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1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 
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1.1  Inleiding  

 

Voorwoord 

2020 stond vanaf 1 januari in het teken van onze nieuwe start, met een nieuwe naam, een nieuwe 

tweekoppige directie en een nieuw kantoor. We namen afscheid van de naam Hoedje van Papier en gingen 

verder als Mano. Onze educatieve activiteiten voor kinderen voerden al even niet meer alleen de 

boventoon, omdat ook meer en meer volwassenen de weg naar de stichting hadden gevonden. Om die 

reden kozen we voor een naam die beter aansluit op onze activiteiten. Een naam waarbij eenieder zich 

thuis voelt en waarmee we onze link met Peru met een knipoog behielden; Mano betekent ‘Hand’ in het 

Spaans. We zeiden ook gedag tegen ons kantoor aan de Admiraliteitskade en verhuisden naar de 

Eendrachtsweg in het centrum, waar we onze nieuwe start verder vorm konden gaan geven. We hadden 

er enorm veel zin in! 

 

En een memorabele start werd het absoluut, echter niet zozeer vanwege alle vernieuwingen, maar vooral 

door toedoen van de corona-pandemie, die de wereld in haar greep heeft gekregen en op zijn kop heeft 

gezet. Onze voorgenomen plannen hoefden wij gelukkig niet compleet in de ijskast te zetten, maar we 

werden wel maximaal uitgedaagd om onze activiteiten en ondersteuning op alternatieve wijze vorm te 

geven. Ons nieuwe kantoor moesten we voorlopig weer verlaten, thuiswerken werd vanaf maart de norm 

en ineens werden regels als 1,5 meter afstand, niezen en hoesten in de elleboog en geen handen schudden 

de gewoonste zaken van het leven. Activiteiten moesten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden en toen 

versoepelingen het weer even toelieten werd het dragen van mondkapjes ook een nieuwe norm. Het leven 

en de wereld veranderde volledig.  

 

De corona-crisis is een zware uitdaging voor iedereen, maar zoals zo vaak in crises, zijn het ook hier de 

kwetsbaren die het hardst geraakt worden. Dit vroeg direct om actie en ook om een alternatieve aanpak 

voor onze organisatie. In de eerste dagen van de lockdown in maart hebben wij snel gehandeld om de 

thuiswerkomgeving van alle medewerkers goed in te richten en alles zo goed mogelijk op een rij te zetten. 

Op die manier kon het team direct alternatieve plannen uitwerken voor kwetsbare Rotterdammers en de 

ondersteuning aan deelnemers voortzetten. Vanaf eind maart waren we op volle stoom met een 

campagne, alternatieve (digitale) activiteiten en noodhulp, en daar werd gretig gebruik van gemaakt door 

deelnemers, ons netwerk en vrijwilligers.  

 

Het was hartverwarmend om te constateren hoe Rotterdammers de handen ineensloegen en tot prachtige 

initiatieven kwamen. Het was evenzo inspirerend en motiverend om hier aan bij te dragen. Binnen onze 

stichting schakelden we snel en bleven we in nauw contact staan met onze deelnemers via allerlei digitale 

kanalen, zoals WhatsApp, Skype, Hangouts, Teams en Zoom. Niet alleen huidige, maar ook oud-

deelnemers werden actief benaderd. Ook zij liepen het gevaar om weer terug te vallen in problemen van 

sociaal isolement en schulden. We merkten gelukkig al gauw dat deze alternatieve vormen zowel voor 

onze 1 op 1 trajecten als voor onze groepsactiviteiten goed werkten.  

 

In de eerste weken spraken we veel van onze deelnemers persoonlijk en daardoor werd nog meer duidelijk 

dat mensen juist nu onze hulp extra goed konden gebruiken. We zagen hoe klein hun reserves en 

netwerken waren, hoe snel ze in de eenzaamheid verdwaald raakten en hoe de nieuwe onzekerheden hen 

bezighielden en direct (verder) in de problemen duwden. De hulpvragen namen dan ook snel in aantal 

toe. Gelukkig konden wij deze goed de hand bieden en stonden er honderden enthousiaste vrijwilligers 

klaar om de handen uit de mouwen te steken.  
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Meer dan ooit werd er op ons een beroep gedaan, op ons gevoel van urgentie, onze creativiteit, 

daadkracht en hulpvaardigheid. En meer dan ooit konden we met trots constateren dat onze organisatie 

een stevige rots in de branding kon zijn voor de vele mensen die dit hard nodig hadden. Het directe 

hulpwerk is naarmate het jaar vorderde toegenomen, bijvoorbeeld wanneer mensen hun baan 

kwijtraakten, wanneer ze ziek werden en niet goed meer voor zichzelf konden zorgen, of omdat de situatie 

thuis onhoudbaar werd en er problemen ontstonden binnen het gezin. Stuk voor stuk acute situaties die 

zorgden voor ontwrichting en stress. Waar mogelijk schoten we te hulp, boden we ondersteuning en 

hielpen we de mensen om stapjes in de goede richting en naar de juiste instanties te zetten. Dit werd zeer 

gewaardeerd, zowel door de mensen om wie het ging als door de gemeente, fondsen en partners met en 

dankzij wie wij dit werk konden verzetten.  

 

2020 was dan ook een intensief, uitdagend en indrukwekkend jaar, waarin we werden geconfronteerd met 

grote problemen, ontwrichting en pijn maar ook vooral hebben ervaren dat we met elkaar grote 

verbondenheid, weerbaarheid en wendbaarheid hebben. Samen hebben we het woord zelfredzaamheid 

definitief nieuw leven ingeblazen en het omgevormd tot samenredzaamheid. Want alleen samen komen 

we verder in dit leven, dat is eens te meer duidelijk geworden door deze crisis.  

 

Ondanks de ontberingen van 2020 wensen wij u toch veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag. We 

zien uit naar een beter 2021 en staan klaar om Rotterdam verder op te bouwen in samenwerking met alle 

mensen en organisaties die hiervoor open staan. We pakken de handschoen graag verder met u op! 

 

Vriendelijke groet namens onze gehele organisatie, 

 

Lieke Galbraith en Patrick van de Westelaken 

Directie Stichting Mano 
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1.2  Algemeen  

 

1.2.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm  

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam te 

Rotterdam ingeschreven onder nummer 24380110 als Stichting. Stichting Mano wordt door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 

8147.52.743. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

De statutaire naam van de Stichting luidt: ‘Stichting ‘Mano’ en is statutair gevestigd te Rotterdam. De 

rechtsvorm is de vorm van een Stichting. 

 

1.2.2 Missie, visie en doelstelling  

Stichting Mano (voorheen Stichting Hoedje van Papier) zet zich sinds haar oprichting in 2005 in voor 

diverse kwetsbare doelgroepen in Rotterdam. Als onafhankelijke en flexibele ´hands on’ organisatie, 

weten wij al jaren in te spelen op de behoeften van deze kwetsbare groepen met praktische, 

doelgerichte en innovatieve programma’s en projecten die er niet alleen op gericht zijn om mensen 

vaardigheden te laten ontwikkelen die bijdragen aan hun samen- en zelfredzaamheid en participatie; 

maar ook om verschillende Rotterdammers op duurzame wijze met elkaar in contact te laten komen en 

aan elkaar te verbinden. Daarmee dragen wij bij aan de realisatie van een inclusieve samenleving in de 

stad.  

 

Onze droom voor Rotterdam 

Als Rotterdamse organisatie willen we ons de komende periode onverminderd blijven richten op het 

verdiepen van onze methodieken gericht op Rotterdammers die minder goed mee kunnen komen in de 

maatschappij en daardoor een kwetsbaar bestaan leiden. Daarbij hebben wij de volgende droom/missie 

voor de stichting gedefinieerd: 

 

Van kwetsbaar naar daadkrachtig: 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  

Stichting Mano zet zich, vanuit het hoofd met het hart, in voor een inclusieve samenleving. Met onze 

programma’s en projecten beogen wij veelal geïsoleerde Rotterdamse individuen en gezinnen die in 

armoede leven, en die te kampen hebben met een gebrek aan competenties en een sociaal-

maatschappelijk netwerk, in staat te stellen om als actieve burger (weer) onderdeel uit te maken van de 

maatschappij. Hierdoor worden zij meer samen- en zelfredzaam. Met onze persoonlijke aanpak en door 

het aanreiken van de juiste handvatten zetten we in op preventie en/of weten we mensen (terug) in hun 

kracht te zetten zodat zij zelf de regie over hun eigen levens kunnen pakken. Daarbij brengen wij 

verschillende Rotterdammers op duurzame wijze met elkaar in contact en stimuleren wij hen om zich 

duurzaam aan elkaar te verbinden. 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 inclusieve en 

solidaire stad, speelt daarbij een belangrijke rol.  

 

De doelstelling zoals vermeld in de statuten van de Stichting is de volgende:  

Het opleiden, trainen, activeren en als ervaringsdeskundige adviseurs inzetten van groepen en 

individuen voor wie deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend is alsmede het agenderen van 
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issues die voor hen van belang zijn, teneinde hun positie, als individu en als groep, in de maatschappij te 

versterken. 

 

Onze positie in Rotterdam 

In een dynamische stad met verschillende uitdagingen heeft Mano zich weten te ontwikkelen tot een 

betrouwbare en kundige partner van diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, de gemeente 

Rotterdam en vele financiële partners en heeft zij bewezen als onafhankelijke partij belangrijke gaten te 

vullen in het sociaal en welzijnswerk. Met haar flexibele hands-on benadering bereikt zij op praktische en 

creatieve wijze doelgroepen die door andere organisaties niet (voldoende) worden bereikt. Wij hebben 

daartoe de afgelopen jaren een integrale en innovatieve interventie-aanpak ontwikkeld en uitgevoerd, 

waarbij de insteek enerzijds preventie betrof en anderzijds het verhogen van kansen van Rotterdammers 

die reeds belemmerd worden bij hun participatie in de maatschappij. Daarbij is het versterken van 

verschillende factoren die positief bijdragen aan de samen- en zelfredzaamheid van deze 

Rotterdammers één van onze belangrijkste strategieën. Onze manier van werken vereist een flexibele 

instelling, waarbij buiten de gebaande paden denken en opereren soms wenselijk is en ook enig 

activisme niet uit de weg wordt gegaan. De komende jaren zullen we vanuit deze rol blijven werken.   

 

1.2.3 Kernwaarden  

Stichting Mano werkt vanuit de volgende kernwaarden:  

 

 Mano werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij en de mensen met wie wij 

samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons tot wat we doen en hoe we dit doen. 

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

aan organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te zijn. Wij zijn als organisatie in staat 

ons creatief en daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het meest behoefte aan is. 

 Mano gelooft dat ieder persoon kwaliteiten en dromen heeft. Sommige mensen hebben een 

extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken en in te zetten. Onze projecten zijn dan 

ook gericht op het activeren van mensen door uit te gaan van eigen kracht. We bieden daarbij 

een veilige setting en bouwen een vertrouwensband op. 

 Mano voert haar projecten uit op basis van maatwerk, met grote aandacht voor mens en 

kwaliteit en heeft zich daarmee in de afgelopen jaren als een betrouwbare partner weten te 

onderscheiden, zowel voor de deelnemers aan onze projecten als voor de partijen met wie 

wordt samengewerkt.  

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

aangaan van verbindingen is dan ook het vertrekpunt en de kracht van Mano. Onze vele 

tientallen inhoudelijke en financiële partners onderstrepen dit. Ook de mensen op wie onze 

projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te verbinden aan andere mensen, 

netwerken en doelstellingen.  

 Met de inzet van rolmodellen werken we tot slot aan wederkerigheid. 
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1.3  Belangrijkste risico´s en onzekerheden  

 

1.3.1.  Strategie, financiële risico’s:  

 

Opdrachtgevers 

De opdrachtgevers bestaan jaarlijks uit 5 tot 7 partijen, waarmee we ons richten op een redelijke spreiding. 

De opdrachtgevers nemen met elkaar een kleine 20% van de totale jaarbegroting in beslag en met de 

eventuele resultaten uit deze opdrachten werken wij aan een jaarlijks licht toenemende 

continuïteitsreserve. 

 

Onze belangrijkste/grootste opdrachtgever is Stichting Het Vergeten Kind. Met Stichting Het Vergeten 

Kind hebben wij, uiteraard onder een aantal voor beide partijen ontbindende voorwaarden, een meerjarige 

samenwerkingsovereenkomst. Deze is, voor onbepaalde tijd met als uitgangspunt tenminste tot en met 

2021, om zo voor beide kanten de risico’s op spontane beëindiging zoveel mogelijk uit te sluiten. Vanuit 

Het Vergeten Kind ontvingen wij verschillende grote opdrachten. In 2019 hebben we in samenwerking 

met de organisatie Buurtwerk, onderdeel van SWK Groep, het project Gers met Geld doorontwikkeld en 

uitgevoerd. Dit projecten is medegefinancierd door Gemeente Rotterdam. Ook ontvingen wij dit jaar een 

aantal opdrachten van de gemeente Rotterdam vanuit de afdeling Werk en Inkomen voor onze 

deelprogramma´s Samen aan de Slag, Samen Programmeren, Samen Ondernemen en Samen Actief – light. 

Ook hebben wij in opdracht van de gemeente diverse trainingen verzorgd, zowel voor vrijwilligers als voor 

professionals binnen en buiten de gemeente. Tot slot ontstaan er gedurende het jaar altijd kleinere 

samenwerkingsverbanden met partijen in de stad (scholen, kleinere welzijnspartijen) die ons tijdelijke 

opdrachten verstrekken. Zo werkten wij o.a. wederom samen met de organisatie Pameijer, Bibliotheek 

Rotterdam en diverse scholen. 

 

Vermogensfondsen 

Met particuliere vermogensfondsen hebben wij al vele jaren een bijzonder sterke relatie. Zij zorgen in 2020 

met elkaar voor bijna 45% van onze begroting. Deze partijen zien Mano stuk voor stuk als een 

betrouwbare, slagvaardige, doel- en resultaatgerichte partner en een aantal van hen benadert ons ook 

steeds meer uit eigen beweging om aanvragen in te dienen. De inhoudelijke resultaten en rapportages 

stemmen hen in de regel tot grote tevredenheid en ook de financiële verslaglegging wordt ervaren als 

een voorbeeld richting andere partijen.  

 

De vermogensfondsen die ons financieel ondersteunen zijn verdeeld over circa 30 partijen (een specificatie 

van de partijen is te vinden in de bijlagen van de jaarrekening) en we weten ieder jaar nog altijd nieuwe 

partijen aan ons te binden. Voorwaarde hiervoor is dat we goede projectvoorstellen indienen die 

aansluiten op de missie en doelen van de fondsen, dat we de projecten blijven vernieuwen en ontwikkelen 

en ook dat we iedere 3 jaar nieuwe (deel-)projecten introduceren. Zolang we deze werkwijze, 

gecombineerd met het aantonen van goede resultaten, weten voort te zetten, zullen de meeste fondsen 

ons naar verwachting trouw blijven. Wanneer er onverhoopt toch een fonds aangeeft een jaar te willen 

stoppen of wil afbouwen, dan zijn wij tot nu toe steeds in staat gebleken om nieuwe partijen aan ons te 

binden, dan wel vanuit andere fondsen, dan wel vanuit nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast weten we steeds 

meer anonieme vermogensfondsen ons te vinden en ook dat biedt goede perspectieven. Mede dankzij 

aanvullende, spontane steun vanuit een aantal particuliere vermogensfondsen zijn wij het coronajaar 2020 

goed doorgekomen. Helaas bleek de generieke NOW-regeling vanuit de overheid niet voor ons op te 

gaan, waardoor wij extra dankbaar zijn voor de aanvullende ondersteuning van deze particuliere fondsen. 
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Subsidies 

In totaal bedroegen de subsidies in 2020 ruim 35% van de begroting, afkomstig van verschillende 

regelingen.  

 

Vanuit de gemeente ontvangt Mano al vele jaren een grote subsidie voor het project VoorleesExpress, wat 

inhoudt dat zo’n 90% van de totale jaarbegroting van dit project daarmee gedekt wordt. Zonder deze 

subsidie zou dit project niet langer kunnen voortbestaan, maar inmiddels hebben wij de schriftelijke 

toezegging ontvangen dat de subsidie ook in 2021 wordt voortgezet.  

 

Daarnaast hebben we in 2020 een mooie toename gezien van de subsidies voor het programma 

SamenDoorSamen. De relatie met de gemeente is verder bestendigd en daardoor hebben wij ook voor 

dit programma met de gemeente inmiddels een meer structurele financiële relatie weten te 

bewerkstelligen. Zo hebben wij een tweetal belangrijke subsidies ontvangen voor de deelprogramma’s 

Samen Actief en Psychosociale Problematiek.  

 

Voor het programma SamenDoorSamen liep ook de Europese subsidie door die door AMIF in 2019 werd 

toegekend. Dit is de eerste Europese subsidie die wij voor het programma SamenDoorSamen toegekend 

hebben gekregen. De subsidie is geldig voor de periode 2019 t/m 2021 en hiermee kunnen de 

deeltrajecten Samen Actief en Samen aan de Slag voor een substantieel deel gedekt worden. 

 

Daarnaast ontvingen wij in 2020 financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor diverse losstaande 

projecten gericht op taaleducatie van volwassenen/niet-inburgeringsplichtigen. Het gaat hierbij om de 

projecten De Opstap en Op Pad met Taal. Tot slot hebben wij met ondersteuning van de gemeente 

trainingen verzorgd voor taalvrijwilligers die voor verschillende organisaties in de stad, waaronder ook 

Mano zelf, aan de slag wilden.  

 

Ook voor 2021 hebben wij inmiddels weer aanvragen ingediend voor diverse laagdrempelige taaltrajecten, 

waarvoor wij een aantal toekenningen inmiddels hebben mogen ontvangen.  

 

Betrokkenheid personeel en risico´s 

De teamcoördinatoren worden in toenemende mate betrokken bij het geldwervingsproces, zodat ook zij 

steeds meer in staat zijn om (kleine) financiële overeenkomsten te sluiten met partijen. De teams worden 

intensief betrokken bij de planvorming, waardoor ‘ownership’ ontstaat en zij ruim van tevoren weten wat 

hen te doen staat in het komende projectjaar. Hierdoor blijft de capaciteit beheersbaar en blijft de 

motivatie intrinsiek en gewaarborgd. 

 

Wanneer er tegenvallende inkomsten worden gerealiseerd, is Mano genoodzaakt om een beperkt deel 

bij te leggen vanuit de continuïteitsreserve. Indien dit niet toereikend is, zullen de medewerkers met een 

tijdelijk dienstverband in uren worden gekort en in het uiterste geval wordt het (tijdelijk) dienstverband 

beëindigd. Daarnaast is een klein aantal zzp-ers op projectbasis actief en ook in die uren kan waar nodig 

worden gekort. Het beleid is dat de betreffende medewerkers en zzp-er(s) minimaal 3 maanden van 

tevoren op de hoogte worden gesteld van een eventuele korting in uren. Medewerkers zijn zich er 

terdege van bewust dat deze maatregelen op een bepaald moment nodig kunnen zijn. Er is een groot 

wederzijds vertrouwen dat dit goed wordt afgehandeld.  

 

Tenslotte hebben we voor het personeel een ziekteverzuimverzekering afgesloten. In geval van ziekte zijn 

we 110% verzekerd. Hiermee voorkomen we onverwacht hoge personeelskosten. 
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1.3.2.  Operationele activiteiten, financiële verslaglegging 

De medewerker administratie en secretariaat scant de door de projectcoördinatoren gecodeerde 

facturen en declaraties in en mailt deze naar Exact. In Exact wordt de factuur ingeboekt en klaargezet 

voor betaling. De medewerker administratie en secretariaat controleert de gegevens dan nogmaals. 

