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Hoedje van Papier heeft aandacht 

                voor mens en kwaliteit
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Met dit jaarverslag sluiten we de jaren ‘10 van de 21e eeuw af...

In dit jaarverslag nemen we niet alleen afscheid van een decennium. We laten nog een paar zaken achter ons, 

zodat we de twintiger jaren met een nog groter enthousiasme tegemoet kunnen zien!

Onze naam Hoedje van Papier wordt vervangen door Stichting Mano. Het wordt waarschijnlijk wel even wennen, 

maar de keuze is gemaakt omdat de oude naam de lading van onze activiteiten en doelen al enige tijd niet meer 

dekte. Mensen dachten meer aan een kinderdagverblijf bij het horen van Hoedje van Papier dan aan de bredere 

organisatie die we in de afgelopen jaren geworden zijn. We kregen er een krachtige naam met een krachtig beeld-

merk voor terug!

We nemen ook afscheid van ons kantoor aan de Admiraliteitskade. Onze reis door Rotterdam brengt ons via  

Hillegersberg en Kralingen naar de bruisende binnenstad! Ons nieuwe kantoor aan de Eendrachtsweg plaatst ons 

nu ook letterlijk in het hart van de stad waar we met zoveel enthousiasme de goede dingen voor en mee willen 

doen!

We namen afgelopen jaar ook afscheid van onze directeur Sedat Bugdaci, maar kregen daar een tweehoofdige  

directie voor terug bestaande uit medeoprichter en directeur Strategie en Bedrijfsvoering Patrick van 

de Westelaken en directeur Beleid en Programma’s Lieke Galbraith. Verder zijn we natuurlijk vooral de 

dingen blijven doen waar u ons van kent en hebben we veel van onze programma’s verder doorontwikkeld. 

In de bladzijden hierna kunt u hier kennis van nemen.

Ik wens u veel leesplezier en we hopen ook in het komende jaar met u in contact te blijven!

Vriendelijke groet,

Henk Kleij

Voorzitter Stichting Hoedje van Papier (vanaf 1 januari 2020 Stichting Mano)

VOORWOORD
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

SAMENWERKINGSPARTNER OVER ONZE HULP

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

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

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

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

   ontwikkelen en actief deel uit  

 te maken van de maatschappij.                



1.1. Algemeen 

Algemene gegevens
Oprichting Stichting Hoedje van Papier: 24 maart 2005.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 5 juli 2005 onder 

nummer 24380110.

Stichting Hoedje van Papier wordt door de Belasting-

dienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instel-

ling (ANBI) onder fiscaalnummer 8147.52.743. 

Onze droom voor Rotterdam
Van kwetsbaar naar daadkrachtig: alle Rotterdammers 

krijgen dezelfde kansen om zich optimaal te ontwikke-

len en een positieve bijdrage te leveren aan de stad. 

Rotterdammers zetten zich gezamenlijk in voor elkaar 

en voor de stad.

Onze doelstelling voor Rotterdam
Wij zetten ons, vanuit het hoofd met het hart, in voor 

een inclusieve samenleving. Met onze programma’s en 

projecten willen wij veelal geïsoleerde Rotterdamse  

individuen en gezinnen die in armoede leven, en die te 

kampen hebben met een gebrek aan competenties en 

een sociaalmaatschappelijk netwerk, zelfredzamer te 

maken en in staat te stellen om als actieve burger (weer) 

onderdeel uit te maken van de maatschappij. 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 duurza-

me wijze met elkaar in contact en stimuleren wij hen 

om zich duurzaam aan elkaar te verbinden. De training 

en inzet van vrijwillige Rotterdammers om hun stads- 

en wijkgenoten een steuntje in de rug te bieden, en 

daarmee een bijdrage te leveren aan een inclusieve en 

solidaire stad, speelt daarbij een belangrijke rol. 

De doelstelling zoals vermeld in onze statuten is de  

volgende: 

Het bevorderen van participatie in de samenleving voor 

groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfspre-

kend is, door middel van methodieken en projecten  

gerelateerd aan taal, opbouw van een sociaal netwerk, 

praktische voorwaarden, zelfontplooiing en welbevin-

den alsmede arbeid en opleiding .

Onze toekomst in Rotterdam
Wij willen als professionele, dynamische en onafhanke-

lijke organisatie in Rotterdam blijvend inspelen op de 

gaten die als gevolg van het veranderde welzijnsbeleid 

blijven liggen. Dat willen wij de komende jaren doen 

door:

•  Succesvolle methoden en (voorbeeld-)projecten te 

blijven uitvoeren en door ontwikkelen. 

•  Op creatieve en flexibele wijze in te blijven spelen op 

nieuwe behoeften en kansen die wij in de stad identi-

ficeren. 

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

pen jaren hebben opgebouwd en ontwikkeld in de 

stad, de inzet van ons netwerk en het blijven motive-

ren, trainen en begeleiden van Rotterdammers die 

zich graag inzetten voor hun stadsgenoten. 

Kernwaarden
We werken vanuit de volgende kernwaarden:

•  Een grote betrokkenheid bij de maatschappij en de 

mensen met wie wij samenwerken. Deze betrokken-

heid inspireert ons tot wat we doen en hoe we dit 

doen.

•  In een maatschappij die continu evolueert en veran-

derende eisen stelt aan burgers, maar ook aan  

organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te 

zijn. Wij zijn als organisatie in staat ons creatief en 

daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het 

meest behoefte aan is.

