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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 veranderden 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 

Voorwoord
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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. 

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!
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1.1. Algemeen 

Algemene gegevens
Oprichting Stichting Mano (voorheen Stichting Hoedje van Papier): 24 maart 2005.
Inschrijving Kamer van Koophandel: 5 juli 2005 onder nummer 24380110.
Stichting Mano wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) onder fiscaalnummer 8147.52.743. 

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 kampen met een gebrek aan competenties en een sociaalmaatschappelijk 
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. 

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 partner. Ook heeft Mano 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 interventieaanpak 
ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de insteek enerzijds preventie en anderzijds het verhogen van 
kansen van Rotterdammers die reeds belemmerd worden bij hun participatie in de maatschappij 
betreft. 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. Over Mano
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De doelstelling zoals vermeld in onze statuten 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 issues die voor hen van belang zijn, teneinde hun positie, als individu en als groep, in de 
maatschappij te versterken. 

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.
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Korte geschiedenis: van steunstichting voor Peru naar actieve 
stichting in Nederland
In eerste instantie is de Nederlandse stichting Mano (destijds Stichting Hoedje van Papier) in 2005 
in het leven geroepen om vanuit Nederland ondersteuning te bieden aan het project Pasa la Voz in 
Peru. De steun vanuit de stichting bestond o.a. uit beleidsontwikkeling, managementondersteuning, 
financiële werving, voorlichting & communicatie en vrijwilligersorganisatie. In 2008 is de Nederlandse 
stichting begonnen met de organisatie van media-activiteiten voor scholen in Rotterdam, waarbij wij 
op verzoek van de Deelgemeente Feijenoord de Peruaanse methodieken hebben vertaald naar de 
Nederlandse context. Van daaruit is daarop verder gebouwd aan een bevlogen organisatie die in de 
laatste jaren is uitgegroeid tot een belangrijke partij in de stad om kwetsbare groepen en individuen 
in de samenleving stappen te helpen zetten richting een verhoogde samen- en zelfredzaamheid. 

Met de succesvolle methodiek die al onze projecten kenmerkt, maken we het voor vele Rotterdammers, 
jong en oud, mogelijk om (weer) mee te doen in de maatschappij. Voorbeelden van onze huidige 
activiteiten zijn onder meer het programma SamenDoorSamen en projecten als VoorleesExpress 
Rotterdam, diverse taaleducatieprojecten rondom financiën, gezondheid en activatie van volwassenen 
en de pilot voor gezinnen die in armoede leven. Daarnaast zijn wij als stichting bij uitstek geschikt 
om als wendbare en onafhankelijke partij in te spelen op vraagstukken die vanuit de maatschappij 
en partnerorganisaties worden gesteld en om hiervoor effectieve projecten en interventies te 
ontwikkelen. Belangrijke partners waren de afgelopen jaren Stichting Het Vergeten Kind, Gemeente 
Rotterdam, SWK Groep, Pameijer en Bibliotheek Rotterdam. 

De Peruaanse organisatie Pasa la Voz heeft haar activiteiten eind 2017 succesvol afgerond en 
overgedragen aan lokale organisaties. Vanaf 2018 hebben wij ons verbonden aan een nieuw initiatief 
in Peru: Pachachaca, een familiehuis voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen met een brede 
gemeenschapsfunctie voor kwetsbare gezinnen in de omgeving.

Nieuwe naam
Sinds 2020 werkt de stichting verder aan haar missie onder de naam Mano, een volwassener 
klinkende naam die meer aansluit bij de deelnemers waar wij ons werk voor verrichten: zowel 
kinderen, jongeren als volwassenen. Mano is Spaans voor hand, zo behouden we met een kwinkslag 
de connectie met ons ontstaan in Peru. Hand in hand gaan we samen vooruit. Met het bieden van 
een helpende hand, een steuntje in de rug, brengen we mensen stappen verder richting samen- en 
zelfredzaamheid. Mano staat voor de mensen klaar en reikt hen de hand.  

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze zijn terug te zien in 
al onze uitingen, waaronder een nieuwe website. Deze werd afgelopen jaar 18.974 keer bezocht, 
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waarvan 15.777 keer vanuit Nederland, daarvan 10.388 keer vanuit Zuid-Holland en daarvan 7.074 
keer vanuit Rotterdam.

20% van de bezoeken duurde 1 minuut of langer. Het gemiddeld aantal bekeken pagina’s per bezoek 
is 2. De gemiddelde tijd dat een bezoek duurde is 1 minuut en 39 seconden. 

1.2. Onze werkwijze 

Belangrijke uitgangspunten
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, waarmee aan de achterkant meer en grotere problemen kunnen 
worden voorkomen. Onze dienst- en 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. 

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. 

 • Taal & thematiek: 
  - VoorleesExpress Rotterdam: middels de organisatie van taalondersteunende  
  activiteiten door getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 t/m 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:  door het ondersteunen van Rotterdammers bij het verbeteren van  
  hun taalvaardigheid en kennis over budgetbeheer, financiën en administratie, draagt  
  deze methode bij aan schuldpreventie. 
  - SamenGezond - Taal, activering en gezondheid: door het ondersteunen  
  van Rotterdammers bij het verbeteren van hun taalvaardigheid en kennis omtrent 
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   gezondheidsvaardigheden, leren deelnemers meer over fysieke en mentale gezondheid  
  en worden zij 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   
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  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  
  rondom het virus. 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 Stichting Het Vergeten Kind. In deze  
  jarenlange samenwerking ontwikkelen we (nationale) programma´s en projecten en  
  evenementen, gericht 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 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 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. 
  - Pachachaca: De oorsprong van onze activiteiten ligt in Peru. Onze oud-directeur  
  Liesbeth runt daar gezinshuis Pachachaca. Door het huidige coronavirus 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  
  voedselpakketten uit aan gezinnen die in extreme armoede leven. Stichting Mano  
  steunde de actie in de vorm van meerdere inzamelingsacties en donaties. 
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Mano in coronatijd
Sinds half maart 2020 ziet de wereld er compleet anders uit. Corona heeft de wereld op zijn kop 
gezet, zowel in onze privélevens, in het sociale verkeer en op het werk. In het voorjaar, de zomer 
en het najaar van 2020 zijn verschillende fases van landelijke maatregelen de revue gepasseerd en 
het is duidelijk dat we nog lang zullen worden geconfronteerd met de beperkingen die de Covid-19 
uitbraak met zich meebrengt. In de afgelopen maanden heeft dit ook grote invloed gehad op de 
uitvoering van onze activiteiten. Gelukkig is gebleken dat onze organisatie over een grote mate 
van creativiteit, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en intrinsieke motivatie beschikt. De teamleden 
zijn in de lockdown direct met elkaar gaan zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door op afstand 
activiteiten te organiseren en de noodhulpactie en campagne ‘Heel Rotterdam Helpt een Handje 
Mee’ op te zetten. Hiermee toonde het team grote daadkracht. 

Met elkaar hebben we een groot deel van ons werk in alternatieve vorm kunnen voortzetten en is in 
korte tijd een eigen ‘routekaart’ gevormd waarbinnen kan worden geschakeld in geval van strengere 
maatregelen en versoepelingen rondom het coronavirus. Er is daarnaast regelmatig overleg tussen 
bestuur en directie over de gevolgen van deze crisis en er worden doorlopend diverse scenario’s 
uitgewerkt.
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1.3. Bestuur en personeel

Bestuur 
Voorzitter    Dhr. H.W. Kleij
Penningmeester   Dhr. P.C. Piket
Secretaris    Mevr. E.C. Eskes - van Utrecht
Algemeen bestuurslid  Dhr. M. van Buuren

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

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 bepaalde programmaonderdelen. De directeuren 
worden desgewenst ondersteund door een adviseur en in het geval van stakende stemmen, heeft 
het bestuur een formele 3e 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.

Intern personeel
Naast de directie waren in 2020 nog 29 medewerkers in loondienst van Stichting Mano, waarvan 13 
medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Van acht medewerkers hebben 
wij in 2020 afscheid genomen. Drie medewerkers zijn in 2020 in dienst getreden bij de stichting. 
Zes ZZP’ers/externe krachten werden ingeschakeld voor de organisatie en uitvoer van een aantal 
belangrijke, grote opdrachten en meerdere stagiairs van diverse opleidingen werkten in 2020 op 
kantoor ter ondersteuning van de activiteiten.

Extern personeel
Voor de uitvoer van de projecten werken wij vaak met extern personeel. Veelal gaat het hier 
om vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zij ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding voor 



13

JAARVERSLAG 2020

hun werkzaamheden. Voor de uitvoer van verschillende activiteiten en trainingen huurden wij 
bovendien regelmatig ZZP’ers in. 

Voor het aannemen en uitbetalen van extern personeel hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze 
zijn erop gericht om vrijwilligers en betaalde medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten 
en te activeren. Daarbij streven we ernaar om onze projecten zo goedkoop mogelijk aan te 
bieden en uit te voeren, terwijl we tegelijkertijd onze externe medewerkers zoveel mogelijk 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden en een vergoeding uitbetalen zoals dit volgens de regelgeving 
is vastgesteld. 
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“Ik kan er mijn geheim vertellen of met een probleem aankloppen en dan wordt er echt werk van gemaakt. 
Het is een vriendengroep, bijna een grote familie die helpt om alles te laten lukken.” (deelnemer in Samen 
Ondernemen over SDS)

“Mano is een fijne club om voor te werken. Niet alleen gericht op aantallen behalen, maar echt betrokken 
bij docent en deelnemer. Blij dat ik jullie ben tegengekomen!” (NT2-docent)

“Ik ben nu minder verlegen, dat komt door het gehele programma van Stichting Mano.” (deelnemer)

“De cursisten doen goed hun best om Nederlands te leren. Het is heel leuk om les te geven aan deelnemers 
van stichting Mano. Het is leerzaam en ook gezellig.” (vrijwilliger SamenStarten)

2. Activiteiten
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2.1. SamenDoorSamen      

2.1.1. Samen Starten

RESULTATEN
Samen Starten

• Zichzelf voorstellen.
• Vertellen hoe het met hen gaat en vragen hoe het met 

een ander gaat.
• Nieuwe woorden noemen binnen het thema Familie.
• Korte luisteroefeningen begrijpen en er vragen over 

beantwoorden.
• De juiste werkwoordsvorm kiezen bij het onderwerp.
• Korte leestekstjes begrijpen en daar vragen over 

beantwoorden.
• Diverse gesprekken voeren (huisarts, supermarkt, 

woningbouwvereniging).
• De weg vragen en wijzen.

De A0-A1 groep kan nu:

• Het alfabet noemen.
• Letters die zij horen herkennen en opschrijven.
• Tot 20 tellen.
• Hun huisnummer, telefoonnummer en postcode 

noemen.
• Hun voor- en achternaam spellen.

• Verschillende klanken herkennen
• Korte woorden met a-oo-ie en met 

aa-oe-i herkennen en schrijven

25

5

Statushouders namen deel aan de A0-A1 en A0-A1+-groepen

Statushouders namen deel
aan de Alfabetiseringsgroep

De Alfabetiseringsgroep kan nu:

De A0-A1+ deelnemers kunnen nu:
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Doelstellingen & activiteiten
Samen Starten is in 2020 ontwikkeld voor statushouders die over een te laag taalniveau beschikken 
om zich goed te uiten in de Nederlandse samenleving. Het zijn deelnemers die bijvoorbeeld nog 
niet gekoppeld kunnen worden aan een maatje en nog niet in staat zijn om zelfstandig gesprekjes te 
voeren in alledaagse situaties, zoals de supermarkt of even kletsen met de buurman. Samen Starten 
is dan ook ontwikkeld om de deelnemers na de taallessen door te kunnen laten stromen naar andere 
activiteiten binnen het programma SamenDoorSamen. 

Activiteiten die we binnen Samen Starten organiseren:
 • Laagdrempelige taallessen Alfabetisering (methode Diglin+);
 • Laagdrempelige taallessen A0-A1 (methode Klim Op);
 • Taalcoaching in kleine groepjes.
     
Verloop van de activiteiten
Er was veel vraag naar deze laagdrempelige lessen en het jaar startte dan ook met veel inschrijvingen. 
Als gevolg van het coronavirus verliepen de activiteiten logischerwijs anders dan gepland; een gedeelte 
van de lessen hebben wij in 2020 online moeten organiseren; de deelnemers zijn in groepjes van 2 à 
3 deelnemers online via Skype begeleid door een taalvrijwilliger. We hebben ervaringsdeskundigen 
ingezet om deelnemers 1-op-1 op afstand in de moedertaal te begeleiden bij het installeren van 
Skype. Sommige minder digitaalvaardige deelnemers die geen Skype konden downloaden, kregen 
1-op-1 taalbegeleiding via WhatsApp-videobellen.

Gaandeweg de lessen bemerkten we veel niveauverschillen tussen de deelnemers, dus is 
besloten de groep deelnemers op te splitsen in de volgende groepen: 
 • Een A0-A1+ groep die werkte met de digitale leeromgeving van de methode Klim Op. Deze  
 groep is langzaamlerend. Deelnemers konden na afloop doorstromen naar het traject ‘Samen  
 Actief’.
 • Een A0-A1 groep die zich met de methode van Ad Appel richtte op het beantwoorden van  
 korte vragen, het alfabet en cijfers en getallen. Thema’s als het huis, de dokter en de supermarkt  
 kwamen tijdens de lessen aan de orde. Voor deze groep was de methode Klim Op en  
 doorstroming naar ‘Samen Actief’ te hoog gegrepen. Er is daarom voor gekozen om dez 
 e deelnemers een kort apart traject aan te bieden met als doel het doorstromen naar zinvolle  
 dagbesteding, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (zie hoofdstuk 2.1.3.).  
 • Een Alfagroep voor deelnemers die niet kunnen lezen en schrijven. De deelnemers gingen  
 aan de slag met de methode Diglin+ gericht op alfabetisering. Diglin+ is een programma dat  
 zich specifiek richt op de klank-letterkoppeling, voor anderstaligen die leren lezen en schrijven.
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Helaas kon de koppeling van deelnemers aan taalcoaches niet doorgaan vanwege de lockdown in 
december. Deelnemers zullen in 2021 alsnog aan een vrijwillige taalcoach worden gekoppeld. 
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2.1.2. Samen Actief

RESULTATEN
Samen Actief

86

25

11

Maatjestrajecten

Begeleiding door maatje 'light'

Begeleiding door een vrijwillig budgetmaatje

• Hebben statushouders meer zelfvertrouwen in het 
spreken van de taal.

• Zijn stressfactoren voor statushouders weggenomen.

• Zijn financiële en praktische problemen in beeld en 
worden deze opgelost.

• Statushouders hebben hun sociale netwerk versterkt.

• Vrijwilligers voelen meer zelfvertrouwen in hun werk.

Door deelname aan de cursussen:

Voor vrijwillgers en het projectteam organiseerden we:
• 2 basistrainingen en een vlog voor vrijwilligers.
• Een training, een evaluatie en 3 online intervisies specifiek voor taalcoaches.
• Een training voor budgetmaatjes.
• 6 (online) intervisies en thema-avonden voor vrijwilligers en stagiairs, o.a. over asielrecht,

inburgering, interculturele communicatie en begeleiding.
• Tweewekelijkse intervisies met stagiairs over maatschappelijke begeleiding.
• 6 intervisies voor het projectteam.
• Ontwikkeling van een activiteitenboek, reader en handleiding voor maatjes.
• Maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers en regelmatige communicatie met tips en tricks.

113

34

60

10 Conversatielessen en
taalcafé niveau A1 & A2

Workshop Financiële
Administratie

Workshop Digitale
Vaardigheden

Schrijfcursus 'De
Nieuwe Rotterdammert'

Aantal deelnemers:



19

JAARVERSLAG 2020

Doelstellingen & activiteiten
Het traject ‘Samen Actief’ is een integraal traject gericht op het ontwikkelen van basisvaardigheden, 
ontmoeting, sociaal netwerk en persoonlijk welzijn. Tijdens het traject worden statushouders gekoppeld 
aan een maatje en doen zij mee aan vele cursussen gericht op basisvaardigheden. Maatjestrajecten 
helpen statushouders hun netwerk te verbreden, hun taalniveau te verbeteren en er kan met maatjes 
gericht gewerkt worden aan activering. Het wekelijkse contact zorg voor een vertrouwensband en 
vanuit hier kan er maatwerk geleverd worden met de juiste persoonlijke aandacht en aanpak. Het 
maatjestraject wordt versterkt door deelname aan aanvullende activiteiten, zoals conversatielessen, 
computerlessen en financiële administratie lessen. Verder kunnen deelnemers gebruikmaken van 
het spreekuur waar zij met moeilijke brieven en administratieve zaken terechtkunnen. Het ‘Samen 
Actief‘-traject is bedoeld om de boel op orde te krijgen, de eerste stappen te zetten naar participatie 
en mensen weer in hun kracht te zetten. Het is een veilige plek waar deelnemers kunnen oefenen en 
stapsgewijs onderdeel worden van de stad. 
    
Verloop van de activiteiten
In 2020 hebben wij 86 maatjes gekoppeld aan een individuele statushouder of een statushoudergezin. 
De koppeling bestaat uit een kennismakingsgesprek waarin met de statushouders wordt bepaald 
welke doelen zij hebben en aan welke leefdomeinen binnen de Competentie-matrix zij willen werken 
met hun vrijwilliger. Deze afspraken worden vastgelegd in de mindmap. Het contact tussen de 
maatjes is afgelopen jaar heel erg  beïnvloed door de maatregelen rondom het coronavirus; het 
contact heeft gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk online plaatsgevonden. Online contact vond alleen 
plaats wanneer de deelnemer over voldoende digitale vaardigheden beschikte. Wij zijn enorm trots 
op het feit dat onze maatjes ondanks de wisselende omstandigheden zoveel mogelijk in contact zijn 
gebleven met hun maatje en actief bleven werken aan de gestelde doelen en aan de taalontwikkeling 
van de deelnemers. 