Vervolgens worden de klaargezette betalingen gecontroleerd door de medewerker financieel 

management (4-ogen principe) en worden bedragen boven de €500,- aanvullend gecontroleerd door 

één van de twee directieleden (6-ogen principe). De betalingen worden uiteindelijk verzonden door de 

medewerker financieel management, die hiertoe bevoegd is. Deze bevoegdheden zijn als zodanig ook 

formeel vastgelegd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Extern vindt er vervolgens nog 

controle plaats vanuit het boekhoudkantoor Hak + Baak. De financiële administratie wordt intern 

geboekt door de medewerker financiële administratie en secretariaat. Hierin wordt zij bijgestaan en 

gecontroleerd door Hak + Baak. Tot slot verricht de penningmeester een periodieke steekproef van de 

financiële administratie. 

 

1.3.3.  Risico’s wet en regelgeving 

De stichting is met name lokaal in Rotterdam actief, deels ook nationaal en voor een zeer klein deel zelfs 

internationaal (Peru) en heeft te maken met uiteenlopende risico’s. Bijvoorbeeld financiële risico’s, wet- en 

regelgeving en risico’s op het vlak van strategische en operationele zaken. Omgaan met onzekerheden 

vraagt om een monitoringmiddel. De stichting doet dit door een lijst met geïdentificeerde risico’s 

periodiek te evalueren en aan te vullen.  

 

In onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste risico’s en mogelijke impact geïnventariseerd.  

Risico / 

onzekerheid 

Impact op de organisatie Beheersmaatregel Aanvullende acties 

Financiering van 

programma’s en 

activiteiten 

Aan het begin van het 

boekjaar is nog niet de 

gehele financiering 

gerealiseerd. Hierover wordt 

duidelijk gecommuniceerd 

met de teamleden, waarna 

voor het eerste half jaar de 

werkbegrotingen worden 

vastgesteld. In de loop van 

het 1e of 2e kwartaal is de 

dekking in de regel 

compleet. Dan wordt de 

definitieve jaarbegroting 

vastgesteld.  

Ieder kwartaal zijn er 

monitoringsmomenten.  

Waar nodig wordt een 

deel van de beperkte 

continuïteitsreserve als 

garantie ingezet, in de 

praktijk blijkt dit 

uiteindelijk nagenoeg 

niet nodig. 

Specifieke 

verantwoordingseisen 

van financiers worden 

nauwlettend in de 

gaten gehouden en 

over gecommuniceerd 

door financieel 

directeur, 

medewerkers 

financieel 

management en 

relatiebeheer. 

Voldoen aan de 

normen en 

wetgeving 

Gemeente Rotterdam 

verwijst in hun toekenning 

naar de juridische grondslag 

waaraan wij moeten voldoen. 

Andere financiers zijn ons 

trouw vanwege onze grote 

mate van transparantie en 

heldere 

verantwoordingsrapportages. 

Toekenning en de 

bijbehorende eisen 

worden kenbaar 

gemaakt aan de 

projectcoördinator. Alle 

wensen en eisen van 

financiers op gebied 

van verantwoording 

worden nauwlettend 

gevolgd en nageleefd. 
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Bewaking van 

voortgang van 

wettelijke eisen en 

normen 

De stichting laat zich 

adviseren door externe 

partijen zoals een extern 

administratie en 

accountantskantoor en een 

juridisch adviseur.  

Bij adviezen van 

relevante aard worden 

aanpassingen 

doorgevoerd zodra de 

mogelijkheid hiertoe 

aanwezig is. 

 

Is het beleid op 

orde? 

Het beleidsplan wordt per 

periode van 3 tot 4 jaar 

geschreven, maar is mogelijk 

niet meer actueel door 

nieuwe ontwikkelingen en 

mogelijkheden. Om die 

reden vindt een 1 of 2-

jaarlijkse update plaats.  

Het huidige 

beleidsplan gaat over 

de periode 2021-2024.  

Directie heeft het 

concept najaar 2020 

aangeleverd voor het 

beleidsplan 2021-

2024 bij het bestuur, 

bestuur heeft hierop 

feedback gegeven en 

dit is verwerkt in het 

definitieve document, 

dat medio/eind maart 

wordt vastgesteld.  

Is de governance 

goed geregeld? 

Het bestuur bestaat uit 

tenminste 3 en liefst 5 

personen. Wanneer een 

bestuurslid aftreed zetten de 

overige bestuursleden zich in 

deze vacature in te vullen. 

Voor overige info hierover 

zie bestuursverslag met 

uitgebreide informatie over 

de selectie, functies en rollen 

van bestuursleden. 

 Het bestuur gaat 

nadat de situatie 

m.b.t. corona 

enigszins is 

genormaliseerd op 

zoek naar een 5e 

bestuurslid. 

Zijn de 

medewerkers 

goed opgeleid? 

Er worden diverse 

capaciteitstrainingen 

aangeboden aan het hele 

team om inhoudelijk en 

professioneel te blijven 

ontwikkelen. Medewerkers 

moeten ook op de hoogte 

zijn van bijvoorbeeld de 

meldcode en AVG regels.  

Tijdens jaarlijkse 

teamdagen zijn dit 

onderwerpen die 

besproken / 

gepresenteerd worden. 

Op aparte 

trainingsdagdelen 

worden de trainingen 

op kantoor verzorgd, 

waar nodig door 

externe deskundigen. 

Voor 2021 wordt het 

aanbod van specifieke 

trainingen voor 

teamleden en 

vrijwilligers verder 

uitgebreid. 
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1.4  De doelrealisatie 

 

1.4.1.  Activiteiten  

Zoals reeds omschreven in hoofdstuk 1.2.2 zijn al onze activiteiten erop gericht om kwetsbare 

doelgroepen, met name in Rotterdam, een steuntje in de rug te bieden bij het opdoen van kennis, 

vaardigheden en een sociaal netwerk. Hiermee worden zij in staat gesteld om steeds meer zelf de regie 

over hun eigen leven te voeren. Uiteindelijk willen wij daarmee bereiken dat zij optimaal zelfredzaam zijn 

en binnen hun mogelijkheden kunnen participeren binnen de maatschappij. Op dit moment doen wij dat 

door de inzet van onze beproefde interventieaanpak gericht op verscheidene kwetsbare doelgroepen, 

zoals statushouders, gezinnen die in armoede leven, ouderen, migranten die al langere tijd in Nederland 

leven, maar nog niet actief participeren en jongeren die opgroeien in opvanglocaties. 

 

Deze aanpak kenmerkt zich o.a. door de volgende elementen: 

 Potentiële deelnemers melden zich aan of worden aangemeld door de toeleiders; 

 Er volgt een individueel intakegesprek, waarin gezamenlijk met de deelnemer een plan van 

aanpak wordt gemaakt; 

 Er wordt door de deelnemer deelgenomen aan verschillende bij hem of haar passende 

trainingen, cursussen en andere activiteiten, die wij ten uitvoer brengen met interne en externe 

trainers, docenten en vrijwilligers; 

 Nadat voldoende en de juiste stappen zijn gezet voor wat betreft de verschillende aspecten die 

van belang zijn voor de zelfredzaamheid en het verminderen van de armoedesituatie, stroomt 

de deelnemer uit en is hij/zij voldoende zelfredzaam en/of voldoende opleidings- of arbeidsfit; 

 Waar mogelijk wordt de deelnemer begeleid en uitgeplaatst naar betaald werk, een 

beroepsopleiding of een andere passende dagbesteding. Hierbij werken we ook samen met 

terzake kundige partijen. 

 

De gestructureerde aanpak van het werken met een professionele staf in combinatie met gekwalificeerde 

vakkrachten en specifiek getrainde en intensief begeleide vrijwilligers (zo’n 500 per jaar), vormt het hart 

van de organisatie. Met haar kennis en ervaring, een ervaren en intrinsiek betrokken team, een groot 

vrijwilligersbestand, vele meewerkende studenten en een uitgebreid netwerk, kan Mano creatief en 

efficiënt inspelen op de behoeftes in de maatschappij en aansluiten op verschillende pijlers binnen het 

beleid van overheden en instellingen. Zo is Mano in staat om tegen relatief lage kosten een grote impact 

te bewerkstelligen. 

 

De activiteiten die wij in 2020 uitvoerden, kunnen worden onderverdeeld in de volgende programmalijnen 

en projecten: 

 

SamenDoorSamen 

middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en organisatie van evenementen dragen 

wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht 

aan taal, sociaal netwerk, passende opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs. Dit programma 

bestaat uit de volgende deelprogramma’s: 

 Samen Starten; 

 Samen Actief; 

 Samen aan de Slag, Samen Werken, Samen Studeren en Samen Programmeren; 

 Samen Ondernemen; 

 Activiteiten gericht op kind & gezin; 
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 Samen Veerkrachtig, activiteiten gericht op Psychosociale Problematiek en op de emancipatie van 

vrouwen; 

 Inzet van ervaringsdeskundigheid; 

 Sociale activiteiten en Ontmoeting. 

 

VoorleesExpress Rotterdam 

Middels taalondersteuning door getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken 

hebben met of risico lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van 

laaggeletterdheid in de stad. Twintig weken lang wordt tenminste 1 uur per week voorgelezen en worden 

taalspelletjes gedaan door een getrainde vrijwilliger die bij de gezinnen thuiskomt. Sinds 2009 hebben 

ongeveer 2.750 Rotterdamse gezinnen aan dit project deelgenomen. 

 

Taal & Thema 

 VoorleesExpress Rotterdam: middels de organisatie van taal ondersteunende activiteiten door 

getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken hebben met of risico 

lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de 

stad. 

 Met Taal op Orde: een methode om Rotterdammers te ondersteunen bij het verbeteren van hun 

taalvaardigheid en kennis omtrent kennis over financiën, budgetbeheer en administratie gericht 

op schuldpreventie.  

 SamenGezond - Taal, activering en gezondheid: taal is in dit project een middel om gezondheids-

vaardigheden te verbeteren. Middels drie modules werken deelnemers aan taalvaardigheden, 

leren meer over fysieke en mentale gezondheid en worden gestimuleerd meer te bewegen.  

 De Opstap: een taaltraject op  A1-niveau voor niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers, waarbij 

gewerkt wordt aan verschillende taalvaardigheden, persoonlijke taaldoelen en stimuleren van 

doorstroom naar een vervolgtraject. 

 Op Pad met Taal: een taaltraject op A0-niveau voor niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers, 

waarbij gewerkt wordt aan verschillende taalvaardigheden, persoonlijke taaldoelen, 

zelfvertrouwen, de stad ontdekken en het stimuleren van doorstroom naar een vervolgtraject. 

 

Pilots en bijzondere samenwerkingen 

 SamenGroeien: een integraal programma, gestoeld op de aanpak die binnen het programma 

SamenDoorSamen is ontwikkeld, met als doel om een bijdrage te leveren aan een verbeterde 

maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van gezinnen die in armoede leven.  

 Het programma Jongeren voor Mekaar is gericht op inzet van jongeren als vrijwilliger. Dit doen 

wij in de vorm van een Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd, die wordt gefinancierd door 

ZonMw. 

 Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee: een project waarmee wij direct inspeelden op de 

behoeften die ontstonden als gevolg van het coronavirus en de maatregelen hieromtrent. 

Dankzij een campagne en donaties van diverse fondsen hebben wij vele extra vrijwilligers in 

kunnen zetten om isolatie en eenzaamheid van de deelnemers aan onze diverse programma’s 

en projecten te voorkomen, om bestaande activiteiten op digitale wijze voort te zetten en 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen .  

 Diverse projecten in samenwerking met Het Vergeten Kind. Met Stichting Het Vergeten Kind 

hebben we een jarenlange samenwerking waarin we (nationale) programma´s en projecten 

ontwikkelen en evenementen organiseren die zich richten op het verbeteren van de positie van 

kwetsbare kinderen die zijn opgegroeid in een onveilige thuissituatie. Zo hebben we onder meer 

het meerjarige programma The Unforgettables ontwikkeld (een intensief trainingsprogramma 
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waarin we ervaringsdeskundige jongeren opleiden tot jeugdambassadeur) en werken we mee 

aan landelijke campagnes om de situatie in de jeugdzorg te verbeteren. 

 Met SWK Groep/Buurtwerk Alexander realiseren wij het project Gers met Geld. Dit zijn 

taalcursussen waarmee we inzetten op het vergroten van financiële zelfredzaamheid. 

 In samenwerking met Pameijer voeren wij al vele jaren het project Pameijer TV uit; 

videoworkshops voor jongeren met sociale, psychische of mentale uitdagingen. 

 Basistrainingen voor taalvrijwilligers: taalvrijwilligers van diverse Rotterdamse organisaties en 

taal-aanbieders worden door Stichting Mano opgeleid om met kennis van de doelgroep en het 

werkveld aan de slag te gaan. Ze volgen hiervoor een basistraining bestaande uit vier 

bijeenkomsten en optioneel verdiepende trainingen.  

 Pachachaca: De oorsprong van onze activiteiten ligt in Peru. Onze oud-directeur Liesbeth runt 

daar gezinshuis Pachachaca. Door de huidige coronacrisis zijn veel Peruaanse gezinnen in de 

problemen gekomen. Ze kunnen niet werken door de lockdown en hebben geen geld om eten 

te kopen. Afgelopen jaar deelde Pachachaca medicijnen- en voedselpakketten uit aan gezinnen 

die in extreme armoede leven. Stichting Mano steunde de actie in de vorm van meerdere 

inzamelingsacties en donaties. 

 

1.4.2.  Monitoring & Evaluatie 

Voor alle projecten geldt dat een systeem voor Monitoring & Evaluatie onderdeel uitmaakt van de 

ingezette aanpak. Daarmee worden niet alleen kwantitatieve gegevens gemeten, zoals 

deelnemersaantallen, aantal gevolgde lessen en georganiseerde activiteiten, maar ook kwalitatieve 

gegevens, zoals verbetering van het taalniveau, ontwikkeling van vaardigheden, actieve deelname binnen 

andere activiteiten en verbetering van de zelfredzaamheid op verschillende domeinen. In een database 

houden we alle gegevens bij van de deelnemers, zoals hun voortgang, en de georganiseerde cursussen 

en activiteiten. Per project wordt bovendien specifiek geëvalueerd op de beoogde projectdoelen. 

Hieronder geven wij een beschrijving per programma of project. 

 

SamenDoorSamen: 

Voor het in kaart brengen van de start- en eindsituatie wat betreft zelfredzaamheid, hanteren wij de 

Competentie-matrix die wij specifiek hebben ontwikkeld en toegepast op de situatie van statushouders. 

Deze matrix is een meetinstrument waarbij we samen met de deelnemers aan de hand van 5 

leefdomeinen in kaart brengen wat zijn/haar startsituatie is vanaf het moment dat wij met hem/haar in 

contact treden. De leefdomeinen die wij in kaart brengen zijn:  

 

1. Taal  

2. Werk & Opleiding  

3. Sociaal netwerk 

4. Praktische voorwaarden 

5. Welbevinden & Zelfontplooiing 

 

Overkoepelend vertellen deze 5 domeinen iets over de mate waarin een statushouder zelfredzaam is en 

maatschappelijk participeert. Wij maken de zelfredzaamheid binnen deze domeinen samen met de 

statushouder inzichtelijk middels een mindmap. Vrijwillige maatjes worden getraind in het gebruik van 

deze mindmap en de manier waarop zij deze kunnen inzetten om de wensen en behoeften van de 

statushouder die zij begeleiden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens kunnen zij tussentijds 

en aan het einde van het traject evalueren in hoeverre de statushouder is gestegen binnen 

verschillenden domeinen van de Competentie-matrix. 
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VoorleesExpress Rotterdam: 

De voorlezers en coördinatoren maken gebruik van een webapplicatie waarop ze de voortgang van hun 

voorlees-kind(eren) op verschillende vlakken kunnen bijhouden, zoals ontwikkeling van de woordenschat, 

vergroten van het leesplezier, participatie van de kinderen en hun ouders, etc. Daarnaast vinden regelmatig 

gesprekken en evaluaties plaats met de voorlezers en hun coördinatoren. Eens per kwartaal organiseert 

het projectteam een intervisie met de coördinatoren. 

 

De Opstap, Op Pad met Taal 

Binnen deze projecten worden zowel de taalvaardigheden gemeten als het begrip van het belang en de 

toepassing van taal in het dagelijks leven. Voor de taalmeting vullen alle deelnemers een schriftelijke 

begin- en eindmeting in, bestaande uit 25 vragen. Hierin komen de onderdelen lezen, schrijven en 

luisteren aan bod. Op deze manier maken we de verbetering van deze vaardigheden inzichtelijk. Tijdens 

de coachingsgesprekken wordt door de coach beoordeeld of deelnemers na afloop van het traject beter 

weten hoe en waar ze hun vaardigheden kunnen verbeteren en toepassen. De coach stelt hierover vragen 

tijdens het eerste en laatste coachingsgesprek, om te kunnen meten in hoeverre de deelnemer beter 

begrijpt hoe belangrijk de verbetering van zijn/haar basisvaardigheden voor hem/haar is en hoe hij/zij na 

het traject verder aan de slag gaat met taal.  

 

Daarnaast evalueren wij de inzet van de vrijwillige en professionele taaldocenten. Daarbij is er met name 

aandacht voor het eigen functioneren, de samenwerking met de andere docenten, ruimte voor 

verbeteringen binnen het project en de ontwikkelingsbehoeften van de vrijwilliger. 

 

Met Taal Op Orde en SamenGezond, Gers met Geld 

Bij deze projecten wordt een begin- en eindmeting gedaan: voorafgaand aan deelname voert een 

professional van Mano een beginmeting uit, om te bepalen wat de startsituatie is met betrekking tot de 

financiële en administratieve zelfredzaamheid, medicijngebruik en kennis t.a.v. gezondheidskwesties. 

Daarnaast wordt een taalmeting afgenomen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel spreek-, luister- 

en schrijfvaardigheden. Na afloop van de reeks groepsbijeenkomsten voert dezelfde professional een 

eindmeting uit, waarbij de voortgang wordt bekeken. In overleg met de deelnemer wordt bepaald of hij/zij 

doorstroomt naar een vervolgtraject, zoals het individuele maatjestraject van Met Taal op Orde, 

aanvullende taalondersteuning, formeel taalonderwijs, deelname aan buurtactiviteiten en/of 

vrijwilligerswerk. Bij een vervolgtraject buiten Mano dragen wij de deelnemers warm over naar de 

welzijnspartners. 

 

Daarnaast evalueren wij de inzet van de vrijwillige en professionele taaldocenten. Daarbij is er met name 

aandacht voor het eigen functioneren, de samenwerking met de andere docenten, ruimte voor 

verbeteringen binnen het project en de ontwikkelingsbehoeften van de vrijwilliger. 