•  Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samen-

werking met andere organisaties en het aangaan van 

verbindingen is dan ook het vertrekpunt en de kracht 

van Hoedje van Papier. Onze vele tientallen inhoude-

lijke en financiële partners onderstrepen dit. Ook de 

mensen op wie onze projecten zijn gericht proberen 

we te stimuleren om zich te verbinden aan andere 

mensen, netwerken en doelstellingen. Met de inzet 

van rolmodellen werken we daarnaast aan weder- 

kerigheid. 

•  Wij geloven dat ieder persoon kwaliteiten en dromen 

heeft. Sommige mensen hebben een extra steuntje in 

de rug nodig om deze te ontdekken en in te zetten. 

Onze projecten zijn dan ook gericht op het activeren 

van mensen door uit te gaan van eigen kracht. We 

bieden daarbij een veilige setting en bouwen een ver-

trouwensband op.

•  Wij voeren onze projecten met aandacht voor mens 

en kwaliteit uit en hebben ons daarmee als een be-

OVER HOEDJE VAN PAPIER
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trouwbare partner weten te onderscheiden, zowel 

voor de deelnemers aan onze projecten als voor de 

partijen met wie wordt samengewerkt.

KORTE GESCHIEDENIS
In eerste instantie is de Nederlandse stichting Hoedje 

van Papier in 2005 in het leven geroepen om vanuit  

Nederland ondersteuning te bieden aan het project 

Pasa la Voz in Peru. De steun vanuit de stichting  

bestond o.a. uit beleidsontwikkeling, managementon-

dersteuning, financiële werving, voorlichting & com-

municatie en vrijwilligersorganisatie. In 2008 is de  

Nederlandse stichting begonnen met de organisatie 

van media-activiteiten in Rotterdam, waarbij wij op  

verzoek van de Deelgemeente Feijenoord de Peruaanse 

methodieken hebben vertaald naar de Nederlandse 

context. Sinds dat moment hebben we de activiteiten 

van de Nederlandse stichting steeds verder uitgebreid 

en is de organisatie enorm gegroeid; inmiddels worden 

er meerdere grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd, 

met name in Rotterdam. De Peruaanse organisatie Pasa 

la Voz heeft haar activiteiten eind 2017 succesvol  

afgerond en overgedragen aan lokale organisaties.

De afgelopen jaren heeft Hoedje van Papier zich verder 

ontwikkeld en stellen we door middel van de uitvoering 

van diverse succesvolle methodieken en projecten  

diverse kwetsbare doelgroepen in staat om optimaal te 

participeren binnen de maatschappij. Voorbeelden zijn 

het programma SamenDoorSamen en projecten als 

VoorleesExpress Rotterdam, SamenGezond en Met 

Taal Op Orde. Daarnaast zijn wij als stichting bij uitstek 

geschikt om als wendbare en onafhankelijke partij in te 

spelen op vraagstukken die vanuit de maatschappij en 

partnerorganisaties worden gesteld en om hiervoor  

effectieve projecten en interventies te ontwikkelen.  

Belangrijke partners waren dit jaar Stichting Het  

Vergeten Kind, SWK Groep, Indigo en Pameijer.

1.2. Onze werkwijze 

Al onze activiteiten zijn erop gericht om kwetsbare 

doelgroepen, met name in Rotterdam, een steuntje in 

de rug te bieden, zodat zij zich kennis, vaardigheden en 

een sociaal netwerk eigen maken. Hiermee worden zij 

in staat gesteld om steeds meer zelf de regie over hun 

eigen leven te voeren. Uiteindelijk willen wij daarmee 

bereiken dat zij optimaal zelfredzaam zijn en binnen 

hun mogelijkheden kunnen participeren binnen de 

maatschappij. Op dit moment doen wij dat door de in-

zet van verschillende beproefde methoden gericht op 

verscheidene kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren 

die opgroeien in opvanglocaties, statushouders, oude-

ren en migranten die al langere tijd in Nederland leven, 

maar nog niet actief participeren. 

De gestructureerde aanpak van het werken met een 

professionele staf in combinatie met gekwalificeerde 

vakkrachten en specifiek getrainde en intensief begelei-

de vrijwilligers (zo’n 500 per jaar), vormt het hart van de 

organisatie. Met haar kennis en ervaring, een ervaren 

en intrinsiek betrokken team, een groot vrijwilligersbe-

stand, vele meewerkende studenten en een uitgebreid 

netwerk, kan Hoedje van Papier creatief en efficiënt  

inspelen op de behoeftes in de maatschappij en  

aansluiten op verschillende pijlers binnen het beleid 

van overheden en instellingen. Zo is Hoedje van Papier 

in staat om tegen relatief lage kosten een grote impact 

te bewerkstelligen. Alle activiteiten kennen een laag-

drempelig karakter en er is specifiek aandacht voor het 

versterken van het sociale netwerk van de deelnemers 

en de vrijwilligers. 

Onze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in de 

volgende programmalijnen:

SamenDoorSamen
Met integrale ondersteuning dragen wij bij aan een  

verbeterde zelfredzaamheid en participatie van Rotter-

damse statushouders in de stad. We richten ons hierbij 

op statushouders die in de laatste fase van hun inbur-

geringstraject zitten. Met een integraal programma 

wordt aandacht besteed aan vijf verschillende domei-

nen: taal, werk & opleiding, sociaal netwerk, praktische 

voorwaarden (m.n. financiën) en welbevinden & zelf-

ontplooiing (psychosociale problematiek). Dit doen wij 

in de vorm van maatjestrajecten, cursussen en trainin-

gen (praktische vaardigheden en persoonlijke ontwik-

keling). Sinds 2016 hebben we ruim 1.500 deelnemers 

mogen begroeten, waarvan ongeveer de helft bestaat 

uit kinderen en jongeren.

