijenoord	en	Centrum.	Hieraan	hebben	91	cursisten	deelgeno-

men; 58 van hen hebben een certificaat ontvangen, omdat zij de cursus met goed gevolg hebben afgesloten.

•	 Er	zijn	binnen	het	project	Met	Taal	op	Orde	in	de	10	cursusreeksen	digi-lessen	schuldpreventie	georganiseerd.

•	 Er	zijn	binnen	de	laagdrempelige	taalcursussen	in	32	cursustrajecten	digi-lessen	zorg	en	gezondheid	uitgevoerd.

•	 	Er	zijn	10	docenten	 ingezet.	Twee	van	hen	zijn	 in	2018	gestopt	bij	Computerwijk	omdat	zij	een	baan	hebben	

gevonden. Van de 10 docenten kwamen twee docenten uit de doelgroep van het project SamenDoorSamen. 

•	 Deelnemers	kunnen	na	afloop	van	de	cursus	zelfstandiger	met	een	computer	overweg.

•	 Deelnemers	hebben	(meer)	zelfvertrouwen	gekregen	doordat	zij	beter	mee	kunnen	doen	in	de	digitale	wereld.	

•	 	De	docenten	geven	aan	dat	de	deelnemers	erg	leergierig	zijn.	Ze	stellen	veel	vragen	en	worden	gemotiveerd	

door directe resultaten. Er is ruimte geweest in de lessen om individuele thema’s en vragen te bespreken, zoals 

DigiD, 9292ov.nl en MijnOverheid.

•	 	Deelnemers	hebben	leren	e-mailen	en	geleerd	over	de	werking	van	digitale	omgevingen	van	instanties	en	zijn	

hierdoor meer zelfredzaam geworden op het gebied van communicatie. Ook hebben ze meer vertrouwen in 

zichzelf gekregen op dit vlak. Vaak is e-mailen laagdrempeliger dan bellen gezien het taalniveau en hierdoor 

kunnen cursisten dus zelfstandig de communicatie doen.

•	 	Er	is	nieuw	lesmateriaal	ontwikkeld	en	ingezet	naar	aanleiding	van	vragen	vanuit	de	doelgroep,	onder	andere	

materiaal specifiek gericht op Excel. 

•	 	Veel	anderstalige	deelnemers	hebben	tijdens	de	lessen	ook	hun	Nederlandse	digitale	taalvaardigheid	verbeterd,	

omdat zij door de lessen op de computer hebben leren werken in het Nederlands. 
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2.6. samenwerking met 

    Het Vergeten kind



deelNemer tHe uNfOrgettABleS

“wij zijn de stem voor kinderen die opgroeien in slechte thuissituaties. Om dat te kunnen, 

hebben we geleerd om te gaan met de media en hoe we voor onszelf kunnen opkomen.”

2.6.1. DoeLsteLLingen & activiteiten

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, noodgedwongen in een gezinshuis of (vaak 

sobere) opvanglocaties leven, zoals een vrouwenop-

vang, een leefgroep, een gezinshuis of een asielzoe-

kerscentrum. Het welzijn van deze kinderen wordt 

door Het Vergeten Kind op verschillende manieren 

verbeterd; o.a. door leuke en gevarieerde activiteiten 

op de verschillende locaties te organiseren, 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 jongeren-

raad: ´The Unforgettables´. Dit programma is in 

opdracht van Het Vergeten Kind door Hoedje van 

Papier ontwikkeld. We vinden dat alle kinderen/jonge-

ren recht hebben op een gelukkige jeugd en vinden 

kinderwelzijn en naleving van de kinderrechten enorm 

belangrijk. Eén van de rechten die bij de Vergeten 

Kinderen niet voldoende tot uiting komt is het recht op 

participatie. Door de jongeren in toenemende mate te 

laten participeren door ze te horen, te zien, hun menin-

gen te laten geven, mee te laten denken en mee te 

laten ontwikkelen, leren en ervaren zij dat zij zelf 

invloed kunnen uitoefenen op hun situatie. Daarmee 

ontwikkelen zij belangrijke vaardigheden en hebben zij 

meer vertrouwen in hun toekomst. Hiermee verwach-

ten wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 

de verbetering van het welzijn van de doelgroep.

Tegelijkertijd leveren de Unforgettables belangrijke 

input voor de inhoud en de vorm van de programma’s 

van HVK, waardoor we precies weten wat er onder de 

doelgroep leeft, waar zij behoefte aan hebben en hoe 

we hen het beste kunnen bereiken. Daarmee versterken 

we onze programma’s en staan we blijvend dichtbij de 

doelgroep. Binnen The Unforgettables gaan kinderen/

jongeren aan de slag met zaken die hen direct aangaan. 

Hoe ziet hun leven eruit, welke problemen/kansen erva-

ren zij, welke oplossingen dragen zij aan? Hun 

bevindingen leren zij verwoorden en presenteren. Ze 

maken spelenderwijs kennis met democratische begin-

selen, waarmee we de betrokkenheid van de jongeren 

bij de activiteiten van HVK willen bevorderen. We 

maken ze meer verantwoordelijk en bevorderen hier-

mee vaardigheden voor participatie, leiderschap en 

actief burgerschap. 

Sinds 2014 is Hoedje van Papier inhoudelijk partner van 

Stichting Het Vergeten Kind. Als activatiepartner 

organiseren we evenementen en trainingsweekenden, 

begeleiden we jongeren bij media-events en interviews, 

organiseren we impactvolle evenementen zoals een 

filmfestival en een kerstevent en nog veel meer. Omdat 

we zoveel hebben gemaakt, geproduceerd en begeleid, 

splitsen we het project in dit jaarverslag uit in drie com-

ponenten, te weten: ten eerste de activiteiten voor de 

jongerenraad van Het Vergeten Kind; The 

Unforgettables, ten tweede onze hulp bij diverse 

campagnes en het creëren van awareness bij publiek 

en politiek, en ten derde het produceren van losse 

evenementen en projecten.