 

SamenGroeien 

We evalueren alle deelnemers volgens dezelfde methode als we bij het programma SamenDoorSamen 

hanteren, namelijk aan de hand van de Competentie-matrix. Op die manier houden we per gezin bij of de 

doelen worden bereikt. We maken ook een analyse van de effectiviteit van onze activiteiten en de 

mogelijke behoefte aan uitbreiding of aanpassing van de Competentie-matrix, de verschillende domeinen 

en de activiteiten die we daarbinnen organiseren. Zo verzamelen wij niet alleen de gegevens t.a.v. de 

voortgang voor wat betreft de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, maar maken wij tegelijkertijd 

aantekening van de behoeften waarin wij nog niet kunnen voorzien, de activiteiten die nog moeten 

worden aangepast zodat zij beter bijdragen aan het behalen van de doelen en andere leemtes, zodat wij 

daar bij het verder ontwikkelen van dit nieuwe integrale programma rekening mee kunnen houden. 
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De resultaten van het inventariserend onderzoek worden gebruikt om problemen en mogelijke 

oplossingsstrategieën verder in kaart te brengen. Voor een groot deel hebben we deze 

oplossingsstrategieën reeds in huis of zullen deze slechts aangepast moeten worden aan de specifieke 

wensen van de doelgroep; tegelijkertijd zal het onderzoek kunnen uitwijzen dat er nieuw aanbod moet 

worden gecreëerd of dat nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden opgezet om bestaande 

leemtes op te vullen. Daarnaast zal er als resultaat van het onderzoek op maat een Competentie-matrix 

voor de doelgroep worden gemaakt. Wij veronderstellen dat de domeinen zoals wij deze nu hanteren 

binnen het programma SamenDoorSamen ook van toepassing zijn op gezinnen die in armoede leven en 

die al langer in Nederland woonachtig zijn. Desalniettemin zou uit het inventariserend onderzoek kunnen 

blijken dat er nuances moeten worden aangebracht, zodat deze beter aansluit op de specifieke behoeften 

van de doelgroep. 

 

Jongeren voor Mekaar – Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd 

De Jongerenraad die als onderdeel van dit project is opgericht, organiseerde meerdere intervisie- en 

evaluatiebijeenkomsten met de jongeren die als vrijwilliger deelnamen. We hebben de Jongerenraad de 

opdracht gegeven om na afloop van het project de succesfactoren en belemmeringen te inventariseren. 

Na afloop van het project werden de uitkomsten van de diverse intervisies en evaluatiegesprekken in kaart 

gebracht en werden daaraan conclusies en aanbevelingen verbonden die vervolgens zijn meegenomen in 

de evaluatie van de proeftuin. Daarnaast werden er halverwege en aan het eind van het traject 

evaluatiegesprekken gevoerd met de vrijwilligers. 

 

Ook hebben wij de verschillende activiteiten die door de jongeren zijn georganiseerd begeleid, 

gemonitord en geëvalueerd volgens die hierboven omschreven methodes per project waarvan de 

activiteiten deel uitmaakten.  

 

Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee 

We hebben bijgehouden hoeveel nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld en welke extra activiteiten 

er door hen zijn georganiseerd binnen de verschillende programma’s en projecten. Ook hebben wij 

bijgehouden hoeveel nieuwe en tweedehands laptops, cadeaupakketten en voedselpakketten we hebben 

kunnen uitdelen. Als laatste hebben we het aantal uren bijgehouden dat we hebben ingezet om de extra 

inzet van vrijwilligers en de extra activiteiten in het kader van dit project te coördineren. 

 

Activiteiten in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind  

 De inhoudelijke evaluatie van de deelnemers vindt plaats vanuit Het Vergeten Kind, die mede op 

basis van onze input standaardvragen voorlegt aan een aselecte groep kinderen, begeleiders van 

de instellingen en een aantal teamleden. Aan de kinderen worden vragen gesteld over hoe ze zich 

voelen bij onze activiteiten (hebben ze zich fijn gevoeld, hebben ze vrienden gemaakt, of voelden 

ze zich juist eenzaam?). Hun reacties daarop worden door Het Vergeten Kind gekoppeld aan hun 

achtergrondgegevens (hoe oud zijn ze, hoe regelmatig zijn ze bij onze activiteiten en bij welke 

activiteiten?). Op deze manier verkrijgen we een evenwichtig beeld van het effect van de 

verschillende programma´s.  

 Een vast onderdeel tijdens de trainingsweekenden is de Adviesraad. Hier kunnen de jongeren van 

The Unforgettables uitgebreid hun mening geven over de verschillende activiteiten en het 

algehele beleid van Het Vergeten Kind. Het uitgebreide verslag hiervan wordt gebruikt in de 

toekomstplannen. 

 Tenslotte wordt de begeleiders van de instellingen waar de jongeren verblijven naar hun mening 

over de activiteiten gevraagd en hoe zij de reacties van de jongeren voorafgaand, tijdens en na 
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afloop van een evenement hebben ervaren. Hierdoor krijgen we een beeld van de impact en de 

eventueel benodigde vorm van nazorg. 

 

Activiteiten in samenwerking met Pameijer: 

De begeleiders van Pameijer evalueren met de deelnemers wat het voor hen betekent onderdeel te zijn 

van het redactieteam van PameijerTV. De begeleider en Mano evalueren vervolgens jaarlijks de 

samenwerking alvorens er nieuwe afspraken voor het nieuwe jaar worden gemaakt. 

 

Basistraining vrijwilligers 

Het behaalde resultaat van de deelnemers na afloop van de training wordt aangetoond met een certificaat. 

Vrijwilligers zijn bovendien in het bezit van een getekende vrijwilligersovereenkomst bij de organisatie 

waar zij actief zijn. 

 

Pachachaca 

Er is een overeenkomst getekend tussen Stichting Mano en Stichting Yoreem, de Nederlandse 

zusterstichting van Pachachaca in Peru. Stichting Yoreem is verantwoordelijk voor de verslaglegging t.a.v. 

van deze donaties en maakt hierover een jaarverslag en een jaarrekening op, waarin de donatie vanuit 

Stichting Mano staat genoemd. Ook is hierin zichtbaar hoeveel geld er wordt overgemaakt naar de 

Peruaanse stichting t.b.v. de uitvoering van de projecten en met welke bestemming. Ook vanuit de 

Peruaanse stichting wordt er uiteraard jaarlijks uitgebreid verslag gelegd van de activiteiten en de 

inkomsten en uitgaven. Voor wat betreft de donaties aan Pachachaca gaat het om particuliere giften die 

specifiek voor de projecten in Peru zijn gedoneerd en geoormerkt. Daarbij was voor de donateurs duidelijk 

dat het ging om donaties voor een zusterorganisatie van Stichting Mano. Er zijn onder de naam van 

Stichting Mano verder geen fondsen geworven. 

 

1.4.3. Belangrijkste resultaten 2020 

SamenDoorSamen 

Bereik: 

 Ongeveer 30 unieke deelnemers in totaal hebben deelgenomen aan een of meerdere trajecten 

binnen Samen Starten. 

 25 deelnemers namen deel aan de A0-A1 en A0-A1+-groepen. 

 5 deelnemers namen deel aan de alfabetiseringsgroep. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Deelnemers uit de alfabetiseringsgroep kennen verschillende klanken, kunnen korte woorden met 

a-oo-ie en met aa-oe-i herkennen en schrijven.  

 Deelnemers van de A0-A1 groep kennen het alfabet, kunnen letters die zij horen herkennen en 

opschrijven, kunnen tot 20 tellen, kunnen hun huisnummer, telefoonnummer en postcode 

noemen en kunnen hun voor- en achternaam spellen. 

 Deelnemers aan de A0-A1+ groep kunnen zichzelf voorstellen en, vertellen hoe het met hen gaat 

en vragen hoe het met een ander gaat, kennen nieuwe woorden binnen het thema Familie, kunnen 

korte luisteroefeningen begrijpen en er vragen over beantwoorden, kunnen de juiste 

werkwoordsvorm kiezen bij het onderwerp en korte leestekstjes begrijpen en daar vragen over 

beantwoorden. Zij hebben geoefend met een bezoek aan de supermarkt, een gesprek met de 

huisarts, de woningbouwvereniging, bij de apotheek en met de gids van de stadswandeling en 

met de weg vragen en de weg wijzen.  

 

 



  

 

 

 

 

 

  01-03-2021 - 18 

Traject SamenActief 

Bereik: 

 86 reguliere maatjestrajecten; 

 25 maatjes ‘light’; 

 80 deelnemers aan 2 basistrainingen en een vlog voor vrijwilligers; 

 70 deelnemers aan 6 (online) intervisies en thema-avonden voor vrijwilligers en stagiairs, o.a. over 

asielrecht, inburgering, interculturele communicatie, taalcoaching en begeleiding; 

 Ontwikkeling van een activiteitenboek voor maatjes; 

 Reader en handleiding voor maatjes; 

 Maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers en regelmatige communicatie met tips en tricks; 

 113 deelnemers aan 8 groepen conversatielessen en 14 taalcafés niveau A1 en A2; 

 44 deelnemers aan een training, een evaluatie en 3 online intervisies  voor taalcoaches; 

 34 deelnemers aan 5 workshops Financiële Administratie; 

 11 deelnemers zijn begeleid door een vrijwillig budgetmaatje; 

 Training voor budgetmaatjes; 

 60 deelnemers aan 10 workshops Digitale Vaardigheden; 

 10 deelnemers aan de schrijfcursus ‘De Nieuwe Rotterdammert’ 

 30 deelnemers aan 6 intervisies voor het projectteam. 

 Tweewekelijkse intervisies met stagiaires over maatschappelijke begeleiding; 

 Ontwikkeling van nieuwe cursussen en lesmateriaal; 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Meer zelfvertrouwen in het spreken van de taal door de mogelijkheid om te oefenen in een veilige 

omgeving en door 1-op-1 contact. 

 Het wegnemen van stressfactoren door direct te kunnen helpen bij financiële en praktische 

problemen en door het kunnen ondersteunen van deelnemers bij moeilijke gesprekken en in hun 

communicatie naar instanties.  

 Het versterken van het sociale netwerk van zowel de vrijwilligers als de deelnemers door het 

creëren van ontmoeting en de organisatie van activiteiten. 

 Vrijwilligers voelen meer zelfvertrouwen in hun werk door de aangereikte trainingen en 

documenten. Zij konden hun vragen en zorgen kwijt bij contactpersonen en tijdens intervisies. 

 

Traject SamenAanDeSlag, SamenWerken en SamenStuderen 

Bereik: 

 29 deelnemers aan 3 toekomsttrainingen; 21 deelnemers maakten een toekomstplan;  

 7 deelnemers aan de nieuwe toekomsttraining voor A1 taalniveau; 

 24 deelnemers aan 3 groepen Soft Skills masterclasses en workshops gericht op de ontwikkeling 

van persoonlijke en sociale vaardigheden;  

 24 deelnemers zijn gedurende 6 tot 12 sessies begeleid door een individuele coach. Tijdens dit 

traject zijn zij 1 op 1 begeleid bij het opstellen van hun cv, online solliciteren, sociale media en 

motivatiebrief schrijven; 

 19 deelnemers hebben in 2 groepen deelgenomen aan theaterworkshops in samenwerking met 

Hertog Zout gericht op persoonlijke presentatie, houding en zelfvertrouwen; 

 51 deelnemers maakten (in de lessen of samen met hun contactpersoon) een cv. Van hen deden 

20 statushouders mee aan 3 cursussen cv maken & solliciteren;  

 13 deelnemers aan vier cursussen Engelse bijles; 

 3 studenten die ondersteuning nodig hadden bij de computerprogramma’s Powerpoint en Excel 

zijn gekoppeld aan vrijwillige maatjes; 
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 30 deelnemers aan 4 groepen taalles niveau B1; 

 14 deelnemers aan 3 groepen taalles niveau B2; 

 11 online taalcafés B1/B2 met ruim 40 deelnemers; 

 12 deelnemers maakten gebruik van individuele taalcoaching; 

 100 deelnemers aan vakspecifieke workshops: 74 deelnemers aan 9 programmeermodules, 8 

deelnemers workshops SCRUM, 8 deelnemers masterclass LeWagon, 9 deelnemers in een 

workshopreeks bij Het Lab en 9 deelnemers bij de masterclass van KPMG; 

 4 deelnemers aan de IELTS examentraining; 

 Doorverwijzing naar online netwerkbijeenkomsten, open dagen en bedrijfsbezoeken; 

 25 deelnemers aan digitale koffiemomenten; 

 38 deelnemers zijn door een professionele werkcoach begeleid naar werk, bijbaan of stage; 

 12 deelnemers hebben studiecoaching gehad.  

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Vanuit Samen Programmeren zijn er 2 stages in kader van studie, 3 gestart met studie aan de 

universiteit en HBO, 2 stages, 1 particulier opleidingsprogramma en 2 zijn gestart als mentor in 

de programmeeropleiding. 

 Vanuit de job coaching zijn 64 kennismakingen georganiseerd en cv’s gedeeld met bedrijven en 

werkgevers waar 9 stages of werkplekken uit zijn gekomen.  

 Er zijn 7 deelnemers uit de doelgroep stage komen lopen bij Stichting Mano als social worker, 

administratief medewerker, gastvrouw en persoonlijk begeleider.  

 13 deelnemers zijn uitgestroomd naar betaald werk.  

 7 deelnemers hebben een stage en 2 deelnemers zijn uitgestroomd naar een leerwerkplek. 

 18 deelnemers zijn gaan studeren. 

 4 deelnemers zijn gestart met een BBL-opleiding. 

 23 deelnemers hebben vrijwilligerswerk gevonden. 

 

Traject SamenOndernemen 

Bereik: 

 Vanuit de werving en intake in 2019 zijn 13 deelnemers gestart en 11 deelnemers hebben het 

gehele of een groot deel van het traject voltooid; 

 Zij hebben 6 ondernemingsplannen geschreven; 

 Pitchavond bij Regionaal Bureau Zelfstandigen met 7 pitches; 

 7 adviesrapporten op basis van de pitches; 

 2 deelnemers financiering ontvangen en zijn fulltime gaan ondernemen;  

 2 deelnemers zijn begonnen met deeltijd ondernemen; 

 2 deelnemers hebben in hun branche werk gevonden; 

 1 deelnemer is nog bezig met de goedkeuring en financiering voor haar onderneming;  

 2 deelnemers hebben hun ondernemersdroom (al dan niet tijdelijk) gestaakt en zijn uitgestroomd 

naar een beroepsstudie;  

 5 ondernemers worden gecoacht; 

 3 masterclasses door bedrijven voor 11 deelnemers; 

 3 deelnemers hebben een ondernemersbuddy gehad; 

 2 bezoeken aan netwerkbijeenkomsten voor ondernemers met 4 deelnemers. 
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Inhoudelijke resultaten: 

 Het professionele netwerk van de nieuwe ondernemers is uitgebreid door de inzet van 

ondernemersbuddies, netwerkbijeenkomsten en masterclasses. 

 Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen gekregen door de combinatie van trainingen op soft en 

hard skills.  

 Deelnemers hebben in rust hun ondernemersplannen vorm kunnen geven, omdat zij binnen het 

integrale programma SamenDoorSamen ook met al hun overige hulpvragen terecht konden. 

 Dankzij deelname aan andere activiteiten binnen SamenDoorSamen hebben deelnemers naast 

hun ondernemersvaardigheden ook kunnen werken aan digitale en taalvaardigheden. 

 

Resultaten activiteiten voor kind & gezin - SDS 

Bereik: 

 15 kinderen kregen onderwijsondersteuning door een pabo-student of oud-docent; 

 6 pabo-studenten volgden de basistraining; 

 20 vrijwilligers deden mee aan 2 evaluaties; 

 35 kinderen kregen taalondersteuning in de vorm van taalcoaching; 

 41 kinderen van 27 gezinnen ontvingen taalondersteuning i.s.m. VoorleesExpress Rotterdam (zie 

ook onder kopje VoorleesExpress Rotterdam); 

 30 maatjes binnen het traject SamenActief zijn ingezet als gezinsmaatje. Hiermee werden 45 

kinderen bereikt; 

 79 kinderen hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten: 

o Dansles Memotion: 10 deelnemers; 

o Quiz via Skype: 4 deelnemers; 

o Voorlezen via Skype: 4 deelnemers; 

o Sport work-out via Skype: 4 deelnemers; 

o Knutselactiviteiten via WhatsApp videobellen: 4 deelnemers; 

o Summerschool van 10 fysieke lessen: 14 deelnemers; 

o Zomerfeest SKVR: 10 deelnemers; 

o Fotografieworkshop (fysiek): 7 deelnemers; 

o Voorlees- en dansmiddag Liesbeth: 5 deelnemers; 

o Dansworkshop augustus (fysiek): 7 deelnemers; 

o Workshop journalistiek-(fysiek): 10 deelnemers; 

o Creatieve workshop ‘Mondriaan’ (fysiek): 2 deelnemers; 

o Online Kersteditie met de Kunsthal Rotterdam: 20 deelnemers; 

o Journalistiek workshop: 10 deelnemers; 

 50 vrijwilligers deden mee aan de training Interculturele communicatie (verdeeld over 2 

trainingen); 

 40 vrijwilligers deden mee aan de training Educatieve achterstand (verdeeld over 2 trainingen); 

 20 vrijwilligers deden mee aan de thema-avonden opvoedondersteuning (verdeeld over 2 

trainingen). 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 15 kinderen zijn ondersteund in rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat, aardrijkskunde, 

geschiedenis: alle vakken van de basisschool groep 3-8. Hierdoor kregen zij meer zelfvertrouwen 

verbeterden hun resultaten; 

 35 kinderen zijn ondersteund in taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat (groep 3 t/m 

groep 8). Hierdoor kregen zij meer zelfvertrouwen verbeterden hun resultaten; 

 De ouders zijn meegenomen in het leerproces van hun kind en de ouderbetrokkenheid op school.  
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 De kinderen maakten plezier tijdens creatieve, sport- en sociale activiteiten, konden zich 

ontspannen, maakten vriendjes en konden hun talenten ontwikkelen. Ook leerden zij wat gezond 

is tijdens activiteiten over gezonde voeding; 

 De kinderen leren een krant schrijven en het vak van journalistiek onder de knie te krijgen 

(Kinderkrant). 

 

Resultaten Samen Veerkrachtig, PSP, activiteiten voor vrouwen - SDS 

Bereik: 

Samen Veerkrachtig: 

 25 deelnemers hebben meegedaan aan 4 cursussen ‘Intercultureel Opvoeden en Leven in 

Nederland’ voor ouders; 

 8 Eritrese vrouwen hebben meegedaan aan de workshop ‘Seksualiteit & Seksuele voorlichting’; 

 12 deelnemers hebben meegedaan aan voorlichtingsavonden over echtscheiding en taaleis 

naturalisatie;  

 8 deelnemers hebben meegedaan aan de workshop Wegwijs in Rotterdam; 

 Thema-avonden hebben vanwege het coronavirus niet plaats kunnen vinden. Deze zijn wel 

ontwikkeld en worden in 2021 alsnog uitgevoerd. 

 

Vrouwen:  

 39 deelnemers hebben meegedaan aan 7 creatieve workshops; 

 15 deelnemers hebben meegedaan aan 3 groepen spreekvaardigheidstraining Veerkracht en 

Emancipatie; 

 4 à 5 Syrische vrouwen hebben wekelijks meegedaan met een online praatgroep; 

 12 deelnemers hebben meegedaan aan evaluatiebijeenkomsten. 

 

Psychosociale problematiek: 

 7 deelnemers hebben meegedaan aan de training 'Vroegsignalering en Doorverwijzing bij 

Psychosociale Problematiek’ voor vrijwilligers;  

 9 deelnemers hebben meegedaan aan de training ‘Maatschappelijke begeleiding, psychosociale 

problematiek en interculturele communicatie’ voor betaalde krachten, rolmodellen en stagiairs. 

 

Extra activiteiten: 

 9 vrouwen hebben meegedaan aan de wandeltocht en zumbalessen voor vrouwen n.a.v. 

eenzaamheid in tijden van corona; 

 7 deelnemers hebben meegedaan aan de training ‘Omgaan met stress’ uitgevoerd door Avant 

Sanare; 

 5 deelnemers hebben meegedaan aan de workshop ‘Omgaan met stress’; 

 10 deelnemers hebben meegedaan aan de training Mindspring; 

 12 deelnemers hebben meegedaan aan het psycho-sociaal spreekuur: 2 tot 4 sessies met een 

psycholoog of een systeemtherapeut;  

 Handleidingen uitgebracht op arbeidsparticipatie van vrouwen, huiselijk geweld bij de Eritrese 

doelgroep en middelengebruik onder Eritreeërs. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Door activiteiten te organiseren die specifiek voor vrouwen toegankelijk zijn, op tijdstippen en 

locaties die hen passen, met thema’s ingebracht door de vrouwen en met additionele 

mogelijkheden voor kinderen, zorgen we voor een programma waar in een veilige setting vrouwen 

worden geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd.  
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 De vrouwen hebben meer kennis gekregen over thema’s die voor hen relevant zijn, zoals 

arbeidsparticipatie, opvoeding en gezondheid.  