VoorleesExpress Rotterdam
We dragen bij aan het terugdringen van laaggeletterd-

heid in de stad door middel van taalondersteuning door 
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getrainde vrijwilligers aan kinderen van twee tot en met 

acht jaar, die te maken hebben met of risico lopen op 

een taalachterstand. Twintig weken lang wordt tenmin-

ste een uur per week voorgelezen en worden taalspelle-

tjes gedaan door een getrainde vrijwilliger die bij de 

gezinnen thuiskomt. Sinds 2009 hebben ongeveer 2.500 

Rotterdamse gezinnen aan dit project deelgenomen.

Taal & Thema
Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op prak-

tische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfred-

zaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een ver-

hoogde taalvaardigheid en participatie van diverse 

kwetsbare doelgroepen. Zo organiseren we met de  

projecten Samen Gezond en Met Taal op Orde taalles-

sen gecombineerd met een specifiek thema, zoals  

financiën, werk, gezondheid en bewegen. Ook voegen 

we voorlichtingslessen toe van inhoudelijke partners, 

zodat deelnemers na afronding kunnen actief kunnen 

worden doorverwezen of doorstromen naar vervolg-

cursussen. 

Samenwerkingen in Rotterdam
Met diverse partners ontwikkelen en realiseren wij  

projecten in Rotterdam waarmee wij bijdragen aan een 

verhoogde participatie en zelfredzaamheid van diverse 

kwetsbare doelgroepen. Zo voeren we in samen- 

werking met Pameijer al vele jaren het project Pameijer 

TV uit; videoworkshops voor jongeren met sociale,  

psychische of mentale uitdagingen. Met SWK Groep  

realiseren wij het programma Gers met Geld. Dit zijn 

taalcursussen waarmee we inzetten op het vergroten 

van financiële zelfredzaamheid. Met SWK Groep  

werken we bovendien samen binnen De Letterproeve-

rij, een cursusprogramma voor ouders met weinig taal-

vaardigheden gericht op opvoeden van kinderen en 

communicatie met school. Met de organisatie Indigo 

hebben wij het project Mentaal Vitaal ontwikkeld en  

uitgevoerd. Dit gaat om cursussen waarin taal en prak-

tische vaardigheden op het gebied van stressreductie, 

ontspannen en bewegen worden gecombineerd. 

Landelijke samenwerkingspartners
Met Stichting Het Vergeten Kind hebben we inmiddels 

een jarenlange samenwerking. We ontwikkelen (natio-

nale) programma´s en projecten en organiseren evene-

menten gericht op het verbeteren van de positie van 

kwetsbare kinderen die zijn opgegroeid in een onveilige 

thuissituatie. Zo hebben we onder andere het meerjari-

ge programma The Unforgettables ontwikkeld en wer-

ken we mee aan landelijke campagnes om de situatie in 

de jeugdzorg te verbeteren.

Als laatste hebben wij het programma Jongeren voor 

Mekaar ontwikkeld, gericht op inzet van jongeren als 

vrijwilliger. Dit doen wij in de vorm van een Proeftuin 

Maatschappelijke Diensttijd, die wordt gefinancierd 

door ZonMw.

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. A.B. Fernandes

     (tot  najaar 2019)

Algemeen bestuurslid Dhr. M. van Buuren

Het bestuur van Hoedje van Papier bestaat op dit mo-

ment uit vier bestuursleden. In januari 2012 hebben 

twee bestuursleden hun termijn verlengd met vijf jaar 

en zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden, in prin-

cipe ook voor de periode van vijf jaar. In 2015 is één 

bestuurslid afgetreden en vervangen door een nieuw 

algemeen bestuurslid. In oktober 2016 is een ander al-

gemeen bestuurslid afgetreden en per november 2018 

is een nieuw algemeen bestuurslid aangetreden. In het 

najaar van 2019 is tot slot een algemeen lid afgetreden. 

Op dit moment wordt er actief gezocht naar vervan-

ging. 

Directie
Op 1 september 2019 heeft Sedat Bugdaci het direc-

teurschap overgedragen aan Lieke Galbraith en Patrick

van de Westelaken. Lieke Galbraith is sindsdien direc-

teur Beleid en Programma’s; Patrick van de Westelaken

is directeur Strategie en Bedrijfsvoering. Beiden voeren 

naast hun directietaken ook andere, projectmatige 

werkzaamheden uit binnen de stichting.

Intern personeel
Naast de directie waren in 2019 nog 29 medewerkers in 

loondienst van Hoedje van Papier, waarvan twaalf me-

dewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbe-
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paalde tijd. Van twee medewerkers hebben wij in 2019 

afscheid genomen. Vier ZZP’ers/externe krachten wer-

den ingeschakeld voor de organisatie en uitvoer van 

een aantal belangrijke, grote opdrachten en twaalf sta-

giaires werkten in 2019 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 vrij-

willigersvergoeding voor 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 
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hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze zijn erop gericht 

om vrijwilligers en betaalde medewerkers zo optimaal 

mogelijk in te zetten en te activeren. Daarbij streven we 

ernaar om onze projecten zo goedkoop mogelijk aan te 

bieden en uit te voeren, terwijl we tegelijkertijd onze 

externe medewerkers zoveel mogelijk ontwikkelings-

mogelijkheden bieden en een vergoeding uitbetalen 

zoals dit volgens de regelgeving is vastgesteld. 