Wij hebben veel aanmeldingen gekregen van nieuwe vrijwilligers en stagiairs. Om te kunnen starten 
met hun vrijwilligerswerk, hebben zij allemaal de nodige trainingen gevolgd. Om hen goed te kunnen 
begeleiden bij het online werken, hebben we bovendien extra intervisies georganiseerd. Naast de 
reguliere vrijwilligers, hebben tijdens de lockdown 25 extra vrijwilligers zich ingezet als maatje ‘light’. 
Dit waren vrijwilligers die deelnemers hebben geholpen bij hun taalontwikkeling door het voeren van 
gesprekjes via Skype, door samen oefeningen te doen en een keer een wandeling te maken in het 
Nederlands. 

Voor wat betreft de aanvullende activiteiten, zoals de cursus financiële administratie, conversatielessen 
Nederlands en cursussen gericht op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, geldt dat we, ondanks 
het feit dat we op meerdere momenten onze fysieke trainingen moesten staken, onze voorgenomen 
doelen hebben behaald. Meerdere trainingen hebben we online gegeven en bovendien hebben 
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wij in samenwerking met veel nieuwe vrijwilligers en betrokken vakkrachten 18 taalcafés op A1- 
en A2-niveau georganiseerd. Verder hebben wij tijdens de lockdown het persoonlijke contact 
met deelnemers geïntensiveerd en hebben de contactpersonen regelmatig telefoongesprekken, 
videobelletjes en bezoeken bij de voordeur gehad met de meest kwetsbare deelnemers, zodat wij 
een vinger aan de pols konden houden. 

Als laatste hebben wij de lockdown goed gebruikt om nieuwe methodes te ontwikkelen, nieuwe 
cursussen te schrijven, uitgebreide evaluaties te doen met taaldocenten en om focusgroepen te 
organiseren met deelnemers. Dit heeft ons veel inzichten gegeven over hoe wij in 2021 ons werk nog 
beter kunnen doen.
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2.1.3. Samen aan de Slag 

6

12

RESULTATEN
Samen aan de Slag
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35
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45

Engelse
bijles

Taalles
niveau B1

Taalles
niveau B2

Online
taalcafés

Individuele
taalcoaching

29 Deelnemers aan 
Toekomsttrainingen

21

7

24

19

51

Schrijven
toekomstplan

A1 taalniveau

Soft skills

Presentatie skills

CV maken

25 Statushouders namen deel
aan digitale koffiemomenten

Statushouders werden
begeleid door een werkcoach

Statushouders werden
begeleid door een studiecoach

0 5 10 15 20 25

Betaald werk
Een stage

Leerwerkplek
Studie

BBL-opleiding
Vrijwilligerswerk

Statushouders stroomden uit naar:
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Doelstellingen & activiteiten
Deelnemers met minimaal A2-taalniveau en die klaar zijn om stappen te zetten richting (vrijwilligers)
werk of studie gaan van start in het traject ‘Samen aan de Slag’. Statushouders kunnen een grote 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt of het Nederlandse onderwijs, o.a. vanwege het gebrek aan 
bepaalde vaardigheden, kennis, zelfvertrouwen en begrip van de werkcultuur. Binnen dit traject 
ondersteunen wij deelnemers bij het ontwikkelen van de soft en hard skills die nodig zijn om in 
Nederland aan de slag te kunnen. In het traject is er extra aandacht voor taal (Nederlands en Engels), 
examentraining, vakinhoudelijke kennis, computervaardigheden en empowerment. Het doel is om 
deelnemers arbeids- en studiefit te maken. Ook zetten wij in op persoonlijke begeleiding waarin 
het individuele doel en persoonlijke knelpunten van de deelnemer centraal staan. Gedurende het 
traject en na afronding ondersteunen wij deelnemers bij het inschrijven bij een studie of het vinden 
van betaald of onbetaald werk of een leerwerktraject. Centraal staat ook de ontwikkeling van een 
professioneel en sociaal netwerk rondom de deelnemer door middel van ontmoeting met andere 
werkzoekenden, werkgevers en professionals. 

Verloop van de activiteiten
Naast de uitvoering van het traject, hebben we in 2020 ‘Samen aan de Slag’ ook verder ontwikkeld 
naargelang de (nieuwe) behoeften van de doelgroep, uitkomsten van de focusgroepen met oud-
cursisten en evaluaties met de betrokken docenten en vakkrachten. De Toekomsttraining, de 
start van dit traject,  is uitgebreid met meer aandacht voor oefenen in de praktijk. Tevens is er een 
randprogramma ontwikkeld met verdiepende masterclasses gericht op de ontwikkeling van  soft 
skills. Bovendien hebben we meer aandacht besteed aan de individuele context van elke deelnemer. 
Zo krijgen alle deelnemers individuele coaching gericht op het uitvoeren van hun Toekomstplan. 

Tenslotte hebben wij ook een aparte toekomsttraining ontwikkeld, specifiek gericht op deelnemers 
met een lager taalniveau en andere uitstroommogelijkheden. Dit deden wij in samenwerking 
met Stichting Awet. De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige en bevat dezelfde 
thema’s als de reguliere Toekomsttraining, maar is gericht op het vinden van zinvolle dagbesteding 
in bijvoorbeeld de vorm van vrijwilligerswerk. De training wordt gegeven in zowel de taal van de 
deelnemers als het Nederlands. Na de training worden de deelnemers gekoppeld aan vrijwilligers 
die samen met hen op zoek gaan naar passende dagbesteding. Hiermee is het traject ‘Samen aan de 
Slag’ ook geschikt geworden voor deelnemers met een lager taalniveau dan A2.

Aanvullend hebben wij deelnemers diverse cursussen aangeboden die hen voorbereiden op studie 
en/of werk, zoals taallessen op B1 en B2-niveau, Engelse taallessen, IELTS examentraining en diverse 
vakspecifieke workshops om het gat naar de arbeidsmarkt te dichten. Deze lessen hebben online 
plaatsgevonden. Ook zijn er tientallen online taalcafés gestart tijdens de lockdown. Als laatste werkten 
we met deelnemers aan hun zichtbaarheid in het netwerk en aan individuele netwerkvergroting. 
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Hiertoe hebben wij samenwerkingen gerealiseerd met werkgevers als KPMG die masterclasses 
verzorgden, o.a. op het vlak van cv maken en solliciteren. Ook organiseerden wij koffiedates met 
andere professionals uit het werkveld en werkbezoeken, o.a. met Rabobank. De maatregelen rondom 
het coronavirus hebben aanzienlijke gevolgen gehad voor de activiteiten gericht op netwerken, 
fysieke trainingen en voorlichtingen aan werkgevers. We hebben zoveel mogelijk activiteiten online 
voortgezet, door bijvoorbeeld online coaching en koffiemomentjes te organiseren.

Een belangrijk hoogtepunt was de start van ons opleidingsprogramma tot basisprogrammeur in 
samenwerking met de organisatie Code Matrix. Wij konden het programma geheel online aanbieden 
en hierdoor hebben wij aan 25 deelnemers 3 losse modules kunnen aanbieden gericht op front-
end development, REACT en back-end development. Dit intensieve traject werd afgesloten met 
een  praktijkworkshop bij Het Lab. Van de 25 unieke deelnemers hebben 15 deelnemers het gehele 
programma van 3 modules doorlopen. Het programma is uitvoerig geëvalueerd met deelnemers en 
vakkrachten, en krijgt een vervolg in 2021. 
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2.1.3.1. Onderdeel van ‘Samen aan de Slag’: Support after Match

Na de zomer zijn we gestart met het project Support after Match, gericht op het ondersteunen van (jonge) 
statushouders bij hun eerste werkervaring in Nederland; na de match dus. We werken hierbij actief 
samen met de sociale onderneming Talentstatus. Eigenaar Manar Aburshaid is ervaringsdeskundige 
en werkt bij de begeleiding van de jonge statushouders samen met uiteenlopende partners. Doel 
van het programmaonderdeel Support after Match is om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en 
oplossingen van jonge nieuwkomers bij hun eerste (bij)baan of stage. Met de nieuwe inzichten willen 
we de activiteiten op het gebied van arbeidsparticipatie doorontwikkelen.

Door de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt, o.a. als gevolg van de crisis rondom het 
coronavirus, konden minder jongeren een start maken op de arbeidsmarkt. Hierdoor moesten wij 
extra aandacht besteden aan de werving. We hebben er dan ook voor gekozen om de focus van dit 
programmaonderdeel te verleggen van de directe ondersteuning van statushouders bij hun eerste 
werkervaring naar de inventarisatie van hun ervaringen. Op die manier konden we ook zonder 
directe hulpvraag inzicht krijgen in de problematiek en van daaruit waar nodig alsnog praktische 
ondersteuning bieden. Het project loopt nog tot in de zomer van 2021.  
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2.1.3.2 Samen Ondernemen 

RESULTATEN
Samen Ondernemen

2

2

2

1

2

Fulltime ondernemen met
financiering

Deeltijd ondernemen

Werk in branche

Onderweg naar fulltime
ondernemen met financiering

Beroepsstudie

9
Statushouders zijn

uitgestroomd

Door deelname aan dit project:

• 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.

25 Statushouders namen
deel aan het project 
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Doelstellingen & activiteiten
Vanuit het traject ‘Samen aan de Slag’ kwamen de afgelopen jaren regelmatig signalen dat een groep 
statushouders de ambitie en droom heeft om een eigen onderneming te starten. De kennis en expertise 
om specifiek statushouders die alleen Nederlands spreken en meer praktische ondernemingen willen 
starten, ontbrak echter nog. Ook ervaarden wij dat startende ondernemers vaak meer hulpvragen 
hadden dan alleen rondom de start van een onderneming en dat zij dus baat zouden hebben bij 
een meer integrale aanpak. Om deze reden hebben wij het traject ‘Samen Ondernemen’ ontwikkeld 
samen met BeLink Academy. Zo kunnen wij, naast toeleiding naar opleiding, vrijwilligerswerk en 
regulier betaald werk, ook ondersteuning bij ondernemerschap bieden. Tijdens dit traject worden 
statushouders getraind en begeleid bij het schrijven van een ondernemingsplan, met bijbehorend 
business model. Ook worden zij ondersteund bij het verbeteren van hun netwerkvaardigheden 
en werden zij vervolgens gecoacht tijdens de eerste fase van hun onderneming. Na afloop van het 
traject hebben de deelnemers een ondernemingsplan en beschikken ze over de vaardigheden om 
een onderneming te starten. Ze zijn ‘ondernemersfit’.    

Verloop van de activiteiten
In 2019 is een eerste groep gestart met de pilot ‘Samen Ondernemen’. Uit 31 aanmeldingen hebben 
wij 11 ondernemingsideeën van 13 ondernemers geselecteerd. Met iedere aangemelde statushouder 
hebben we tijdens een uitgebreide kennismaking hun ambities besproken. Na een kick-off zijn 
vervolgens de trainingen van start gegaan die doorliepen in 2020. Tijdens het traject werden de 
deelnemers gecoacht en zijn zij begeleid bij het schrijven van een ondernemingsplan. Met het oog op 
financiering van de onderneming stonden netwerkopbouw, communicatie, de juridische grondslag 
en de administratieve context van ondernemerschap centraal. Er werd ingegaan op Nederlandse 
wet- en regelgeving, maar ook op de Nederlandse bedrijfs- en ondernemerscultuur. Na de trainingen 
hebben de deelnemers hun plan gepitcht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), en op basis 
van het adviesrapport dat ze ontvingen, hebben zij hun plan aangescherpt tot een ondernemingsplan 
en deze ingediend bij RBZ. Gedurende dit traject hadden de deelnemers een vast contactpersoon 
die hen  ondersteude bij de randvoorwaarden van een succesvolle onderneming, zoals verdere 
verbetering van de Nederlandse taal en opbouw van een sociaal-maatschappelijk netwerk.

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus heeft een aantal deelnemers zijn/haar 
ondernemersdroom al dan niet tijdelijk in de koelkast moeten zetten of deze moeten aanpassen 
naar de nieuwe situatie. Ook konden de fysieke trainingen niet plaatsvinden; de trainingen en de 
begeleiding zijn online voortgezet. 
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Na een uitgebreide evaluatie met betrokken partijen is het programma voor 2021 aangepast, 
uitgebreid en zijn wij nieuwe samenwerkingen aangegaan. We willen ‘Samen Ondernemen’ zoveel 
mogelijk vormgeven met partijen die vanuit hun expertisegebied passend zijn. Verder hebben we 
ervoor gekozen om het projectontwerp, het aanmeldproces, het projectmanagement en de organisatie 
van bijeenkomsten en masterclasses zelf te blijven doen en zetten we vakkrachten/docenten en 
deskundige partijen alleen nog in op specifieke onderdelen van de Toekomsttraining Ondernemen, 
de soft skills, het schrijven en beoordelen van de ondernemingsplannen en de coaching.
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2.1.4.  Activiteiten gericht op kinderen & gezinnen 

RESULTATEN
Activiteiten gericht op 
Kinderen & Gezinnen

45

41

35

15
Begeleiding door
gezinsmaatje

Taalondersteuning met
VoorleesExpress

Taalondersteuning
door taalcoaching

Onderwijs-
ondersteuning

Kinderen in dit project

136
kinderen bereikt

79
Deelnemers aan 

recreatieve activiteiten

Inhoudelijke resultaten:
• 15 kinderen zijn ondersteund bij alle basisschoolvakken van groep 3 t/m 8. Hierdoor kregen zij meer zelfvertrouwen en verbeterden hun resultaten.
• 35 kinderen zijn ondersteund in taal, begrijpend lezen, spelling en woordenschat (groep 3 t/m 8). Hierdoor kregen zij meer zelfvertrouwen en verbeterden hun

resultaten.
• De ouders zijn meegenomen in het leerproces van hun kind en de ouderbetrokkenheid op school.
• De kinderen maakten plezier tijdens creatieve, sociale en sportactiviteiten, konden zich ontspannen, maakten vriendjes en konden hun talenten ontwikkelen.
• De kinderen leerden een krant schrijven en leerden journalistieke vaardigheden tijdens de Journalistiek workshop.

20
14

10
10
10

7
7

5
4
4
4
4

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Online Kersteditie met Kunsthal
Summerschool (10 lessen)

Dansles Memotion
Workshop journalistiek

Zomerfeest SKVR
Dansworkshop augustus

Fotografieworkshop
Voorlees- en dansmiddag

Quiz via Skype
Sport work-out

Virtuele knutselactiviteiten
Voorlezen via Skype

Creatieve workshop 'Mondriaan'



29

JAARVERSLAG 2020

Doelstellingen & activiteiten
Voor kinderen en gezinnen organiseren wij activiteiten gericht op het aanleren van vaardigheden, 
talentontwikkeling. Ook het vergroten van zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn 
belangrijke aandachtspunten. We bekijken per gezin en per kind wat de hulpvraag is en aan de 
hand daarvan bepalen we of het kind/gezin aan één of meerdere activiteiten zal deelnemen. Zo 
organiseren wij binnen dit onderdeel educatieve ondersteuning voor kinderen in de vorm van bijles 
door een Pabo-student of (oud) docent en taalondersteuning in samenwerking met VoorleesExpress 
Rotterdam (zie hoofdstuk 2.2.1.). Tenslotte bieden we ook taalcoaching aan kinderen van 8 t/m 16 
jaar. 

Ook zetten wij gezinsmaatjes in, die tijdens de thema-avonden opvoedondersteuning en intercultureel 
opvoeden worden getraind in het begeleiden van gezinnen bij diverse onderwerpen en situaties. 
Vragen die tijdens de thema-avonden aan bod komen, zijn: hoe ga je om met situaties in je gezin die 
anders zijn dan hoe we dingen in Nederland doen? Hoe maak je moeilijke onderwerpen bespreekbaar? 

Als laatste hebben we diverse sociale activiteiten georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Het 
gaat hierbij om zowel activiteiten waar plezier en contact centraal staan als een maandelijkse activiteit 
met educatieve inslag. In verschillende Rotterdamse wijken hebben we hiervoor samengewerkt met 
welzijns- en wijkorganisaties.

Verloop van de activiteiten
Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus, hebben we veel van onze activiteiten in 
aangepaste vorm kunnen uitvoeren. Dankzij onze campagne ‘Heel Rotterdam helpt een handje mee’ 
(zie hoofdstuk 2.3.3.) kregen we heel veel nieuwe vrijwilligersaanmeldingen. Dankzij de vele nieuwe 
vrijwilligers en de Social Work stagiairs konden we in plaats van de voorgenomen 10 bijleskoppels, 
wel liefst 50 koppels tot stand brengen die online activiteiten met de kinderen ondernamen om o.a. 
de Nederlandse taal te oefenen. In samenwerking met de VoorleesExpress zijn tijdens de lockdown 
boeken en cadeautjes langsgebracht bij alle gezinnen. Tevens zijn veel gezinnen voorzien van laptops 
en tablets zodat de kinderen online onderwijs konden volgen.