2.6.2. verLoop van De activiteiten

The Unforgettables 

The Unforgettables is de jongerenraad van Het Vergeten 

Kind en bestaat uit 54 jongeren in de leeftijd van 12 tot 

21 jaar. Middels de activiteiten die we voor hen organi-

seren willen we de jongeren de mogelijkheid geven om 

zichzelf te ontwikkelen (op sociaal-emotioneel vlak en 

specifieke levensvaardigheden) en we willen de 

jongeren laten fungeren als stem van alle ‘vergeten 

kinderen’ in Nederland. De belangrijkste activiteiten die 

we voor hen organiseren zijn de trainingsweekenden 

en de trainingsdagen en de inzet en begeleiding van 

hen tijdens de jaarlijkse Week van Het Vergeten Kind. 

In 2018 zijn er twee trainingsweekenden geweest en 

drie trainingsdagen. De workshops die we tijdens deze 

activiteiten aanbieden zijn o.a. Schrijven, Spoken word, 

Muziek, Presenteren en debatteren, Dialooggesprek-

ken, de Adviesraad, Weerbaarheid, Omgaan met de 

media. Daarnaast hebben we verschillende andere 

activiteiten georganiseerd voor de jongeren, zoals 

bijvoorbeeld impactexcursies naar het Beeld & Geluid 

Instituut, Young Impact Celebration en Jandino en The 

Caribbean Combo en een bezoek aan de 

• 36 • 



OPdrAcHtgeVer Het VergeteN kINd

“de jongerenraad voedt Het Vergeten kind met informatie. zonder the unforgettables zou ons 

werk veel abstracter zijn.”

Kinderombudsvrouw en dialoogavonden n.a.v. de 

documentaire ‘Alicia’. Ook hebben we met alle 

Unforgettables gewerkt aan het magazine Talks, dat 

een stem geeft aan The Unforgettables en aan alle 

andere vergeten kinderen in Nederland. Tot slot zijn een 

flink	aantal	Unforgettables	door	ons	getraind,	begeleid	

en ingezet tijdens campagnes die Het Vergeten Kind 

gedurende het jaar voerde. Dit jaar was er naast de 

campagne van de Week van Het Vergeten Kind ook een 

zomer- en een kerstcampagne. 

Campagnes en awareness

Elk jaar wordt Hoedje van Papier meer betrokken bij de 

campagnes van Het Vergeten Kind. Dit jaar zijn we 

intensief betrokken bij de campagne in de aanloop naar 

de Week van Het Vergeten Kind en de kerstcampagne. 

De politieke campagne van de Week van Het Vergeten 

Kind 2018 was de eerste, met als thema ‘een klein 

gebaar van echte aandacht’, waarbij we aandacht heb-

ben gegenereerd voor kleine gebaren van aandacht die 

we kwetsbare kinderen kunnen geven. Onderdeel van 

deze campagne waren twee tv-programma’s, bestaan-

de	 uit	 een	 aflevering	 van	 Mensjesrechten	 en	 het	

programma ‘Het Vergeten Kind’ dat op RTL4 is uitge-

zonden, waarbij Unforgettables een prominente rol 

vervulden. Tijdens een slotevenement op het Plein in 

Den Haag hebben we de uitkomst van de campagne 

gepresenteerd aan de politiek en is de ‘langste 

supportsjaal van Nederland’ door de binnenstad van 

Den Haag uitgehangen.

De tweede campagne was de kerstcampagne. In het 

kader hiervan hebben we een kerstreceptenboek 

ontwikkeld, waarbij we kerstrecepten van desserts en 

impactvolle verhalen van bekende Nederlanders, 

Unforgettables en HVK-ambassadeurs hebben 

opgetekend en gefotografeerd. Daarnaast hebben we 

het driedaagse kerstevenement ‘Heppie Christmas Won-

derland’ in Hotel Heppie in Mierlo mogen organiseren. 

Bij beide campagnes hebben The Unforgettables mee-

geholpen. Zij hebben zich onder meer ingezet door het 

geven van interviews tijdens de Week van het Vergeten 

Kind en ze waren aanwezig tijdens het kerstevenement 

in de week voor kerst.  

De belangrijkste rol voor Hoedje van Papier was, naast 

productie en realisatie van activiteiten, het voorberei-

den van de jongeren, hen bijstaan tijdens de optredens 

en het verlenen van nazorg. Dit alles om ervoor te 

zorgen dat de grenzen van de jongeren zo goed moge-

lijk bewaakt worden en deze niet worden overschreden. 

Daarnaast is Hoedje van Papier sinds het najaar van 

2018 bezig voor de nieuwe campagne van de Week van 

Het Vergeten Kind 2019. 

Losse projecten

Ook in 2018 hebben we veel losse projecten georgani-

seerd voor Het Vergeten Kind, waarvan we er hier 

graag drie uitlichten. Dit zijn de Heppie Talentontwikke-

ling workshops, het project Eindfilm Groep 8, een 

modern alternatief voor de eindmusical als afscheid 

van de lagere schooltijd, en het kerstevenement Heppie 

Christmas Wonderland.

Heppie Talentontwikkeling

In het kader van ‘Heppie Talentontwikkeling’ hebben 

we op Cluster 4 scholen in Rotterdam workshops Film 

& Video, Weerbaarheid (i.s.m. onze partner Rotterdam 

Mattie) en voorleestrajecten georganiseerd, voor groe-

pen van maximaal 12 kinderen. Deze workshops von-

den plaats binnen de bovenbouw van de basisschool 

en het middelbaar onderwijs. De voorleestrajecten 

hebben we doorlopend georganiseerd voor de groe-

pen 3. In het voorjaar vonden er 8 workshops plaats en 

in het najaar 22 workshops. 

Eindfilm Groep 8

Ook dit jaar hebben we het project Eindfilm Groep 8 

georganiseerd, in samenwerking met Stichting En… 

Actie! Groepen 8 uit het hele land kunnen vanaf dit jaar 

deelnemen aan dit project. De titel van de Eindfilm is 

‘Onvergetelijk’ en door deel te nemen aan dit project 

werkt de klas toe naar een echte speelfilm van 40 minu-

ten. De scholen die hieraan meedoen steunen Het 

Vergeten Kind (want de film gaat over de thematiek 

van Het Vergeten Kind en scholen worden gemotiveerd 

om een inzamelingsactie op te zetten) en bekende 

Nederlanders spelen een gastrol in de film. Dit jaar 

hebben 55 scholen meegedaan aan dit project. 
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deelNemer tHe uNfOrgettABleS

“Ik heb echt het idee dat ik iets kan veranderen, want ik praat zelfs met ministers. ze 

luisteren naar me omdat ik echt ervaring heb met de dingen waarover ik vertel.”