 Vrouwen hebben nieuwe contacten opgedaan en hun sociale netwerk vergroot. In de diverse 

workshops hebben ze de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.  

 Een vermindering van psychische druk en stress door trainingen en het spreekuur waardoor er 

meer ruimte komt voor zelfontwikkeling. 

 Meer intercultureel besef bij het team, de ervaringsdeskundigen en de deelnemers waardoor 

culturele miscommunicatie wordt voorkomen.  

 Meer kennis over psychische problematiek bij het team, mogelijkheid tot casusbespreking met 

professionals en betere samenwerking met partijen in de stad zorgt voor een betere en snellere 

doorverwijzing voor deelnemers. 

 

Resultaten programma ervaringsdeskundigheid - SDS 

Bereik: 

 Afronding pilotfase van opleidingsprogramma met 8 ervaringsdeskundigen; 

 Werving en selectie van 23 nieuwe ervaringsdeskundigen. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Uitgebreide evaluatie van het opleidingsprogramma, hieruit is een uitgebreider en aangepast 

opleidingsprogramma gekomen. Deze is uitgewerkt.  

 Handleiding geschreven voor de begeleiding en training van ervaringsdeskundige statushouders. 

Dit heeft de begeleiding van ervaringsdeskundigen door Stichting Mano verbeterd en hierdoor 

worden ervaringsdeskundigen beter ingezet en ervaren zij meer steun vanuit Mano; 

 Dagelijks inzet van al getrainde ervaringsdeskundigen. Dit heeft de ondersteuning van deelnemers 

enorm verbeterd door herkenning en beter begrip bij collega’s over de doelgroep; 

 Ervaringsdeskundigen leren zichzelf presenteren, hoe ze hun ervaringsverhaal kunnen inzetten 

tijdens maatschappelijk begeleiding en in communicatie met andere organisaties of instanties, en 

vooral ook wat zij wel of niet willen delen met betrekking tot hun verhaal. Er zijn dit jaar reeds 

diverse ervaringsverhalen gepubliceerd. Ook hebben twee van onze ervaringsdeskundigen, 

Lubana en Asrat, in het magazine ‘Werk’ gestaan;  

 De ervaringsdeskundigen groeien in zelfvertrouwen door de aangeleerde vaardigheden en soft 

skill;  

 Aanwezigheid bij diverse conferenties, kennisateliers, gesprekken en meepraat/denk momenten 

bij de Gemeente. Het opleidingsprogramma opent een professioneel netwerk voor de 

ervaringsdeskundigen en geeft hen de mogelijkheid om in het maatschappelijk veld aan het werk 

te gaan.  

 

Resultaten sociale en ontmoetingsactiviteiten - SDS 

Bereik: 

 570 statushouders hebben deelgenomen aan diverse activiteiten en excursies: 

o Excursie kubuswoning: 11 deelnemers; 

o Excursie Zeilschip de Eendracht: 15 deelnemers; 

o Excursie expositie Kunsthal: 13 deelnemers;  

o Excursie expositie Wereldmuseum: 13 deelnemers; 

o BBQ: 16 deelnemers; 

o Diergaarde Blijdorp: 26 deelnemers; 

o Spido met rondleiding en vertalingen van tolken: 14 deelnemers; 

o Tour van Delfshaven onder leiding van een professionele gids: 15 deelnemers; 
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o Voedseltuin: 19 statushouders en Rotterdammers hebben samen in de tuin gewerkt; 

o Madurodam: 17 deelnemers; 

o Rondleiding Chabot museum: 6 deelnemers. 

o Beethoven concert in de Doelen op uitnodiging van de Vrienden van de Doelen: 8 

deelnemers; 

o Lunchconcert Laurenskerk: 10 deelnemers; 

o Rondleiding Van Nelle Fabriek in samenwerking met Urban Guides: 10 deelnemers; 

o Bezoek Klimbos Fun Forest: 19 deelnemers (klein en groot); 

o Film Bioscoop: 6 deelnemers; 

o Diverse sportactiviteiten zoals boksen en voetbal: 10 deelnemers; 

o Online activiteiten:  

 Taaluitdaging: 10 deelnemers; 

 Filmhuis: 8 deelnemers; 

 Home work-outs: 10 deelnemers; 

 Diverse kunst en cultuur platforms: 25 deelnemers; 

 Gezelschapsmaatjes online via Skype, WhatsApp of Teams: 8 deelnemers. 

 2 edities draagvlakkrant ‘De Nieuwe Rotterdammert’ gelanceerd 

 Er zijn 17 eenmalige activiteiten georganiseerd en diverse meermalige sport- en 

ontspanningsactiviteiten: in totaal 281 deelnemers. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Deelnemers hebben meer kennis over de Rotterdamse en Nederlandse cultuur. 

 Deelnemers hebben nieuwe contacten opgedaan, zowel met statushouders alsook met andere 

Rotterdammers. 

 Deelnemers zijn in contact gekomen met belangrijke plekken in de stad. 

 Deelnemers konden netwerken of problemen waar ze tegenaan lopen bespreken; zij ontwikkelden 

een sociaal vangnet. 

 De activiteiten hebben ertoe bijgedragen dat de deelnemers zich konden ontspannen.  

 Vooral tijdens de periode waarin mensen nauwelijks hun huis uit kwamen was het sociale contact 

van groot belang om isolatie en problemen zoals depressie en somberheid te voorkomen of te 

verminderen.  

 

Resultaten VoorleesExpress Rotterdam 

Bereik: 

 We hebben bij 280 gezinnen het voorleestraject opgestart. We hebben bij 169 gezinnen op de 

Noordoever voorgelezen en bij 111 op de Zuidoever.  

 227 voorlezers hebben zich als vrijwilliger ingezet. Het aantal voorlezers verschilt van het aantal 

gezinnen, omdat sommige voorlezers bij meerdere gezinnen voorlezen.  

 45 coördinatoren hebben de vrijwilligers begeleid; 

 19 bijeenkomsten en trainingen, zoals voorleesworkshops, themabijeenkomsten voor 

coördinatoren, themabijeenkomsten en intervisies voor voorlezers. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 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. Uitgedrukt in cijfers ziet dit er als volgt uit:  

o 72% van de voorlezers geeft aan dat hun voorleeskind meer is gaan praten 

o 75% van de voorlezers merkt dat hun voorleeskind meer zelfvertrouwen heeft gekregen 
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o 51% van de voorlezers merkt dat de concentratie van hun voorleeskind vooruit is gegaan 

o 86% van de voorlezers geeft aan dat hun voorleeskind meer plezier in lezen is gaan 

ervaren 

 Ouders hebben tips en handvatten gekregen om het voorlezen na het traject van 20 weken zelf 

voort te zetten. Van de groep voorlezers die voorlazen in 2020 geeft 50% aan dat zij merken dat 

ouders thuis meer ondersteunende taalactiviteiten doen en 85% van deze groep voorlezers geeft 

aan dat zij het idee hebben in meerdere of mindere mate erin geslaagd te zijn om taalstimulerende 

activiteiten een vaste plek binnen het gezin te geven; 

 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; 

 De digitale omgeving bij een deel van de gezinnen thuis is verrijkt;  

 Een deel van de gezinnen heeft wanneer de maatregelen dit toelieten, samen met de voorlezer 

een bezoek aan de bibliotheek kunnen brengen en, indien nog niet in bezit, een 

bibliotheekabonnement afgesloten;  

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

regelmatig nog contact wordt gehouden na afloop van het voorleestraject. 

 

Resultaten Met Taal Op Orde 

Bereik: 

 In totaal hebben 49 unieke deelnemers aan een of twee modules deelgenomen; 

 Er zijn 8 groepen opgestart en afgerond; 

 11 deelnemers zijn door een budgetmaatje begeleid; 

 Er hebben 2 trainingen voor budgetmaatjes plaatsgevonden|; 

 9 vrijwilligers hebben zich ingezet als docent. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Na MTOO 1: 

o Is de woordenschat rondom het thema post en administratie vergroot; 

o Is de cursist beter in staat te onderscheiden welke post hij moet bewaren en welke post 

hij weg kan gooien; 

o Is de cursist beter in staat om zijn post te lezen; 

o Weet de cursist dat hij met een belangrijke brief die hij niet begrijpt naar het MTOO 

spreekuur/de Vraagwijzer/een buurthuis kan; 

o Weet hij het verschil tussen vaste en variabele lasten; 

o Weet hij hoe hij zijn rekeningen kan betalen via automatische incasso. 

 

 Na MTOO 2: 

o Is de woordenschat rondom het thema post en administratie vergroot; 

o Is de cursist beter in staat te onderscheiden welke post hij moet bewaren en welke post 

hij weg kan gooien; 

o Is de cursist beter in staat om zijn post te lezen; 

o Weet de cursist dat hij met een belangrijke brief die hij niet begrijpt naar het MTOO 

spreekuur/de Vraagwijzer/een buurthuis kan; 

o Weet hij het verschil tussen vaste en variabele lasten; 

o Weet hij hoe hij zijn rekeningen kan betalen via automatische incasso; 

o Weet hij hoe hij een DigiD kan aanmaken en gebruiken; 

o Weet hij hoe MijnOverheid werkt; 
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o Kan hij zelf toeslagen aanvragen op Mijntoeslagen.nl; 

o Heeft hij inzicht in verschillende digitale programma’s van instanties als de 

Belastingdienst, de zorgverzekering, de ING (of andere banken), DUO etc. 

 

Resultaten SamenGezond        

Bereik: 

In het voorjaar zijn de 4 groepen doorgegaan met Module 2, 38 deelnemers hebben Module 2 succesvol 

afgerond.  

 Aantal groepen Gezond Verder: 4 

 Aantal deelnemers gestart Gezond Verder: 47 

 Aantal certificaten uitgereikt SamenGezond Plus: 38 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 De deelnemers hebben hun Nederlandse taalvaardigheden, met name hun spreekvaardigheid, 

verbeterd; 

 De deelnemers hebben hun interactieve vaardigheden verbeterd, zoals het verkrijgen van 

informatie rondom gezondheid en kunnen deze beter toepassen op hun eigen situatie; 

 De deelnemers zijn geïnformeerd over het zorgsysteem in Nederland en Rotterdam in het 

bijzonder; 

 De deelnemers hebben gezondheidsvaardigheden aangeleerd; ze hebben kennis en ervaring 

opgedaan met gezond eten en bewegen, waardoor hun bewustwording en zelfredzaamheid op 

het gebied van gezondheid is vergroot; 

 Verschillende wijkbewoners zijn met elkaar in contact gebracht en daarmee hebben we versterking 

van de sociale cohesie op wijkniveau kunnen realiseren;  

 Met de inzet van taalvrijwilligers creëren we een grotere betrokkenheid van Rotterdammers voor 

de zelfredzaamheid van hun stadsgenoten. 

 

Resultaten De Opstap 

Bereik: 

 40 unieke deelnemers hebben een traject succesvol afgerond; 

 6 groepen zijn gevormd en gestart; 

 9 docenten Nederlands als tweede taal hebben lesgegeven; 

 5 taalvrijwilligers hebben een docent ondersteund; 

 11 coaches waren actief ter begeleiding van de deelnemers op persoonlijke taaldoelen; 

 4 van de 6 groepen heeft gedeeltelijk online les gevolgd, vanwege aangescherpte 

coronamaatregelen.  

 

Inhoudelijke resultaten: 

 80% van de deelnemers heeft aangegeven te willen doorstromen naar een vervolgtraject; 

 100% van de deelnemers begrijpt beter waarom de verbetering van basisvaardigheden belangrijk 

voor hem/haar is en hoe hij/zij na het traject verder aan de slag kan gaan met de Nederlandse 

taal. Deze resultaten zijn gemeten middels een kennis- en inzichtmeting;  

 86% van de deelnemers heeft vorderingen gemaakt met betrekking tot taalvaardigheden. Deze 

resultaten zijn gemeten middels een taalmeting. 
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Resultaten Op Pad met Taal 

Bereik: 

 40 unieke deelnemers hebben een traject binnen Op Pad met Taal succesvol afgerond; 

 7 groepen zijn gevormd en gestart; 

 7 docenten Nederlands als tweede taal hebben lesgegeven; 

 6 taalvrijwilligers waren actief ter ondersteuning van een docent; 

 12 coaches waren actief ter begeleiding van de deelnemers op persoonlijke taaldoelen; 

 3 van de 7 groepen hebben gedeeltelijk online les gevolgd, vanwege aangescherpte 

coronamaatregelen.  

 

Inhoudelijke resultaten: 

 70% van de deelnemers heeft aangegeven te willen doorstromen naar een vervolgtraject; 

 100% van de deelnemers begrijpt beter waarom de verbetering van basisvaardigheden belangrijk 

voor hem/haar is en hoe hij/zij na het traject verder aan de slag kan gaan met de Nederlandse 

taal. Deze resultaten zijn gemeten middels een kennis- en inzichtmeting. 

 

Resultaten SamenGroeien 

Bereik: 

 16 inventariserende gezinsbezoeken; 

 3 diepte-interviews gezinnen; 

 8 diepte-interviews deskundigen. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

We hebben een uitgebreide literatuurstudie verricht, het verslag hiervan uitgewerkt en zaken als 

vragenlijsten en gespreksformats voorbereid. Ons onderzoek loopt nog, de definitieve inhoudelijke 

resultaten zijn wij dus nog aan het formuleren en onderzoeken. 

 

Resultaten Maatschappelijke Diensttijd - Jongeren voor Mekaar 

Bereik: 

 136 jongeren hebben in 2020 een maatschappelijke diensttijd vervuld binnen Jongeren voor 

Mekaar; 

 33 jongeren waren actief als voorlezer aan kinderen van 2-8 jaar; 

 41 jongeren waren actief als maatje van een (jongere) statushouder; 

 13 jongeren waren actief binnen de Jongerenraad; De Jongerenraad heeft deelgenomen aan drie 

denktank-sessies; 

 19 jongeren waren actief binnen de Activiteitencommissie;  

 De Activiteitencommissie heeft 4 activiteiten georganiseerd ter bevordering van de sociale cohesie 

in de stad; 

 10 jongeren hebben taalcoaching verzorgd voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond; 

 8 jongeren hebben activiteiten georganiseerd voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond; 

 4 jongeren waren actief als budgetmaatje van een (jongere) statushouder; 

 8 jongeren hebben overige activiteiten georganiseerd; 

 Jongeren hebben 7 verschillende activiteiten voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond 

georganiseerd, waarvan 4 digitaal; 

 5 jongeren hebben een artikel geschreven voor een wijkkrant over digitale inclusie voor 

Rotterdamse 55 plussers; 

 4 jongeren hebben een kledingmarkt voor statushouders georganiseerd;  

 9 jongeren hebben deelgenomen aan een thema-avond over ‘Nieuw zijn in Rotterdam’; 
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 2 jongeren hebben deelgenomen aan een training over werknemersvaardigheden en assertief 

communiceren; 

 8 jongeren hebben deelgenomen aan een workshopreeks over het bevorderen van zelfvertrouwen 

en zelfbewustzijn door middel van diverse kunstvormen zoals dans, muziek en toneel; 

 22 jongeren hebben deelgenomen aan een training over interculturele communicatie; 

 7 jongeren hebben deelgenomen aan een training over onderwijsachterstanden bij jonge 

vluchtelingen; 

 9 jongeren hebben deelgenomen aan een training over taalcoaching en laaggeletterdheid; 

 13 jongeren hebben deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten.  

 

Inhoudelijke resultaten:  

 De uitvoer van Jongeren voor Mekaar heeft ons geleerd dat een adviesorgaan bestaande uit 

jongeren een nuttige bijdrage kan leveren aan het lerend vermogen van de organisatie; 

 Jongeren hebben geleerd hun mening te formuleren over organisatievraagstukken; 

 Jongeren hebben kennisgemaakt met mensen die zij in hun dagelijks leven waarschijnlijk niet 

waren tegengekomen; 

 Jongeren hebben kennis en ervaring opgedaan in het werken met statushouders; 

 Jongeren hebben zelf activiteiten bedacht en uitgevoerd die aansluiten bij hun interesses; 

 Jongeren hebben diverse trainingen gevolgd, zoals debatteren, presenteren, persoonlijke 

leerstijlen of een verdieping in interculturele communicatie; 

 Jongeren hebben de MDT, eventuele uitdagingen waar zij mee te maken kregen en hun eigen 

functioneren daarbinnen samen geëvalueerd tijdens intervisiebijeenkomsten;  

 Jongeren hebben meegedacht over het vormgeven van de MDT en welke functies interessant 

zouden kunnen zijn voor hun leeftijdsgenoten.  

 

Resultaten Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee 

Bereik: 

 In de periode maart tot en met het najaar hebben we via verschillende kanalen uit ons netwerk 

ruim 100 laptops en tablets ingezameld en verstrekt aan de deelnemers die deze het hardst nodig 

hadden.  

 We hebben veel tweedehands speelgoed en boekenpakketten ontvangen en deze uitgedeeld.  

 Dankzij een grote gift van het Crisisfonds van Het Vergeten Kind, Kinderpostzegels Nederland en 

Augeo konden wij aan 250 gezinnen waardebonnen van Intertoys verstrekken.  

 Door een donatie van Lemniscaat hebben we 300 gezinnen mooie boekenpakketten kunnen 

geven.  

 We hebben webinars en digitale trainingen met videocamera opgenomen en beschikbaar gesteld 

aan docenten, vrijwilligers en deelnemers. 

 We hebben diverse trainingen georganiseerd voor vrijwilligers waarin kon worden geleerd hoe 

men zo optimaal mogelijk online lessen kon verzorgen.  

 We hebben 120 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, mede dankzij de mediacampagnes met 

Bereik en JC Decaux. 

 We hebben 28 wekelijks terugkerende digitale taal cafés georganiseerd. 

 Er zijn tientallen coronaproof creatieve, ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten georganiseerd. 

 Er zijn vele tientallen 1-op-1 hulpverleningsgesprekken en (digitale) corona-maatjestrajecten ten 

uitvoer gebracht. 

 Er is een mondkapjesproductieproject opgezet, gemaakt door een kundige vrijwilliger en 

deelnemers van SamenDoorSamen, waarmee zo’n 600 mondkapjes zijn geproduceerd. De 
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mondkapjes hebben we gratis verstrekt aan onze deelnemers en aan andere kwetsbaren in de 

stad. 

 Tot slot hebben we dankzij ons geopende corona-noodfonds individuele noodsteun kunnen 

verlenen aan zeer kwetsbare gezinnen en individuen. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 Met de activiteiten konden we voorkomen dat de deelnemers stil kwamen te staan. Door online 

deel te nemen aan activiteiten konden ze hun taal verder ontwikkelen en bleven ze in contact. Zo 

konden we de zware en voor vele mensen ook eenzame dagen van enig licht voorzien.  

 Ook de kinderen binnen de gezinnen konden we met het uitdelen van laptops en tablets 

bezighouden, zowel met hun schoolwerk als met activiteiten buiten school om. Hiermee hebben 

we een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van (nog grotere) leerachterstanden.  

 Zowel onze teamleden als onze vrijwilligers en deelnemers zijn door de vele online lesvarianten 

digitaal aanzienlijk vaardiger geworden. Een deel van de activiteiten zal ook zeker in de toekomst 

digitaal worden voortgezet.  