Ook de sociale activiteiten vonden deels online plaats. In februari is er nog een danstraining 
georganiseerd door dansschool ‘Memotion’ en vond er een kledingmarkt plaats voor alle 
gezinnen van SDS. Na de lockdown hebben wij nog meer activiteiten georganiseerd zoals een 
fotografieworkshop, summerschool gericht op talentontwikkeling, een voorlees- en dansmiddag 
en de kinderjournalistiekworkshop. Verder was er een creatieve activiteit ‘de Mondriaanactiviteit’ 
waarbij kinderen een Mondriaankunstwerk konden maken, en de online kersteditie bij de Kunsthal. 
Tijdens de lockdown is er veel online georganiseerd zoals een quiz, voorlezen, sporten, knutselen en 
huiswerkbegeleiding via Skype en WhatsApp. 
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Daarnaast is Mano sinds september 2020 erkend door het SBB als leerbedrijf voor MBO-studenten. 
6 stagiairs Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers hebben zich toen aangemeld voor een stage 
bij de kinderactiviteiten. Zij begeleiden per persoon 2-4 kinderen als voorlezer of als bijlesdocent. 
Tweewekelijks vindt er intervisie plaats met deze stagiaires. De 6 stagiaires vormen ‘de denktank’ van 
de kinderactiviteiten. Zij komen samen met een professional van de stichting om te sparren over de 
invulling van o.a. de (online) bijlesontmoetingen, coöperatieve werkvormen en ouderbetrokkenheid. 
De motivatie en ontwikkeling van kinderen staat hierbij centraal en omdat de stagiaires hier veel 
kennis van hebben ontwikkelen zij gezamenlijk de training ’Motivatie en ontwikkeling van kinderen 
van 0-12 jaar met bijbehorende leermiddelen’. Deze training wordt ingezet om de vrijwilligers 
zonder onderwijs- of pedagogische ervaring te ondersteunen bij het invullen van de taalcoach- en 
bijlesontmoetingen.

Belangrijk zijn ook de trainingen voor vrijwilligers die wij hebben georganiseerd, zoals over educatieve 
ondersteuning voor vrijwilligers met en zonder onderwijsachtergrond, interculturele communicatie, 
onderwijsachterstand, de basistraining en tweewekelijkse intervisies. Voor de vrijwilligers hebben 
we in februari een fysieke evaluatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij pabo-studenten en 
kindertaalcoaches hun ervaringen konden delen over de gezinnen die zij begeleidden. De tweede 
evaluatiebijeenkomst vond online plaats. Hieraan hebben eveneens zowel vrijwilligers met als zonder 
onderwijs- en pedagogiekachtergrond deelgenomen. 
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2.1.5. Samen Veerkrachtig, activiteiten gericht op vrouwen en psy-
chosociale problematiek

RESULTATEN
Samen Veerkrachtig, PSP & 
Activiteiten voor vrouwen

Bereik Samen Veerkrachtig

• Een training Vroegsignalering en doorverwijzing bij psychosociale problematiek georganiseerd.
• Trainingen Maatschappelijke begeleiding, psychosociale problematiek en interculturele communicatie georganiseerd.
• Handleidingen over arbeidsparticipatie van vrouwen, huiselijk geweld bij de Eritrese doelgroep en middelengebruik onder

Eritreeërs uitgebracht.

Voor medewerkers, vrijwilligers en stagiairs hebben wij:

Inhoudelijke resultaten:
• Vermindering van psychische druk en stress.
• Meer intercultureel besef bij het team, ervaringsdeskundigen en deelnemers.
• Minder culturele miscommunicatie.
• Meer kennis over thema’s als arbeidsparticipatie, opvoeding en gezondheid.
• Vrouwen zijn geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd.
• Vrouwen hebben hun sociale netwerk vergroot.
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Doelstellingen & activiteiten
Dit programmaonderdeel is gericht op het versterken van de sociaal-emotionele veerkracht van 
deelnemers waarin met name aandacht is voor emancipatie, psycho-educatie, stressverlichting, 
doorverwijzing en interculturele communicatie. Het is een belangrijk onderdeel die de ‘zachte’ 
randvoorwaarden van participatie en meedoen (verder) ontwikkelt en verdiept. Binnen het 
onderdeel worden essentiële culturele bruggen geslagen en wordt culturele miscommunicatie 
belicht en besproken. Verder worden moeilijke onderwerpen zoals psychische problematiek, 
opvoedvraagstukken en relationele uitdagingen aangeraakt en besproken in een veilige setting. 
Veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie staan centraal in dit onderdeel waarin de persoonlijke 
context en achtergrond van de deelnemer in het middelpunt staan. In 2020 is een vrouwenprogramma 
met diverse creatieve workshops, thematische bijeenkomsten en spreekvaardigheidsgroepen 
ontwikkeld samen met een genderexpert en vrouwelijke rolmodellen, waarin het samenkomen van 
vrouwelijke statushouders in een veilige setting, activatie en informatie centraal staan. Verder heeft 
de aanpak op psychosociale problematiek een flinke verdiepingsslag gemaakt en is het onderdeel 
gericht op veerkracht verder uitgebreid.

Verloop van de activiteiten
Via diverse workshops, thematische bijeenkomsten, trainingen en taalvaardigheidslessen hebben we 
ingezet op verdere participatie en empowerment van vrouwelijke statushouders binnen het project. 
Tijdens de lockdown in het voorjaar werden er veel online activiteiten georganiseerd. Zo hebben 
we de workshop voor vrouwen digitaal voortgezet, zoals een online zumba-les, een sieradendoos 
versieren, een chocoladecake of appelkoekjes bakken in je eigen keuken.  

In 2020 hebben wij veel signalen van huiselijk geweld, eenzaamheid, opvoedproblematiek, 
relatieproblematiek en echtscheiding binnenkregen vanuit onze caseloadbegeleiders. Wij 
hebben daarom tijdens de lockdown diverse (online) workshops en praatgroepen georganiseerd. 
Belangrijke thema’s waren echtscheiding, stress onder alleenstaande moeders, eenzaamheid en 
huiswerkbegeleiding. Ook konden Nederlandse en statushoudermoeders hun ervaringen in tijden 
van lockdown uitwisselen, praatten Syrische vrouwen en moeders over het huwelijk, emancipatie, 
participatie en moederschap, en waren er praatgroepen voor Eritrese en Arabische vaders om te 
praten over de uitdagingen van relaties in Nederland, communicatie in Nederland, mannelijkheid en 
vaderschap/opvoeding. 

Het projectteam heeft trainingen over oplossingsgericht werken en intercultureel en gendersensitief 
opvoeden gevolgd om zich te specialiseren in de begeleiding van statushouders. Ook hebben 
diverse teamleden meegedaan aan expertisemiddagen, kennisateliers en meedenkdagen, zoals met 
betrekking tot het werken met mannen en jongens, racisme en discriminatie. Binnen dit onderdeel 
hebben wij ook de persoonlijke begeleiding verdiept op het gebied van relatie- en opvoedproblematiek 
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door samenwerking met Avant Sanare (pedagoog aan huis) en een systeemtherapeut. Daarnaast 
begeleidden de caseloadmedewerkers diverse gescheiden ouders, dakloze gescheiden vaders en 
moeders en echtparen die al in of bijna in scheiding liggen bij het vinden van de juiste juridische, 
therapeutische en maatschappelijke ondersteuning. 

Als gevolg van het coronavirus, werd psychosociale problematiek extra zichtbaar. Wij hebben 
daarom  tijdens de lockdown het persoonlijke contact met kwetsbare deelnemers geïntensiveerd. 
Ook hebben bovenstaande praatgroepen een belangrijke rol gespeeld. Verder hebben wij in 
samenwerking met Co-team en een Syrische psychologe een laagdrempelig spreekuur georganiseerd 
waar deelnemers (fysiek en online) laagdrempelig voor maximaal 4 afspraken in gesprek konden met 
een psycholoog. Voor sommige deelnemers was dit afdoende en voor andere was dit de springplank 
naar de GGZ. Ook hebben wij in samenwerking met Avant Sanare een training georganiseerd over 
stress, is in samenwerking met Indigo een Mindspring training gestart en heeft onder leiding van 
een ervaringsdeskundige van Stichting Awet een training plaatsgevonden die gericht was op psycho-
educatie voor de Eritrese doelgroep We hebben inmiddels een nauwe band met Arq, Centrum ’40-
45 en Co-Team, die wij geregeld advies vragen en casussen voorleggen. Ook is de samenwerking 
met andere partijen in de stad versterkt waardoor doorverwijzing en overdracht sneller en warmer 
plaatsvindt. Als laatste hebben wij in 2020 de eerste stappen gezet om een Raad van Advies op 
het gebied van psychosociale problematiek op te zetten voor Stichting Mano. De eerste leden zijn 
benaderd, het raamwerk van de Raad is omschreven en de vacature is opgesteld.
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2.1.6. Inzet ervaringsdeskundigheid 

RESULTATEN
Inzet Ervaringsdeskundigheid

23

8

Deelnemers zijn geworven en 
geselecteerd voor het
opleidingsprogramma

Ervaringsdeskundigen hebben
de pilot van het 
opleidingsprogramma afgerond

Inhoudelijke resultaten:

• Ervaringsdeskundigen hebben meer zelfvertrouwen dankzij de aangeleerde vaardigheden en soft skills.

• Ervaringsdeskundigen kunnen zichzelf presenteren, weten hoe ze hun ervaringsverhaal kunnen inzetten tijdens 
maatschappelijke 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 diverse ervaringsverhalen gepubliceerd. Ook hebben twee van onze ervaringsdeskundigen, Lubana en Asrat, in het 
magazine ‘Werk’ gestaan .

• Ervaringsdeskundigen waren aanwezig bij diverse conferenties, kennisateliers, gesprekken en meepraatmomenten bij de 
Gemeente.

• Het professionele netwerk van de ervaringsdeskundigen is uitgebreid, waardoor de mogelijkheden om in het 
maatschappelijk veld aan het werk te gaan zijn toegenomen.

• Dankzij de dagelijkse inzet van de getrainde ervaringsdeskundigen is de ondersteuning van deelnemers enorm verbeterd.
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Doelstellingen & activiteiten
Sinds de start van SamenDoorSamen zetten wij binnen alle onderdelen van het project 
ervaringsdeskundigen in. De inzet van ervaringsdeskundigen zorgt voor meer impact van 
onze activiteiten en meer begrip en herkenning bij de deelnemers. Sinds 2019 bieden wij een 
opleidingsprogramma aan waarin wij nieuwe ervaringsdeskundigen opleiden, waarna zij aan de slag 
kunnen bij SamenDoorSamen, andere welzijnsorganisaties, de overheid of zelfs kunnen doorstromen 
naar een opleiding als social worker. Ook streven we naar een betere en duurzamere inzet van 
ervaringsdeskundigen in het project en team. Uiteindelijk wordt er een ecosysteem ontwikkeld waarbij 
deelnemers na uitstroom zelf een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en participatie van 
nieuwe statushouders. Tevens zijn ervaringsdeskundigen belangrijke ambassadeurs van ons project 
en van de doelgroep. Zij creëren draagvlak in de stad en delen hun expertise en kennis met andere 
organisaties en de gemeente.

Het programma bestaat uit diverse trainingen, o.a. over het belang en de inzet van ervaringsverhalen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, maatschappelijke begeleiding, trainerschap, leiderschap, lobby, 
mediatraining en bewustwording.
     
Verloop van de activiteiten 
Al in 2019 zijn wij gestart met het programma en de eerste groep ervaringsdeskundigen. Deze 
groep, bestaande uit 8 ervaringsdeskundigen, heeft een uitgebreid programma doorlopen tot 
eind maart 2020. Uiteindelijk zijn helaas de laatste 3 trainingen naar een later moment in het jaar 
verplaatst, waardoor de groep een uitgesteld en online einde van het programma heeft gehad. 
Dit was teleurstellend na het harde werken van de groep. Gelukkig is het grootste deel van de 
ervaringsdeskundigen werkzaam bij Mano en is één ervaringsdeskundige aan de slag gegaan bij de 
Gemeente Rotterdam, dus komen wij hen en zij elkaar nog vaak tegen. 

Verder zijn de ervaringsdeskundigen dit jaar regelmatig uitgenodigd en aanwezig geweest op 
conferenties, kennisateliers en bij ontwerpsessies van de Gemeente. Er zijn ervaringsverhalen 
en interviews gepubliceerd in de media en verspreid via sociale kanalen. Ook hebben 
ervaringsdeskundigen gevraagd en ongevraagd onze organisatie geadviseerd voor wat betreft de 
dienstverlening en activiteiten. De getrainde ervaringsdeskundigen zijn diverse malen ingezet om 
de doelgroep in te lichten over maatregelen omtrent het coronavirus, online praatgroepen te leiden 
en zij worden continu ingezet voor begeleiding van deelnemers. Wij zijn erg trots op de rol die 
ervaringsdeskundigen inmiddels hebben in onze dagelijkse werkzaamheden met de doelgroep. Ze 
zijn niet meer weg te denken!

Het opleidingsprogramma is met een selectie van deze groep uitgebreid besproken en geëvalueerd. 
Ook heeft een afstudeerstudent een uitgebreid onderzoek gedaan naar het programma, de wensen 
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en behoeften van nieuwe ervaringsdeskundigen en lessen geleerd uit andere disciplines die langer 
gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid. Vervolgens is één van de ervaringsdeskundigen 
ook gaan werken bij het team dat werkt aan het opleidingsprogramma. Naar aanleiding van 
de evaluatie, onze eigen ervaringen, het onderzoek en gesprekken met andere organisaties en 
ervaringsdeskundigen, is het programma aanzienlijk uitgebreid en intensiever geworden. Ook is 
persoonlijke begeleiding van de studenten toegevoegd aan het programma en is het team uitgebreid 
met nog een ervaringsdeskundige trainer. Het opleidingsprogramma sluit hierdoor nog beter aan bij 
de behoeften van onze organisatie, deelnemers en de ervaringsdeskundigen. Ook is het programma 
en de handleiding ‘Werken met ervaringsdeskundigen’ beschikbaar voor andere organisaties. 

Eind 2020 zijn wij met de werving en selectie gestart van de nieuwe groep ervaringsdeskundigen. Op 
de vacature hebben wij tientallen reacties gehad, voor een groot deel bestaande uit ex-deelnemers, 
en uiteindelijk hebben wij 22 nieuwe ervaringsdeskundigen geselecteerd met Syrische, Palestijnse, 
Marokkaanse, Jemenitische, Eritrese en Somalische afkomst. Op 17 december hebben we online de 
start van het programma gevierd met een kick-off programma vol kennismaking en informatie. De 
groep zal doorlopen tot eind 2021. 

Zoals bij alles dit jaar zijn de maatregelen rondom het coronavirus van invloed geweest op dit 
programma. De evaluatie, verdere ontwikkeling en start van het nieuwe programma heeft aanzienlijke 
vertraging opgelopen en is 5 maanden later dan gepland gestart. 
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2.1.7. Sociale Activiteiten en Ontmoeting 

RESULTATEN
Sociale & Ontmoetingsactiviteiten

570
Deelnemers aan 

activiteiten

281
Eenmalige (sport/

ontspannings) 
activiteiten

Inhoudelijke resultaten:

• Deelnemers hebben meer kennis over de Rotterdamse en Nederlandse cultuur.
• Deelnemers hebben nieuwe contacten opgedaan, zowel met statushouders als met andere Rotterdammers.
• Deelnemers hebben belangrijke plekken in de stad bezocht.
• Deelnemers konden netwerken of problemen waar ze tegenaan lopen bespreken; zij ontwikkelden een sociaal vangnet.
• De deelnemers konden zich even ontspannen.
• Vooral tijdens de periode waarin mensen nauwelijks hun huis uit kwamen was het sociale contact van groot belang om isolatie

en problemen als depressie en somberheid te voorkomen of te verminderen.
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Doelstellingen & activiteiten
Ontmoeting, draagvlak, het leggen van bestendige contacten en het vergroten van het netwerk 
spelen binnen al onze activiteiten een grote rol. Hier gaat het niet alleen om een ontmoeting tussen 
de statushouders en vrijwilligers, maar ook ontmoeting met andere Rotterdammers, organisaties 
en onze mooie stad. Om dit te bereiken organiseren wij aparte activiteiten die specifiek gericht zijn 
op het ontmoeten van nieuwe mensen, het leggen van contact en de stad en het verkennen van de 
stad. Het gaat hierbij om sociale excursies voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers naar bekende en 
onbekende plekken in de stad en de draagvlakkrant De Nieuwe Rotterdammert. Door de maatregelen 
omtrent het coronavirus zijn hier ook vele online activiteiten aan toegevoegd!

Verloop van de activiteiten
Gelukkig hebben wij in 2020 een vliegende start gemaakt met veel sociale activiteiten en excursies, 
nog voor de start van de lockdown in maart. Er waren bezoeken aan De Doelen, De Kunsthal en 
de Laurenskerk. Dit gebeurde in groepsverband en zowel nieuwe als oude Rotterdammers deden 
hieraan mee. Begin van het jaar is ook de 5e editie van De Nieuwe Rotterdammert gelanceerd met 
als thema ‘Ondernemend zijn in Rotterdam’. 