Heppie Christmas Wonderland

Als sluitstuk van de kerstcampagne waar we eerder 

over spraken, hebben we het kerstevenement ‘Heppie 

Christmas Wonderland’ georganiseerd. Tijdens dit 

evenement hebben we voor bijna 150 kinderen een 

onvergetelijk kerstfeest, met heuse kerstmarkt, veel 

speelplezier en uiteraard een luxe kerstdiner georgani-

seerd, natuurlijk met bezoek van de kerstman en zijn 

elfjes. Op één van de dagen is een hele bijzondere 

hulp-kerstman langsgekomen in de persoon van Jörgen 

Raymann met zijn hulpelfje Natasja Froger en kersten-

gel Francis Beukeveld. Ook ambassadeurs Johnny de 

Mol en Saar Koningsberger kwamen langs om met de 

kinderen te spelen, samen te zijn en te eten en hen een 

onvergetelijke dag te bezorgen. 
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The Unforgettables

deelname van 54 jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar aan de volgende activiteiten:

•	 Trainingsdag	januari.

•	 Onderzoek	Kind	Centraal	Award.

•	 Presentaties	en	optredens	tijdens	Kind	Centraal	Award.

•	 Jury	en	hosts	tijdens	Het	Vergeten	Kind	Filmfestival.

•	 Presentaties	en	optredens	tijdens	Symposium	‘De	Kracht	van	Aandacht’.

•	 Inzet	voor	media-interviews	en	presentaties	tijdens	de	Week	van	Het	Vergeten	Kind.

•	 Deelname	aan	TV-programma’s	t.b.v.	de	campagne	2018.

•	 Trainingsweekend	april.

•	 Trainingsdag	juni.

•	 Trainingsdag	september.

•	 Trainingsweekend	oktober.

•	 Dialogen	en	presentaties	tijdens	Symposium	‘Stop	de	Carrousel’.

•	 Impactexcursies.

•	 Interviews,	artikelen	schrijven	en	redactie	voor	Het	Vergeten	Talks	Magazine.	

•	 Deelname	aan	tientallen	spontane	verzoeken	ingediend	bij	The	Unforgettables	Agency.

Diverse losse producties, inclusief deelnemers en aanwezigen

Het Vergeten Kind Filmfestival   Naar schatting 350 kinderen en 300 volwassenen

Heppie Talentontwikkeling    Naar schatting 350 kinderen

Eindfilms Groep 8    Naar schatting 1.350 kinderen

Heroes and Champions    Naar schatting 125 kinderen

Filmworkshops Filmfestival    Naar schatting 120 kinderen

Heppie Christmas Wonderland    Naar schatting 120 kinderen

Kerstreceptenboekje    N.v.t.

resultaten
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The Unforgettables

The Unforgettables zijn in het afgelopen jaar uitgegroeid tot hét gezicht en dé stem van alle vergeten kinderen. We 

willen	nog	meer	dat	zij	beleidsmakers	op	lokaal	en	landelijk	terrein	gaan	voeden	met	informatie	en	hen	ook	beïnvloe-

den in de beslissingen die over de jeugdzorg gemaakt worden. The Unforgettables ondergaan hiervoor verschillende 

trainingen, komen meerdere keren per jaar bij elkaar op bijeenkomsten, organiseren zelf activiteiten of (delen van) 

programma’s, verrichten intern en extern onderzoek naar door hen zelf bepaalde thema’s en onderwerpen en doen 

hier op verschillende manieren verslag van. 

De workshops die we aanbieden vallen in de smaak. De jongeren geven aan dat zij veel leren van wat we hen 

aanbieden. The Unforgettables ontwikkelen zich op praktisch niveau, maar ook op sociaal-emotioneel 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 beschermd. Daarnaast werken we tijdens de activiteiten aan 

een	positief	zelfbeeld,	reflectie	en	de	ontwikkeling	van	weerbaarheid	en	zelfvertrouwen.	

In het kort bereiken we de volgende resultaten met dit programma:

•	 	We	vergroten	de	kinder-/jongerenparticipatie	binnen	het	beleid	en	de	activiteiten	van	Het	Vergeten	Kind.	

•	 	Op	persoonlijk	en	emotioneel	vlak:	met	het	Unforgettables	programma	werken	we	d.m.v.	verschillende	activiteiten	

aan	 een	 positief	 zelfbeeld,	 reflectie,	 de	 ontwikkeling	 van	 weerbaarheid	 en	 zelfvertrouwen,	 talent,	 motivatie,	

studievaardigheden, zelfbepaling (en in beperkte mate traumaverwerking)

•	 	Op	sociaal	vlak:	draagt	het	programma	bij	 aan	de	ontwikkeling	van	communicatieve	vaardigheden,	 stimuleert	

samenwerken en overleg voeren, participatie, vriendschappen, empathisch vermogen, assertiviteit en 

probleemoplossend vermogen.

•	 	Daarnaast	 zijn	 verschillende	 activiteiten	 een	 goed	 middel	 voor	 bewustwording	 bij	 het	 Nederlands	 publiek,	 de	

politiek en stakeholders en kan het worden ingezet bij campagnes en zorgen zij voor input ter versterking van ons 

aanbod en de evaluatie van de impact.

Campagne en awareness

De jongeren die meewerkten aan verschillende campagnes, vonden dit erg leuk. Natuurlijk vinden ze media-optredens 

gaaf, maar ze vinden het ook fijn om de stem te zijn van andere kinderen die vergelijkbare grote uitdagingen in hun nog 

jonge levens moeten aangaan. Ze voelen de noodzaak om te helpen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het 

bevorderen van participatie en leiderschap. Kinderen en jongeren maken zich vaardigheden eigen die hen motiveren en 

in staat stellen om zich actief in te zetten voor de verbetering van hun eigen leefomstandigheden en die van anderen.

Losse projecten

De vele losse producties die wij in opdracht van Het Vergeten Kind verzorgen kenmerken zich door de volgende 

inhoudelijke resultaten:

•	 	Op	persoonlijk	en	emotioneel	vlak:	talentontwikkeling,	motivatie,	bewustzijn	van	de	eigen	situatie	en	problematiek	

en die van anderen, weerbaarheid en zelfvertrouwen, schrijfvaardigheden, jezelf presenteren, creativiteit.