 Onze naamsbekendheid is door de mediacampagne sterk gegroeid en ook het ‘verkeer’ op onze 

website is hierdoor fors toegekomen. 

 

Resultaten Het Vergeten Kind 

Bereik: 

 In 2020 hebben in totaal 35 jongeren, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar, meegedaan aan vele 

tientallen verschillende activiteiten, waaronder: 

o Presentaties en optredens tijdens de Kind Centraal Award; 

o Optredens tijdens de Hartenhuis Award; 

o Het geven van interviews in verschillende media; 

o Deelname aan het trainingsweekend in juli; 

o Deelname aan verschillende Unforgettable Online Corona Cafés; 

o Online trainingsdag tijdens de lockdown in maart; 

o In gesprek met diverse politici, waaronder met Hugo de Jonge op 24 augustus 2020; 

o Trainingsdagen in november ter vervanging van het najaarsweekend; 

o Meedoen aan interviews voor het magazine Het Vergeten Kind Talks; 

o Meedoen aan interviews voor de nieuwsbrieven van The Unforgettables; 

o Meedoen aan interviews voor de Social Media reeks ‘Kwetsbaar in Quarantaine’. 

o Ook hebben we voor de ‘graduates’ een online reünie georganiseerd én waren zij welkom 

bij de online Unforgettable Corona Cafés. Hier hebben 10 ‘graduates’ gebruik van 

gemaakt.  

 In totaal deden 5 jongeren mee aan de campagne van de Week van Het Vergeten Kind; 

 De petitie die aan deze campagne was verbonden, is in totaal door 86.560 mensen ondertekend; 

 Er deden 5 kinderen (waaronder een Unforgettable) mee aan het programma Lego Masters. Lego 

Masters werd uitgezonden op 26 december 2020 en was een hit: er keken 1,2 miljoen mensen; 

 Hartenhuis Award; naar schatting 150 aanwezigen (waarvan 25 jongeren); 

 Het Vergeten Kind Talks (talkshow); naar schatting 180 aanwezigen (waarvan 40 jongeren); 

 Het Vergeten Kind Talks Magazine: oplage 13.000 stuks; 

 Eindfilm Onvergetelijk: 30 films; 
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Inhoudelijk hebben de jongeren de volgende ontwikkelingen doorgemaakt:  

 De rol van ervaringsdeskundigen van The Unforgettables is dit jaar verder uitgediept. De jongeren 

worden nog gerichter betrokken bij (lobby-)gesprekken met de lokale en landelijke politiek en 

ook in de media mogen ze vaker hun verhaal doen. 

 De activiteiten dragen ook bij aan de ontwikkeling van hun talenten, zelfvertrouwen, eigenwaarde, 

communicatieve vaardigheden en het vergroten van hun weerbaarheid.  

 De trainingsweekenden die we neerzetten met inhoudelijke workshops, een gezellig en feestelijk 

avondprogramma en liefdevolle, warme begeleiding is nog altijd een schot in de roos. Ook het 

‘1,5 meter trainings-weekend’ in de zomer was een groot succes en de online trainingsdagen en 

de trainingsdagen in kleine groepjes voegden een nieuwe dimensie toe aan het programma. Het 

is zeker niet hetzelfde, maar als alternatief werkte het voor een groot deel van de groep goed.  

 De jongeren die meededen aan de campagne, ervaarden hun optredens in de events, in de 

geschreven pers, op de radio en op televisie als heel tof. Het was een boost voor hun 

zelfvertrouwen. Ook ervaarden ze dat ze echt deel uitmaakten van een groter geheel; dat ze voor 

iets aan het strijden waren waar ze echt voor wilden strijden.  

 De jongeren die zijn vertrokken, geven aan dat The Unforgettables heel leerzaam was, maar ook 

heel verbindend en dat ze er blijvende vrienden aan over hebben gehouden en ook dat zien we 

in deze tijd nog altijd terug.  

 

Resultaten Gers met Geld i.s.m. Buurtwerk/SWK groep 

Bereik: 

 5 groepen zijn gestart met de taal- en rekenmodule; 

 3 groepen zijn afgerond, 2 groepen zijn voortijdig gestopt; 

 27 deelnemers hebben deelgenomen aan één van de fysieke groepen; 

 13 deelnemers zijn gestart met een digitaal traject. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

 27 deelnemers hebben hun woordenschat op het gebied van administratie en financiën 

uitgebreid, waardoor zij beter in staat zijn om brieven te begrijpen en hun geld te beheren; 

 27 deelnemers hebben meer zelfvertrouwen om in gesprek te gaan met anderen over hun 

geldzaken;  

 27 deelnemers hebben gewerkt aan hun rekenvaardigheden en begrijpen hierdoor beter hoe 

bedragen tot stand komen. 

 3 vrijwilligers hebben zich ingezet voor de taal- en rekenmodule. 

 

Resultaten samenwerking met Pameijer 

Bereik: 

 Tientallen cliënten van Pameijer hebben wekelijks deelgenomen aan de media activiteiten. 

 

Inhoudelijke resultaten: 

De cliënten hebben zich vaardigheden eigen gemaakt, zoals: 

 Omgaan met verschillende media; 

 Het gezamenlijk tot besluiten komen; 

 Samenwerken binnen een team en op afstand; 

 Kennis vergaren; 

 Een eigen mening vormen; 

 Zich mondeling uiten. 
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Resultaten trainingen vrijwilligers in opdracht van Gemeente Rotterdam 

Bereik: 

 46 vrijwilligers hebben deelgenomen aan één van de basistrainingen voor taalvrijwilligers;  

 4 professionals hebben deelgenomen aan één van de basistrainingen voor taalvrijwilligers;  

 5 trainingen, elk bestaande uit vier bijeenkomsten, zijn online georganiseerd; 

 2 ervaringsdeskundigen hebben ervaringen gedeeld over het leren van de Nederlandse taal en 

hoe een vrijwilliger hierin kan ondersteunen.  

 2 trainers, met ruime ervaring in het NT2-onderwijs, zijn ingezet voor het verzorgen van de 

trainingen.  

 

Inhoudelijke resultaten: 

 46 vrijwilligers hebben handvatten gekregen om hun werk als taalvrijwilliger te kunnen uitvoeren; 

 4 professionals hebben handvatten gekregen om binnen eigen organisatie met taalvrijwilligers 

aan de slag te gaan; 

 50 personen hebben een certificaat van Taal voor het Leven ontvangen; 

 De inhoud van de basistraining is omgezet naar een volledig digitale vorm;  

 Voor de inhoud van de training is nauw samengewerkt met Stichting Lezen & Schrijven.  

 

Resultaten inzamelingsacties t.b.v. Pachachaca, Peru 

 Dankzij de inzamelingsacties vanuit Stichting Mano en IT Synergy hebben uiteindelijk 80 gezinnen 

(ruim 300 volwassenen en kinderen) in de periode augustus t/m december wekelijks 

voedselpakketten en medicijnen ontvangen waarmee ze konden overleven.  

 Daarnaast zijn enkele duurzame projecten gestart door voedseltuinen te realiseren en een 

broodbak-ovenproject op te zetten, zodat de bewoners in de tuinen zelf hun voedsel konden leren 

verbouwen en brood en pasta konden leren bakken. 
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1.5  Financieel beleid en financiële resultaten 

 

1.5.1.  Analyse van het saldo van baten en lasten 

In 2020 is het saldo van baten en lasten €56.876,- (zie 2.2, pagina 61). Onder een nieuwe naam op een 

nieuwe locatie en dankzij kundig schakelen, tijdig bezuinigingen doorvoeren en meebewegen binnen de 

corona-beperkingen hebben wij onze bestaande activiteiten op aangepaste wijze kunnen uitvoeren en 

tevens enkele nieuwe initiatieven kunnen ontplooien, waarmee we het vertrouwen van bestaande partners 

hebben weten te behouden. Hiermee hebben wij uiteindelijk een bescheiden positief resultaat weten te 

bereiken.  

 

1.5.2.  Kwalitatieve analyse van baten 

In hoofdstuk 1.3.1 zijn de risico’s ten aanzien van de inkomstenbronnen uitgebreid beschreven. Deze zijn 

veelal eenjarig van karakter, waarbij wij jaarlijks nieuwe projectplannen mogen presenteren. Een groot 

gedeelte van de financiële partners geven al vele jaren hun financiële steun of opdrachten aan Mano. Van 

alle financierende partijen in 2020 heeft meer dan 75% ons in het verleden (in vele gevallen meermaals) al 

financieel gesteund. Daarnaast zijn wij het gesprek aangegaan met potentiële nieuwe opdrachtgevers, 

vermogensfondsen, gemeente en aanbestedingspartners. Dit heeft ook in 2020 geresulteerd in een aantal 

nieuwe financiële partners, voornamelijk voor het project SamenDoorSamen en onze taalactiviteiten. 

 

1.5.3. De gehanteerde fondsenwervingsmethode(n) 

Met betrekking tot de opdrachten en aanbestedingsprojecten beschikte Mano in 2020 over een tweetal 

medewerkers op het gebied van kwartiermaken en relatiebeheer die hun functie voor een belangrijk deel 

buiten kantoor hebben en dus zoveel mogelijk in gesprek treden met partijen. Er is een medewerker 

fondsenwerving en communicatie in dienst bij Mano die in samenspraak met het hoofd financiën en 

bedrijfsvoering afspreekt welke fondsen aangeschreven kunnen worden voor welke activiteiten. De 

medewerker is vervolgens verantwoordelijk voor het indienen van de aanvragen. Daarnaast wordt op 

projectbasis voor een deel gebruik gemaakt van een externe specialist op het gebied van fondsenwerving 

en programma’s. Deze adviseert onder meer over aanvraagstrategieën en ondersteunt waar nodig. Per 

fonds wordt de werkwijze van aanvragen onderzocht. Het verschilt per fonds en subsidiënt hoe en welke 

documenten dienen te worden aangeleverd. Naast het aanleveren van een projectplan is het mogelijk dat 

er gevraagd wordt om informatie in specifieke formats in te dienen. De meeste financiers ontvangen de 

aanvraag digitaal en steeds vaker in speciaal gecreëerde portals waar je als aanvrager kan inloggen in een 

eigen omgeving. In een groot aantal gevallen is er ook sprake van persoonlijk contact. 

 

1.5.4.  Gewenste en gerealiseerde verhouding 

De gewenste en gerealiseerde verhouding tussen de lasten ‘besteed aan doelstelling’, ‘wervingskosten’ en 

‘kosten beheer en administratie’ is als volgt:  

 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 

Besteed aan doelstelling 89,06% 90,65% 89% 89,9% 

Wervingskosten 4,94% 2,6% 3,77% 3,17% 

Kosten beheer en administratie 6% 6,75% 7,23% 6,93% 

 

De gewenste en gerealiseerde verhouding tussen wervingskosten en de som van geworven baten is als 

volgt: 

 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 

Wervingskosten 4,68% 2,5% 3,53% 2,97% 

Geworven baten 95,32% 97,5% 96,47% 97,03% 
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1.5.5.  Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen 

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren zijn financiële middelen nodig. Mano werft hiervoor op 

verscheidene manieren gelden en voert daarnaast projecten uit in opdracht, tegen betaling.  

 

De fondsenwerving van de afgelopen jaren kenmerkte zich door de volgende speerpunten en ook in het 

komende jaar zal dit als zodanig worden voortgezet: 

 

 Bouwen aan een langetermijnrelatie met fondsen (dit is gedeeltelijk gelukt op basis van nieuwe 

projectplannen en door elk jaar goede resultaten te laten zien). 

 Voortdurend betrekken van nieuwe fondsen bij ons werk (door middel van fondsaanvragen voor 

afgebakende activiteiten en deelprojecten). 

 Inzetten op een toenemende bijdrage vanuit opdrachtgevende organisaties die verwante doelen 

nastreven. 

 Bouwen aan structurele subsidierelaties met de overheid en inzetten op een toenemende 

bijdrage van de gemeentelijke overheid (omdat de lokale gemeente een direct voordeel heeft 

van ons werk). 

 Onderhouden van relaties met aanbestedings- en andere partners binnen Rotterdam. 

 Contacten leggen met vermogende particulieren via charity managers van het bankwezen en 

door nauwere contacten aan te gaan met verschillende service clubs. 

 Toenemende betrokkenheid realiseren van bedrijfsleven en particulieren. 

 

Mano streeft ernaar om met een stabiele begroting de reserves en fondsen mee te laten groeien. De 

stichting is de afgelopen jaren op organische wijze gegroeid. De maandelijkse kosten voor de 

financiering van alle activiteiten, personeel en organisatie worden hoger, zodat meer reserves nodig zijn 

om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. De reserves en fondsen bestaan op dit 

moment enkel uit een continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van 

risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de nabije toekomst aan verplichtingen kan 

worden voldaan en er in geval van calamiteiten (zoals gedwongen ontslagen van personeel) adequaat en 

netjes kan worden gehandeld.  

 

In 2020 hebben we met behulp van een tool van WITh Accountants een risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. de 

op te bouwen reserve. Uit deze analyse kwam naar voren dat de continuïteitsreserve van de organisatie 

met de huidige begroting dient toe te groeien naar een bedrag van € 275.000,- tot € 300.000,-. 

 

1.5.6.  Relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen 

Mano is geen winstgevende organisatie. Alle inkomsten worden 100% ingezet voor maatschappelijke 

doelen, zoals duidelijk wordt uit de rechtsvorm en doelstelling van onze stichting. De activiteiten worden 

te allen tijde afgestemd op de behoeften die wij in het maatschappelijk veld identificeren, onder andere 

door de vertrouwensband die wij met vele Rotterdammers hebben opgebouwd, en hebben alle ten doel 

om de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare Rotterdammers te bevorderen. 

 

1.5.7.  Kengetallen 

De kengetallen zijn gebaseerd op de genoemde procenten in hoofdstuk 2.5, pagina 63 

     2019  2020 

Doelbestedingspercentage  

Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een  

percentage van het totaal van de baten.   89,4%  86,8% 
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Wervingskostenpercentage 

Kosten van de wervingskosten uitgedrukt in een  

percentage van de geworven baten   2,6%  3,1% 

 

Percentage kosten beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie uitgedrukt in een 

percentage van het totaal van de lasten.   6,8%  6,9% 

 

1.5.8.  Beleggingsbeleid 

Overtollige liquide middelen worden aangehouden op de vermogens spaarrekening van de stichting bij 

de ING bank. Sinds 2015 heeft de stichting ook een vermogens spaarrekening bij ASN Bank en sinds 2020 

een spaarrekening bij de Triodos Bank. Van beleggingen is bij onze stichting geen sprake. 
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1.6  Governance 

 

1.6.1.  Juridische structuur  

Stichting Mano is een zelfstandig opererende stichting.  

 

1.6.2.  Samenstelling bestuur en directie  

 

Bestuur  

 Voorzitter: de heer H.W. Kleij. 

 Penningmeester: de heer P.C. Piket. 

 Secretaris: mevrouw E.C. Eskes-van Utrecht. 

 Algemeen bestuurslid: de heer M. van Buuren. 

 

Taak en werkwijze van bestuur en directie  

Het bestuur heeft een beleidsbepalende taak, bestaande uit:  

 Bepalen/goedkeuren en bewaken van algemeen beleid; 

 Bepalen/goedkeuren en bewaken van personeelsbeleid;  

 Bepalen/goedkeuren en bewaken van inhoudelijk beleid.  

 

Daarnaast heeft het bestuur een voorwaardenscheppende taak, die bestaat uit:  

 Scheppen van voorwaarden en faciliteiten zodat de Stichting haar werk kan verrichten en de 

continuïteit van de Stichting is gewaarborgd; 

 Creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak; 

 Creëren van financiële mogelijkheden; 

 Een bijdrage leveren aan het imago van de Stichting (ambassadeursfunctie).  

 

Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. De tijdsinvestering van bestuursleden is gemiddeld 6 uur 

per maand. Naast het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen worden incidenteel en 

afhankelijk van de bestuursfunctie extra inspanningen van bestuursleden gevraagd.  

 

In de praktijk functioneert het bestuur als een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand. De 

directie rapporteert aan het bestuur en toetst de huidige strategie en werkwijze voor de verdere invulling 

van de uitvoering. Doordat het bestuur haar bevoegdheden heeft gedelegeerd aan de directie, kan het 

bestuur geen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.  

 

Motivatie  

De bestuursleden zijn enthousiast, omdat ze:  

 Meekijken in een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kwetsbare doelgroepen;  

 Meebeslissen over de toekomst van de Stichting;  

 Inzicht hebben in de organisatie op basis van managementrapportages;  

 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen;  

 Bijdragen aan de vernieuwing en professionalisering van de Stichting;  

 Verantwoordelijkheid en zorg willen dragen voor de Stichting en het personeel dat in dienst is;  

 Hun netwerk willen verruimen;  

 (Willen) leren van anderen met verschillende invalshoeken en perspectieven;  

 Maatschappelijke betrokkenheid voelen en bereid zijn om daar vrijwillig aan bij te dragen;  

 Interesse hebben in de landelijke en gemeentelijke politiek.  
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Taken, verantwoordelijkheden en werkwijze  

Het bestuur heeft de directie statutair gevolmachtigd voor de dagelijkse aansturing van de Stichting. Het 

bestuur fungeert als sparringpartner voor de directie en moet goedkeuring geven voor de 

toekomstrichting die de directie voorstelt. Ook moet financieel goedkeuring worden gegeven voor de 

begroting en de jaarrekening en heeft het bestuur een adviserende en stimulerende rol als het gaat om 

het verwerven van inkomsten via subsidiestromen.  

 

Het bestuur is het enige orgaan dat de directie uit de functie mag ontslaan. De directie informeert en 

betrekt de bestuursleden bij de werkzaamheden van de Stichting tijdens bestuursvergaderingen. 

Voorafgaand aan deze vergadering ontvangen de bestuursleden een rapportage. Op basis hiervan moeten 

de bestuursleden op hoofdlijnen mee kunnen denken en kunnen klankborden over vernieuwing, 

professionalisering en de bedrijfsvoering van de Stichting. Bovendien waakt het bestuur ervoor dat nieuwe 

ideeën en plannen binnen de kaders van de gekozen strategie passen. De secretaris notuleert de 

vergadering. 

 

Bevoegdheden van het bestuur zijn voorts:  

 Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken;  

 Aangaan van verbintenissen met derden;  

 Vertegenwoordiging van de Stichting naar buiten;  

 Benoeming, schorsing en eventueel ontslag van directie.  

 

Het profiel van de bestuursleden wordt gekenmerkt door:  

 Verantwoordelijkheid durven nemen voor de Stichting en het personeel;  

 De doelstellingen van de organisatie onderschrijven en het hebben van een brede belangstelling voor 

de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de Stichting;  

 Achter de huidige strategie en werkwijze staan;  

 Een gezonde positieve kritische houding hebben;  

 Affiniteit hebben met werken met de mensen uit de verschillende doelgroepen en zich kunnen 

verplaatsen in hun leefwereld;  

 Bij voorkeur hebben van ervaring met en/of inzicht op dit gebied;  

 Betrokken en representatief zijn voor de doelstellingen van de Stichting;  

 Het hebben van visie aangaande het besturen op afstand en bij voorkeur het hebben van ervaring 

met en/of inzicht in beleidsmatige en bestuurlijke processen;  

 Het hebben van een visie aangaande ervaringsdeskundigheid, empowerment, cliëntparticipatie en 

vermaatschappelijking;  

 Het hebben van bekendheid met politieke verhoudingen, de cliëntenorganisaties/-bewegingen en 

voorzieningenstructuur in de regio Rotterdam;  

 De beschikking over goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

 

Bezoldigings- en vergoedingenbeleid  

Het beloningsbeleid is erop gericht ons personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk 

aanvaardbaar en verantwoord zijn. Het dagelijks bestuur en medewerkers ontvangen een salaris dat qua 

hoogte vergelijkbaar of wat hoger is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er is voorzien in een 

pensioenregeling en bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers ontvangen in sommige 

gevallen een vergoeding voor woon-werkverkeer en, afhankelijk van de functie, maakt een aantal 

medewerkers gebruik van een telefoon van de zaak. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor 

hun werkzaamheden. 
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Wijze benoemen en zittingsduur bestuur  

Het bestuur van Mano bestaat op dit moment uit vier bestuursleden. Overeenkomstig de statuten 

worden de bestuursleden benoemd door het voltallige bestuur voor een periode van vijf jaar, vastgelegd 

in een rooster van aftreden. Een jaar voorafgaand aan het aftreden van bestuursleden kunnen 

bestuursleden en directie nieuwe kandidaten aandragen. Bij een meerderheid van drie stemmen zullen 

zij worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij het voltallige bestuur en de directeur aanwezig zullen 

zijn. 