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus hebben wij begin maart de activiteiten moeten 
aanpassen. Wij hebben een succesvolle campagne opgezet om nieuwe vrijwilligers te werven die 
digitale activiteiten konden opzetten en uitvoeren met statushouders. Hier kwamen zeer creatieve 
ideeën uit voort. Zo heeft een collega alle online platforms van musea, theater en dansgroepen 
uitgezocht en verspreid onder deelnemers, zijn er online bewegingsactiviteiten opgezet en is er een 
taaluitdaging gestart via WhatsApp waarin deelnemers elkaar wekelijks in het Nederlands uitdagen. 
Gelukkig hebben we tussen juni en december ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren, 
uiteraard in wat kleinere groepen en met voldoende afstand en meestal in de buitenlucht. Denk aan 
stadswandelingen, bezoek en rondvaart zeilschip de Eendracht, actieve middag in de Voedseltuin 
in samenwerking met de Rabobank, gezellig naar de bioscoop, een rondleiding door de Van Nelle 
Fabriek en een rondvaart met Spido. Gemiddeld werden er 2 à 3 activiteiten per maand georganiseerd 
met meestal tussen de 8 en 15 deelnemers. Verder hebben wij ook sportactiviteiten georganiseerd 
ter ontspanning en een barbecue in het park als vervanging van de evenementen. In november is 
de 6e editie van De Nieuwe Rotterdammert gelanceerd met als thema ‘Rotterdam overleeft Corona’. 
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Er zijn veel nieuwe samenwerkingen opgezet met diverse Rotterdamse organisaties, waaronder 
musea, pretparken en organisaties die sportevenementen organiseren. Dankzij het gebruik van de 
Rotterdampas en de goede samenwerking met diverse bekende en nieuwe partners die ons vrijkaarten 
of bijvoorbeeld een gratis rondleiding aanbieden, konden we de kosten voor de activiteiten relatief 
laag houden en tegelijkertijd toch een grote groep statushouders bereiken. 
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2.2. Taal & Thematiek 

2.2.1. VoorleesExpress Rotterdam

RESULTATEN
VoorleesExpress Rotterdam

280

227

45

Voorgelezen gezinnen

Vrijwillige voorlezers

Vrijwillige coördinatoren

Dit heeft geleid tot:

Inhoudelijke resultaten:

• De talige omgeving bij de gezinnen thuis is verrijkt. Concreet houdt dit in dat er meer boeken in huis zijn, de kinderen vaker
voorgelezen worden, kinderen meer zelf lezen en ouders vaker in gesprek gaan met hun kinderen.

• De digitale omgeving is bij een deel van de gezinnen thuis 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.
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Doelstellingen & activiteiten
VoorleesExpress Rotterdam is een laagdrempelig taalproject gericht op gezinnen met kinderen 
tussen 2 en 8 jaar, die te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand. De methode 
VoorleesExpress draagt ertoe bij dat een achterstand in de taalontwikkeling wordt voorkomen dan wel 
beperkt. Met de inzet van deze methodiek dragen we bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid 
in de stad Rotterdam. De methodiek bestaat eruit dat vrijwillige voorlezers gedurende 20 weken 
voorlezen binnen een gezinsomgeving waar de Nederlandse taal niet sterk genoeg aanwezig is. 
We stimuleren de taalontwikkeling door de kinderen en hun ouders bekend te maken met het 
voorleesritueel. Tijdens het traject streven we ernaar om met elk gezin minimaal één keer een bezoek 
te brengen aan de lokale bibliotheek, zodat we voor de kinderen een gratis bibliotheekabonnement 
kunnen afsluiten en het gezin bekend raakt met de faciliteiten van de bibliotheek. Ouderbetrokkenheid 
is een belangrijk thema binnen de VoorleesExpress. Gedurende het traject geven we ouders tips 
en handvatten om het voorlezen of andere taalstimulerende activiteiten na afronding van onze 
interventie zelf voort te zetten. Tenslotte bevorderen we ook maatschappelijke betrokkenheid en 
sociale integratie, door stadsgenoten met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te 
brengen.  
     
Verloop van de activiteiten
Dit jaar verliepen onze werkzaamheden anders als gevolg van het coronavirus. Waar ons project juist 
altijd erg persoonlijk was, moesten wij, de gezinnen en de vrijwilligers nu bijna alle werkzaamheden 
online uitvoeren. Zo vonden de intakegesprekken met gezinnen en vrijwilligers vanaf maart uitsluitend 
nog online plaats. De huisbezoeken door de voorlezers vonden tot dit najaar zoveel mogelijk fysiek 
plaats met inachtneming van de maatregelen, maar sinds de laatste lockdown in december vonden 
ook de voorleessessies uitsluitend nog digitaal plaats. 

De ervaringen met het digitaal voorlezen waren ontzettend uiteenlopend. Online voorlezen was 
voor sommige gezinnen en vrijwilligers geen probleem; het voorlezen werd gecombineerd met 
taalspelletjes en andere activiteiten. Voor andere vrijwilligers en gezinnen was het online voorlezen 
lastig. We hebben daarom veel extra tijd gestoken in het ondersteunen, loskoppelen en herstarten 
van matches. Toch zullen we ook na het coronavirus deze ontwikkeling doorzetten, bijvoorbeeld 
wanneer gezinnen op (lange) vakanties gaan of bij het bieden van nazorg. Het inzetten van digitale 
voorleesmogelijkheden heeft een vlucht genomen door het coronavirus, precies op hetzelfde moment 
dat uit verschillend onderzoek blijkt dat deze vorm juist goed past bij onze doelgroep. Tegelijkertijd 
doen we mee aan een groot onderzoek van de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam met 
als doel te onderzoeken hoe de ouderbetrokkenheid van deelnemende gezinnen onder andere door 
digitale voorleesmogelijkheden vergroot kan worden.
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Als gevolg van het coronavirus hadden we te maken met een hoge uitval van vrijwilligers. 
Tegelijkertijd konden studenten afgelopen jaar moeilijker stageplekken vinden door de crisis. Dit 
bood een uitkomst voor ons. Door veel tijd te steken in een persoonlijke benadering, veel tips door 
te sturen en regelmatig te bellen konden we uiteindelijk toch bij 280 gezinnen voorlezen. Ook zijn 
we dit jaar gestart met online intervisiebijeenkomsten waaraan alle voorlezers konden deelnemen 
en hebben we nieuwe trainingsfilmpjes ontwikkeld voor voorlezers over specifieke onderwerpen. 
We zijn blij dat, dankzij onze campagne ‘Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee’, zich vele nieuwe 
vrijwilligers hebben aangemeld en we persoonlijk leesstimuleringspakketten en kerstcadeaus langs 
hebben kunnen brengen bij meer dan 300 gezinnen. Daarnaast hebben we laptops langsgebracht bij 
gezinnen zonder digitale mogelijkheden (zie hoofdstuk 2.3.3.). 
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Bijzondere activiteit 
Op zondag 1 november organiseerden de gezamenlijke Rotterdamse Rotaryclubs in 
samenwerking met Bibliotheek Rotterdam het LetterFestival. Het doel van deze festivaleditie 
was om VoorleesExpress Rotterdam te helpen laaggeletterdheid te bestrijden. Vanwege het 
coronavirus was er maar beperkt plek voor deelnemers, daarom werd alles zo ingericht dat het 
festival online goed te volgen was. Via een donatieknop op de website konden alle deelnemers 
geld doneren aan de VoorleesExpress. Daarnaast konden deelnemers ook meedoen aan een 
potje Scrabble en een dictee geschreven door Abdelkader Benali. Uiteraard las een van de 
voorlezers van VoorleesExpress Rotterdam ook voor. In de zaal zelf zaten 18 kinderen mee te 
luisteren, tegelijk met 189 personen die via de website en de Facebookpagina van Bibliotheek 
Rotterdam deelnamen. Naar de scrabble en het dictee hebben in totaal 438 personen online 
meegekeken. 

De dag werd afgesloten met een grote verrassing: VoorleesExpress Rotterdam ontving de 
eenmalige Nora Schadee prijs. In 2019 overleed Rotarian Nora Schadee, jarenlang conservator 
bij het Historisch Museum Rotterdam. De maatschappelijke relevantie van taalbevordering 
was altijd haar bron van inspiratie. Ter nagedachtenis aan haar is besloten in haar naam een 
prijs uit te reiken aan een project dat zich in Rotterdam actief inzet voor leesvaardigheid. Wij 
zijn er trots op deze prijs te mogen ontvangen.
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2.2.2. Met Taal Op Orde 

RESULTATEN
Met Taal op Orde

49

11

9

Unieke deelnemers aan één of 
twee modules

Deelnemers zijn door een
budgetmaatje begeleid

Vrijwilligers hebben zich 
ingezet als docent

Inhoudelijke resultaten:

• De woordenschat van de deelnemers rondom het thema post en administratie is vergroot.
• Deelnemers zijn beter in staat te onderscheiden welke post zij moeten bewaren en welke post zij weg kunnen gooien en zijn 

beter in staat de post te lezen.
• Deelnemers weten dat zij met een belangrijke brief die zij niet begrijpen naar het MTOO spreekuur, de Vraagwijzer of een

buurthuis kunnen gaan.
• Deelnemers weten het verschil tussen vaste en variabele lasten.
• Deelnemers weten hoe zij hun rekeningen kunnen betalen via automatische incasso.
• Deelnemers weten hoe zij een DigiD kunnen aanmaken en gebruiken.
• Deelnemers weten hoe MijnOverheid werkt.
• Deelnemers kunnen zelf toeslagen aanvragen op Mijntoeslagen.nl.
• Deelnemers hebben inzicht in verschillende digitale programma’s van instanties als de Belastingdienst, de zorgverzekering, de 

bank en DUO.
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Doelstellingen & activiteiten
De cursus Met Taal op Orde is ontwikkeld voor Rotterdammers die weinig tot geen sociaal netwerk 
hebben, die beschikken over een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en die problemen 
ondervinden in het voeren van hun administratie en beheren van hun financiën. Het is een cursus 
waarbij de focus ligt op het vergroten van de woordenschat omtrent post en administratie om 
zo de financiële zelfredzaamheid van de cursisten te stimuleren. We hebben de cursus in 2020 
doorontwikkeld en deze bestaat nu uit 2 modulen: MTOO 1 en MTOO 2. Beide modules bestaan uit 
12 lessen. Bij de nieuwe module wordt verder ingegaan op communicatie met instanties en digitale 
vaardigheden. De lessen richten zich op instanties als de Belastingdienst, DUO, zorgverzekeringen 
en digitale communicatie met o.a. Mijn ING, Mijn Loket en DUO voor inburgeraars. Het cursusboek is 
gebaseerd op ervaringen uit het doorlopend spreekuur dat wij organiseren.

Verloop van de activiteiten
De activiteiten verliepen door het coronavirus natuurlijk anders dan gepland. We hebben tussen maart 
en juli geen cursussen kunnen organiseren en na de lockdown deden we dat in kleinere groepjes. 
Uiteindelijk hebben we toch 8 groepen kunnen organiseren, waaraan in totaal 49 unieke deelnemers 
deelnamen. Bijna alle deelnemers waren statushouders vanuit het programma SamenDoorSamen. 
Een groep hebben we samengesteld in samenwerking met de organisatie DOCK Charlois. Het betrof 
hier een groep Rotterdammers met financiële problemen.

Tijdens de eerste lockdown in maart is het spreekuur digitaal doorgegaan om deelnemers die post- 
en administratievragen hadden toch te kunnen begeleiden. Vanaf juni is het spreekuur weer fysiek 
georganiseerd. 

Via de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Rotterdam) en via de website 
Rotterdammers Voor Elkaar hebben we nieuwe budgetmaatjes geworven. Uiteindelijk hebben 11 
deelnemers gebruik gemaakt van een budgetmaatje die hen begeleidde met persoonlijke zaken. We 
hebben een online lezing gegeven aan 50 studenten van de opleiding Juridische Sociale Dienstverlening 
van de Hogeschool, waarbij ook een van de budgetmaatjes aanwezig was die over haar ervaringen 
bij stichting Mano vertelde.

Eind november hebben we een evaluatiebijeenkomst georganiseerd met de taaldocenten, met als 
resultaat dat we in 2021 een module voor zeer laaggeletterden/ analfabeten gaan ontwikkelen. 
Tenslotte hebben we ook een MTOO 2 cursus ontwikkeld specifiek gericht op jongeren die 
bijvoorbeeld willen studeren in Rotterdam, een kamer zoeken, een rekening moeten openen of een 
studentenzorgverzekering moeten afsluiten. 
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2.2.3. Samen Gezond

RESULTATEN
Samen Gezond

Deelnemers aan Samen Gezond

36Deelnemers aan online taalcafés
tijdens de lockdown 

met het thema Taal & Gezondheid

Inhoudelijke resultaten:

• Deelnemers hebben hun Nederlandse taalvaardigheden, met name hun spreekvaardigheid, verbeterd.
• Deelnemers hebben hun interactieve vaardigheden verbeterd, zoals het verkrijgen van informatie rondom gezondheid, en 

kunnen deze beter toepassen op hun eigen situatie.
• Deelnemers zijn geïnformeerd over het zorgsysteem in Nederland en in Rotterdam in het bijzonder.
• 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, waarmee we versterking van de sociale cohesie op wijkniveau

hebben kunnen realiseren.
• Met de inzet van taalvrijwilligers creëren we een grotere betrokkenheid van Rotterdammers voor de zelfredzaamheid van hun

stadsgenoten.

47 Deelnemers 
aan het project 



47

JAARVERSLAG 2020

Doelstellingen & activiteiten
Samen Gezond is een project gericht op taal en gezondheid, waarmee we de taal- en 
gezondheidsvaardigheden van laaggeletterde Rotterdammers willen verbeteren. Middels 
conversatielessen in groepsverband bouwen deelnemers vertrouwen op om Nederlands te spreken 
en verkrijgen ze meer kennis op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg. Deelnemers volgen 
2 modules van 10 weken: Gezonde Basis en Gezond Verder. Om de lesstof zo goed mogelijk te 
laten beklijven en om de deelnemers te stimuleren hun kennis om te zetten in gezonder gedrag, 
maken we in het programma een combinatie tussen taallessen en een beweegprogramma. Het 
taalonderdeel wordt gegeven door een duo bestaande uit een docent Nederlands als tweede taal 
en een taalvrijwilliger. Deelnemers leren in dit onderdeel de basisbegrippen over gezondheid en 
het lichaam. Tijdens het beweegonderdeel bewegen deelnemers elke les een half uur onder leiding 
van een sportcoach. Met alle deelnemers wordt een persoonlijk intakegesprek gevoerd, waarin ook 
een beginmeting wordt afgenomen. Ook wordt het taalniveau inzichtelijk gemaakt en gekeken naar 
de hulpvraag van de deelnemers. Nadat de deelnemer beide modules heeft doorlopen, plannen wij 
een 1-op-1 eindevaluatie in. We verwijzen actief door naar vervolgaanbod en geven extra tips op 
het gebied van taal en gezondheid. Deelnemers die de cursus met goed resultaat hebben afgerond 
ontvangen een certificaat.  

Verloop van de activiteiten
In het eerste half jaar startten 4 groepen met de module Gezond Verder. Deze groepen waren in 
het najaar van 2019 gestart met de eerste module, Gezonde Basis. Hierdoor waren in 2019 al een 
aantal lessen geleerd. Bijvoorbeeld over de locatie voor de intake, geschikte locaties voor de lessen 
in verband met voldoende beweegruimte en de inhoud van het lesmateriaal. Opmerkelijk was het 
niveauverschil binnen de groepen: sommige cursisten spraken weinig Nederlands, terwijl anderen 
aardig een gesprek konden voeren. Dit vergde extra differentiatie en creativiteit van de docenten en 
vrijwilligers. We hebben enthousiaste reacties op de cursus ontvangen, zowel van deelnemers, als van 
docenten en vrijwilligers. De combinatie van taalles en beweging wordt als een grote toegevoegde 
waarde gezien en er wordt aangegeven dat hier behoefte aan is. Ook de doorgaande leerlijn met 2 
modules wordt als zeer positief ervaren. Omdat de 4 groepen Gezond Verder begin januari waren 
gestart, waren deze zo goed als afgerond toen de lockdown in maart werd afgekondigd. Een aantal 
laatste lessen zijn verschoven. 
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Bijzondere actie 

Begin 2020 verscheen het boek ‘Pessimisme is voor losers’, van Joris Luyendijk en (de op 
22 december 2020 helaas overleden) Kees van Lede. In dit prikkelende boek schrijven 
journalist en schrijver Luyendijk en voormalig topman van AkzoNobel en oud-voorzitter van 
werkgeversorganisatie VNO Van Lede elkaar scherpzinnige brieven over het bedrijfsleven, de 
bonusgekte, Brexit en de media. Een verontrustende, maar tenslotte toch ook optimistische 
briefwisseling tussen 2 maatschappelijke sleutelfiguren over grote vraagstukken als macht, 
moraal en nieuwe wegen naar een eerlijker samenleving in Nederland. De auteurs hebben de 
opbrengsten van dit boek gedoneerd aan de bestrijding van laag- en ongeletterdheid. FondsDBL 
heeft deze gelden beheerd en verdubbeld en doneert in totaal een bedrag van € 50.000 aan 
de activiteiten van Stichting Mano, specifiek gericht op de ontwikkeling van taalvaardigheden 
en de bestrijding van laaggeletterdheid. Een prachtig initiatief en een geweldig bedrag waar 
Stichting Mano uiteraard ontzettend dankbaar voor is. Wij vinden het een grote eer dat onze 
stichting als begunstigde is aangemerkt en zijn de heren Luyendijk en Van Lede en FondsDBL 
dan ook zeer erkentelijk voor deze bijzondere ondersteuning. Met deze bijdrage worden wij in 
staat gesteld om in de komende jaren honderden deelnemers, jong en oud, te ondersteunen 
en kunnen wij onze strijd tegen laaggeletterdheid voortzetten. 
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RESULTATEN
De Opstap

40

9

Unieke deelnemers hebben een
traject succesvol afgerond

5

11

Taalvrijwilligers hebben een
docent ondersteund

Taalcoaches hebben 
deelnemers begeleid in hun 
persoonlijke taaldoelen

Docenten Nederlands als
tweede taal hebben lesgegeven

Inhoudelijke resultaten:

• 80% van de deelnemers heeft aangegeven te willen doorstromen naar een vervolgtraject.
• Volgens onze kennis- en inzichtmeting begrijpt 100% van de deelnemers beter waarom 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.
• Volgens onze taalmeting heeft 86% van de deelnemers vorderingen gemaakt met betrekking tot taalvaardigheden.