•	 	Op	sociaal	vlak:	draagt	bij	aan	de	ontwikkeling	van	communicatieve	vaardigheden,	stimuleert	samenwerken	en	

overleg voeren, assertiviteit.

•	 	Op	lichamelijk	vlak:	vrij	bewegen	en	spelen,	rust	en	ontspanning,	bewustzijn	en	zelfvertrouwen	t.a.v.	eigen	lichaam	

en stem, jezelf voor een publiek durven presenteren.
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SAmeNwerkINgSPArtNer OVer ONze HulP

“Nou, ik ben heel blij dat jullie zo’n goed gesprek konden hebben en dit traject met hem 

opstartten! Ik ben al zo lang bezig andere hulpverleners bij zijn situatie te betrekken en 

het loopt steeds op niets uit. Heel fijn om nu te weten dat d. hem gaat helpen, en dat jij 

nu ook een beeld van hem hebt.”

2.7. samenwerking met pameijer
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2.7.1. DoeLsteLLingen & activiteiten

In 2012 voerde stichting Hoedje van Papier een succes-

volle pilot uit onder de naam PameijerTV. Vanaf dat 

moment is onze videocoach betrokken gebleven bij dit 

doorlopende project. Het belang van het project kwam 

naar voren vanuit de behoefte om de cliëntencommuni-

catie te verbeteren. Hiernaast is het nadrukkelijk de 

wens meer cliënten in het project te betrekken en de 

participatie hiermee te vergroten. Het uiteindelijke doel 

is om met de inbreng van de cliënten PameijerTV 

grotendeels zelfwerkzaam te maken. Dit doel sluit uit-

stekend aan bij de wens van stichting Hoedje van Papier 

om groepen die een grotere afstand tot de samenleving 

hebben de kans te geven deze afstand te verkleinen en 

hen bovendien een stem te geven. Media zien we hier-

bij in dit geval als een uitstekend middel. 

2.7.2. verLoop van De activiteiten

Toen we in 2012 de samenwerking met Pameijer start-

ten, hebben we in eerste instantie afgebakende work-

shops van een aantal weken georganiseerd. Met de tijd 

is dit een continue leer- en werkplek geworden, 

genaamd PameijerTV. Cliënten komen nu twee keer per 

week onder begeleiding van een videomaker van 

Hoedje van Papier bij elkaar voor het maken van het 

maandelijkse journaal en diverse losse items. Door de 

ervaring van de afgelopen jaren en de goede relatie 

tussen de videovakkracht en de cliënten, hebben we 

van 2018 wederom een succesvol jaar kunnen maken.
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resultaten

•	 15	cliënten	van	Pameijer.	

•	 90	dagdelen	PameijerTV	+	24	dagdelen	montage,	overleg,	etc.	

De cliënten hebben zich vaardigheden eigen gemaakt, zoals:

•	 Het	gezamenlijk	tot	besluiten	komen.

•	 Samenwerken	binnen	een	team.

•	 Kennis	vergaren.

•	 Een	eigen	mening	vormen.

•	 Zich	mondeling	uiten.
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Samenwerkingspartners