ACTIVITEITEN
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2.1. SamenDoorSamen
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Vanuit een succesvolle pilot in 2016 hebben wij onder 

de naam SamenDoorSamen een methodiek en inte-

graal programma ontwikkeld t.b.v. de integratie en  

participatie van statushouders in Rotterdam. Het  

programma heeft als doelstelling om via maatwerk en 

persoonlijke, vraaggerichte begeleiding van deelne-

mers een stijging in de zelfredzaamheid van de deel- 

nemers te behalen. Daarbij ligt de focus op de domei-

nen Taal, Werk & Opleiding en Sociaal netwerk. Om 

onze doelen te bereiken hanteren wij een innovatieve 

aanpak, waarbij niet alleen de statushouders zelf een 

belangrijke rol spelen bij het ontwerp en de uitvoering 

van de activiteiten, maar waarbij ook met een breed 

netwerk aan partners en bedrijven in Rotterdam wordt 

samengewerkt. We brengen bestendige contacten tot 

stand en werken toe naar inbedding binnen lokale 

structuren. Op deze manier zorgen wij voor duurzaam-

heid en draagvlak binnen de stad. 

In januari 2019 startte alweer ons derde programma-

jaar. Onze aanpak was afgelopen jaar nog persoonlijker 

en nog meer op maat samengesteld. Elke aangemelde 

deelnemer kreeg een individueel intakegesprek, waar-

bij we een route uitstippelden om hem of haar zo goed 

mogelijk op weg te helpen in Rotterdam. Statushou-

ders die de basis nog niet op orde hadden en die een 

laag taalniveau Nederlands hadden, stroomden in het 

traject SamenActief in. Aan het traject SamenAanDe-

Slag namen statushouders deel die reeds taalniveau A2 

of hoger beheersten en bovendien over een sociaal- 

maatschappelijk netwerk beschikten. Wij ondersteunen 

hen bij de ontwikkeling van verschillende vaardigheden 

die van belang zijn om in Nederland aan de slag te  

kunnen. Na dit onderdeel achten wij deelnemers  

‘arbeidsfit’. Echter, om statushouders nog verder te 

kunnen ondersteunen hebben we afgelopen jaar het 

traject SamenWerken, SamenStuderen en SamenOn-

dernemen verder doorontwikkeld; een traject waarbin-

nen wij als brugfunctie fungeren tussen de deelnemers 

en werkgevers. Binnen dit onderdeel valt ook aanbod in 

de richting van studie en ondernemerschap. 

Onze doelstellingen voor het jaar 2019, alsook de  

activiteiten die wij hiertoe hebben ontwikkeld, hebben 

wij allemaal kunnen realiseren. Bovendien hebben wij 

als lerende organisatie kunnen inspelen op behoeften 

die wij onderweg hebben geïdentificeerd en hebben wij 

ons aanbod uitgebreid en aangescherpt om te komen 

tot een nog completer programma.

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de professiona-

lisering van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen 

de verschillende activiteiten. Zo is dit jaar het  

opleidingsprogramma voor ervaringsdeskundigen 

´Participatie´ van start gegaan. (Voormalig) statushou-

ders, waaronder met name deelnemers die ons  

programma hebben doorlopen, worden binnen dit  

programma getraind om aan de slag te gaan als  

ervaringsdeskundigen binnen SamenDoorSamen en in 

de stad. Na afronding van het programma kiezen de  

ervaringsdeskundigen een functie die bij hen past; dit 

kan zijn als coach, trainer, woordvoerder of lobbyist. Op 

dit moment nemen acht ervaringsdeskundigen deel 

aan trainingen op het gebied van presentatietechnie-

ken, omgaan met de media, debattechnieken, trainers-

vaardigheden, inzetten van ervaringsdeskundigheid, 

feedback geven en ontvangen, communicatietechnie-

ken en diverse andere thema´s, zoals psychosociale 

problematiek en huiselijk geweld. Het programma is 

dynamisch en wordt samen met de ervaringsdeskundi-

gen vormgegeven. In maart 2020 zal de diploma/ 

uitreiking plaatsvinden. De ervaringsdeskundigen  

worden ook nu al ingezet als trainer, adviseur en coach.

2.1.1. SAMENACTIEF

Doelstellingen & activiteiten 
Het traject SamenActief richt zich op statushouders die 

de basis nog niet op orde hebben en (nog) niet zelfred-

zaam zijn op meerdere leefgebieden. Denk aan zeer 

laag Nederlands taalniveau, financiële problematiek, 

geen werkervaring en/of scholing, en een zeer gering 

sociaal-maatschappelijk netwerk. Binnen SamenActief 

ontwikkelen deelnemers basisvaardigheden waarmee 

zij zich kunnen ontwikkelen binnen deze leefgebieden 

en zetten zij hun eerste stappen richting participatie en 

zelfredzaamheid. 

Met een maatjestraject, diverse cursussen en andere 

activiteiten streven wij ernaar dat deelnemers bij  

uitstroom beperkt of voldoende zelfredzaamheid zijn 

op de leefgebieden Taal, Praktische Voorwaarden,  

Sociaal Netwerk en Welbevinden & Zelfontplooiing. Bij 

de intake stellen wij met de deelnemer een maatwerk-

plan op voor zijn of haar ontwikkeling tot zelfredzaam-

heid, waarbij het maatjestraject altijd centraal staat.  

DEELNEMER:

“Ik wou dat ik eerder van SamenDoorSamen had gehoord. Nu voel ik pas rust, omdat ik eindelijk 

geholpen word.” 