2.2.4. De Opstap     
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Doelstellingen & activiteiten
De Opstap is een taaltraject waarbij deelnemers met een taalniveau van ongeveer A1 werken aan de 
verbetering van de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven. Een traject duurt16 weken en 
richt zich op niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers. Tijdens deze 16 weken volgen deelnemers 
elke week taalles in een groep en krijgen zij begeleiding van een persoonlijke coach. Tijdens deze 
coachingsbijeenkomsten bespreken deelnemer en coach wat de deelnemer zou willen bereiken, 
welke basisvaardigheden hij of zij hiervoor verder moet ontwikkelen en is er ruimte voor 1-op-1 
taalbegeleiding. De groepslessen worden verzorgd door duo’s bestaande uit docenten Nederlands 
als tweede taal en taalvrijwilligers; de coaching bijeenkomsten werden geheel door vrijwilligers 
verzorgd. Een belangrijke doelstelling is het leveren van een bijdrage aan de doorlopende leerlijn 
voor deelnemers. Om deze reden verzorgen taalaanbieders Alsare en NLeducatie voorlichtingen, 
waarin deelnemers meer informatie krijgen en de mogelijkheid hebben zich in te schrijven voor een 
vervolgtraject.

Verloop van de activiteiten
De Opstap was een nieuw taalproject voor Stichting Mano in 2020. Het concept waarbij we een 
laagdrempelig voorbereidend basistraject aanboden gericht op doorstroom naar een vervolgtraject 
was succesvol. De combinatie van taallessen in een groep en individuele coaching is zowel voor 
deelnemers als docenten en vrijwilligers erg goed bevallen. De coaching bijeenkomsten gaven 
deelnemers de kans taaldoelen te stellen en daar gedurende het traject aan te werken.

Door de golfbewegingen in versoepelingen en aanscherpingen van de maatregelen omtrent het 
coronavirus hebben 4 van de 6 groepen fysieke en online lessen met elkaar afgewisseld. Dit ging 
overwegend goed, hoewel fysieke lessen de absolute voorkeur hebben, zowel voor deelnemers als 
voor docenten en vrijwilligers. Voor 2 groepen bleek dit onmogelijk, vanwege onvoldoende digitale 
vaardigheden en/of middelen van de deelnemers. Het coronavirus zorgde ook voor meer uitval dan 
gebruikelijk onder deelnemers, bijvoorbeeld vanwege angst voor besmetting, ziekte of voorzichtigheid 
in reizen met OV. Ondanks een jaar vol onzekerheid, moeilijkheden en obstakels zijn we trots op de 
flexibiliteit en het doorzettingsvermogen dat werd getoond door deelnemers, docenten, vrijwilligers, 
partners en medewerkers voor de uitvoer van dit project. 
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2.2.5. Op Pad met Taal     

RESULTATEN
Op Pad met Taal

40

7

6

Unieke deelnemers hebben een
traject succesvol afgerond

Docenten Nederlands als tweede 
taal hebben lesgegeven

Taalvrijwilligers waren actief ter
ondersteuning van een docent

12
Taalcoaches hebben deelnemers 
begeleid in hun persoonlijke 
taaldoelen

Inhoudelijke resultaten:

• 70% van de deelnemers heeft aangegeven te willen doorstromen naar een vervolgtraject.
• Volgens onze kennis- en inzichtmeting begrijpt 100% van de deelnemers beter waarom 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.
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Doelstellingen & activiteiten
Op Pad met Taal is een taaltraject waarbij deelnemers met taalniveau A0-A1 werken aan de 
verbetering van taalvaardigheden door een combinatie van theorie en het oefenen van taal in de 
praktijk. Het traject duurt 16 weken en richt zich op niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers. 
Tijdens deze 16 weken volgen deelnemers elke week taalles in een groep. De ene week krijgt de 
groep theorieles ‘binnen’ in het klaslokaal en de andere week gaat de groep naar buiten om de 
geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Praktijklessen buiten het klaslokaal zijn bijvoorbeeld 
een bezoek aan de supermarkt, bibliotheek of een museum. Naast de wekelijkse groepslessen 
krijgen deelnemers begeleiding van een persoonlijke coach. Tijdens deze coachingsbijeenkomsten 
bespreken deelnemer en coach wat de deelnemer zou willen bereiken, welke basisvaardigheden hij 
of zij hiervoor verder moet ontwikkelen en is er ruimte voor 1-op-1 taalbegeleiding. De groepslessen 
worden verzorgd door duo’s van docenten Nederlands als tweede taal en taalvrijwilligers en de 
coachingsbijeenkomsten geheel door vrijwilligers. Een belangrijke doelstelling is het leveren van een 
bijdrage aan de doorlopende leerlijn voor deelnemers. Om deze reden verzorgen taalaanbieders 
Alsare en NLeducatie voorlichtingen, waarin deelnemers meer informatie krijgen en de mogelijkheid 
hebben zich in te schrijven voor een vervolgtraject.

Verloop van de activiteiten
De opzet van Op Pad met Taal was nieuw voor Stichting Mano. De combinatie tussen theoretische 
en praktische taallessen was een nieuw element, evenals persoonlijke coaching. De combinatie van 
taallessen in een groep en individuele coaching is zowel voor deelnemers als docenten en vrijwilligers 
erg goed bevallen. De coachingsbijeenkomsten gaven deelnemers de kans taaldoelen te stellen en 
daar gedurende het traject aan te werken. De eerste lockdown in het voorjaar heeft de start van de 
groepen vertraagd. Vanwege het lage taalniveau was starten met digitale bijeenkomsten geen optie. 
Hierdoor zijn de eerste groepen in augustus fysiek gestart. Het coronavirus bemoeilijkte ook de 
uitvoering van de praktijklessen. In de maanden augustus en september konden een aantal groepen 
af en toe op pad voor een praktijkles, maar niet op de manier zoals we voor ogen hadden. Met een 
groep van 8 personen een supermarkt bezoeken had absoluut niet de voorkeur. Hierdoor hebben 
we aanpassingen gemaakt in het traject door praktijksituaties in het klaslokaal na te bootsen. In 
plaats van naar de supermarkt te gaan, namen docenten producten uit de supermarkt mee naar het 
klaslokaal om hiermee een situatie na te spelen. Hoewel docenten en deelnemers aangeven dat dit 
nog steeds nuttig, informatief en leuk was vinden we het jammer dat we de combinatie van theorie- 
en praktijklessen niet volledig hebben kunnen uitvoeren. 



53

JAARVERSLAG 2020

Door de golfbewegingen in versoepelingen in en aanscherpingen van de maatregelen omtrent het 
coronavirus hebben 3 van de 7 groepen fysieke en online lessen met elkaar afgewisseld. Vanwege 
het lage taalniveau en vaak ook beperkte digitale vaardigheden en/of middelen, was dit geen 
ideale situatie. Fysieke lessen hebben de absolute voorkeur bij deelnemers. Ook hier gold dat het 
coronavirus voor meer uitval zorgde dan gebruikelijk onder deelnemers. De betrokken deelnemers, 
docenten en vrijwilligers hebben zich erg flexibel opgesteld. Omschakelen naar digitale lessen, uitval 
van lessen, afwezigheid door ziekte of verkoudheidsklachten: het was geen gemakkelijk jaar voor de 
uitvoer van dit project. 
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2.3. Pilots en Bijzondere Samenwerkingen
   

2.3.1. SamenGroeien 

RESULTATEN
Samen Groeien

3

8

Diepte-interviews met gezinnen

Diepte-interviews met deskundigen

16
inventariserende gezinsbezoeken plaatsgevonden

In totaal hebben er 

Inhoudelijke resultaten:

• We hebben de onderzoeksmethodiek en het plan van aanpak geformuleerd. 

• We hebben tijdens de huisbezoeken gemerkt dat er veel behoefte is aan ondersteuning. Daarom hebben we ervoor gekozen
het onderzoek parallel te laten lopen aan begeleiding van de gezinnen. 
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Doelstellingen & activiteiten
Met het nieuwe programma SaamenGroeien willen wij Rotterdamse gezinnen met een financieel 
kwetsbare situatie ondersteuning bieden bij de onderdelen in hun leven die zelfredzaamheid 
en optimale participatie naar vermogen bevorderen. Het programma SamenGroeien omvat 2 
onderdelen: een pilot en een onderzoek. Voor de pilot geldt dat wij door middel van een integraal 
begeleidingsprogramma, gestoeld op de aanpak van SamenDoorSamen, gezinnen intensief 
begeleiden richting een verhoogde zelfredzaamheid. Afhankelijk van niveau, persoonlijke doelen 
en gezinsdoelen nemen de verschillende gezinsleden deel aan activiteiten binnen ons aanbod en 
worden zij begeleid door een vast contactpersoon. Bij het bepalen van het activiteitenaanbod houden 
we altijd rekening met overig aanbod in de stad. Wanneer nodig en mogelijk verwijzen we warm door 
naar andere organisaties of zullen wij een samenwerking met andere organisaties aangaan. 

Voor het onderzoek geldt dat wij een interpretatieve actiegerichte benadering hanteren. We gaan 
er vanuit dat er niet één werkelijkheid is, maar proberen, vanuit en mét de doelgroep, dingen te 
begrijpen. Het doel is hier tweeledig; enerzijds willen we begrijpen wat de visie, behoeften en huidige 
praktijk is ten aanzien van de armoedesituatie van Rotterdamse gezinnen en anderzijds willen we 
nagaan of de interventie SamenGroeien zoals wij die nu hebben vormgegeven een goede basis biedt 
om de armoedesituatie van gezinnen te verminderen. 

Verloop van de activiteiten
De pilot met 25 gezinnen heeft door de maatregelen omtrent het coronavirus niet kunnen starten en 
zal doorgang vinden zodra de maatregelen dat toelaten. 

Met betrekking tot het onderzoek hebben we veel stappen gezet: we hebben de onderzoeksmethodiek 
en het plan van aanpak geformuleerd. Wij werken hierbij vanuit een interpretatieve actiegerichte 
benadering. Dergelijk actieonderzoek past in de traditie van Freire (1972) die het ‘participation action 
research’ onderschrijft, een manier van onderzoeken waar men vanuit de doelgroep geredeneerd 
een probleem adresseert en samen met de onderzochten aan de slag gaat om hiervoor een 
oplossing te bedenken en uit te voeren. We hebben gespreksleidraden voor zowel de deskundigen 
(soortgelijke organisaties)  alsook de gezinnen geformuleerd en zijn gestart met het contact leggen 
met de gezinnen. 
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We zijn bij verschillende gezinnen op huisbezoek gegaan en hebben geïnventariseerd welke gezinnen 
er mogelijk geschikt zouden zijn voor het onderzoek. Binnen ons onderzoek gericht op de gezinnen 
is storystelling belangrijk. Dit wil zeggen dat onze respondenten worden gevraagd om hun verhaal 
te vertellen over: 

 • Hoe wordt de situatie ervaren?
 • In welke mate willen ze hier iets aan veranderen?
 • Welke veranderingen worden gewenst?
 • Wat wordt aangeboden door instanties waarmee deze doelen kunnen worden bereikt?
 • Waarom wordt hier wél of geen gebruik van gemaakt?
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Verder zoomen we in deze verhalen in op de verschillende levensgebieden. We maken hierbij gebruik 
van de domeinen binnen Competentie-matrix die ook binnen het programma SamenDoorSamen 
wordt gebruikt. Op die manier krijgen wij inzicht in de mate waarin een deelnemer maatschappelijk 
participeert en op welke onderdelen het gezin mogelijk stappen kan zetten richting meer 
zelfredzaamheid. Deze storytelling geven wij vorm in een artikel en uit deze verhalen zullen wij de 
belangrijkste bevindingen over nemen. Tevens bevragen wij de deskundigen in de vorm van een 
diepte-interview. Het onderzoek loopt door in 2021 dus de resultaten maken we na afloop op.

Naar aanleiding van de huisbezoeken in 2020 hebben 3 diepte-interviews plaatsgevonden, die ons 
al direct veel inzicht en gevoel hebben gegeven bij wat er mogelijk leeft bij de gezinnen. Wij zullen de 
interviews volgend jaar voortzetten. De interviews ten behoeve van het onderzoek zullen parallel lopen 
aan de pilot. Wij hebben tijdens de huisbezoeken gemerkt dat er veel behoefte is aan ondersteuning. 
Wij willen daar daarom direct mee aan de slag na het eerste gesprek. Vanuit die ervaring is er bij 
een van de 3 geinterviewde gezinnen inmiddels een gezinsmaatje van SamenGroeien aan de slag. Er 
bleken een hoop hulpvragen te liggen bij het gezin waarbij wij ondersteuning konden bieden.
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2.3.2. Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd: Jongeren voor 
Mekaar 

RESULTATEN
Jongeren voor Mekaar: Proeftuin MDT

281
Jongeren hebben een

maatschappelijke diensttijd
voltooid binnen onze proeftuin

7

5

4

1

Activiteiten voor jongeren met vluchtelingenachtergrond

Geschreven artikelen voor wijkkrant

Acitviteiten voor sociale cohesie in de stad

Kledingmarkt voor statushouders

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 meegedacht over het vormgeven van de MDT en welke functies interessant zouden kunnen zijn voor hun

leeftijdsgenoten.

Jongeren hebben zich voor meerdere activiteiten ingezet:

41

33

19

13

10
8 4

Maatje van een
statushouder
Voorlezer voor
kinderen
Actief binnen
Activiteitencommissie
Actief binnen
Jongerenraad
Taalcoaching
verzorgd
Activiteiten voor
statushouders
Budgetmaatje van
een statushouder
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Doelstellingen & activiteiten
Jongeren voor Mekaar is een proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd (MDT). Dit is een initiatief 
vanuit de overheid waarmee jongeren in de leeftijd van 14-28 jaar op vrijwillige basis een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van 
betekenis te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Sinds september 2018 zijn, met subsidie van de 
overheid, door het hele land proeftuinen gestart om te kijken hoe de MDT het beste kan worden 
vormgegeven. Met onze proeftuin Jongeren voor Mekaar onderzoeken we hoe Stichting Mano jongeren 
het beste kan werven, motiveren en begeleiden. Binnen Jongeren voor Mekaar zetten jongeren zich 
als vrijwilliger in voor andere jongeren of voor kinderen. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten 
voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond of helpen jongere statushouders bij het leren van 
de taal of het vinden van een (bij)baan. Ook organiseren jongeren activiteiten gericht op ontmoeting 
tussen verschillende Rotterdammers en geeft de Jongerenraad advies over organisatievraagstukken.

Verloop van de activiteiten
Jongeren voor Mekaar is in april 2019 van start gegaan en heeft in 2020 een vlucht gemaakt. Er is in 
2020 nog meer ingezet op het specifiek werven van jongere vrijwilligers en op het organiseren van 
trainingen, bijeenkomsten en activiteiten speciaal voor jongeren. Dit heeft zich uitbetaald in mooie 
resultaten, ervaringen, activiteiten en samenwerkingen. Jongeren konden kiezen uit 9 verschillende 
vrijwilligersfuncties:
 • Taalcoach van kinderen met een vluchtelingenachtergrond; 
 • Organiseren van activiteiten voor kinderen met een vluchtelingenachtergrond;
 • Voorlezen aan kinderen van 2-8 jaar;
 • Maatje van een (jongere) statushouder;
 • Budgetmaatje van een (jongere) statushouder; 
 • Docent budgetbeheer en administratie;
 • Docent digitale vaardigheden; 
 • Lid van de Jongerenraad;
 • Lid van de Activiteitencommissie;
 • Rolmodel binnen het traject ‘Samen aan de Slag in Rotterdam’.

Een opvallende conclusie is dat sommige vrijwilligersfuncties voor jongeren minder aantrekkelijk zijn 
gebleken en dus minder vaak werden gekozen. Deze functies waren docent digitale vaardigheden, 
docent budgetbeheer en budgetmaatje. Jongeren hebben aangegeven dat deze thema’s hen minder 
aanspreken dan de overige functies. De functies van voorlezer en maatje van een jongere statushouder 
werden juist wel vaak gekozen. Naast bovenstaande vrijwilligersfuncties gaf een aantal jongeren 
aan zelf een idee te hebben voor een leuke activiteit. Zo heeft een jongere een wandeltocht voor 
statushouders in Hoek van Holland georganiseerd, heeft er een fotografie-workshop voor jongeren 
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plaatsgevonden en is in samenwerking met de jongerenafdeling van GroenLinks een digitale thema-
avond over ‘Nieuw zijn in Rotterdam’ georganiseerd. 

Het coronavirus heeft de uitvoer van alle activiteiten van Mano uitdagend gemaakt. Jongeren zijn vaak 
flexibel en digitaal vaardig, waardoor veel ontmoetingen en activiteiten binnen Jongeren voor Mekaar 
goed zijn doorgelopen. Zo kwam de Jongerenraad online samen voor digitale denktanksessies en 
heeft de Activiteitencommissie kaartjes geschreven en bezorgd bij een verzorgingstehuis. Toch werd 
het sociale element door de jongeren gemist. Borrels, uitjes, trainingen en uitwisselingen zijn ook 
voor jongeren leuker en nuttiger wanneer deze fysiek zijn. De jongeren van Jongeren voor Mekaar 
hebben zich echter niet door het coronavirus uit het veld laten slaan en zijn zich blijven inzetten. En 
dat is waar MDT voor staat: je doet mee, door anderen te laten mee doen. Je maakt impact door iets 
te doen voor een ander.
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2.3.3. Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee

RESULTATEN
Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee

120
Nieuwe vrijwilligers

Samen hebben we ingezameld:

• Door deelname aan online activiteiten bleven we in contact met deelnemers en konden zij blijven werken aan het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. 

• Door het uitdelen van laptops en tablets konden kinderen bezig blijven met zowel hun schoolwerk als met activiteiten
buiten school. 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 toegenomen.