OVeRKOepeLenD/inhOUDeLijK

- Bibliotheek Rotterdam

- Delken & Boot, Studiehuis

- DOCK

- Erasmus Universiteit Rotterdam

- Gemeente Rotterdam

- Hogeschool Rotterdam

- Hogeschool InHolland

- Humanitas Feijenoord

- Indigo Preventie

- Nationale Nederlanden 

- Pameijer

- Rotterdammers voor elkaar

- SOL Netwerk

- Stichting VoorleesExpress

- Stichting Vrijwilligerswinkel

- Stichting Zuidzijde

- Uitgeverij Lemniscaat

- Vereniging DSB

- WMO Radar

- Zorgbelang Zuid-Holland

LOcATieS

•	 Bibliotheek	Rotterdam

•	 Casa	Tiberias

•	 Delken	&	Boot,	Studiehuis

•	 Peoples	Power

•	 Basisschool	De	Nieuwe	Haven

•	 Basisschool	de	Bavokring

•	 OBS	Nelson	Mandela

•	 Islamitische	Basisschool	Ibn-i	Sina	

•	 Imelda	school

•	 Huis	van	de	Wijk	Oleander

•	 Huis	van	de	Wijk	De	Nieuwe	Branding

•	 Huis	van	de	Wijk	Oud-Charlois

•	 Huis	van	de	Wijk	De	Propeller

•	 Huis	van	de	Wijk	Het	Klooster

•	 Huiskamer	Riederkwartier

•	 Cultuurwerkplaats	Tarwewijk

•	 Basisschool	Pierre	Bayle

•	 Sociaal	Cultureel	Centrum	Iskender	Pasa

•	 Ulu	Moskee

•	 Laleli	Moskee

•	 Ravza	Moskee

•	 Mevlana	Moskee

•	 Stichting	Vrouwenhuiskamer	NISA

•	 Kaapverdische	Kerk

TOeLeiDing nAAR STUDie, LeeRWeRKpLeKKen, 

STAgeS en BeTAALD WeRK

•	 Capabel	Taal

•	 Megasafe

•	 De	BouwAkademie

•	 WerkgeverServicepunt	Rijnmond

•	 Kredietbank	Rotterdam

•	 Nextworker

•	 Refugees	Forward

•	 Regionaal	Bureau	Zelfstandigen

•	 Unilever

•	 Sodexo

•	 Nibud

•	 Hotel	New	York

•	 Tafel	van	Zeven

•	 Albeda	Collega

•	 Zadkine

SAMenWeRKen, UiTWiSSeLen en VeRSTeRKen

•	 VluchtelingenWerk

•	 Timon

•	 Stichting	Nieuw	Thuis	Rotterdam

•	 Vluchtelingen4Vluchtelingen

•	 Moeders	van	Rotterdam

•	 Gemeente	Rotterdam	JongerenLoket

•	 Wijkteams	Rotterdam

•	 Buurtwerk

•	 Seedz	Zorg

•	 Movedis

•	 Broer	Voedingsadvies

•	 Van	Staveren	Fysiotherapie

•	 Fysiotherapie	Brezet

•	 Dietistenpraktijk	HRC

•	 Eet	Zo
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TOELEIDERS

•	 Bureau	Frontlijn

•	 Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin

•	 Centrum	Voor	Dienstverlening

•	 Inloophuis	De	Paraplu

•	 Koninklijke	Kentalis

•	 Kind	en	Onderwijs	Rotterdam

•	 Leger	des	Heils

•	 Diverse	logopediepraktijken

•	 Peuter	&	Co

•	 STEK	Jeugdhulp

•	 Stichting	School	Maatschappelijk	Werk

•	 Opvoedwinkel	Twinkeltje

BASiSSchOLen

•	 Agnesschool

•	 Arentschool

•	 Openbare	Taalschool	Babylon

•	 Basisschool	Cosmicus

•	 CBS	De	Ark

•	 CBS	Beatrixschool

•	 CBS	De	Nessevliet

•	 CBS	De	Nieuwe	Haven

•	 CBS	Eloutschool	van	Soeterwoude

•	 CBS	Het	Westpunt

•	 CBS	A.S.	Talmaschool

•	 CBS	Vreewijkschool

•	 CBS	Waalse	School

•	 Basisschool	Christophoor

•	 Basisschool	Combinatie	70

•	 Da	Costa	School

•	 CBS	De	Sleutel

•	 Basisschool	De	Hoeksteen

•	 Basisschool	de	Klimop

•	 De	Tarcisiusschool

•	 De	Van	Oldenbarneveltschool

•	 Dominicusschool

•	 Dr.	J.	Woltjerschool

•	 Dr.	Martin	Luther	Kingschool

•	 Ds.	J.J.	Buskesschool

•	 Eduard	van	Beinum	School

•	 KBS	Elisabethschool

•	 OBS	De	Globetrotter

•	 Goede	Herderschool

•	 SBO	Heldringschool

•	 KDBS	Het	Tangram

•	 Hildegardisschool

•	 Islamitische	Basisschool	Ibn-i	Sina

•	 Islamitische	Basisschool	Al-Ghazali

•	 Islamitische	Basisschool	Noen

•	 Jan	Prins	School

•	 Juliana	van	Stolbergschool

•	 KBS	De	Bavokring

•	 KBS	De	Provenier

•	 KBS	Emmausschool

•	 KBS	Jacobusschool

•	 KBS	Mariaschool

•	 KBS	Stephanusschool

•	 KBS	Willibrordschool

•	 KBS	voor	Montessori	en	Daltononderwijs	De	Kleine	Prins

•	 Koningin	Wilhelminaschool

•	 Minister	Marga	Klompéschool

•	 Nicolaasschool

•	 OBS	Blijvliet

•	 OBS	Bloemhof

•	 OBS	Charlois

•	 OBS	De	Akkers

•	 OBS	De	Barkentijn

•	 OBS	De	Boog	

•	 OBS	De	Catamaran

•	 OBS	De	Globe

•	 OBS	De	Groene	Palm

•	 OBS	De	Kleine	Wereld

•	 OBS	De	Kruidenhoek

•	 OBS	De	Kubus

•	 OBS	De	Pijler

•	 OBS	De	Piramide

•	 OBS	De	Toermalijn

•	 OBS	De	Triangel

•	 OBS	De	Tuimelaar

•	 OBS	De	Vierambacht

•	 OBS	De	Waterlelie

•	 OBS	Delfshaven

•	 OBS	Fridtjof	Nansen

•	 OBS	Het	Plein

•	 OBS	Nelson	Mandela

•	 OBS	Over	de	Slinge

•	 OBS	Pantarijn
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PEUTERSPEELZALEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN

•	 Kinderopvang	Het	Steigertje

•	 Kinderopvang	Kiekeboe

•	 Peutercollege	’t	Wieltje

•	 Peuterschool	De	Speelboom

•	 PSZ	‘t	Valkje

•	 PSZ	De	Kleine	Fontein

•	 PSZ	Het	Dominootje

•	 PSZ	Nelson	Mandela

•	 PSZ	Pippeloentje

•	 PSZ	Snorkels

•	 PSZ	Villa	Lila	

•	 PSZ	Zonnehoekje

FONDSEN

•	 	Delta	Lloyd	Foundation/Stichting	Van	Schulden	 

Naar Kansen

•	 Draagvlakfonds	VluchtelingenWerk

•	 Elise	Mathilde	Fonds

•	 Fonds21

•	 FondsDBL

•	 Fundatie	Van	den	Santheuvel,	Sobbe

•	 Gemeente	Rotterdam

•	 Gereformeerd	of	Burgerweeshuis	te	Haarlem

•	 Janivo	Stichting

•	 Kansfonds

•	 Madurodam	Kinderfonds

•	 Oranje	Fonds

•	 PIN	–	KNR

•	 Stichting	Het	R.C.	Maagdenhuis

•	 Sint	Laurensfonds

•	 Stichting	Bevordering	van	Volkskracht	

•	 Stichting	Boschuysen

•	 Stichting	Instituut	Gak

•	 Stichting	Solidarodam

•	 Stichting	Weeshuis	der	Doopsgezinden

•	 Stichting	Zonnige	Jeugd

•	 VSBfonds
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Vooruitblik 2019
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4.1. strategisch plan 2019
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4.1. strategisch plan 2019

Stichting Hoedje van Papier heeft er vertrouwen in dat zij zich de komende jaren succesvol kan blijven voortbe-

wegen binnen het dynamische en veeleisende speelveld in Rotterdam waarbij de focus ligt op drie belangrijke 

ontwikkelpunten:

1.  Onze methodieken gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en optimale participatie van kwetsbare 

Rotterdammers verdiepen en doorontwikkelen. We willen met onze methodieken kwetsbare doelgroepen in de 

stad blijven bereiken en gaten in het welzijnsbeleid blijven vullen. Daarbij willen we meer focus aanbrengen. Dit 

doen we door verschillende projecten te organiseren en steeds verder te integreren in programmalijnen. 

2.  De duurzaamheid van onze methodieken, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. Succesvolle methoden en 

(voorbeeld-)projecten zullen wij blijven uitvoeren, doorontwikkelen en pogen in te bedden in de stedelijke 

structuren. Daarbovenop willen we bewerkstelligen dat oud-deelnemers zich met raad en daad inzetten in de 

projecten en andere deelnemers vooruithelpen. 