• 13 • 



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

Na succesvolle afronding van SamenActief stromen 

deelnemers door naar SamenAanDeSlag. Waar nodig 

verwijzen wij deelnemers door naar andere organisa-

ties in de stad, zoals Wijkteams, Moeders voor  

Rotterdam en Frontline. 

   

Verloop van de activiteiten
SamenActief blijft het grootste traject van SamenDoor-

Samen. Veel nieuwe deelnemers starten hier om  

vervolgens door te stromen naar andere trajecten bin-

nen het programma. In 2019 is er een nieuwe doelgroep 

bekend geraakt met SamenDoorSamen. Deze groep 

voldeed niet aan de criteria van minimaal taalniveau A1 

om te kunnen starten, maar had wel heel veel behoefte 

aan ondersteuning. Het gaat om statushouders die  

tussen de 6 maanden en 5 jaar in Nederland zijn, geen 

scholing hebben gehad in land van herkomst en A0  

niveau hebben. Vaak zijn zij wat ouder dan de gemid-

delde deelnemer (45-50+). Deze nieuwe groep konden 

wij niet goed doorverwijzen naar andere plekken in de 

stad, maar zij waren ook nog niet geschikt voor het  

traject SamenActief. Wij hebben daarom een voorpro-

gramma ontwikkeld van minimaal 32 weken intensieve 

taallessen, bestaande uit diverse modules waarin door 

deelnemers ook de taal in de praktijk wordt toegepast. 

Na afronding van dit voorprogramma stromen deelne-

mers door naar SamenActief. Op deze manier kunnen 

wij ook deze deelnemers ondersteunen. 

Verder is het aantal cursussen binnen dit traject ook 

toegenomen, omdat het aantal deelnemers in Samen-

Actief en het voorprogramma toenam. Dit zorgde voor 

logistieke druk voor wat betreft de ruimtes, op de  

vrijwilligers en medewerkers. Ook hadden deelnemers 

vaak overdag een programma, en moesten cursussen 

regelmatig in de avond plaatsvinden. Dit heeft veel 

flexibiliteit gevraagd van het team. Wij hebben daarom 

nieuwe vrijwilligers geworven als docenten. Tevens 

hebben wij meer ervaringsdeskundigen ingezet als 

taal-, administratie- en computerdocenten. Ook het 

aantal maatjestrajecten lag aanzienlijk hoger dan voor-

zien. Wij zijn daarom een nieuwe samenwerking aange-

gaan met Hogeschool Rotterdam, zodat Ergotherapie 

studenten konden stagelopen binnen SamenActief. 

Verder is dit jaar ook gebleken dat bepaalde randpro-

gramma’s erg belangrijk zijn als ondersteuning van het 

leefgebied Sociaal Netwerk en Zelfontplooiing & Wel-

bevinden. Het gaat hierbij om gezinsondersteuning, 

educatieve ondersteuning van kinderen, vrouwen- 

activiteiten en ondersteuning op psychosociaal vlak. 

Hiermee bieden wij niet alleen individuele ondersteu-

ning, maar ondersteunen we in behoeften van het hele 

gezin. Ook hebben wij afgelopen jaar een pilot  

uitgevoerd om bepaalde taboeonderwerpen voor de 

Eritrese en Arabische deelnemers bespreekbaar te  

maken. Op deze manier willen wij culturele en religieu-

ze miscommunicatie verminderen en voorkomen.  

Onderwerpen die aan bod kwamen, waren o.a. seksua-

liteit, liefde & relaties in Nederland, daten in Nederland, 

huiselijk geweld en intercultureel opvoeden. Aan de 

pilot namen vier groepen deel: Eritrese ouders, Eritrese 

jongedames, Syrische ouders en Syrische jongeman-

nen. Deze pilot was dermate succesvol dat deze is  

uitgebreid en een vast onderdeel is geworden van het 

programma SamenDoorSamen. 

Om deelnemers nog meer te kunnen ondersteunen bij 

zelfredzaamheid binnen het domein Praktische Voor-

waarden, hebben wij een spreekuur geïmplementeerd 

waar deelnemers met administratieve vragen terecht 

kunnen. De vaste contactpersonen vanuit SamenDoor-

Samen hielpen deelnemers uiteraard wel, maar hadden 

vaak te weinig tijd om bij het oplossen van de hulp- 

vragen tegelijkertijd te werken aan de zelfredzaamheid 

van de deelnemers voor wat betreft de handelingen die 

bij het oplossen van de hulpvraag hoorden. Hierdoor 

waren medewerkers vaak bezig met allerlei ad hoc 

werkzaamheden. Met het invoeren van het spreekuur is 

er meer tijd gecreëerd om deelnemers te helpen om uit-

eindelijk zelf de brieven te kunnen lezen, gesprekken 

met instanties te kunnen voeren en om de Vraagwijzer 

te vinden. 

Als laatste hebben wij binnen dit programmaonderdeel 

meer ingezet op kennisvergaring en -deling van  

medewerkers ten behoeve van de maatschappelijke  

begeleiding, signalering en doorverwijzing.
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

•  Er zijn 76 maatjestrajecten gestart, 59 maatjestrajecten afgerond en 111 maatjestrajecten actief aan het  

eind van 2019.

• 121 deelnemers hebben taallessen gevolgd op A0, A1, A2 en B1 niveau.

• 61 deelnemers hebben de basis en plus computercursus gevolgd.

• 32 deelnemers hebben de cursus financiële administratie gevolgd.

• 18 deelnemers hebben meegedaan aan de schrijfcursus.

• Ruim 65 deelnemers hebben individuele hulp gekregen tijdens het spreekuur.