 

De voorzitter van het bestuur is in 2012 aangetreden en zijn termijn loopt nog door tot eind 2021. De 

penningmeester is reeds sinds de oprichting in 2005 actief voor de stichting. Zijn termijn loopt nog door 

tot 2025. De secretaris is aangetreden in 2015 en heeft in 2019 getekend voor een tweede termijn. Als 

laatste is een algemeen bestuurslid aangetreden in 2018. Op dit moment wordt actief gezocht naar een 

vijfde, algemeen bestuurslid. 

 

Beroepen en eventuele nevenfuncties bestuursleden  

 Voorzitter: de heer H.W. Kleij, beleidsadviseur Jeugd bij Gemeente Schiedam;  

 Penningmeester: de heer Dr. Pieter Piket, econoom Nationale Hogeschool voor Toerisme en 

Verkeer;  

 Secretaris: mevrouw E.C. Eskes-van Utrecht, gemeenteraadslid CDA Gemeente Rotterdam, trainer 

Steenkampinstituut en gedragsdeskundige jeugdbescherming Leger des Heils; 

 Algemeen lid: de heer M. van Buuren, Life-Coach, trainer, individual & team - retreats Life-

Travels. 

 

Directie  

Het dagelijks bestuur bestaat sinds 1 september 2019 uit medeoprichter en directeur Strategie & 

Bedrijfsvoering Patrick van de Westelaken en directeur Beleid & Programma’s Lieke Galbraith. Beide 

directeuren hebben een gedeeltelijke rol in geval van bepaalde programmaonderdelen. De directeuren 

worden desgewenst ondersteund door een adviseur en in het geval van stakende stemmen, heeft het 

bestuur een formele derde stem. Het dagelijks bestuur geeft richting, zet de koers uit en bepaalt de 

doelstellingen om de organisatie (ook) op lange termijn succesvol te laten zijn. Het dagelijks bestuur wordt 

gecontroleerd en gevoed door het stichtingsbestuur. 

 

1.6.3.  Gedragscodes en richtlijnen 

 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Stichting Mano 

Onderstaande gedragscode is opgesteld en bekend bij alle medewerkers die werkzaam zijn binnen 

Stichting Mano: 

 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de 

activiteiten van Mano zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het 

andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om 

aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen 

en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact 

een voorwaarde om te groeien. 

 

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen 

(jong)volwassen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom heeft 

Mano voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee 
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delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers 

en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en 

sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer iemand bij de Stichting komt werken, als 

vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij hem of haar deze gedragscode te ondertekenen. 

Hiermee verklaart de (vrijwillige) medewerker dat hij of zij de gedragscode kent en volgens de 

gedragscode zal handelen. De gedragscode is op 1 januari 2015 vastgesteld door de directie van Stichting 

Mano. 

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich 

veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn 

waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel 

noodzakelijk is. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van 

de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider 

en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens eventuele trainingsdagen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met 

respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer 

of hotelkamer. 

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van 

ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien 

dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 

bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te 

maken bij de daarvoor aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest 

van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door de 

directie aangewezen persoon. 

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid: 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel 

gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door 

de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een 

ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, 

leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek 

van Strafrecht. 

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend 

gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en 

wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van 

(vrijwilligers)werk met minderjarigen door het opnemen van persoonsgegevens in een centraal register. 
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Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan de directie oordeelt dat deze 

vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Omgangsregels 

Stichting Mano heeft omgangsregels opgesteld, die zijn bedoeld als richtlijn voor het contact tussen 

(vrijwillige) medewerkers en de kinderen/het gezin, de projectcoördinator en andere 

vrijwilligers/medewerkers: 

 

1.    Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. 

2.    Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3.    Ik val de ander niet lastig. 

4.    Ik breng de ander geen schade toe.  

5.    Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

6.    Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7.    Ik negeer de ander niet. 

8.    Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9.    Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.  

10.  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  

11.  Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

12.  Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke 

leven of uiterlijk. 

13.  Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag 

ik een ander om hulp. 

14.  Ik neem geen problemen van anderen op mijn schouders. Als iemand een beroep op mij doet voor 

extra ondersteuning zal ik hem/haar waar mogelijk doorverwijzen en bij twijfel contact opnemen met 

de projectcoördinator van Mano. 

15.  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan 

houdt erop aan en meld dit zo nodig bij Stichting Mano.  

 

Meldprotocol 

Het volgende protocol is opgesteld en bekend bij alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn 

binnen Stichting Mano: 

 

Meldprotocol Stichting Mano 

Het meldprotocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) 

seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt 

bescherming aan de melder/degenen die volgens het protocol handelen, aan het vermoedelijke 

slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op 

de vastgelegde manier. Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die 

met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken en/of in aanraking komen) en pupillen en op 

grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling. 

 

Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een 

melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar 

feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. De directie 

is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig en objectief mogelijke wijze met elke melding om te gaan. 

Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen. 
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1. Wat is seksueel misbruik? 

Wat zegt de wet? 

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel 

buiten Stichting Mano afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen de 

zeden’ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen 

Stichting Mano allen van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen: “Hij die ontucht 

pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of 

waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”. Een 

jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze Stichting toevertrouwd. Dit artikel is dus 

onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden. 

 

Definitie 

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Sommige 

gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 

Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet 

als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van het kind 

en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 

zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend. 

En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. 

 

Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder begrip is 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel 

misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben een gedragscode 

ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart. In het tuchtrecht, de 

gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken we deze term. De definitie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag luidt: 

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, 

opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, 

leer-kracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van 

een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht. 

 

Om welke gedragingen gaat het? 

In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele 

voorbeelden: 

 Alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar; 

 Een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-

mail, internet); 

 Intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders; 

 Ongewenste aanrakingen. 

 

2. Signaleringstaak medewerkers 

Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en 

grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar 

ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een 

signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer een 
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medewerker mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat hij of zij 

de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. 

 

3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik 

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij de directie. 

Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een 

consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. In eerste instantie zijn 

dat de projectcoördinatoren, maar uiteraard kan je hiervoor ook altijd bij de directie terecht. 

 

Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, gaat deze 

niet zelf tot handelen over, maar schakelt de directie in. De meldplicht overstijgt alle andere belangen 

die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. 

 

Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject 

verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief 

onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke 

slachtoffer als die van de beschuldigde. De directie laat zich desgewenst adviseren door (externe) 

deskundigen over verdere handelwijzen: 

 Gesprek met beschuldigde; 

 Gesprek met de samenwerkingspartner (indien van toepassing); 

 Informatief gesprek met de politie; 

 Instellen calamiteitenteam; 

 In gang zetten meldprocedure; 

 Aangifte bij politie; 

 Voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde; 

 Veiligstellen en opvang van het slachtoffer; 

 Informatie aan betrokkenen; 

 Nazorg. 

 

4. Voorlopige zwijgplicht na een melding 

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en medewerkers 

binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij 

de vertrouwenspersoon. Een voorlopig zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak 

worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen 

dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is 

ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd. 

 

5. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik 

Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is 

misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. We vragen medewerkers dan ook om eerst bij 

zichzelf het volgende na te gaan en te proberen om alleen feiten te benoemen: 

 Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd? 

 Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor? 

 Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand? 

Het kan ook zijn dat een jeugdlid spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar de 

medewerker uitspreekt, of dat een medewerker het zelf ter plekke constateert. 
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Wat vragen we een medewerker te doen? 

 Zorgen voor de veiligheid van het kind/de jongere. 

 Als iemand op heterdaad wordt betrapt: 

o Het slachtoffer niet alleen laten; 

o Onmiddellijk melden aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst 

heeft voor calamiteiten; 

o Als de situatie bedreigend is: 112 bellen zodat de politie kan ingrijpen; 

o De toestand zoveel mogelijk onaangeroerd laten in verband met eventueel 

sporenonderzoek. De zedenpolitie bellen (112), melden waarover het gaat en 

vragen om instructies. 

 Zo weinig mogelijk vragen stellen. Luisteren en het kind op zijn/haar gemak stellen. 

 Alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk opschrijven, ook de vragen die hij of zij heeft gesteld. 

 Vertellen dat hij of zij verplicht is het verhaal aan de directie te melden, maar dat er geen 

stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. 

 Het vermoeden direct bij het bestuur melden. Bij twijfel de vertrouwenspersoon consulteren. 

 De persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon doorverwijzen. 

 Zo snel mogelijk de leidinggevende inlichten over de situatie. 

 Beschikbaar blijven voor het kind/de jongere en de normale begeleiding blijven bieden. 

 

Wat vragen we een medewerker te laten? 

 Nooit op eigen houtje handelen! 

 Het vermoedelijke slachtoffer niet uithoren. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer 

en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel 

juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan waarheidsvinding te doen. 

 Bij een vermoeden nooit zelf contact opnemen met de vermoedelijke pleger, ook niet als het 

een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief 

en een officieel onderzoek. 

 Er is een (voorlopige) zwijgplicht! 

 Nooit geheimhouding beloven, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. 

 

1.6.4.  Hoe is toezicht op de fondsenwervende organisatie georganiseerd? 

Toezicht op de organisatie wordt tweeledig georganiseerd: 

 

- Het bestuur heeft een controlerende functie en houdt vanuit die positie toezicht op zowel het 

inhoudelijke als het financiële beleid. Het bestuur keurt strategische plannen goed, controleert de 

uitvoering van deze plannen en het personeelsbeleid. Het bestuur kan plannen afkeuren en kan de 

directeur ontslaan in het geval deze niet goed functioneert. 

- Voor wat betreft de financiële administratie geldt dat de klaargezette betalingen altijd worden 

gecontroleerd door de medewerker financieel management (4-ogen principe) en bedragen boven de 

€500,- worden aanvullend gecontroleerd door de medewerker operationeel management (6-ogen 

principe) of de financieel manager. Jaarlijks wordt de financiële administratie van de Stichting 

gecontroleerd door een externe accountant ´WITh Accountants` volgens de richtlijnen RJ 650. 
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1.7  Communicatie met belanghebbenden 

 

1.7.1.  Doelgroepenbeleid 

Mano richt zich op een brede kwetsbare doelgroep, met name in Rotterdam. Het gaat hierbij om mensen 

die zich graag actief zouden willen inzetten en deel willen uitmaken van de samenleving, maar dat nog 

niet kunnen, omdat zij niet over voldoende vaardigheden, taalniveau of een sociaal netwerk beschikken. 

Een klein steuntje in de rug kan mensen motiveren en hen het zelfvertrouwen geven om meer stappen te 

zetten richting een zelfredzaam bestaan. Door hen aan de voorkant meer bij de hand te nemen en 

gezamenlijk stappen uit te stippelen en te realiseren, kunnen en willen ook deze mensen vaak een 

actievere rol aannemen binnen de maatschappij.  

 

Grofweg kan de doelgroep in drie groepen worden verdeeld: 

 

Statushouders in Rotterdam 

Met het project SamenDoorSamen ondersteunt de Stichting nieuwe, zich in Rotterdam vestigende 

statushouders. In de praktijk hebben wij vooral te maken met (jong) volwassenen. Momenteel zijn dat met 

name Syriërs, Iraniërs en Eritreeërs met een laag Nederlands taalniveau, geen tot weinig werkervaring 

en/of scholing, en een zeer gering sociaal-maatschappelijk netwerk. Ook ondersteunt de stichting 

statushouders die reeds taalniveau A2 of hoger hebben alsook een sociaal- maatschappelijk netwerk bij 

het vinden van een opleiding of werk. 

  

Rotterdamse gezinnen met een migratieachtergrond die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en 

die in armoede leven 

Als indicatie voor armoede gebruiken we onder andere het referentiebudget van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. In 2017 was dit budget voor een paar met twee kinderen €2100 netto per maand en voor 

een eenoudergezin met twee kinderen €1691 netto per maand.  We zijn echter van mening dat armoede 

niet alleen door inkomen of budget van de ouders of verzorgers kan worden gedefinieerd, maar ook 

verband houdt met de kansen van kinderen in het gezin. Bij de gezinnen binnen deze doelgroep is vaak, 

zowel bij de kinderen als bij de ouders, sprake van achterstand op meerdere leefgebieden. Te denken 

valt aan problemen als onderwijsachterstanden, werkloosheid, psychosociale problemen, 

gezondheidsachterstanden en opvoedingsproblemen.  

 

Kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar 

Een doelgroep met vergelijkbare kenmerken en behoeften zijn jongvolwassenen die tot hun 18e door 

Jeugdzorg zijn begeleid, maar nog niet voldoende zelfredzaam zijn. Op deze doelgroep richt de stichting 

zich in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind. Ook voor hen geldt dat zij een moeilijke start 

maken met een gering sociaal en maatschappelijk netwerk en beperkte financiële mogelijkheden. Vaak 

ook hebben zij te kampen met psychosociale problematiek. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn vaak laag 

en de jongeren hebben bovendien te maken met vooroordelen vanuit de maatschappij. Daarbij ontbreekt 

het hen vaak aan sociale contacten die hen kunnen steunen of die hen in contact kunnen brengen met de 

juiste personen om aan een opleiding of een baan te beginnen. Ook voor kwetsbare kinderen en jongeren 

zijn wij nog altijd actief. Voor deze groep organiseren wij diverse activiteiten om taal-, educatieve en 

levensvaardigheden te ontwikkelen, zodat ook zij een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. 

 

1.7.2.  Wijze waarop een optimale relatie met belanghebbenden wordt nagestreefd 

Bij al onze activiteiten geldt dat we ernaar streven zoveel mogelijk persoonlijk contact te hebben met de 

deelnemers. Omdat we dat met ons relatief kleine team niet allemaal zelf kunnen realiseren, werken we 

met een systeem waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen bij de benadering en (één-op-één) 
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begeleiding van de deelnemers. We streven ernaar een zo gevarieerd mogelijke poule aan vrijwilligers in 

te zetten, die een afspiegeling is van de doelgroepen met wie wij werken. Zo werken we o.a. met 

migranten, jongeren en (ex)statushouders.  

 

Bij de organisatie van de verschillende activiteiten voor deze doelgroepen ervaarden wij dat het van 

essentieel belang is om optimaal gebruik te maken van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dankzij hun 

eigen ervaringen en culturele achtergrond, kunnen zij met hun ideeën bijdragen aan effectiever 

programma, kunnen zij de doelgroep goed bereiken en motiveren, maar ook aanspreken op gedrag. Op 

dit moment zetten wij ervaringsdeskundigen dan ook in bij verschillende activiteiten. Wij merken dat (ex) 

deelnemers graag iets terugdoen voor onze programma’s en tevens dat het voor de huidige deelnemers 

heel goed werkt om les te krijgen of te worden begeleid door iemand die hetzelfde pad heeft 

doorlopen. Ook overbrugt een ervaringsdeskundige taal- en culturele verschillen. Als laatste vinden wij 

het belangrijk dat onze programma’s gedragen worden voor maar vooral ook door de doelgroep. Niet 

alleen binnen de lopende activiteiten, maar ook als ambassadeur naar buiten toe.  

 

Elk project wordt uitgebreid geëvalueerd, zowel op inhoud als op praktische aspecten. Tijdens de 

evaluatie hebben deelnemers bovendien de kans om aan te geven waar zij nog meer behoefte aan 

hebben. Wij proberen deelnemers zoveel mogelijk door te verwijzen naar andere projecten en/of 

instanties, zodat de begeleiding niet stopt wanneer een cursus of activiteit is afgelopen.  

 

Naast vrijwilligers en ervaringsdeskundigen spelen onze samenwerkingspartners een belangrijke rol bij 

de toeleiding en warme overdracht van deelnemers. Door de samenwerking met lokale instanties die in 

de wijken actief zijn, zijn we goed op de hoogte van wat er in de verschillende wijken en onder de 

verschillende doelgroepen speelt. Ook functioneren we naar elkaar toe als toeleiders, zodat we de 

deelnemers niet uit het oog verliezen. 

 

In het geval van SamenDoorSamen voor statushouders hebben we een denktank samengesteld uit 

(ex)statushouders, die mee kunnen denken over het aanbod en de communicatie. Hierdoor kunnen zij 

zelf actief deel uitmaken van de organisatie van de verschillende activiteiten. In de toekomst willen we 

de denktank uitbreiden met deelnemers uit overige doelgroepen, zoals gezinnen in armoede. In het 

geval van Het Vergeten Kind geldt dat er met de jongeren een eigen jongerenraad is opgericht, 

genaamd The Unforgettables. De jongeren worden getraind om hun mening te uiten, deze via 

verschillende media naar buiten te brengen en zij worden betrokken bij het ontwerpen en de organisatie 

van verschillende activiteiten. 
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1.8  Vrijwilligersbeleid  

 

Vrijwilligers worden ingezet in uitvoering, ondersteuning en begeleiding bij diverse activiteiten van de 

Stichting. Zij worden via de vrijwilligerscoördinatoren geselecteerd en tekenen vervolgens een 

vrijwilligersovereenkomst waarin rechten en plichten, taken en data worden vastgelegd. Alle vrijwilligers 

die aan de slag gaan bij Mano zijn verplicht om voorafgaand aan hun werkzaamheden een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Het aanvragen van de VOG is gratis voor vrijwilligers. Voor de 

vrijwillige inzet ontvangen de vrijwilligers een kleine vergoeding:  

 

 Bij VoorleesExpress Rotterdam ontvangen vrijwilligers die voorlezen bij een gezin een 

boekenbon ter waarde van €20,- en zij mogen de kosten van een jaarabonnement bij de 

bibliotheek declareren. De coördinatoren die de vrijwillige voorlezers aansturen ontvangen per 

gezin waar wordt voorgelezen een vrijwilligersvergoeding van €60,-. Coördinatoren die ‘op 

afstand’ voorlezers aansturen ontvangen €30,- per gezin. 

 De docenten Met Taal op Orde, MenTaal ViTaal, Samen Gezond, Letterproeverij en Gers met 

Geld ontvangen €10,- vrijwilligersvergoeding per gegeven les.  Vrijwilligers kunnen gratis een 

VOG aanvragen. Binnen het project Met Taal op Orde zijn naast vrijwillige docenten ook 

budgetmaatjes actief. Zij krijgen een vergoeding van €10,- per ontmoeting van 2 à 3 uur. 

 De vrijwillige maatjes van SamenDoorSamen ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €10,- 

per wekelijkse bijeenkomst van 2 à 3 uur, daarnaast mogen zij gratis een VOG aanvragen. De 

ervaringsdeskundigen en andere vrijwilligers die worden ingezet ontvangen een vergoeding van 

€4,50 per uur.  

 Bij het project Het Vergeten Kind worden zeer incidenteel vrijwilligers ingezet tegen een 

vergoeding van €4,50 per uur. 