3.  De interne organisatie versterken door deze waar nodig te herorganiseren en aandacht te hebben voor 

capaciteitsopbouw van het team. Daarbij willen we de stichting een nieuwe naam en huisstijl geven die beter 

aansluiten bij de nieuwe focus en doelgroepen. 

programmalijnen

De komende tijd willen we ons richten op de organisatie en doorontwikkeling van projecten binnen programma-

lijnen. Op deze manier kunnen we een duidelijke focus aanbrengen binnen deze lijnen, passend bij onze 

doelstelling en aansluitend op de behoeften en mogelijkheden die wij de afgelopen tijd binnen het werkveld 

hebben	geïdentificeerd.	

Succesfactoren

Deze programmalijnen gaan wij inhoudelijk doorontwikkelen en verdiepen. De succesfactoren die binnen alle 

projecten terugkomen, zijn:

•	 	Zoveel	mogelijk	maatwerk	op	individueel	niveau.	Samen	met	de	deelnemer	werken	we	toe	naar	 individueel	

gestelde doelen. 

•	 	We	bieden	waar	nodig	 langdurige	en	 intensieve	begeleiding.	Deelnemers	kunnen	rekenen	op	een	vast	aan-

spreekpunt gedurende het gehele traject, van instroom tot uitstroom. Deze contactpersoon zorgt voor een 

goede monitoring en eventuele doorverwijzing naar vervolgactiviteiten binnen of buiten de stichting. 

•	 	Laagdrempeligheid,	gelijkwaardigheid	en	vertrouwen:	we	staan	naast	de	mensen,	nemen	hen	aan	de	hand	

wanneer dat nodig is, zonder hen te betuttelen of overmatig te controleren. We komen bij de mensen achter de 

voordeur, sluiten niemand op voorhand uit.

•	 We	zijn	cultuursensitief	en	zoeken	de	verbinding.

•	 I	nzet	van	rolmodellen	en	ervaringsdeskundigen	(uit	de	doelgroep)	bij	onze	activiteiten.	Dit	werkt	versterkend	en	

extra motiverend voor de deelnemers.

•	 	Wederkerigheid:	 deelnemers	 die	 het	 traject	 hebben	 afgerond	 worden	 co-trainer,	 voorlichter,	 deskundige	 of	

maatje. Hierdoor creëren we een community, waar individuen en groepen elkaar op een ontspannen en veilige 

manier kunnen ontmoeten, van en met elkaar kunnen leren, netwerken kunnen ontsluiten en zich kunnen 

ontwikkelen. 

•	 	We	hebben	een	uitgebreid	netwerk	 in	de	stad	dat	we	delen	en	 inzetten	voor	onze	deelnemers.	We	brengen	

ontmoetingen tot stand en zorgen voor een breed draagvlak. 

•	 	Bij	de	focus	en	doorontwikkeling	van	bovengenoemde	programmalijnen	hoort	ook	het	verrichten	van	onderzoek	

naar de effecten op korte en lange termijn van de diverse projecten die wij inzetten. 
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Onze visie op hoofdlijnen voor de uitvoering van onze activiteiten is als volgt:

•	 	Wij	werken	aanvullend	op	andere	organisaties	en	springen	in	op	behoeften	waar	door	andere	organisaties	niet	

op kan worden ingespeeld. Op nieuwe behoeften en kansen die wij in de stad identificeren zullen wij creatief en 

flexibel	in	blijven	spelen.	

•	 	Wij	zetten	in	op	de	ontwikkeling	van	Rotterdammers.	Dit	doen	wij	in	samenwerkingen,	in	opdracht	van	derden	

of zelfstandig.

•	 	Wij	motiveren,	trainen	en	begeleiden	Rotterdammers	die	zich	graag	inzetten	voor	hun	stadsgenoten.	

Voor 2019 zal het accent komen te liggen op de volgende ‘eigen’ programmalijnen: 

•	 	SamenDoorSamen	totaalplan	statushouders	(waarbinnen	ook	Computerwijk	zal	worden	uitgevoerd)

•	 VoorleesExpress	Rotterdam

•	 	Diverse	Taalprojecten	(met	in	het	bijzonder	Met	Taal	op	Orde	Schuldpreventie	en	de	‘spin	offs’	uit	de	bestaande	

methode van TaalOnderonsjes)

Hiertoe hebben wij ook doelstellingen op het gebied van:

•	 Organisatie

•	 Geldwerving,	acquisitie	en	kwartiermakerschap

SamenDoorSamen

•	 	Inzetten	op	verdere	kennisverbreding	van	het	team	door	trainingen,	workshops,	seminars	en	werkbezoeken.

•	 	Een	impactmeting	van	de	interventie	gecombineerd	met	een	evaluatie	bij	de	deelnemers	over	de	ondersteuning	

en activiteiten van SamenDoorSamen, zowel binnen ‘Samen Actief’ als ‘Samen aan de Slag’. 

•	 	Verbetering	van	de	administratie	ter	ondersteuning	van	de	verantwoording	omtrent	voortgang	van	het	project.	

De aanleg van een crm-database is hierbij een belangrijke vereiste. 

•	 	Schrijven	en	implementeren	van	een	communicatieplan.

•	 	Inzetten	op	meer	publiciteit	rondom	de	doelgroep	en	het	project,	en	lobby	richting	gemeentelijke	en	regionale	

politiek.

•	 	Interventie-omschrijving	van	het	traject	richting	werk	en	studie.

•	 	Ontwikkeling	 van	 handboeken,	 readers	 en	 andersoortig	 informatiemateriaal	 voor	 maatjes,	 taalcoaches	 en	

taalvrijwilligers. 

computerwijk

•	 Een	evaluatie	en	herziening	van	het	lesmateriaal.

•	 	Een	uitbreiding	van	het	materiaal	met	cursussen	Office.

•	 	Verdere	 inzet	 op	 betere	 aanwezigheid	 van	 cursisten	 door	 inzet	 van	 intakegesprekken	 en	 een	 vast	 

contactpersoon.

•	 	Betere	 nivellering	 binnen	 de	 cursusgroepen	 door	 de	 inzet	 van	 intakegesprekken	 waarin	 ook	 de	 digitale	

vaardigheden worden ingeschat. 

•	 	Inzetten	op	de	werving	en	training	van	nieuwe	vrijwilligers.	

Voorleesexpress

•	 	300	 taalarme	 gezinnen	 in	 Rotterdam	 (verdeeld	 over	 noord-	 en	 zuidoever)	 laten	 kennismaken	 met	 het	

voorleesritueel zodat zij dit na onze inzet zelfstandig kunnen voortzetten.