• 10 deelnemers zijn in 2019 gestart aan de pilot van het voorprogramma A0.

• 40 deelnemers hebben meegedaan aan het pilotprogramma rondom taboe- of moeilijke onderwerpen. 

•  22 deelnemers namen deel aan de training Mindspring, gericht op statushouders met (risico op)  

psychosociale problematiek.

Verder organiseerden wij:

• 3 feesten rondom belangrijke dagen (zoals de Kerst en Ramadan). Daarmee bereikten wij 396 aanwezigen. 

• 4 sportactiviteiten: voetballen met een vaste groep van 10 tot 12 jongeren.

•  11 sociale activiteiten voor volwassenen, zoals bezoek aan Rotterdams Philharmonisch Orkest, theaterbezoek, 

Verhalenhuis Belvedère, Arab Film Festival en diner met studenten van de Erasmus Universiteit. Aan deze  

activiteiten namen in totaal 108 deelnemers deel. 

•  Bezoek aan ruim 25 thuiswedstrijden van Feyenoord, met 11 deelnemers aan verschillende activiteiten van  

Stichting Hoedje van Papier, waarvan de ruime meerderheid deelnemer van SamenDoorSamen was. 

Voor het project waren:

• 112 vrijwillige maatjes actief.

• 17 taal- en computerdocenten actief.

Voor hen organiseerden wij de volgende activiteiten:

• Een basistraining voor 32 vrijwilligers.

• Training interculturele communicatie voor 45 vrijwilligers.

• Training psychosociale problematiek voor 26 vrijwilligers.

• Intervisies voor 23 vrijwilligers. 

• Een vrijwilligersborrel voor 37 vrijwilligers.

Resultaten

• 15 • 

Bereik



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

Voor alle deelnemers geldt dat zij via een intakegesprek hun behoeften inzichtelijk maken en naar aanleiding  

daarvan stappen maken op één of meerdere domeinen van de specifiek voor SamenDoorSamen ontwikkelde  

Competentie-matrix. Bij uitstroom van de deelnemers wordt altijd gezamenlijk geëvalueerd welke stappen zij  

hebben gezet. Uit deze evaluatie kwamen de volgende inhoudelijke resultaten naar voren:

•   Ruim 75% van de deelnemers die bij aanvang van het project niet tot beperkt zelfredzaam scoorde voor wat be-

treft de Nederlandse Taal, zijn bij afronding gemiddeld 1 score omhoog gegaan. Deelnemers die bij de start niet 

tot beperkt zelfredzaam waren, eindigden vaak boven dit gemiddelde en gingen met 1,5 tot 2 stappen vooruit. 

Met name het maatjestraject had een zeer emanciperend effect op het zelfvertrouwen in de taal van deelnemers.

•  De verbetering van de taal had een bevorderlijk effect op het sociale netwerk van deelnemers en ook hierin gaan 

deelnemers gemiddeld met een stap vooruit.

•  Bij de maatjestrajecten en trainingen werd ook ingezet op zelfontplooiing, waardoor deelnemers meerdere  

stappen zetten, o.a. omdat zij zich makkelijker bewegen in de wijk, meedoen aan verschillende (re)creatieve  

activiteiten en computervaardigheden opdoen.

•  Doordat maatjes ook inzetten op vrijwilligerswerk en het vergaren van informatie over studie, zetten deelnemers 

hun eerste stappen binnen het domein Werk en Opleiding.

Verder hebben wij:

•  Een pilotprogramma ontwikkeld en uitgevoerd rondom taboeonderwerpen met de inzet van ervaringsdeskundi-

gen. Belangrijke thema’s waren intercultureel opvoeden, seksualiteit, huiselijk geweld, communicatie met school 

en kennis t.a.v. hulpverlenersinstanties (zoals Wijkteams en Veilig thuis).

• Een handboek ontwikkeld t.b.v. de maatjestrajecten.

• Een digitale database ontwikkeld t.b.v. de administratie van het project.

•   Diverse trainingen voor het team georganiseerd en hebben medewerkers deelgenomen aan verschillende  

conferenties, seminars en netwerkbijeenkomsten.

•  Een voorprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor statushouders met niveau A0 en daarmee hebben wij een 

nieuwe doelgroep weten te bereiken.

• Diverse cursussen verder doorontwikkeld, zoals de cursus rondom financiële administratie.
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Inhoudelijke resultaten



ERVARINGSDESKUNDIGE:

“Ik ben echt heel blij dat ik een deel van Stichting Mano en SamenDoorSamen kan zijn. Ik zal 

altijd met grote passie leren en werken.”
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2.1.2. SAMENAANDESLAG

Doelstellingen & activiteiten
Binnen het traject SamenAanDeSlag worden status-

houders voorbereid om aan de slag te gaan met een 

opleiding, een baan of ondernemerschap. Aan het eind 

van het traject zijn zij ‘arbeids- of studiefit’. Statushou-

ders die het traject SamenActief hebben doorlopen of 

al beschikken over minimaal A2 taalniveau en de basis 

op orde hebben, kunnen instromen bij het traject  

SamenAanDeSlag.

Het doel van SamenAanDeSlag is dat de deelnemers na 

afloop voldoende of volledig zelfredzaam zijn  op het 

leefgebied Werk & Opleiding. We ondersteunen hen 

daarom bij het ontwikkelen van de soft en hard skills 

die nodig zijn om in Nederland aan de slag te kunnen. 