Inhoudelijke resultaten:

100

250

300

600

laptops & tablets

waardebonnen intertoys

boekenpakketen

mondkapjes
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Doelstellingen & activiteiten
Voor de kwetsbare Rotterdammers die meedoen aan de programma’s van Mano is de coronacrisis 
extra zwaar. De informatie die wordt gedeeld over het coronavirus is voor hen niet altijd duidelijk 
en vaak hebben ze geen netwerk om op terug te vallen of familie in de buurt die hun vragen kunnen 
beantwoorden. Veel gezinnen zitten in kleine huisjes, waardoor kinderen zich niet of moeilijk op hun 
huiswerk kunnen concentreren, en vaak zonder laptops of tablets. Om deze mensen een helpende 
hand toe te reiken en om sociaal isolement te voorkomen, zijn we eind maart de campagne ‘Heel 
Rotterdam Helpt Een Handje Mee’ gestart. We vroegen Rotterdammers om zich op te geven als 
vrijwilliger, want een handje helpen kost vaak maar een uurtje per week. Mede dankzij een door 
Mediabureau Bereik gedoneerde mediacampagne in het voorjaar, werden wij in staat gesteld om 
nieuwe vrijwilligers te werven en te  matchen met onze deelnemers. De campagne bleek een groot 
succes. Vele vrijwilligers meldden zich aan als ‘maatje op afstand’ en we ontvingen vele giften en 
donaties in de vorm van laptops, tablets, speelgoed en kinderboeken. Daarnaast konden wij online 
vele leerzame en ontmoetingsactiviteiten organiseren en voorzagen we in vertalingen van belangrijke 
informatie van de overheid in acht talen. 

Verloop van de activiteiten
Veel mensen vroegen ons al snel of ze iets konden betekenen. Dat was geweldig om te merken! 
Tegelijk werd ook heel duidelijk hoeveel mensen juist in deze tijd op ons rekenden, hoe klein hun 
reserves en netwerken zijn, hoe snel ze in de eenzaamheid verdwaald konden raken, hoe de nieuwe 
onzekerheden hen bezighielden en direct (verder) in de problemen brachten. Met vele vrijwilligers 
hielpen we kwetsbare kinderen, volwassenen en gezinnen dan ook door de moeilijke en eenzame 
tijd heen. We deden dit met aandacht in de vorm telefonisch en videocontact, inzamelings- en 
uitdeelacties, huisbezoeken aan de voordeur op 1,5 meter en de organisatie van vele online activiteiten. 
De creativiteit en inzet van meer dan 100 vrijwilligers en medewerkers waren hartverwarmend om te 
zien. Eens temeer werd duidelijk hoe wendbaar en creatief ook het Mano-team kan zijn. De digitale 
alternatieven schoten de lucht in. De virtuele taalcafés die in rap tempo door een aantal van onze 
teamleden werden opgezet bleken een schot in de roos, evenals de digitale uitjes naar Rotterdamse 
musea en de creatieve, bewegings- en ontspanningsactiviteiten die online werden aangeboden. 
Vele deelnemers namen hieraan dankbaar deel en dit heeft hen mede door de eenzame tijd heen 
geholpen. 

Dankzij Mediabureau Bereik werden wij in staat gesteld om onze eerste echte mediacampagne te 
ontwikkelen en in de stad uit te zetten. Plots was onze naam en slogan ‘Heel Rotterdam Helpt Een 
Handje Mee’ in regio Rijnmond te zien, op grote digitale billboards en later dankzij JC Decaux ook  in 
de bussen en metro’s. Dat leverde ons veel naamsbekendheid, giften en donaties, meer dan 100 
nieuwe vrijwilligers en veel nieuwe contacten met bedrijven op. 
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Dankzij de Intertoys-speelgoedbonnen-actie van Het Vergeten Kind, Kinderpostzegels Nederland 
en Augeo konden wij voor 250 kinderen speelgoed-waardebonnen van € 50 per stuk verzilveren. 
Hierdoor konden we de kinderen toch een mooie zomer bezorgen. 

Onze actie werd zeer gewaardeerd en heeft boven verwachting veel resultaten opgeleverd, waarmee 
we onze kwetsbare deelnemers, van nu én van vroeger, extra aandacht en ondersteuning konden 
geven in deze moeilijke periode.
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2.3.4. Het Vergeten Kind 

RESULTATEN
Het Vergeten Kind

Deelnemers:

86.560
De petitie ‘Stop het wisselen van 
hulpverleners’ tijdens de Week 
van Het Vergeten Kind 2020 werd

keer ondertekend

13.000
exemplaren van het Vergeten
Kind Talks magazine

Inhoudelijke resultaten:
• De rol van ervaringsdeskundigen van The Unforgettables is dit jaar verder uitgediept. Zij worden nog gerichter betrokken bij

(lobby-)gesprekken met de lokale en landelijke politiek en ook in de media mogen ze vaker hun verhaal doen.

• Jongeren hebben hun talenten, zelfvertrouwen, eigenwaarde en communicatieve vaardigheden ontwikkeld en hun weerbaarheid
vergroot.

• De jongeren die meededen aan de campagne ervaarden hun optredens tijdens de events, in de geschreven pers, op de radio en op 
televisie als heel tof en het was een boost voor hun zelfvertrouwen. 

• De jongeren die zijn uitgestroomd, geven aan dat The Unforgettables heel leerzaam was, maar ook heel verbindend en dat ze er 
blijvende vriendschappen aan hebben overgehouden.

Deelnemers/bezoekers

35

5

5

0 2 4 6 8 10

Deelname aan trainingsdagen,
presentaties, optredens en

interviews

Campagne de Week van Het
Vergeten Kind

Lego Masters

150

30

180

0 50 100 150 200

Hartenhuis Award

Eindfilm Onvergetelijk

Talkshow Het Vergeten Kind Talks
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2.3.4.1. The Unforgettables 
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor alle kwetsbare kinderen in Nederland. Dit kunnen kinderen 
zijn die nog thuis wonen maar het gaat ook om kinderen waarvan de thuissituatie zo onveilig was, 
dat ze uit huis moesten worden geplaatst. Het Vergeten Kind ondersteunt deze kinderen onder 
meer door het organiseren van leuke activiteiten en vakanties, maar om ze op lange termijn te 
helpen, is het belangrijk dat er structurele dingen veranderen in de jeugdhulpverlening. Hiertoe is in 
samenwerking met Stichting Mano de jongerenraad opgericht: The Unforgettables, een groep jonge 
ervaringsdeskundigen die hun kwetsbare verhaal durft te delen. De jongeren die zorgvuldig voor de 
raad worden geselecteerd, worden (media)getraind en leren op een veilige manier hun ontroerende 
en vaak krachtige verhaal te vertellen, waardoor ze een stem zijn van en voor alle kwetsbare kinderen 
van Nederland. Mano is vooral verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het Unforgettable-
programma; het organiseren van de trainingsweekenden, de workshops, het schrijven van interviews 
met de jongeren en het maken van video’s. Daarnaast is Mano medeorganisator van de campagne-
evenementen tijdens de Week van Het Vergeten Kind.

Het coronavirus gooide ook binnen het Unforgettables programma roet in het eten. Normaliter 
organiseren we 2 trainingsweekenden (in de lente en het najaar), maar dit jaar hebben we er maar 
één gedaan, geheel coronaproof overigens. Het lenteweekend hebben we in de zomer georganiseerd 
en het najaarsweekend hebben we anders georganiseerd: namelijk in 3 losse trainingsdagen in kleine 
groepjes. Ook gaven we online een trainingsdag. We gaven workshops als ‘Journalistiek & Video’, 
‘Social Media’, ‘He je komt op tv’ en ‘Laat je zien’. Ook hebben we 6 online Unforgettable Corona 
Cafés georganiseerd om de jongeren een hart onder de riem te steken én blijvende betrokkenheid 
te realiseren in tijden van het coronavirus. Tot slot is er een online reünie geweest en hebben we 
ambassadeurs benaderd om lieve berichten naar de jongeren te sturen en om aanwezig te zijn op de 
reünie en de cafés (en dat is gelukt!).

Daarnaast hebben we veel mooie andere activiteiten kunnen organiseren met elkaar. Zo werkten 
jongeren onder onze begeleiding mee aan de campagne ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ en de 
talkshow Het Vergeten Kind Talks. Ook deden de jongeren actief mee aan het event van de Hartenhuis 
Award. Al met al een uitdagend, maar toch ook zeer geslaagd jaar.
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2.3.4.2. Campagnes & PR 
Mano wordt elk jaar betrokken bij de campagnes van Het Vergeten Kind. Dit jaar hielpen we mee in 
de grote campagne ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ tijdens de week van Het Vergeten Kind en 
ondersteunden we bij de kleinere campagne tijdens de lockdown in maart, met onder andere het 
schrijven van artikelen voor de social media serie ‘Kwetsbaar in Quarantaine’. 

In de Week van Het Vergeten Kind 2020 stond het thema ‘Stop het wisselen van hulpverleners’ 
centraal. Aan deze campagne deden 5 jongeren mee, die door ons getraind waren. De jongeren 
waren prominent aanwezig in de media; één van The Unforgettables schoof aan bij de 5 Uur Show, 
weer een andere jongere kwam op internettelevisie bij Omroep West en ook hebben 2 Unforgettables 
gesproken met minister Hugo de Jonge. Dit is slechts een greep van de media-events waar de jongeren 
zijn geweest. Ze deden ook mee met geschreven artikelen voor diverse kranten en bladen en werden 
geïnterviewd op de evenementen van Het Vergeten Kind zelf. Ook hebben we een rol gespeeld in 
verschillende kleine en grotere PR- en marketingactiviteiten. 

2.3.4.3. Losse projecten
In 2020 hebben we wederom losse projecten gerealiseerd voor Het Vergeten Kind. Mano is het meest 
verbonden met The Unforgettables en deze jongeren spelen dan ook in de meeste projecten een 
grote rol. We hielpen mee met de organisatie en de productie van zowel de Hartenhuis Award en Het 
Vergeten Kind Talks (talkshow), waar de jongeren ook een prominente rol in hadden. Ook maakten 
we 3 Unforgettable-nieuwsbrieven en hebben we meegewerkt aan het magazine Het Vergeten Kind 
Talks; het schrijven van artikelen en het doen van eindredactie. We hadden een rol in het programma 
Lego Masters, die een speciale ‘Vergeten kind’-editie kende op Tweede Kerstdag. Tot slot hebben we 
voor het 3e en laatste jaar het project van de Eindfilm ‘Onvergetelijk’ ten uitvoer gebracht op zo’n 30 
basisscholen. 

Fotograaf: Hans Verleur
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De activiteiten verliepen prima en er zijn goede eindresultaten afgeleverd, waarover we erg tevreden 
zijn. Met name de talkshow Het Vergeten Kind Talks was een bijzondere en indrukwekkende productie. 
Beau van Erven Dorens ging hier in gesprek met ‘onze’ Unforgettables en jeugdzorgprofessionals en 
dat resulteerde in prachtige dialooggesprekken voor een publiek van bijna 200 personen. Ook de 
Hartenhuis Award was wederom een mooi evenement. Beide evenementen vonden dit keer plaats 
op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Door het coronavirus werden we uiteraard 
geconfronteerd met de nodige uitdagingen, omdat voor een vrij lange periode veel online moest 
plaatsvinden. Dat vergde wat aanpassing en het bracht ook het gemis van elkaar extra aan de 
oppervlakte. The Unforgettables zien elkaar toch ook als een alternatieve familie waar verhalen met 
een lach en een traan met elkaar worden gedeeld. Tijdens de fysieke trainingsdagen en -weekenden 
zorgt dit voor een warme, veilige sfeer die online wat minder eenvoudig te realiseren is. Voor veel 
jongeren waren de online Corona Cafés en de alternatieve trainingsdagen evenwel een belangrijke 
afleiding van de zware tijd in de lockdown. 

Fotograaf: Hans Verleur

Fotograaf: Hans Verleur
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2.3.5. Buurtwerk/SWK Groep – Gers Met Geld 

RESULTATEN
Gers met Geld

40

27

3

Deelnemers hebben deelgenomen
aan de taal- en rekenmodule

Deelnemers hebben hun woordenschat
op het gebied van administratie en
financiën uitgebreid

Vrijwilligers hebben zich ingezet voor
de taal- en rekenmodule

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
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Doelstellingen & activiteiten
Gers met Geld coacht Rotterdammers met schulden om financieel zelfredzaam te worden. Het 
project is een krachtenbundeling van organisaties Buurtwerk en Kwadraad Maatschappelijk Werk 
en is onderdeel van de Rotterdamse keten schulddienstverlening. Deelnemers volgen in een periode 
van 6-11 maanden een persoonlijke leerroute, opgebouwd uit diverse modules en activiteiten, gericht 
op bijvoorbeeld gedragsverandering, taal en budgetteren. Stichting Mano verzorgde in 2020 binnen 
Gers met Geld een taal- en rekenmodule, gericht op het bevorderen van financiële geletterdheid en 
rekenvaardigheden. De samenwerking met Gers met Geld is een voortzetting van de samenwerking 
in 2019. 

Verloop van de activiteiten
In 2019 waren de aanmeldingen voor Gers met Geld, en dus ook voor de taal- en rekenmodule, 
lager dan verwacht. Buurtwerk en Kwadraad hebben zich ingezet om Gers met Geld in 2020 
meer bekendheid in de stad te geven en aanmeldingen te stimuleren, maar het coronavirus en 
de maatregelen als gevolg daarvan, zorgden ervoor dat het erg lastig was de cursussen goed te 
organiseren. Ook om deelnemers 1-op-1 te begeleiden bleek lastig. Redenen hiervoor waren onder 
andere beperkte taalvaardigheden of beperkte digitale vaardigheden. Toch hebben we met de 
flexibele inzet van zowel deelnemers als vrijwilligers een aantal fysieke groepen kunnen afronden en 
bovendien een aantal deelnemers via een digitaal traject kunnen begeleiden.
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2.3.6. Pameijer TV 

RESULTATEN
Samenwerking met Pameijer

Omgang met verschillende media

Gezamenlijk tot besluiten komen

Samenwerken in een team en op afstand

Kennis vergaren

Een eigen mening vormen

Zich mondeling uiten

Tientallen cliënten van 
Pameijer hebben
wekelijks deelgenomen
aan de media 
activiteiten en hebben
zich verschillende
vaardigheden eigen 
gemaakt, zoals
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Doelstellingen & activiteiten
Met het project Pameijer TV maken we al jaren videoworkshops voor en met jongeren met sociale, 
psychische of mentale uitdagingen. Onze videocoach is vanaf het begin betrokken bij het doorlopende 
project, dat is ontstaan vanuit de behoefte om de cliëntencommunicatie te verbeteren. Hiernaast 
is het nadrukkelijk de wens veel meer cliënten in het project te betrekken en hun participatie te 
vergroten. Het uiteindelijke doel is zelfs dat door de inbreng van de cliënten PameijerTV grotendeels 
zelfwerkzaam zou moeten kunnen zijn. 

Verloop van de activiteiten
Onze samenwerking met Pameijer is ook in 2020 voortgezet onder de naam PameijerMedia en 
het project is verbreed met o.a. radio, fotografie, social media en een YouTube kanaal genaamd 
Goedemorgen Pameijer. Door de maatregelen omtrent het coronavirus hebben we het project niet 
geheel volgens plan kunnen uitvoeren. Er is werk gemaakt van het participeren aan PameijerMedia 
vanuit huis zodat ook tijdens de lockdown kon worden doorgewerkt aan de wekelijkse programma’s 
over bijvoorbeeld omgaan met het coronavirus. ‘Nieuwe media’ en ‘zelfstandig werken met begeleiding 
op afstand’ zijn dus toegevoegd aan de activiteiten. 

De betrokkenheid van Mano was in 2020 kleiner dan voorgaande jaren. Gezien de beperkte 
inhoudelijke betrokkenheid van Mano in 2021 kiezen we ervoor om deze samenwerking niet formeel 
te continueren. Pameijer zal zelf direct afspraken maken met onze vakkracht. We zijn blij dat de 
doelstellingen waarmee we ooit zijn gestart goed verankerd zijn binnen Pameijer. 



72

JAARVERSLAG 2020

2.3.7. Trainingen taalvrijwilligers 

RESULTATEN
Basistrainingen Taalvrijwilligers

Deelnemers  basistrainingen voor taalvrijwilligers:

We boden concrete handvatten om werk
als taalvrijwilliger uit te voeren

We slaagden erin dit project volledig
digitaal te faciliteren

50
Taalvrijwilligers werden

getraind

46

4

Vrijwilligers

Professionals

Voor het trainen van de 
taalvrijwilligers hebben we 

- 2 ervaringsdeskundigen
- 2 trainers met ruime

ervaring in NT2-onderwijs

ingezet om trainingen te 
geven en ervaringen te delen 
over het leren van de 
Nederlandse taal.
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Doelstellingen & activiteiten
Taalvrijwilligers doen belangrijk werk; zij ondersteunen mensen die de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen om op een volwaardige manier mee te doen in de samenleving. In Rotterdam is het 
percentage laaggeletterdheid opmerkelijk hoog, namelijk 21%. Het opleiden van taalvrijwilligers 
draagt bij aan de kwaliteit waarmee vrijwilligers laaggeletterde Rotterdammers ondersteunen bij 
het leren en verwerven van de Nederlandse taal. Om deze reden heeft Stichting Mano in 2020 
basistrainingen georganiseerd voor taalvrijwilligers in heel Rotterdam, in opdracht van gemeente 
Rotterdam. Vrijwilligers van diverse Rotterdamse organisaties konden aan de trainingen deelnemen. 
Door het volgen van een basistraining beginnen vrijwilligers met meer informatie en handvatten aan 
hun vrijwilligerswerk. 

De basistraining is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven in het kader van het 
samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven en bestaat uit 4 bijeenkomsten:
 1. Achtergronden van taalleerders en diverse doelgroepen;
 2. Begeleiden bij Nederlands als tweede taal;
 3. Spreekvaardigheid;
 4. Begeleiden bij lezen & online taalondersteuning.