Projecten 2019
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•	 	Gedurende	20	weken	tenminste	250	vrijwillige	voorlezers	aan	450	kinderen	interactief	laten	voorlezen	lezen	om	

hiermee taalachterstand te voorkomen dan wel terug te dringen.

•	 	Tenminste	50	vrijwillige	coördinatoren	worden	getraind	om	alle	voorlezers	aan	te	sturen..

•	 	Het	tot	stand	brengen	van	interculturele	ontmoetingen	tussen	vrijwillige	voorlezers	en	gezinnen	waarmee	we	

maatschappelijke participatie en sociale integratie van voorlezers en gezinnen vergroten.

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2019 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om: 

•	 	Het	versterken	van	het	signaleren	van	laaggeletterdheid	bij	Rotterdammers.

•	 	Het	verbeteren	van	doorverwijzing	aan	de	hand	van	hulpvragen	op	taalgebied	of	andere	vlakken	van	gezinnen.

•	 	Het	verbeteren	van	de	monitoring	en	evaluatie	van	het	project	VoorleesExpress	in	Rotterdam.

•	 Het	verbeteren	van	onze	online	webapplicatie.

Verder willen we:

•	 	Ouders	laten	ervaren	hoe	ze	kunnen	voorlezen	en	op	welke	manier	dit	het	beste	kan.

•	 	De	kinderen	uit	deze	gezinnen	enthousiasmeren	voor	het	lezen	en	leesplezier	stimuleren.

•	 	Lidmaatschap	van	en	bezoek	aan	de	bibliotheek	bevorderen	voor	kinderen	en	hun	ouders.

•	 	Ouders	ertoe	bewegen	om	het	voorlezen	in	hun	omgeving	te	promoten	(eventueel	VoorleesExpress	daarbij	in	

te schakelen).

•	 	Meer	betrokkenheid	van	Rotterdammers	creëren	bij	de	taalontwikkeling	van	stadsgenoten.

•	 	Meer	samenhang	creëren	tussen	verschillende	taalprogramma’s	en	aanbieders	en	waar	nodig	innoveren	wat	

betreft het aanbod of bestaande interventies helpen uitvoeren.

Met Taal op Orde

•	 Evaluatie	en	herziening	van	het	lesmateriaal.

•	 Ontwikkeling	van	een	intakeprocedure.

•	 Een	vast	contactpersoon	voor	iedere	deelnemer.

•	 	Beter	inzicht	in	doorverwijsmogelijkheden	en	de	sociale	kaart	van	Rotterdam,	en	dit	onderdeel	maken	van	de	

cursusreeks. 

•	 	Verdere	inzet	op	uitbreiding	van	het	netwerk	omtrent	financiële	zelfredzaamheid.	

•	 	Meer	samenwerking	met	het	project	Computerwijk	ter	ondersteuning	van	digitale	vaardigheden	op	het	gebied	

van financiële administratie (DigiD, internetbankieren, MijnOverheid, e-mail, etc.). 

•	 	Onderzoeken	of	een	aanpak	voor	gezinnen	die	kampen	met	of	risico	lopen	op	schuldenproblematiek	effectief	

kan en zijn en daarom een pilot uitvoeren met 15 gezinnen, bestaande uit 60 tot 90 unieke deelnemers.

TaalOnderonsjes en de ‘spin offs’

•	 	Kennisverbreding	van	de	taalvrijwilligers	door	middel	van	thematische	trainingen.

•	 	Uitbreiding,	evaluatie	en	herziening	van	het	lesmateriaal.

•	 	Taallessen	thematisch	beter	laten	aansluiten	op	of	combineren	met	andere	activiteiten	binnen	ons	programma		

SamenDoorSamen, zoals taallessen omtrent werken in Nederland, een combinatie met de creatieve 

vrouwenactiviteit, etc.

‘Spin offs’ van TaalOnderonsjes

•	 	We	ontwikkelen	een	cursus	die	goed	aansluit	bij	de	geconstateerde	behoeften	van	circa	80	(migranten)-ouders,	

genaamd de Letterproeverij. 
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•	 	We	geven	een	vervolg	aan	de	pilot	van	MenTaal	ViTaal	uit	2018.	Het	aantal	deelnemers	groeit	dan	naar	maximaal	

200.

•	 	We	 ontwikkelen	 een	 nieuw	 taalprogramma	 op	 het	 gebied	 van	 Taal	 en	 Gezondheid,	 waarbij	 we	 richten	 op	

deelname van 120 personen.

•	 	We	willen	conversatielessen	aanbieden	op	een	hoger	taalniveau,	B1	en	B2.

•	 We	willen	een	pilot	starten	met	taallessen	Engels.

het Vergeten Kind

•	 	We	zetten	het	derde	jaar	van	het	Unforgettables	programma	voort	met	o.m.	een	tweetal	trainingsweekends	en	

2 of 3 trainingsdagen en de voorbereidingen, begeleiding, inzet en nazorg van deze groep tijdens campagnes.

•	 	We	zijn	ook	dit	 jaar	weer	co-producent	van	de	Week	van	Het	Vergeten	Kind,	met	een	drietal	producties:	Het	

Vergeten Kind Filmfestival, de Harten Huis Award Uitreiking en de Talks Dialogen.

•	 	We	verzorgen	het	tweede	jaar	van	het	project	Eindfilms	Groep	8	‘Onvergetelijk’.

•	 We	maken	een	tweetal	magazines	en	een	kerstboek.

•	 We	organiseren	de	tweede	editie	van	Heppie	Christmas	Wonderland.

Organisatie – effectiviteit, efficiëntie en capaciteitsopbouw

Door snelle groei van het team, met name binnen SamenDoorSamen en met de overgang naar een nieuwe 

directie, is het van belang om te investeren in een goed werkende organisatiestructuur en de capaciteitsopbouw 

van het gehele team. We gaan:

•	 	Meer	gebruikmaken	van	de	kennis	en	ervaring	van	iedereen,	waarbij	we	de	verschillende	medewerkers	flexibel	

willen kunnen inzetten binnen de verschillende projecten. 

•	 	Investeren	in	de	training	van	het	personeel	op	het	vlak	van	management,	projectleiding	en	binnen	verschillende	

thema’s die voor de projecten van belang zijn. 