 

Uiteraard worden in geval van alle vrijwilligers de wettelijke voorschriften nagevolgd. Vrijwilligers 

ontvangen aldus nooit meer dan €5,- per uur, €170,- per maand en €1.700,- per jaar.  

 

Naast vrijwilligers werkt Mano met stagiairs. Ook zij worden ingezet als ondersteuning en begeleiding bij 

incidentele activiteiten. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor de vrijwilligers. Daarnaast kunnen 

stagiairs voor langere periode werkzaam zijn bij Mano, waarbij zij ook ondersteuning bieden bij dagelijkse 

werkzaamheden op kantoor. Stagiairs die een half jaar of gedurende een jaar meerdere dagen per week 

werkzaam zijn voor Mano ontvangen daarvoor een stagevergoeding van €150,- per maand.  
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1.9  Toekomstparagraaf 

 

Doelstelling 

Het opleiden, trainen, activeren en als ervaringsdeskundige adviseurs inzetten van groepen en individuen 

voor wie deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend is alsmede het agenderen van issues die 

voor hen van belang zijn, teneinde hun positie, als individu en als groep, in de maatschappij te versterken. 

 

Hoe bereiken wij onze doelstelling? 

Door het uitvoeren van diverse programma’s en projecten, Daarbij hanteren wij de volgende visie en 

uitgangspunten:  

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

organisaties niet of onvoldoende op kan worden ingespeeld. Op nieuwe behoeften en kansen die 

wij in de stad identificeren zullen wij creatief en flexibel reageren; 

 Wij zetten in op de motivatie en begeleiding van diverse kwetsbare doelgroepen binnen 

Rotterdam om zich te ontwikkelen tot meer zelfredzame en participatieve stadsbewoners. Dit 

doen wij in de vorm van samenwerkingen, in opdracht van derden of zelfstandig; 

 De nadruk ligt op programma´s gericht op statushouders en op gezinnen die in armoede leven 

(veelal gezinnen met een migratieachtergrond, die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en langer 

dan 5 jaar in Nederland zijn); 

 We zijn ervan overtuigd dat een aanpak gericht op het zo breed mogelijk in kaart brengen van de 

hulpvraag van een deelnemer en daarop acteren met een integrale en persoonlijke begeleiding 

op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, het meest effectief is. Wij geloven in meer en breder 

investeren aan de voorkant (preventie en de integrale benadering), waarmee aan de achterkant 

meer en grotere problemen kunnen worden voorkomen. Onze hulpverlening is daarbij gestoeld 

op professionele nabijheid in tegenstelling tot professionele afstand. Wij zijn  een meedenkende 

surrogaat familie of vriend die daar waar het nodig is een stap extra zet, waarbij we te allen tijde 

als doel houden dat de regie meer en meer in handen komt van de deelnemer, van een ‘staat van 

nog niet kunnen’ bij binnenkomst, naar ‘samenredzaam’ na verloop van tijd, naar ‘samen- én 

zelfredzaam’ bij uitstroom; 

 Wij motiveren, trainen en begeleiden Rotterdammers die zich graag (vrijwillig) inzetten voor hun 

stadsgenoten.  

 

Doelen 2021 per programma/project 

Hieronder beschrijven wij de specifieke doelen per programmalijn of project. Voor 2021 zal daarbij het 

accent komen te liggen op de onderstaande ‘eigen’ programma’s/projecten.  

 

Programmalijnen: 

• SamenDoorSamen: middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en 

organisatie van evenementen dragen wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse 

statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht aan taal, sociaal netwerk, passende 

opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs. 

• SamenGroeien: een integraal programma, gestoeld op de methode die binnen het programma 

SamenDoorSamen is ontwikkeld, met als doel om een bijdrage te leveren aan een verbeterde 

maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van gezinnen die in armoede leven.  

 

Projecten: 

• VoorleesExpress Rotterdam: middels de organisatie van taalondersteunende activiteiten door 

getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken hebben met of risico 
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lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de 

stad. 

• Kinderactiviteiten: Diverse activiteiten, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van een 

brede groep kwetsbare kinderen, die deelnemen aan de programma’s/projecten 

SamenDoorSamen, SamenGroeien en VoorleesExpress Rotterdam.  

• De Opstap: een taaltraject op  A1-niveau voor niet-inburgeringplichtige Rotterdammers, waarbij 

gewerkt wordt aan verschillende taalvaardigheden, persoonlijke taaldoelen en stimuleren van 

doorstroom naar een vervolgtraject.  

• Op Pad met Taal: een taaltraject op A0-niveau voor niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers, 

waarbij gewerkt wordt aan verschillende taalvaardigheden, persoonlijke taaldoelen, 

zelfvertrouwen, de stad ontdekken en het stimuleren van doorstroom naar een vervolgtraject. 

• SamenGezond - Taal, activering en gezondheid: taal is in dit project een middel om 

gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Middels 3 modules werken deelnemers aan 

taalvaardigheden, leren meer over fysieke en mentale gezondheid en worden gestimuleerd meer 

te bewegen.  

• Basistrainingen voor taalvrijwilligers: taalvrijwilligers van diverse Rotterdamse organisaties en 

taalaanbieders worden door Stichting Mano opgeleid om met kennis van de doelgroep en het 

werkveld aan de slag te gaan. Ze volgen hiervoor een basistraining bestaande uit 4 bijeenkomsten 

en optioneel verdiepende trainingen.  

• Pameijer en Gers met Geld i.s.m. Buurtwerk Alexander.  

• Diverse projecten in samenwerking met Het Vergeten Kind. 

 

Doelen SamenDoorSamen  

Op dit moment staan binnen de programmalijn SamenDoorSamen onderstaande activiteiten gepland.   

Het betreft hier zowel activiteiten die wij zelf hebben ontwikkeld als activiteiten van partijen met wie wij 

intensief samenwerken: 

 

Activiteiten 
Aantal keer uit-

voeren  
Aantal deelnemers 

   

Traject Samen starten    

Laagdrempelige taalles niveau A0 3 20 

Taallessen A0+ 3 20 

Taal in de praktijk 3 20 

Taalcoaching in kleine groepjes 5-10 20 

   

Traject Samen actief   

Maatjestrajecten 60 60 

Doorlopend spreekuur 
Gedurende het 

hele jaar 75 

Conversatielessen niveau A1 en A2 10 80  

Schrijfcursus 'De Nieuwe Rotterdammert'  2 16 

   

Subtraject Financiële Zelfredzaamheid:   

Workshop Digitale Vaardigheden basis en plus 4 25 

Workshop Financiële Administratie (taalles) 3 24 
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Workshop Digitale Financiële Administratie 3 24 

Budgetmaatjes 12 12 

   

Traject Samen aan de slag   

Toekomsttraining XL en persoonlijke coaching 5 50 

Toekomstmaatje 25 25 

Soft skills: begeleiding bij opstellen cv, online solliciteren, sociale 
media & motivatiebrief schrijven  50 

Theater presentatietraining 2 20 

Hard skills basis: taalcursus niveau B1/B2 4 24 

Hard skills basis: computercursus digitale kantoorvaardigheden 
(Office)  2 12 

Hard skills: vakspecifieke workshops 2 12 

Netwerkopbouw (netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken)  4 32 

Bezoeken aan open dagen, meeloopdagen 4 32 

Werkcoach en koffiemomentjes  25 

Intercultureel werken – voorlichting aan werkgevers 2 12 

Studieondersteuning   10 

Studiementoren  10 

   

Traject SamenProgrammeren 

Intake en competentietest traject SamenProgrammeren 2 40 

Deel 1: Front-end programmeren 2 30 

Deel 2: ReAct 2 30 

Deel 3: Back-end programmeren 2 30 

Masterclasses 4 30 

IT-coach en koffiemomentjes  15 

   

Traject SamenOndernemen   

Intake en competentietest traject SamenOndernemen 1 25 

Inspiratiebijeenkomst 1 12 

Coaching 12 12 

Trainingen ondernemen 1 12 

Schrijven ondernemingsplan 12 12 

Van start & monitoring 4  4  

Netwerkbijeenkomsten Nieuwe Ondernemers / ondernemers-
buddy-ontmoetingen 2 12 

   

Activiteiten gericht op vrouwelijke statushouders   

Creatieve workshops 4 24 

Cursus participatie & emancipatie voor vrouwelijke statushou-
ders 2 14 
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Train-de-trainer 1 6 

   

Activiteiten gericht op kinderen en gezinnen   

Onderwijsondersteuning: bijles 15 15 

Taalcoaching voor kinderen 15 15 

Taalondersteuning: interactief voorlezen  25 38 

Gezinsmaatjes 35 105 gezinsleden 

Cursus weerbaarheid en zelfvertrouwen voor kinderen 1 6 

Cursus kinderen met ouders in echtscheiding  1 6 

Training voor ouders in echtscheiding 1 4 

Activiteiten t.b.v. ontspanning, horizonverbreding en ontmoe-
ting 12 72 

Creatieve workshops  2 16 

Journalistiek workshops 2 16 

   

Activiteiten gericht op psychosociale problematiek   

Individuele psycho-educatie 20 20 

Groepstrainingen: Mindspring 1 8 

Groepstrainingen: MenTaal ViTaal 3 24 

Groepstrainingen: Eerste hulp bij psychosociale problematiek bij 
vrienden en familie 2 12 

Adviesraad  5 

   

Activiteiten gericht op sociale en emotionele weerbaarheid 

Workshop Opvoedondersteuning en intercultureel opvoeden 
voor ouders 3 24 

Workshop Relaties & liefde in Nederland  2 16 

Workshop Seksuele gezondheid voor Eritrese jongedames 1 8 

Praatgroepen Syrische moeders 1 8 

Groepstrainingen: Vaderschap 1 8 

Workshop ‘Fijn om thuis te zijn’ voor Arabisch sprekende stellen 1 8 

Cursus ‘Wegwijs in Rotterdam’ 2 16 

   

Activiteiten gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid 

Basisprogramma en trainingen o.b.v. behoeftes 8 8 

Intervisie-avonden 2 8 

   

Additionele activiteiten   

Project I AM HERE 1 4 

Building Bridges, Breaking Barriers 1 8 

Verspreiding ervaringsverhalen  8 

Sociale en ontmoetingsactiviteiten 12 120 
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Evenementen en diners rondom de feestdagen 2 200 

Lancering 'De Nieuwe Rotterdammert' 2 16 

   
Trainingen projectteam, vrijwilligers en professionals van andere 
organisaties   

Training maatschappelijke begeleiding (motiverende gespreks-
voering, feedback training, oplossingsgericht werken e.d.) 3 12 

Training ondersteuning van statushouders met psychosociale 
problematiek 3 12 

Training Interculturele communicatie en Intercultureel opvoe-
den voor professionals, projectteam en stagiairs 2 16 

Training bespreekbaar maken van echtscheiding en huiselijk ge-
weld voor professionals 1 8 

Intervisies projectteam (elk kwartaal) 4 32 

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers 3 36 

Thema-avonden opvoedondersteuning voor vrijwilligers 1 8 

Workshop ‘Interculturele communicatie’ voor vrijwilligers 2 16 

Workshop ‘Educatieve achterstand’ voor vrijwilligers 1 10 

Workshop Interactief Voorlezen 8+ 2 25 

Training taalcoaches 1 10 

Thema-avonden landeninformatie voor vrijwilligers en professi-
onals  2 20 

 

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2020 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om:  

 Doorontwikkeling traject Samen aan de Slag: we willen met name inzetten op de ontwikkeling van 

soft skills die van belang zijn binnen de Nederlandse maatschappij en die in een aantal gevallen 

afwijken van de verwachtingen van deelnemers, de inzet van trainingen rondom interculturele 

(mis)communicatie voor werkgevers en -nemers, het opzetten van een bedrijvennetwerk en het 

opzetten en uitvoeren van een nieuw traject gericht op zelfstandig ondernemen; 

 Intensivering van de inzet van ervaringsdeskundigheid: in 2019-2020 hebben we de eerste pilot 

op dit gebied met succes ten uitvoer gebracht en dit zal worden voortgezet in 2021 en steeds 

meer een stichtingsbreed karakter krijgen; 

 Intensivering van de inzet van jongeren als vrijwilliger. We hebben in 2019 en 2020 de werving, 

inzet en begeleiding door vrijwillige jongeren onderzocht binnen de Proeftuin Maatschappelijke 

Diensttijd waarvoor een subsidie hebben ontvangen van ZonMw. In 2021 zal dit worden 

geëvalueerd en waar mogelijk verder worden ontwikkeld; 

 Meer aandacht voor psychosociale problematiek en sociale en emotionele weerbaarheid van 

deelnemers in samenwerking met diverse experts, zoals Co Team, Avant Sanare, Indigo en Arq.  

 (Door)ontwikkeling van specifieke activiteiten gericht op de ontwikkeling van kinderen en 

vrouwen binnen het programma, zoals huiswerkbegeleiding, het geven van bijlessen aan kinderen 

en activiteiten gericht op veerkracht en weerbaarheid voor kwetsbare vrouwen; 

 (Door)ontwikkeling van het voortraject SamenStarten, gericht op de zeer kansarme doelgroep 

bestaande uit statushouders met een beperkt leervermogen. 

 

Doelen SamenGroeien 

Op dit moment staan binnen het programma SamenGroeien onderstaande activiteiten gepland: 
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 Onderzoek gezinnen in armoede: in 2020 hebben wij de eerste stappen gezet voor de opzet en 

de uitvoer van een interpretatief actieonderzoek. Dit onderzoek willen we in 2021 voortzetten en 

afronden, zodat wij met de resultaten de aanpak zoals we die voor statushouders hanteren kunnen 

uitrollen en aanpassen naar gezinnen die in armoede leven. In 2021 willen wij in totaal 35 tot 40 

gezinnen hebben bereikt. Ook zullen wij diverse partners, stakeholders en deskundigen op het 

gebied van gezinsondersteuning raadplegen; 

 Intensieve begeleiding van 35 tot 40 gezinnen die in armoede leven, waarbij wij de aanpak zoals 

wij die voor statushouders hanteren binnen het programma SamenDoorSamen zullen toepassen, 

aanpassen en door-ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep. De begeleiding van de gezinnen 

loopt parallel aan en draagt bij aan bovengenoemd onderzoek; 

 Het vastleggen van de aanpak gericht op gezinnen in armoede in een methodiekmanual en 

trainingsmanuals als eindresultaat van het onderzoek en de pilot gericht op intensieve begeleiding 

van de gezinnen. 

 

Doelen VoorleesExpress  

 250 taalarme gezinnen in Rotterdam (verdeeld over Noord- en Zuidoever) laten kennismaken met 

het voorleesritueel zodat zij dit na onze inzet zelfstandig kunnen voortzetten; 

 Vrijwillige voorlezers gedurende 20 weken interactief laten voorlezen aan 375 kinderen om 

hiermee taalachterstand te voorkomen dan wel terug te dringen; 

 Vrijwillige coördinatoren trainen 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 beide partijen vergroten.  

 

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2021 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om:  

 Meer persoonlijk contact met de gezinnen door middel van intakegesprekken aan huis. Hierdoor 

krijgen we beter inzicht in de doelgroep waardoor we de kwaliteit van het project nog meer 

kunnen verbeteren; 

 Onderzoeken of en hoe we een nazorgprogramma in kunnen zetten voor ouders die een 

voorleestraject hebben afgerond; 

 Vrijwillige voorlezers en coördinatoren overtuigen van het belang van digitale 

voorleesmogelijkheden en ze trainen in het inzetten hiervan. Uit onderzoek blijkt dat deze 

aanvulling juist voor deze doelgroep van grote meerwaarde kan zijn, mits goed ingezet; 

 Beter signaleren van laaggeletterdheid bij Rotterdammers; 

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

van gezinnen; 

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

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

aanbod innoveren of bestaande interventies helpen uitvoeren; 

 Extra inzet om gezinnen te bereiken in nieuwe gebieden, zoals Rozenburg en Hoek van Holland. 

 

Doelen kinderactiviteiten  

De kinderactiviteiten die we tot nog toe met name voor statushoudergezinnen en –kinderen hebben 

georganiseerd, organiseren we in 2021 stadsbreed voor alle kwetsbare Rotterdamse kinderen. Het gaat 

om kinderen waarvan de ouders of zijzelf reeds aan andere projecten van stichting Mano deelnemen en 

ook kinderen die nog niet bij ons in beeld zijn maar in een taalarme omgeving en/of in armoede 

opgroeien. Dit betekent qua aantallen en activiteiten een forse opschaling ten opzichte van 2019 en 2020. 

We zetten daarbij ook zoveel mogelijk in op gemengde groepen, zodat kinderen van verschillende afkomst 

en achtergrond met elkaar deelnemen. In 2021 willen we de volgende concrete resultaten halen: 
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Activiteit Aantal keer uitvoeren in 2021 Aantal deelnemers 

Educatieve ondersteuning   

Onderwijsondersteuning/ bijles  20  20 

Taalcoaching  20 25 

Taalondersteuning tot 8 jaar 50 75 

Taalondersteuning 8+ jaar (pilot) 10 15 

Taalactiviteiten ism Bibliotheek Rotterdam 4  

Opvoedondersteuning door maatjes   

Gezinsmaatjes 35 105 

Psychosociale begeleiding   

Weerbaarheids- en zelfvertrouwen training 2 12 - 15 

Cursussen voor kinderen in echtscheiding – verschillende 
leeftijdsgroepen 3 18 - 24 

Training over kinderen in echtscheiding voor ouders  2 10 - 12 

Sociale, sportieve en creatieve activiteiten   

Activiteiten t.b.v. ontspanning, horizonverbreding en ont-
moeting 12  120 - 180 

Creatieve workshops  2 20 - 30 

Journalistiek workshop  2  20 - 24 

Cursussen en praatgroepen ouders   

Cursus intercultureel opvoeden in Nederland 2 20 

Praatgroepen voor moeders en vaders 2 20 

Trainingen en workshops   

Training ‘Interculturele communicatie en intercultureel 
opvoeden’ voor projectteams 2 12 - 15 

Basistraining Pabo-studenten 1 20 - 25 

Basistraining voor vrijwillige gezinsmaatjes 1 20 - 25 

Intervisies vrijwillige maatjes 4 40 - 50 

Thema-avonden ‘Opvoedondersteuning’ voor maatjes  2 20 - 25 

Training ‘Interculturele communicatie’ voor vrijwilligers 2  20 - 25 

Training ‘Educatieve achterstand’ voor vrijwilligers 2  20 - 25  

Training Interactief voorlezen tot 8 jaar  voor vrijwilligers 2  20 - 25  

Training Interactief (voor)lezen 8+ voor vrijwilligers 1  12 - 15 

Training ontwikkeling en motivatie van kinderen per leef-
tijd voor vrijwilligers 1 12 - 15 

Training over kinderen in echtscheiding voor professionals 1 5 - 8 
 

Let op: deze activiteiten staan voor statushouderskinderen en –gezinnen gedeeltelijk ook beschreven onder de programma´s 

SamenDoorSamen en SamenGroeien. In deze tabel staan zowel de aantallen statushouders genoemd die reeds bij SamenDoorSamen 

staan vermeld alsook kinderen die buiten het programma SamenDoorSamen vallen, maar doorverwezen zijn vanuit o.a. het programma 

SamenGroeien en de VoorleesExpress Rotterdam. 

Doelen Met Taal op Orde  

 6 cursussen Met Taal op Orde met elk 8 deelnemers, ofwel 48 unieke deelnemers; 
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 Naar verwachting 10 tot 12 maatjestrajecten met evenzoveel getrainde vrijwillige maatjes en 

deelnemers, dit aantal kan fluctueren op basis van de vraag vanuit de doelgroep; 

 3 getrainde vrijwilligers om als docent meerdere groepsbijeenkomsten te verzorgen.  