Het voorzien in extra aandacht voor taal, (sociale)  

vaardigheden, interculturele communicatie en vak- 

inhoudelijke ondersteuning is essentieel om de deel- 

nemers arbeids- en studiefit te maken. Ook besteden 

we veel aandacht aan de persoonlijke presentatie, het 

zelfvertrouwen van deelnemers en een realistisch  

toekomstplan. Na succesvolle deelname aan Samen-

AanDeSlag stromen deelnemers door naar SamenWer-

ken, SamenStuderen of SamenOndernemen.

     

Verloop van de activiteiten  
In 2019 hebben wij samen met de deelnemers vier  

succesvolle trajecten SamenAanDeSlag afgelegd. Aan 

ieder van de trajecten namen tussen de 12 en 18 status-

houders deel. Ook hebben we afgelopen jaar de 

activiteiten verder doorontwikkeld. Zo hebben wij in 

2019 de toekomsttraining, de start van het traject, zelf 

georganiseerd en verzorgd. De toekomsttraining  

bestaat uit zes lessen, waarvan vier lessen worden  

verzorgd door een expert en ervaringsdeskundige die 

onder leiding van de hoofdtrainer specifieke thema’s 

behandelen. Gedacht kan worden aan een training  

presenteren en theater door een theaterdocent en een 

ervaringsdeskundige acteur of een les over de Neder-

landse arbeidscultuur door twee jobcoaches met een 

ervaringsdeskundige collega van SamenDoorSamen. 

In het verleden maakten wij voor de toekomsttraining 

gebruik van externe trainers, zoals van de organisaties 

New Dutch Connections en Beyond Borders. Dankzij 

onze eigen ervaring en de training en inzet van onze 

eigen ervaringsdeskundigen, hebben wij deze trainin-

gen nu zelf kunnen geven, aangepast aan de specifieke 

behoeften van het project en de groep die deelneemt. 

Bovendien werkt het zelf organiseren van de trajecten 

kostenbesparend en geeft dit ons de mogelijkheid om 

een nog betere vertrouwensband op te bouwen met de 

deelnemers.

Tevens hebben wij de Officetrainingen uitgebreid met 

een training PowerPoint. Dit is met name belangrijk 

voor aankomende studenten. Daarnaast bieden wij  

Engelse lessen aan op A1, A2 en B1 niveau als vak- 

specifieke cursus. Op deze manier kunnen aankomende 

studenten zich voorbereiden en hun toelatingstoetsen 

halen. Ook zijn er deelnemers die in de toekomst Engels 

nodig zullen hebben in hun onderneming of werk.  

Dit jaar zijn er geen VCA of heftruck cursussen georga-

niseerd, maar hebben wij deelnemers actief door- 

verwezen naar plekken waar zij deze cursussen wel 

kunnen volgen. In 2020 willen wij wel weer een  

heftruckcursus organiseren. 

Om nog meer grip te hebben op de voortgang van deel-

nemers zijn er meerdere individuele gesprekken geïnte-

greerd in het traject. De deelnemers voeren nu mini-

maal twee tot drie gesprekken met hun vaste 

contactpersoon gedurende het SamenAanDeSlag  

traject. De voortgang wordt bijgehouden in verslagen 

en met scores op de Competentie-matrix. Hierdoor  

verloopt de doorstroom naar SamenStuderen, Samen-

Werken en SamenOndernemen aanzienlijk beter en 

stromen deelnemers bovendien sneller uit naar vrijwil-

ligerswerk, leerwerktrajecten, studie of betaald werk. 

In 2019 was de vraag naar individuele begeleiding bij 

het maken van een cv, het schrijven van motivatie- 

brieven en het helpen bij solliciteren erg groot. Om toch 

in de enorme vraag te kunnen blijven voorzien, hebben 

wij dan ook een uitgebreide training ontwikkeld,  

bestaande uit zes tot zeven lessen voor een groep van 

maximaal twaalf deelnemers. Vier docenten zullen de 

training verzorgen, van wie twee ervaringsdeskundigen 

zijn. Deze training gaat van start in januari 2020 en zal 

uitgebreid worden geëvalueerd. Wij hopen op deze  

manier de werkdruk te verminderen en tegelijkertijd 

deelnemers nog zelfstandiger te maken.
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

Verder hebben wij

• 22 statushouders zijn begeleid door toekomstmaatjes.

• Er zijn 4 toekomsttrainingen georganiseerd voor in totaal 57 deelnemers.

• Er zijn 8 soft skills trainingen georganiseerd voor in totaal 52 deelnemers.

• Er zijn 26 motivatiebrieven en 42 cv’s geschreven met deelnemers.

• Er is 45 keer is er gesolliciteerd met deelnemers.

• 19 sollicitatiegesprekken zijn individueel geoefend en voorbereid met deelnemers.

• 32 deelnemers hebben Engelse les gevolgd in 5 groepen.

• 15 deelnemers hebben de Excel cursus gevolgd.

• 15 taalcoaches hebben statushouders begeleid op hoog niveau (B1 en B2).

• 3 Engelse taalcoaches hebben statushouders begeleid.

• 22 deelnemers hebben taallessen gevolgd op B1 niveau.

•  Deelnemers die het traject startten als niet tot beperkt zelfredzaam binnen het domein Werk & Opleiding, zetten 

gemiddeld 1,5 stap op de Competentie-matrix, waardoor ruim 45% uitstroomde als volledig zelfredzaam of  

voldoende zelfredzaam binnen dit domein.

•  Deelnemers die bij aanvang van het traject beperkt of voldoende zelfredzaam scoorden voor wat betreft de  

Nederlandse taal, eindigen het traject als volledig zelfredzaam, dankzij het volgen van taallessen op een hoger 

niveau, additionele taal coaching en door de inzet op stage en vrijwilligerswerk.