De trainingen werden verzorgd door 2 trainers met veel ervaring in het NT2-onderwijs en in het 
trainen en begeleiden van vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst over spreekvaardigheid deelde een 
ervaringsdeskundige zijn of haar ervaringen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook deelde hij/zij tips 
met de vrijwilligers en hadden de vrijwilligers de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens de laatste 
bijeenkomst werden de vrijwilligers verrast met een videoboodschap van Judith Bokhove, de Rotterdamse 
wethouder van mobiliteit, jeugd en taal. Zij sprak haar waardering en dankbaarheid uit aan de vrijwilligers 
voor het volgen van deze training en voor het belangrijke vrijwilligerswerk dat zij in Rotterdam doen. 
   
Verloop van de activiteiten
In de maanden oktober, november en december zijn 5 basistrainingen georganiseerd. Voor de 
trainingen werden vrijwilligers van Stichting Mano uitgenodigd, maar ook vrijwilligers van andere 
(taal)organisaties. Vrijwilligers konden zich aanmelden via de website van Stichting Mano. Het 
oorspronkelijke idee was om de 2 van de 4 bijeenkomsten digitaal aan te bieden en 2 fysiek op 
locatie. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben ons doen besluiten alle bijeenkomsten 
digitaal te organiseren. Dit is goed bevallen. De vrijwilligers die hebben deelgenomen gaven bijna 
allemaal aan dat het online element geen afbreuk deed aan de inhoud. Ook werd de training alsnog 
als interactief ervaren. Een aantal vrijwilligers heeft vanwege de digitale vorm besloten niet mee te 
doen met de training. 
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Aan de training hebben vrijwilligers met diverse functies deelgenomen, bijvoorbeeld taalmaatjes, 
vrijwilligers die lesgeven aan een groep, vrijwilligers die een (digitaal) taalcafé begeleiden en vrijwilligers 
die een NT2-docent ondersteunen. Ook een aantal vrijwillige voorlezers van de VoorleesExpress 
 hebben aan de training deelgenomen. Zij lezen voor bij gezinnen met een taalachterstand, waardoor 
de inhoud van de training ook voor hen interessant was. Deelname aan de basistraining werd beloond 
met een certificaat. 
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2.3.8. Pachachaca, Peru 

RESULTATEN
Pachachaca, Peru

Zijn nu in staat zelf verse pasta te bereiden

Hebben een voedseltuin gekregen thuis
11

80

80

Kinderen wonen (tijdelijk) in gezinshuis
Pachachaca, omdat zij niet meer thuis
kunnen wonen

Gezinnen worden door een preventieve
en integrale aanpak ondersteund in het 
vergroten van hun zelfredzaamheid

Gezinnen hebben dankzij de 
inzamelingsactie van IT Synergy en Mano van 
augustus t/m december wekelijks een 
noodhulppakket gekregen 

• Door de preventieve en integrale aanpak wordt de gemeenschap van Calca sterker gemaakt. 

• De kinderen in Pachachaca krijgen de mogelijkheid om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. 

• Pachachaca heeft veel gezinnen die in extreme armoede leven, kunnen ondersteunen met ambulante hulpverlening.

• In ruil voor de ontvangst van de pakketten hebben gezinnen geholpen bij de verschillende projecten van Pachachaca; 
zij hielpen bij het samenstellen van de voedselpakketten, werkten in de moestuin, repareerden schoenen of fietsen.

• Er zijn duurzame projecten gestart door het realiseren van voedseltuinen en een broodbak-ovenproject, zodat
bewoners in de tuinen zelf hun voedsel konden leren verbouwen en brood en pasta konden leren bereiden.

Inhoudelijke resultaten:
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Doelstellingen & activiteiten
De oorsprong van onze activiteiten ligt in Peru. Onze oud-directeur en medeoprichter Liesbeth 
runt daar het project Pachachaca. Pachachaca is een zusterorganisatie van Stichting Mano en wij 
ondersteunen dit project door het delen van kennis, het werven van donaties en het genereren van 
publiciteit. 

Pachachaca is een project voor opvoedkundige begeleiding en gemeenschapsversterking in Peru, in 
het in de Andes gelegen plaatsje Calca. In de streek leven veel mensen in (extreme) armoede. Door 
middel van een preventieve, integrale aanpak, wordt aan 80 gezinnen ondersteuning geboden om 
zelfredzaam te worden, wordt de gemeenschap sterker gemaakt en krijgen kinderen de mogelijkheid 
om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving. Pachachaca is daarmee een belangrijke 
steunpilaar voor de gemeenschap. Daarnaast biedt Pachachaca (tijdelijk) onderdak aan 11 kinderen 
voor wie een oplossing thuis niet meer mogelijk is. Deze kinderen zijn door de kinderrechter in het 
gezinshuis ondergebracht.

2020 heeft de ernstige noodzaak van de projecten van Pachachaca nog eens extra zichtbaar gemaakt; 
vele gezinnen zijn hard getroffen door de maatregelen die in Peru genomen zijn als gevolg van het 
coronavirus. Velen van hen hadden geen inkomsten meer, veel kinderen hadden de afgelopen 
maanden geen toegang tot onderwijs en huiselijk geweld is in grote mate toegenomen. Veel gezinnen 
werden als gevolg van de pandemie geheel afhankelijk van de (nood)hulp die zij vanuit Pachachaca 
ontvingen. Bij aanvang schatte Pachachaca in dat er tot eind juli pakketten zouden moeten worden 
uitgedeeld, maar het werd helaas al snel duidelijk dat de lockdown langer zou duren dan we hoopten. 
Stichting Mano heeft in 2020 daarom extra inzet gepleegd om donaties te werven die het uitdelen 
van voedselpakketten, medicijnen en andere levensbehoeften ook in de maanden augustus t/m 
december mogelijk maakten. Dankzij deze donaties hebben gezinnen letterlijk kunnen overleven.

Verloop van de activiteiten
Mano organiseerde meerdere inzamelingsacties via de mail, haar website en sociale media. Er werd 
aandacht gevraagd voor de extreme situatie waarin veel gezinnen in Peru zich bevonden, de relatie 
tussen Mano en Pachachaca werd toegelicht en donateurs werd de mogelijkheid geboden een 
financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de noodhulp die vanuit Pachachaca werd geboden. 
Aansluitend en in samenwerking met Mano is ook onze IT-partner IT Synergy een noodhulpactie 
gestart voor Pachachaca. IT Synergy bouwde een donatiewebsite en voerde met ons campagne. 
Uiteindelijk is voldoende geld opgehaald voor het uitdelen van voedselpakketten en medicijnen aan 
80 gezinnen.  De donaties zijn voor 100% voor dit doel gebruikt.

Vanuit Pachachaca was er reeds contact met veel gezinnen vanuit het programma voor ambulante 
hulpverlening. In 2020 zijn veel nieuwe gezinnen aan dit programma toegevoegd, vanwege de 
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extreme armoede waarin zij zich bevonden. Alle gezinnen zijn bezocht en van alle gezinnen is de 
situatie in kaart gebracht, waardoor Pachachaca een duidelijk beeld had wat de behoeften waren. 
Zo zijn van elk gezin het aantal gezinsleden, opleidingsniveau, werkzaamheden en inkomsten per 
gezinslid en mogelijke problemen rondom psychische of fysieke gezondheid, huiselijk geweld, 
schoolresultaten/ leerproblemen, etc. verzameld. Van alle gezinnen is hun identiteitsbewijs 
genoteerd, zodat gecontroleerd kon worden welke vormen van subsidie zij reeds ontvingen en dus 
of hulp daadwerkelijk nodig was.

Wekelijks ontvingen de gezinnen een pakket bestaande uit de belangrijkste producten om een week 
te kunnen overleven, zoals rijst, pasta, havermout, linzen, zout, suiker, tonijn, olie, aardappelen, 
groente en fruit. Ook ontvingen zij één keer per maand producten voor de persoonlijke hygiëne, 
zoals wc papier, waspoeder, afwasmiddel, shampoo, zeep, tandpasta en maandverband. Tijdens het 
uitdelen van de voedselpakketten had Pachachaca een belangrijke rol bij het uitleggen van wat het 
coronavirus betekent en wat mensen kunnen doen om zich te beschermen. Veel mensen waren 
hiervan niet goed op de hoogte omdat zij niet over de juiste communicatiemiddelen beschikken of 
Quechua (de originele, inheemse taal) spreken en de informatie in het Spaans niet goed begrepen. In 
een aantal gevallen zijn ook matrassen gedoneerd aan gezinnen; bijvoorbeeld daar waar mensen op 
de grond sliepen. Ook hielp Pachachaca mensen in extreme situaties met medicijnen. 

In ruil voor de ontvangst van de pakketten hebben gezinnen geholpen bij de verschillende projecten 
van Pachachaca: zij hielpen bij het samenstellen van de voedselpakketten, werkten in de moestuin, 
repareerden schoenen of fietsen of hielpen ons met andere handarbeid. 
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2.4. Impactonderzoek 

Bij de doorontwikkeling van onze programma’s en projecten hoort ook het verrichten van onderzoek 
naar de effecten op korte en lange termijn. Daarmee worden wij in stata gesteld om steeds meer 
impactgericht te werken. De inzet van de Competentie-matrix en de database ondersteunen daarbij, 
maar ook werken wij op dit vlak samen met externe organisaties, zodat we, naast het in kaart brengen 
van de eigen resultaten, ook onafhankelijk en richtinggevend onderzoek doen, waarbij deelnemers 
het aanbod en de kwaliteit beoordelen en meedenken over de verbetering hiervan. In 2020 zijn 
onderstaande onderzoeken uitgevoerd. 

Onderzoeken binnen het programma SamenDoorSamen

Impactmeting 
Voor 2020 hadden wij ons ten doel gesteld om in samenwerking met Oranjefonds te starten met 
een impactmeting binnen het programma SamenDoorSamen. Deze meting heeft tot doel om te 
achterhalen in hoeverre onze interventie bijdraagt aan het doel van SamenDoorSamen, namelijk het 
zelfredzaam zijn naar eigen willen en kunnen van statushouders binnen de Rotterdamse samenleving. 
Binnen het programma SamenDoorSamen werd er altijd al belang gehecht aan het evalueren en 
verbeteren van ons aanbod door middel van: 
 • Spreken met vrijwilligers, docenten;
 • Spreken met deelnemers;
 • Inzet rolmodellen/ ervaringsdeskundigen;
 • Vragenlijsten; 
 • Meten d.m.v competentiematrix.

In 2020 hebben wij hier het houden van focusgroepen en storytelling aan toegevoegd. Focusgroepen 
zijn groepsgesprekken met 8 tot 10 deelnemers, een (gespreks)begeleider en een notulist waar één 
centraal thema wordt besproken. Het gaat hierbij om diepgaand van gedachten wisselen. Storytelling 
behelst het verzamelen van verhalen/profielen van deelnemers.

In 2020 hebben we 6 focusgroepen uitgevoerd op 5 verschillende onderdelen binnen het programma. 
Hieraan hebben 36 unieke deelnemers meegedaan. Het was heel waardevol om de focusgroepen 
te organiseren en we willen dit dan ook vaker, en meer, gaan uitvoeren. Wij waren blij verrast om 
te merken dat de deelnemers het heel fijn vinden om met elkaar te evalueren en dat er naar hun 
mening wordt gevraagd. In een groep de eigen mening vertolken is iets wat niet vaak gebeurt, aldus 
veel deelnemers. Een mooi bij-effect dus; wij leren meer over de impact van onze resultaten maar 
het is ook leerzaam en waardevol voor de deelnemers om te spreken over hun eigen mening en te 
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oefenen met feedback geven. We hebben uiteindelijk minder focusgroepen uitgevoerd dan gehoopt; 
veel trainingen gingen niet door of werden in online vorm voortgezet. Wij hebben dan ook besloten 
de focusgroepen ook in digitale vorm te organiseren. Dit ging goed en deze vorm zal ook in 2021 
worden voortgezet, zolang wij nog niet in fysieke vorm samen mogen komen.

Hoewel de impactmeting binnen SamenDoorSamen nog doorloopt in 2021, hebben wij met de 
opgehaalde data reeds inhoudelijke conclusies kunnen trekken en inzicht verkregen in werkzame (en 
minder werkzame) elementen binnen ons aanbod. Hiermee hebben wij ook aanbevelingen kunnen 
doen richting onze eigen organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is dat deelnemers het waardevol 
vinden wanneer tijdens een training theorie met praktijk wordt gecombineerd. Door het geleerde 
ook gelijk te oefenen, kunnen zij het beter onthouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oefenen 
van een telefoongesprek met een instantie. Binnen de verschillende cursussen hebben we hier reeds 
aandacht aan besteed.

Cursisten MTOO op de vraag waar ze heen gaan als ze er niet uit komen: “Naar stichting Mano!”

Cursist Toekomsttraining over de focusgroep: “Het is wennen voor mij om in een groep mijn mening te 
geven. Er is mij in al die jaren in Nederland, nog nooit om mijn mening gevraagd.”

Docent M: “Als de niveauverschillen te groot zijn, heeft plenair lesgeven niet zoveel zin. De lessen moeten 
dan ook altijd ondersteund worden met 1-op-1 begeleiding om het geleerde direct ook toe te kunnen passen 
en nog eens, op tempo van de cursist, te herhalen.”

Onderzoek ervaringsdeskundigheid 
Omdat ons opleidingsprogramma voor ervaringesdekundigen een relatief nieuw programmaonderdeel 
is, hebben we dit programma uitgebreid geëvalueerd. Ook heeft een afstudeerstudent een uitgebreid 
onderzoek gedaan naar het programma, de wensen en behoeften van nieuwe ervaringsdeskundigen 
en lessen geleerd uit andere disciplines die langer gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid. Uit de 
uitgebreide evaluatie met de pilotgroep en het afstudeeronderzoek kwamen de volgende resultaten: 

 • De deelnemers waren blij met de kans om hun ervaring in te zetten voor de nieuwe 
 statushouders;
 • De deelnemers waardeerden dat Stichting Mano hen als volwaardig collega inzette (niet  
 alleen als vrijwilliger);
 • De trainingen in het opleidingsprogramma gaven de deelnemers meer vertrouwen en  
 handvatten voor het werk;
 • De deelnemers kregen meer inzicht in het belang van ervaringsverhalen en de belangrijke rol  
 die deze kunnen spelen in maatschappelijke begeleiding en dat het waardevol was dat  
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 deelnemers herkenning vonden in het project bij ervaringsdeskundigen;
 • Bij collega’s is meer begrip en diepgang gekomen in hun werk met de doelgroep door het  
 samenwerken met ervaringsdeskundigen;
 • Collega’s gaven aan dat de inzet van ervaringsdeskundigen de toegang tot het project had  
 versterkt voor moeilijk bereikbare doelgroepen;
 • De vertrouwensrelatie tussen medewerker, de organisatie en de deelnemers is versterkt;
 • Ook kwam naar voren dat ervaringsdeskundigen meer behoefte hadden aan persoonlijke  
 begeleiding tijdens de opleiding;
 • Tevens moest er meer ruimte komen voor intervisie, met daarin aandacht voor het aangeven  
 en bewaken van grenzen;
 • Verder gaven ervaringsdeskundigen aan dat het werken met statushouders regelmatig nog  
 pijnlijke herinneringen opriep en dat het werk emotioneel zwaar kon zijn. Ook hier wilden zij  
 meer begeleiding op en training over.

Eritrese statushouders en middelengebruik 
Omdat wij bij de Eritrese doelgroep veel problemen signaleerden rondom middelengebruik, hebben 
we  deelnemers, ervaringsdeskundigen en experts geïnterviewd om zo te komen tot aanbevelingen 
om deze groep statushouders beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Ons onderzoek leverde de 
volgende informatie op:

Het gebruik van alcohol of andere middelen is niet genormaliseerd in Eritrea, maar uit het uitgevoerde 
onderzoek blijkt dat het gebruik problematisch wordt onder mensen die veel stress, depressie 
en uitzichtloosheid ervaren. Eritrese statushouders worden tijdens hun reis naar Nederland 
blootgesteld aan geweld, mishandeling, mensenhandel en/of seksueel geweld, en eenmaal in 
Nederland wacht hen een tijd van onzekerheid. Deze onzekerheid maakt vervolgens plaats voor 
stress rondom de inburgering, het aarden in een nieuwe cultuur, eenzaamheid, zorgen om familie 
en vrienden en de confrontatie met traumatische ervaringen uit het verleden. Middelengebruik is 
een vlucht uit de realiteit. Uit het onderzoek blijkt dat hulpverlening vaak moeilijk aansluiting vindt 
bij de Eritrese doelgroep, dat deelnemers het moeilijk vinden om hun weg te vinden naar de juiste 
hulp en om vertrouwen te hebben in de Nederlandse hulpverlening. We concluderen dat andere 
referentiekaders, de complexiteit en de geslotenheid van de Eritrese doelgroep, het werken met 
tolken en verschillen in gezinsstructuren zorgen voor handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Om 
de hulpverlening te ondersteunen in hun dienstverlening hebben we op basis van het onderzoek 
een handleiding geschreven met daarin belangrijke handvatten om middelengebruik te signaleren, 
bespreekbaar te maken en deelnemers goed te kunnen doorverwijzen naar passende hulp. 
Cruciaal is een goed begrip van de Eritrese cultuur, goede uitleg over de inhoud en het nut van 
hulpverlening, opbouwen van een vertrouwensband, het belang van tijd en rust in deze opbouw, 
inzet van ervaringsdeskundigen, met aandacht vragen stellen (en doorvragen!), de betekenis van 
onvoorwaardelijkheid en oplossingsgericht werken. 
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Huiselijk geweld bij Eritrese statushouders
Vanuit literatuur en door middel van interviews met professionals uit het werkveld en 
ervaringsdeskundigen hebben wij onderzoek gedaan naar huiselijk geweld onder de Iritrese 
doelgroep en hoe wij hier beter op in kunnen spelen. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaringen 
van de Eritrese statushouders in het land van herkomst onder een dictatoriaal regime een grote 
rol spelen in het wantrouwen wat in de doelgroep aanwezig is richting instanties, hulpverleners en 
personen van buiten de gemeenschap. Dit wordt versterkt door onwetendheid over hulpverlening. 
Verder blijkt dat er in de Eritrese gemeenschap onderling weinig tot niet wordt gesproken over dit 
onderwerp. 