 

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2021 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om:  

 Extra aandacht voor het verbeteren van digitale vaardigheden, aangezien deze onlosmakelijk 

verbonden zijn met het bevorderen van financiële zelfredzaamheid; 

 Ontwikkelen en opstarten van een MTOO-traject, specifiek gericht op jongeren. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan informatie rondom een kamer zoeken, studiefinanciering 

aanvragen, een (studenten)rekening openen of aanvragen van een studentenzorgverzekering; 

 Ontwikkelen van een MTOO-traject voor een lager taalniveau, namelijk A1, zodat de informatie 

toegankelijk wordt voor een grotere doelgroep. 

 

Doelen De Opstap 

 7 taalgroepen met elk 7 deelnemers (in totaal 49 deelnemers) starten in 2021; 

 49 unieke deelnemers ronden het traject van 16 weken af en leggen zo een basis op het gebied 

van spreken, luisteren, lezen, schrijven en grammatica; 

 49 unieke deelnemers hebben persoonlijke doelen opgesteld, waarvoor ze de ontwikkeling van 

taalvaardigheden nodig hebben. Minstens 36 deelnemers hebben een persoonlijk 

ontwikkelingsplan in handen met concrete handvatten hoe zij deze doelen kunnen bereiken; 

 De doorstroom van informele naar non-formele taaltrajecten wordt aantrekkelijker en makkelijker; 

 Deelnemers worden goed geïnformeerd over het aanbod van Alsare en NLeducatie en stromen 

zo makkelijker en met meer vertrouwen door naar een vervolgtraject; 

 49 unieke deelnemers vullen een begin- en eindmeting in, waarvan de resultaten verwerkt worden 

door Stichting Mano; 

 5 tot 7 NT2-docenten worden ingezet; 

 5 tot 7 vrijwilligers worden getraind en ingezet ter ondersteuning van de NT2-docenten; 

 5 tot 7 professionals worden getraind en ingezet als coach. 

 

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2021 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om:  

 Aanbieden van passend lesmateriaal per groep, waardoor deelnemers leren op een niveau en 

manier die bij hen past; 

 Opzetten van sessies en bijeenkomsten van een ‘denktank’ van NT2-docenten en vrijwilligers om 

het project kwalitatief verder te verbeteren; 

 Verbeteren van de afstemming met partnerorganisaties over de in- en doorstroom van 

deelnemers.  

 

Doelen Op Pad met Taal 

 5 taalgroepen met elk 7 deelnemers (in totaal 35 deelnemers) starten in 2021; 

 35 unieke deelnemers ronden het traject van 16 weken af en leggen zo een basis op het gebied 

van spreken, luisteren, lezen, schrijven en grammatica, waarbij ook ruimte is voor oefenen in 

praktijksituaties;  

 35 unieke deelnemers hebben persoonlijke doelen opgesteld waarvoor ze de ontwikkeling van 

taalvaardigheden nodig hebben. 26 deelnemers hebben een persoonlijk portfolio in handen met 

concrete handvatten hoe zij deze doelen kunnen bereiken, ook na afronding van het traject;  

 Deelnemers worden goed geïnformeerd over het aanbod van Alsare en NLeducatie en stromen 

zo makkelijker en met meer vertrouwen door naar een vervolgtraject; 
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 35 unieke deelnemers vullen een begin- en eindmeting in, waarvan de resultaten verwerkt worden 

door Stichting Mano; 

 3-5 NT2-docenten worden ingezet; 

 3-5 taalvrijwilligers worden getraind en ingezet ter ondersteuning van de NT2-docenten; 

 5 tot 7 professionals worden getraind en ingezet als coach. 

 

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2021 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om:  

 Aanbieden van passend lesmateriaal per groep, waardoor deelnemers leren op een niveau en 

manier die bij hen past; 

 Opzetten van sessies en bijeenkomsten van een ‘denktank’ van NT2-docenten en vrijwilligers om 

het project kwalitatief verder te verbeteren;  

 Verbeteren van afstemming met partnerorganisaties over de in- en doorstroom van deelnemers.  

 

Doelen Overige taalprojecten 

 De projecten SamenGezond en MenTaal ViTaal worden gecombineerd tot een nieuw traject, 

waarbij deelnemers deelnemen aan 3 taalmodules gericht op gezondheid: Gezonde Basis, Gezond 

Verder en MenTaal ViTaal. We zetten in op deelname van 48 personen;  

 Daarnaast zal MenTaal ViTaal binnen SamenDoorSamen specifiek voor statushouders worden 

aangeboden. We zetten in op het organiseren van 4 groepen; 

 We zetten het project Gers met Geld in samenwerking met SWK Groep/Buurtwerk voort, waarbij 

wij de taal- en rekenmodule verzorgen gericht op het bevorderen van financiële geletterdheid en 

rekenvaardigheden. De aantallen zijn ook hier afhankelijk van de vraag en het beschikbare budget.  

 

Doelen samenwerking met Het Vergeten Kind  

 We zetten het 5e jaar van het Unforgettables programma voort met onder meer een drietal 

trainingsweekenden en 2 of 3 trainingsdagen. Ook verzorgen wij de voorbereidingen, begeleiding, 

inzet en nazorg van deze groep tijdens diverse campagnes; 

 We zijn dit jaar betrokken bij een aantal kleinere producties in het kader van de Week van Het 

Vergeten Kind. In verband met het coronavirus komen de grote evenementen van de Hartenhuis 

Award Uitreiking en de talkshow Het Vergeten Kind Talks helaas te vervallen. Wel worden we 

ingeschakeld om een aantal filmpjes te produceren voor de campagne en The Unforgettables 

klaar te stomen voor specifieke optredens tijdens de Week van Het Vergeten Kind 2021; 

 We produceren mogelijkerwijs wederom het magazine Het Vergeten Kind Talks. Het besluit 

hierover moet nog worden gemaakt.  

 

Organisatiebrede doelen  

Interne reorganisatie: van projectteams per doelgroep naar projectteams op thema 

Organisatorisch zullen we fasegewijs gaan afstappen van de huidige projectcoördinatorenvorm met 

kleinere projectteams en creëren we een aantal nieuwe, grotere teams, in een andere opzet, namelijk 

gespecialiseerd in een thema i.p.v. alleen een project of doelgroep. De teams worden op deze wijze breder 

bezet, er ontstaat meer synergie tussen de momenteel losse projecten en we denken hiermee uiteindelijk 

een efficiëntie- en kwaliteitsslag te kunnen maken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Oftewel: dit moet 

onze aanpak nog verder versterken, de onderlinge samenwerking vergroten en uiteindelijk ook de nodige 

tijdwinst op gaan leveren. 

 

De Mano-collega’s kunnen in meerdere teams een rol vervullen, waarbij we per persoon kijken naar de rol 

die wij het best bij de persoon vinden passen. Het belangrijkste onderscheid dat we binnen het Mano-

team zullen maken is die tussen de volgende rollen: 
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 Organisatie en planning: faciliterend, regelend op afstand, vanaf (thuis-)kantoor; 

 Creatie en ontwikkeling: beleid- en programmasamenstelling, onderzoek, planvorming; 

 Maatschappelijke begeleiding: hulpverlenend, in het veld, in direct contact met de deelnemers. 

 

Tevens kennen we een rolverdeling in senior, medior en junior, kijkend naar verantwoordelijkheden en 

uitvoerende taken. Alle teams krijgen een teamcoördinator en een senior inhoudelijke ontwikkeling die 

op gelijkwaardig niveau naast elkaar werken. Zo hebben we op alle teams een goede mix van talenten op 

gebied van de dagelijkse planning, monitoring en organisatie enerzijds en inhoudelijke kennis en 

ontwikkeling anderzijds. 

 

Opbouw van expertise 

Bij de herstructurering en gedeeltelijke uitbreiding van het team en verbreding van de methodiek is het 

van groot belang dat de coördinatoren en de medewerkers allemaal voldoende op de hoogte zijn van de 

verschillende onderwerpen die voor de doelgroep en de methode van belang zijn en de ontwikkelingen 

binnen het werkveld. Ook willen we 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. 

Daarnaast is capaciteitsopbouw van het team nodig om de groei en de daarbij horende processen in 

goede banen te leiden. 

 

Onderzoek naar effectiviteit 

Bij de focus en doorontwikkeling van ons programma hoort ook het verrichten van onderzoek naar de 

effecten op korte en lange termijn van de diverse projecten die wij inzetten voor onze doelgroep. De inzet 

van de Competentie-matrix en nieuwe toepassingen binnen de database zullen daarbij helpen, maar ook 

de mogelijkheden voor samenwerking met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit kunnen verder worden 

onderzocht, zodat we, naast het in kaart brengen van de eigen resultaten, ook onafhankelijk en 

richtinggevend onderzoek kunnen doen, waarbij deelnemers het aanbod en de kwaliteit beoordelen en 

meedenken over de verbetering hiervan. Daarbij is het doel om als organisatie steeds meer impactgericht 

te werken. 

 

Samenwerking en kennisdeling 

We zullen ook in 2021 werken aan uitbreiding van ons netwerk, zodat we ons aanbod verder kunnen 

verrijken. Ook het netwerk aan partners die ons financieel ondersteunen willen wij verder uitbreiden. De 

relatie met Gemeente Rotterdam willen we verder verdiepen. We willen meer aandacht besteden aan 

externe communicatie en het genereren van publiciteit voor de inhoudelijke aspecten en resultaten van 

onze verschillende projecten. Hiermee willen we het project een gezicht geven, zijn we nog beter vindbaar 

voor de doelgroep en zichtbaar voor belangrijke potentiële financiële en inhoudelijke partijen. Mogelijk 

kunnen wij ook een voorbeeldfunctie vervullen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor kennisdeling, 

samenwerking en gezamenlijke doorontwikkeling. Zo leggen we in 2021 de basis voor een 

ambassadeursprogramma voor statushouders, die getraind worden in het vertellen van hun verhaal en het 

creëren van bewustwording. Datzelfde zijn we van plan met vertegenwoordigers uit de doelgroep van 

gezinnen in armoede. Zij vertegenwoordigen de stichting op verschillende bijeenkomsten, evenementen, 

expertmeetings, etc. Tegelijkertijd zetten zij zich actief in om ideeën, problemen, mogelijke oplossingen 

en de rol van de stichting op de (politieke) agenda te zetten en het debat actueel te houden. 

 

1.10  Nawoord en bestuurlijke voornemens 
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Nu we 2020 achter ons hebben gelaten in een compleet andere staat dan dat we tevoren hadden kunnen 

voorzien, wagen we ons ook maar niet al teveel aan uitspraken en verwachtingen voor 2021. Ook dit jaar 

zal nog volop in het teken staan van de corona-pandemie en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. 

We kunnen niet anders dan hopen dat we de situatie snel onder controle krijgen en houden en dat we 

langzaam maar zeker stapjes vooruit kunnen gaan zetten met elkaar. Gelukkig zijn we met ons 

professionele team, onze trouwe en zeer kundige vrijwilligers en alle, ondanks alle onheil, zeer 

gemotiveerde deelnemers, wendbaar, veerkrachtig, creatief en oplossingsgericht gebleken in het 

afgelopen jaar en dat zetten we ook dit jaar vol enthousiasme en overtuiging voort.  

 

Ook in moeilijke tijden zijn er genoeg pluspunten te vinden: ons in 2020 nieuw betrokken pand zal 

weliswaar nog even gesloten blijven, maar het thuiswerken heeft ons ook het inzicht gebracht dat veel op 

afstand goed te doen is. Vergaderen en overleggen door te videobellen is voor velen een prima alternatief 

gebleken, al wordt het persoonlijke contact natuurlijk volop gemist en ook daarvoor hebben we een 

oplossing gevonden: de wandelgesprekjes. Zo komen we vaker buiten en in beweging, brengt naast elkaar 

wandelen de nodige creativiteit naar boven en werken we meteen aan de gezondheid. Zowel voor 

collega’s als voor deelnemers en vrijwilligers is dit een mooie bijkomstigheid. Voor veel deelnemers waren 

de eerste stappen even lastig om op afstand en digitaal in contact te zijn en blijven, maar dankzij een paar 

honderd gedoneerde apparaten, enthousiaste teamleden en vrijwilligers die de eerste instructies gaven, 

hebben zij snel grote stappen voorwaarts gezet op het gebied van digitale vaardigheden.  

 

Zo zien we ook nu eens te meer, iedere crisis brengt kansen, hoop en vooral gemeenschapszin met zich 

mee. Elkaar helpen waar het even nodig is, geeft rust en het gevoel dat men er toe doet. Door ons daarop 

te blijven richten kunnen we met elkaar het leed enigszins verzachten, de problemen die mensen 

tegenkomen samen dragen en waar mogelijk van oplossingen voorzien. Dat zal onze belangrijkste focus 

zijn voor dit jaar; we verwachten dat dit in 2021 juist heel hard nodig zal zijn.  

 

Op programma-niveau zullen wij met SamenDoorSamen de vele nieuwe deelprojecten die we hebben 

ontwikkeld verder uitbreiden, waarmee we zo’n 400 Rotterdamse statushouders verder op weg willen 

helpen in hun nieuwe bestaan. Ook bieden wij wederom ruimte voor vele honderden deelnemers aan de 

projecten van De VoorleesExpress, Met Taal Op Orde, De Opstap, Op Pad Met Taal en onze Taal- en 

Activeringstrajecten op gebied van fysieke en mentale gezondheid. We zetten ons onderzoek voor 

SamenGroeien voort en maken een doorstart met de pilot waarmee we de eerste 25 tot 40 Rotterdamse 

gezinnen hopen te gaan helpen aan een betere toekomst. De samenwerking met Het Vergeten Kind zullen 

we ook dit jaar voortzetten met medewerking aan de campagne en het Unforgettables programma. En 

voor Peru blijven we ons ook dit jaar inzetten om donaties in te zamelen voor Pachachaca.  

 

We gaan dit alles uitvoeren in een wat andere structuur zoals we die tot afgelopen jaar gewend waren. 

We hebben de programma-uitvoerende teams ingedeeld op verschillende thema’s: ‘Praktische 

Vaardigheden voor Volwassenen’, ‘Kind en Ouder(s)’, ‘Maatschappelijke Begeleiding’, ‘Toekomst en Pilots’ 

en ‘Advies, Trainingen en Kennisoverdracht’. Overkoepelend kennen we voorts nog een team ‘Vrijwilligers’ 

en natuurlijk de ‘Back-office’ voor de algehele bedrijfsvoering, de administratieve verwerking, het 

kwartiermaken en de geldwerving.  

 

2021: we zijn er klaar voor!  

 

Henk Kleij – Voorzitter Stichting Mano 
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2. JAARREKENING 2020 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA        31-12-2020  31-12-2019 

            

                        €           € 

 

 

Vaste activa 

 

Materiele vaste activa  2.8.1 

Software        6.859  10.237 

Inventaris        4.626  8.327 

            

         11.485  18.564 

        ----------------  -------------- 

 

Vlottende activa 

 

Vorderingen           

Debiteuren    2.8.2    12.963  87.505 

Nog te ontvangen fondsen en subsidies  2.8.3    164.137  62.917 

Belastingen en sociale lasten   2.8.4    -  4.562 

Overige vorderingen en activa   2.8.5    28.206  89.285 

            

         205.306  244.269 

        ----------------  -------------- 

 

Liquide middelen    2.8.6    374.033  453.674 

       ----------------  -------------- 

           

 

 

Totaal activa        590.824  716.507 
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PASSIVA        31-12-2020  31-12-2019 

            

                         €           € 

 

Reserves en fondsen  2.8.7 

 

Reserves 

Continuïteitsreserve       272.355  215.479 

          

         272.355  215.479 

        ----------------  -------------- 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren        10.702  49.976 

Belastingen en sociale lasten   2.8.8    46.210  23.901 

Vooruit ontvangen subsidies en fondsen 2.8.9    170.145  328.274 

Overige kortlopende schulden  2.8.10    91.412  98.877 

          

         318.469  501.028 

       ----------------  -------------- 

           

Totaal passiva        590.824  716.507 
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2.2  Staat van baten en lasten 

           Realisatie         Begroting  Realisatie   

            2020        2020           2019 

            

             €           €           € 

BATEN 

 

Baten van particulieren  2.9.1   16.431  10.000  6.209 

Baten van bedrijven  2.9.2   19.186  4.485  4.485 

Baten van subsidies van overheden  2.9.3   615.486  450.000  449.781 

Baten van andere organisaties-  2.9.4   1.020.500  1.175.000  1.105.124 

Zonder-winststreven 

            

Som van de geworven baten    1.671.603  1.639.485  1.565.599 

 

Baten als tegenprestatie voor de     -  -  - 

levering van producten en/of diensten 

            

Totaal baten      1.671.603  1.639.485  1.565.599 

          

LASTEN 

 

Besteed aan doelstellingen 

VoorleesExpress   2.6   223.775  215.000  215.848 

SamenDoorSamen   2.6   661.687  600.000  520.639 

Met Taal Op Orde   2.6   67.134  100.000  86.964 

Samen Gezond   2.6   36.021  90.000  92.149 

De Opstap   2.6   52.892  -  - 

Op Pad Met Taal   2.6   60.352  -  - 

Heel Rotterdam Helpt  2.6   76.582  -  - 

Samen Groeien   2.6   27.012  -  - 

Pachachaca   2.6   14.343  10.000  4.171 

Andere projecten en opdrachten  2.6   231.856  400.000  480.067 

            

     1.451.653  1.415.000  1.399.838 

      ---------------- ----------------  -------------- 

 

Wervingskosten   2.5   51.220  60.000  40.202 

      ---------------- ----------------  -------------- 

 

Kosten van beheer en administratie  2.5   111.930  115.000  104.218 

      --------------- ---------------  -------------- 

Totaal lasten      1.614.803  1.590.000  1.544.528 

          

 

  



  

 

 

 

 

 

  01-03-2021 - 60 

2.2  Staat van baten en lasten (vervolg) 

           Realisatie         Begroting  Realisatie   

            2020        2020           2019 

            

             €           €           € 

 

Saldo voor financiële baten en lasten    56.800  49.485  21.341 

 

Financiële baten en lasten     76  -  114 

            

Saldo van baten en lasten     56.876  49.485  21.455 

            

 

 

2.3  Resultaatbestemming 

 

Continuïteitsreserve    56.876  49.485  21.455 

         

     56.876  49.485  21.455 
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2.7  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.7.1  Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 “Fondsenwervende organisaties” zoals opgenomen in 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 

organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. 

De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.  

 

2.7.2  Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers over 2019 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te 

maken. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.7.3  Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

2.7.4  Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de 

geschatte gebruiksduur bepaalde lineaire afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 

 

2.7.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar 

gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. 

 

2.7.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen 

en gelden die vastliggen in vaste activa. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.7.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 

het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

 

2.7.8  Baten 

 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

 

2.7.9  Lasten 

 

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het 

boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie en/of fondsontvanger is 

meegedeeld.  

 

Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in mindering 

gebracht op de verstrekte subsidies of giften. 

 

2.7.10  Personeelsbeloning 

 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in 

overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 

 

2.7.11  Lastentoerekening 

 

De volgende kostensoorten worden als volgt verdeeld over de bestedingscategorieën: 

         

 

Kostensoort   Toerekening 

Verstrekte subsidies en bijdragen  Wordt volledig toegerekend aan besteding aan doelstelling 

Aankopen en verwervingen   Wordt volledig toegerekend aan besteding aan doelstelling 

Uitbesteed werk   Directe toerekening aan categorieën 

Communicatiekosten  Directe toerekening aan categorieën 

Personeelskosten   Naar rato op basis van inzet medewerkers 

Huisvestingskosten   Naar rato op basis van inzet medewerkers 

Kantoor- en algemene kosten  Naar rato op basis van inzet medewerkers 

Afschrijvingen   Naar rato op basis van inzet medewerkers 

 

 

 

 

  