Vrijwilligers en ecosysteem

•	 	Investeren	in	de	inzet	van	vrijwilligers	door	middel	van	extra	trainingen.

•	 	Onderzoek	naar	de	mogelijkheid	om	gebruik	te	maken	van	de	Maatschappelijke	Diensttijd	(inzet	van	jongeren	

als vrijwilligers). 

•	 	Opzetten	 van	 een	 ecosysteem,	 waarbij	 ex-deelnemers	 zich	 vervolgens	 inzetten	 als	 vrijwilliger	 voor	 één	 of	

meerdere projecten binnen de stichting.

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. Daar volgen deze taken uit:

•	 	Er	is	continue	aandacht	voor	signalen	vanuit	het	werkveld	en	behoeften	binnen	Rotterdam	zodat	Hoedje	van	

Papier hier meer gericht op kan inspelen. 

•	 	Het	onderhouden	en	uitbreiden	van	het	netwerk	en	relaties.

•	 	Aandacht	voor	nieuwe	financieringsmogelijkheden/programmalijnen	bij	nieuwe	en	reeds	bekende	fondsen	en	

financiers. 

•	 	We	zetten	in	op	een	toenemende	bijdrage	van	de	gemeentelijke	overheid.	

•	 	Sluiten	van	samenwerkingsovereenkomsten	met	de	welzijnsorganisaties,	waarbij	Hoedje	van	Papier	de	rol	van	
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onderaannemer of zelfstandig penvoerder aanneemt. 

•	 	Meedoen	aan	effectmetingen	met	externe	onderzoeks-/opleidingsinstituten.

•	 	Actief	het	college	en	de	gemeenteraad	informatie	verschaffen.	

•	 	Onderzoek	naar	de	mogelijkheden	van	samenwerking	en	opdrachtverlening	vanuit	commerciële	Rotterdamse	

organisaties. 

•	 	Contacten	leggen	met	vermogende	particulieren	via	charity	managers	van	het	bankwezen.	

inbedding en financiering in de stad:

•	 	Wij	ontwikkelen	pilots	die	wij	met	financiering	van	met	name	particuliere	fondsen	in	de	eerste	jaren	kunnen	

opstarten en uitvoeren in de stad.

•	 	Gedurende	een	aantal	jaar	doen	wij	ervaring	op,	ontwikkelen	wij	onze	methodes	verder	en	behalen	wij	resultaten	

die andere organisaties in de stad van het nut van deze interventies overtuigen.

•	 	Vervolgens	zorgen	wij	voor	structurele	inbedding	in	de	stad.	
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Begroting 2019 
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Begroting 2019 Hoedje van Papier

Omschrijving Bedrag

Personeel: 108.456,00€                
Algemeen directeur 79.704,00€                   
Zakelijk en strategisch adviseur directie en bestuur 28.752,00€                   

Kantoor en organisatie: 177.600,00€                
Pandhuur en electriciteit 57.600,00€                   
Computernetwerk en licenties 12.000,00€                   
Voorraad en kantoormaterialen 9.000,00€                     
Telefoon, porto en internet 11.500,00€                   
Kilometers en openbaar vervoer 1.000,00€                     
Representatie en vergaderingen 4.000,00€                     
Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentelijke belastingen 40.000,00€                   
Administratie en accountantcontrole 35.000,00€                   
Overige kosten 7.500,00€                     

PR en communicatiekosten: 1.750,00€                    
Website en onderhoud 1.000,00€                     
Drukwerk PR-middelen 750,00€                        

Activiteitenkosten projectuitvoering Nederland: 1.220.457,46€             
Medewerkers organisatorische en financiële coördinatie 95.994,72€                   
Netwerkontwikkeling, uitrolling, relatiebeheer en geldwerving 60.828,00€                   
Medewerkers en stagiairs coördinatie Gezondheid en Taal 42.965,10€                   
Medewerkers en stagiairs coördinatie VoorleesExpress 94.812,00€                   
Medewerkers en stagiairs coördinatie Taal 27.483,30€                   
Medewerkers coördinatie SamenDoorSamen 213.037,20€                 
Medewerkers coördinatie Overige projecten -
Medewerkers coördinatie HVK 173.663,86€                 
Medewerker administratie en secretariaat 21.384,00€                   
Medewerker PR en publiciteit 3.149,28€                     
Uitvoering Gezondheid en Taal (inclusief vrijwilligers) 80.660,00€                   
Uitvoering VoorleesExpress (inclusief vrijwilligers) 54.500,00€                   
Uitvoering Taal (inclusief vrijwilligers) 17.930,00€                   
Uitvoering SamenDoorSamen (inclusief vrijwilligers) 116.550,00€                 
Uitvoering Het Vergeten Kind 200.000,00€                 
Uitvoering overige projecten 17.500,00€                   

Onvoorzien 75.000,00€                  

Totaal 1.583.263,46€             
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Nawoord en bestuurlijke voornemens
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Nog belangrijker dan terugblikken is vooruitzien…

Zoals al eerder gezegd, wij leven in een wereld in beweging en dat vraagt van ons als stichting dat we aansluiten 

bij de bewegingen die we in de wereld om ons heen waarnemen.

Dat bewegen doen we inhoudelijk:

We ontwikkelen methodieken op terreinen waar deze niet vanzelfsprekend zijn.

En in de uitvoering:

Wij zetten in op de ontwikkeling van Rotterdammers. Dit doen wij in samenwerkingen, in opdracht van derden of 

zelfstandig.

En organisatorisch:

We passen de inrichting van onze organisatie aan, dat doen we met veel aandacht voor de capaciteitsopbouw.

Kortom:

Ook het komende jaar blijven we de diensten die we aanbieden doorontwikkelen, en als blijkt dat er in het 

welzijnsaanbod een leemte is, dan zoeken we naar een manier om hierin voorzienend en aanvullend te kunnen 

zijn. Dat doen we door (met ondersteuning van fondsen) pilots op te starten en hiermee ervaring op te doen en te 

werken aan een voortgaande verbetering. Als nut en noodzaak van ons werk duidelijk zijn werken we vervolgens 

aan de inbedding in de stad.

Ik heb er alle vertrouwen in dat ook 2019 een prachtig en dynamisch jaar wordt (al klinkt dat nog zo saai en 

voorspelbaar…). 

Henk Kleij

Voorzitter Stichting Hoedje van Papier
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