Op basis van het onderzoek hebben we een handleiding geschreven ‘Wat te doen bij huiselijk geweld 
bij Eritrese statushouders’ waarin we meer informatie geven over het signaleren van partnergeweld, 
er wordt ingegaan op de definitie van huiselijk geweld en een duidelijke stappenkaart beschreven 
is en wordt ingegaan op de meldcode. Ook worden belangrijke tips gegeven over interculturele 
communicatie, specifiek voor de Eritrese doelgroep. Verder hebben we een informatiedocument 
ontwikkeld dat gedeeld kan worden met de deelnemer (in Nederlands en Tigrinya). Belangrijk 
voor de handleiding is dat er oog moet zijn voor culturele aspecten, maar dat er absoluut ook oog 
moet zijn voor persoon specifieke aspecten. Huiselijk geweld vindt in elke cultuur plaats, maar in 
het signaleren, bespreekbaar maken en behandelen speelt de culturele context een essentiële 
rol. Verder staan er in de handleiding belangrijke randvoorwaarden in de onvoorwaardelijke 
acceptatie van deelnemers, goed begrip van eigen kijk op cultuur en de wereld, de essentie van een 
vertrouwensband en het belang van tijd nemen plus wederkerigheid. 

Het versterken van de duurzame samenwerking tussen SamenDoorSamen en 
vrijwilligers 
Om de communicatie met onze vrijwilligers te verbeteren, hebben wij een onderzoek uitgevoerd, 
waarbij wij uitgebreide interviews hebben afgenomen en een enquête hebben verstuurd 
naar alle vrijwilligers. Uit het onderzoek kwamen belangrijke adviezen naar voren over hoe de 
kernwaarden van het project beter naar voren kunnen komen in de communicatie, meer speling 
met beeld in de communicatie, vaker en regelmatig evaluaties en intervisies organiseren en meer 
informatieverstrekking over de achtergrond en doelstellingen van de organisatie. Het bleek dat 
vrijwilligers onze trainingen erg waarderen en inhoudelijk goed vonden, en we scoorden hoog 
op ontwikkeling. Geadviseerd wordt om meer in te zetten op persoonlijk contact en het DNA van 
SamenDoorSamen centraler te zetten in de communicatie. Vanuit de informatie uit het onderzoek 
is een adviesdocument ontwikkeld, gericht op de communicatie naar vrijwilligers. Verder is er een 
conceptstrategie geschreven om de verbinding tussen de organisatie en de vrijwilligers te versterken. 
Wij zullen deze gaan inzetten in 2021. 
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Onderzoeken binnen VoorleesExpress Rotterdam 

In samenwerking met de Erasmus Universiteit, Stichting VoorleesExpress, het Nederlands 
Jeugdinstituut, Bibliotheek Waterland en docenten van de Hogeschool Rotterdam zijn we betrokken 
bij een groot en meerjarig onderzoek. De afronding hiervan staat gepland staat in juni 2022. Het 
onderzoek bestaat uit 2 losse onderdelen met als doel de VoorleesExpress-methode door te 
ontwikkelen om zo laagopgeleide (migranten)ouders meer bij de talige en geletterde ontwikkeling 
van hun kinderen te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van digitale prentenboeken en 
andere digitale middelen om de ouder-kindinteractie te stimuleren. Ook wordt nagedacht over de 
inzet van begeleiding en aanbod in de eigen taal, zodat ouders de taalontwikkeling van hun kinderen 
in de moedertaal kunnen stimuleren. Hieronder staat de voortgang van het onderzoek per onderdeel 
beschreven. 

Deel A: het ontwikkelen van instrumenten voor thuisondersteuning (Hogeschool 
Rotterdam)
Als gevolg van het coronavirus is er eind vorig jaar gekozen om alternatieve onderzoeksactiviteiten 
in te zetten. Zo is er besloten om het eerste prototype te baseren op de ervaringen die eerdere jaren 
zijn opgedaan en door de literatuur op dit gebied te gebruiken. Hieruit is in ieder geval gebleken dat 
het te ontwikkelen instrument geen observatie-instrument wordt waarmee in een sessie veel vragen 
gesteld worden aan ouders en observaties plaatsvinden. Het zal gaan om een proces-instrument 
dat gaandeweg leidt tot meer inzicht in de taalomgeving en interactie met die omgeving. De focus 
van deze werkwijze gaat naar de relatie en aansluiting bij de gezinnen. Eind januari 2021 zijn we 
uitgenodigd om als VoorleesExpress-locatie op dit eerste prototype te reageren. De bedoeling is 
dat in maart dit jaar het prototype is bijgesteld, aan de hand van onder andere onze feedback, en 
gereedgemaakt voor onderzoek in de thuissituatie. 

Deel B: het ontwikkelen van materialen voor ouder-kindactiviteiten (Erasmus 
Universiteit)
Eind vorig jaar is een groep van 12 ervaren voorlezers aan de slag gegaan met een pilot waarbinnen 
zij gevraagd zijn om hardop na te denken terwijl ze digitale prentenboeken bekijken. Ook kregen 
ze achteraf een aantal vragen over de digitale prentenboeken. Voor de planning van de verdere 
onderzoeksactiviteiten, de tweede fase van de pilot en het experiment met digitale prentenboeken 
wordt binnenkort weer contact met ons opgenomen. 
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Onderzoek binnen Samen Groeien

Ten tijde van onze deskresearch voor het project SamenGroeien hebben wij ons laten inspireren 
door de methode van het stress-sensitieve werken. In deze periode kwamen hier steeds meer 
positieve berichten over naar buiten en tijdens bijeenkomsten van de werkgroep gericht op Armoede 
& Schulden, werd dit onderwerp ook veelvuldig besproken. Wij hebben dan ook besloten hier meer 
onderzoek naar te doen, zodat we in zowel het onderzoek als met de pilot voor SamenGroeien 
meteen rekening konden houden met de uitkomsten. 

In het kort houdt een stress-sensitieve werkwijze rekening met de doorwerking van chronische stress 
op het gedrag van mensen; stress is van invloed op het dagelijkse functioneren en het vermogen 
van mensen om doelgericht te handelen. Mensen hebben levensvaardigheden, zoals  bijvoorbeeld 
plannen, organiseren, focus, zelfcontrole en flexibiliteit, nodig om het leven aan te kunnen. 
Levensvaardigheden kunnen echter ondermijnd worden wanneer het leven veel van iemand vraagt, 
zoals financiële problemen, huiselijk geweld, langdurige werkeloosheid of langdurige slapeloosheid. 
Door stress kunnen mensen cruciale levensvaardigheden niet goed gebruiken. Deze inzichten 
verklaren waarom mensen die langdurig in armoede leven onverstandige keuzes maken, zoals het 
doen van impulsaankopen terwijl er geen geld is of het niet openmaken van post. Deze, en nog 
vele andere, voorbeelden zien wij regelmatig in de uitvoer van onze projecten. Een stress-sensitieve 
werkwijze houdt rekening met deze inzichten en speelt hierop in. Jungman, Wesdorp en Madern 
geven de volgende bouwstenen die organisaties naar eigen inzicht en in zelfgekozen combinaties 
kunnen implementeren in de eigen manier van werken:
 
 • Instrumenten gericht op doelbereiking;
 • Psycho-educatie;
 • Beloningen;
 • Coaching op executieve vaardigheden;
 • Stellen van leerdoelen;
 • Schriftelijke communicatie;
 • Inrichten van ontmoetingsruimten;
 • Voorzien in geldrust. 

Wij hebben deze recent wetenschappelijk beproefde methode direct toe kunnen passen in onze 
eigen aanpak en het belang hiervan kunnen benadrukken in ons onderzoek alsook in de pilot van 
SamenGroeien. 
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3. Samenwerkingspartners
  

3.1. Financiële samenwerking

Financiële partners

AMIF RaboRotterdamFonds

Anton Jurgens Fonds Rotary Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam Sint Laurensfonds

Burgerweeshuis Haarlem Stichting BeSt

Buurtwerk/SWK Groep Stichting Bevordering van Volkskracht

CCHO Stichting Boek met een Doel

Elise Mathilde Fonds Stichting Boschuysen

FondsDBL Stichting Dioraphte

Fonds21 Stichting Groenendijk-Clemens

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Stichting Het Vergeten Kind

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Solidarodam

Gemeente Rotterdam Stichting Zonnige Jeugd

Instituut Gak Van Schulden Naar Kansen

IT Synergy VSB Fonds

Janivo Stichting ZonMw

Oranjefonds Drie anonieme vermogensfondsen

Pameijer Diverse basisscholen

PIN/KNR
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3.2. Inhoudelijke samenwerking

Campagne Heel Rotterdam Helpt een handje Mee:
In het bijzonder willen we de diverse sponsors en inhoudelijke partners bedanken die Mano 
hebben ondersteund bij deze bijzondere en succesvolle actie: Aegon, Alderweireld Consultancy, 
Allemaal Digitaal, Augeo, Stichting Bevordering van Volkskracht, Delfshaven Helpt, Elise Mathilde 
Fonds, Stichting Het Vergeten Kind, IT Synergy, Kinderpostzegels Nederland, Oranjefonds, RTV 
Rijnmond, Sint Laurensfonds, VoorGoed, Woonplus Schiedam en vele particuliere donateurs 
en vrijwilligers.

Stedelijk niveau

Gemeente Rotterdam Singeldingen

Stichting VluchtelingenWerk ZuidWest Neder-
land Maastheater

Bibliotheek Rotterdam Theater Rotterdam

Hogeschool Rotterdam Verhalenhuis Belvédére

Hogeschool InHolland Theater Zuidplein

Erasmus Universiteit Rotterdam Netwerk Nieuw Rotterdam

Humanitas Feijenoord Rotterdams Philharmonisch Orkest

Indigo Preventie KPMG

Pameijer Rotterdam VOPAK

Rotterdammers voor Elkaar Stichting MAIT

SOL Noord De Beroepentuin

Cultuurwerkplaats Hotspot Hutspot

Code Matrix Zone Albeda College 

Het LAB Rotterdam Zadkine College

WMO Radar House of Hope

Vereniging Ettaouhid Benu Apotheek

Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom Hier

Buurtwerk Mister Dutch
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Pit010 Angeliek Ontwerpt

Dock Charlois Enver

IDEM Rotterdam Bouw Akademie

VluchtelingenVoorVluchtelingen Werkclub

Moeders van Rotterdam Beroepentuin

Stichting Lemat BENU Apotheken

Stichting Gezana Talent Status 

Stichting Pioniers Coolenkit

House of Hope WORM

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam Opzoomer Mee

Stichting Humanitas Kunsthal

Avant Sanare Voedseltuin

Co-Team Rotterdamse Ploeg

De Havenloods Rabobank Rotterdam

Stichting En..Actie! Regionaal Bureau Zelfstandigen

Project Nieuwe Buren Accent Avondonderwijs

Stichting Zeilschip de Eendracht Rotary Rotterdam

Talentfabriek 010 BouwAcademie

Bouwplaats MixBlik

Stiching ROS Excelsior4all

Alsare Swapshop

NLeducatie BOOR

Sagenn Het Regiehuis (Inburgerking-makers),

Stichting AMVJ – Gebouw Rotterdam Goud van Noord

Netwerk Digitale Inclusie 55+ FunForest
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Landelijk niveau

Stichting VluchtelingenWerk Landelijk Bureau MAIN op maat

Stichting VoorleesExpress SodaProducties

Nationale Nederlanden Stichting Het Begint met Taal

Stichting Vrijwilligerswinkel New Bees

Uitgeverij Lemniscaat LigthartTekst

Taal Aan Zee Stichting Lezen en Schrijven

Ijgen Weise Pitztop

Unilever SalesForce 

Sodexo Open Embassy

Forward Incubator Impact Matters

Refugee Talent Hub IG&H 

We Connect Foundation BeLink

Welcome app VOPAK

DAM Nederland
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4. Vooruitblik 2021        

4.1. Strategisch plan 2021 

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. 
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Doelen 2021 per programma/project
Hieronder beschrijven wij de specifieke doelen per programma/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 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.
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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 
uitvoeren

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

Workshop Digitale Financiële Administratie 3 24

Budgetmaatjes 12 12

Traject Samen aan de slag

Toekomsttraining XL en persoonlijke coaching 5 50

Toekomstmaatje 25 25



91

JAARVERSLAG 2020

Soft skills: begeleiding bij opstellen cv, online solliciteren, so-
ciale media & motivatiebrief schrijven 50 50

Theater presentatietraining 2 20

Hard skills basis: taalcursus niveau B1/B2 4 24

Hard skills basis: computercursus digitale kantoorvaar-
digheden (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 10

Studiementoren 10 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 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
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Activiteiten gericht op vrouwelijke statushouders

Creatieve workshops 4 24

Cursus participatie & emancipatie voor vrouwelijke statush-
ouders 2 14

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 ontmoet-
ing 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 1 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
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Praatgroepen Syrische moeders 1 8

Groepstrainingen: Vaderschap 1 8

Workshop ‘Fijn om thuis te zijn’ voor Arabisch sprekende stel-
len 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 8

Sociale en ontmoetingsactiviteiten 12 120

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 
gespreksvoering, feedback training, oplossingsgericht werken 
e.d.)

3 12

Training ondersteuning van statushouders met psychosociale 
problematiek 3 12

Training Interculturele communicatie en Intercultureel 
opvoeden voor professionals, projectteam en stagiairs 2 16

Training bespreekbaar maken van echtscheiding en huiselijk 
geweld 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
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Naast deze primaire doelen hebben we voor 2021 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:
 • 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  

Workshop Interactief Voorlezen 8+ 2 25

Training taalcoaches 1 10

Thema-avonden landeninformatie voor vrijwilligers en profes-
sionals 2 20
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 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 doorontwikkelen 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 Rotterdam
 • 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.
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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: 

Activiteiten Aantal keer uit-
voeren 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 20

Opvoedondersteuning door maatjes

Gezinsmaatjes 35 105

Psychosociale begeleiding

Weerbaarheids- en zelfvertrouwen training 2 12 - 15

Cursussen voor kinderen in echtscheiding – verschillen-
de 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 
ontmoeting 12 120 - 180

Creatieve workshops 2 20 - 30
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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 
leeftijd voor vrijwilligers 1 12 - 15

Training over kinderen in echtscheiding voor profession-
als 1 5 - 8

NB: 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;
 • 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;
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 • 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  
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 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;
 • 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.  
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 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:

 • 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 
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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. 
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4.2. Begroting 2021 stichting Mano

€ 265.000
000.56 €tieticirtcele ne ruuhdnaP
005.22 €seitnecil ne krewtenretupmoC
005.21 € nelairetamrootnak ne daarrooV
005.21 €tenretni ne otrop ,noofeleT
000.5 €reovrev raabnepo ne sretemoliK
000.5 €negniredagrev ne eitatneserpeR
000.001 €negnitsaleb ekjiletneemeg ne nekaz obrA ,negnirekezreV
005.73 €elortnoctnatnuocca ne eitartsinimdA
000.5 € netsok egirevO

€ 4.500
000.2 €duohredno ne etisbeW
005.2 €neleddim-RP krewkurD

€ 1.470.782
545.67 €ruetcerid neemeglA
071.64 € eitanidröoc elëicnanif ne ehcsirotasinagro srekrewedeM
314.131 €gnivrewdleg ne reehebeitaler ,gnillortiu ,gnilekkiwtnokrewteN
795.92 €taairaterces ne eitartsinimda rekrewedeM
865.9 €tieticilbup ne RP rekrewedeM
159.31 €nethcardrpO eitanidröoc srekrewedeM
409.91 €patspO eD eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
409.91 €laaT tem daP pO eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
614.201 €neieorG nemaS eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
097.03 €dnozeG nemaS eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
996.853 €nemaSrooDnemaS eitanidröoc srekrewedeM
446.56 €KVH eitanidröoc srekrewedeM
907.52 €edrO po laaT teM eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
922.501 €sserpxEseelrooV eitanidröoc sriaigats ne srekrewedeM
000.52 €nethcardpO gnireovtiU
523.91 €)sregilliwjirv feisulcni( patspO eD gnireovtiU
008.61 €)sregilliwjirv feisulcni( laaT tem daP pO gnireovtiU
054.35 €)sregilliwjirv feisulcni( neieorG nemaS gnireovtiU
054.54 €)sregilliwjirv feisulcni( dnozeG nemaS gnireovtiU
057.222 €)sregilliwjirv feisulcni( nemaSrooDnemaS gnireovtiU
592.32 €dniK netegreV teH gnireovtiU
060.4 €)sregilliwjirv feisulcni( edrO po laaT teM gnireovtiU
311.52 €)sregilliwjirv feisulcni( sserpxEseelrooV gnireovtiU

€ 50.000

€ 1.790.282

Onvoorzien

Omschrijving

Kantoor en organisatie:

PR en communicatiekosten:

Activiteitenkosten projectuitvoering Nederland:

Bedrag

Totaal
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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. 

Nawoord en bestuurlijke  voornemens



104

JAARVERSLAG 2020

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



JAARVERSLAG
2020

Copyrights® Stichting Mano 2021