•  Ook in dit traject zetten deelnemers stappen binnen het domein Welbevinden & Zelfontplooiing, dankzij de soft 

skills trainingen, vakspecifieke trainingen en de doorverwijzing naar leerwerktrajecten, stages, studies en  

betaalde banen. 

• De toekomsttraining geëvalueerd en aangepast.

• De inzet van ervaringsdeskundigen verhoogd en geprofessionaliseerd.

• De Officetrainingen uitgebreid.

• Een training ontwikkeld t.a.v. cv en LinkedIn profiel maken, motivatiebrief schrijven en solliciteren.

• De begeleiding van deelnemers geïntensiveerd en een betere door- en uitstroom gerealiseerd.

• Het studiehuis gestart om inburgeringsexamen, B1 en B2 examens te oefenen onder begeleiding.
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2.1.3.  SAMENWERKEN, SAMENSTUDEREN
& SAMENONDERNEMEN 

Doelstellingen & activiteiten
Na het doorlopen van het traject SamenAanDeSlag 

worden de statushouders arbeids- studie- of onderne-

mersfit geacht en kunnen we starten met de toeleiding 

naar studie en/of vrijwilligers- of betaald werk in een 

bepaalde branche. De deelnemers hebben nu een goed 

beeld van wat zij willen en wat er voor nodig is om dit 

te bereiken. Mogelijk ontbreekt het netwerk echter nog, 

en de daadwerkelijke stap richting een werkgever kan 

moeilijk zijn om te zetten. Samenwerking met werkge-

vers is daarom essentieel voor een succesvolle toelei-

ding naar betaalde banen, maar ook voor het regelen 

van werkervaringsplekken en traineeships. Het gericht 

ondersteunen van werkgevers is daarom een belangrijk 

aandachtspunt binnen ons traject SamenWerken. Een 

succesfactor daarbij is om werkgevers kennis te laten 

maken met de doelgroep, bijvoorbeeld door momenten 

van ontmoeting te creëren tijdens netwerkbijeenkom-

sten of bedrijfsbezoeken. Op die manier brengen we 

bestendige ontmoetingen tot stand. De afgelopen jaren 

hebben wij ons netwerk verder uitgebreid. Veel bedrij-

ven en instellingen in de stad hebben zich aan ons ver-

bonden en wij  brengen onze deelnemers actief met 

hen in contact. Ook de werkgevers hebben baat bij ons 

netwerk van statushouders; wij creëren een arbeids-

aanbod met sterke arbeidsprofielen en deelnemers die 

arbeidsfit zijn. 

Verder hebben wij geconstateerd dat een groot aantal 

jonge statushouders de ambitie heeft om als onderne-

mer aan de slag te gaan. Tegelijkertijd werd duidelijk 

dat er op dit vlak nauwelijks ondersteuning en  

expertise was. Daarom hebben wij afgelopen jaar een 

opleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op  duurza-

me toeleiding van Rotterdamse statushouders naar  

ondernemerschap.

Als laatste zijn er natuurlijk ook deelnemers die graag 

willen gaan studeren. Binnen het traject SamenStude-

ren bereiden wij hen voor en begeleiden wij hen naar 

een studie en ondersteunen wij bij de administratieve 

last bij inschrijven, studiefinanciering en bijstand.  

Wanneer zij beginnen met hun studie monitoren wij 

voor 6 maanden hun vooruitgang. 

Verloop van de activiteiten
Gedurende het jaar is er veel aandacht besteed aan het 

uitbreiden van ons netwerk. Er zijn veel nieuwe contac-

ten gelegd; nieuwe bedrijven en organisaties hebben 

zich aan ons verbonden en er zijn daardoor extra werk-

plekken gecreëerd. We merkten dat we ook steeds meer 

door bedrijven en organisaties zelf werden benaderd 

voor samenwerking. Daarbij was het voor ons erg  

belangrijk om een goede selectie te maken van partners 

die daadwerkelijk geschikt zijn om de duurzaamheid die 

wij beogen te realiseren.

Veel deelnemers bleken na deelname aan ons traject 

SamenAanDeSlag meer ondersteuning te behoeven 

om de stap richting werk daadwerkelijk te kunnen ma-

ken. Daarom hebben wij de inzet van werkcoaches ge-

introduceerd. Wij hebben daarbij een selectie gemaakt 

van coaches die de verschillende branches vertegen-

woordigen waarbinnen statushouders voor het over-

grote deel aan de slag kunnen. De een-op-een begelei-

ding, specifieke kennis over een branche en aandacht 

die de werkcoaches aan de deelnemers kunnen geven, 

werkt. Bovendien hebben zij een belangrijke taak in de 

bemiddeling tussen werkgever en werknemer, zodat 

verschillen in verwachtingen en houdingen overbrugd 

kunnen worden. We hebben op deze manier meer deel-

nemers succesvol richting werk weten te begeleiden. 

Wel merken wij dat de nazorg van groot belang is en 

dat we daar meer in moeten investeren dan wij van  

tevoren hadden verwacht. Het gaat hierbij om zowel de 

begeleiding van de statushouders als van de werkge-

vers: Wat zijn hun verwachtingen? Hoe kun je rekening 

houden met culturele verschillen? Hoe kun je voorzien 

in de behoeften van beide kanten? Wij hebben binnen 

het team dat verantwoordelijk is voor het traject  

SamenWerken een wisseling van collega gehad waar-

door er een periode van uit- en inwerken is geweest en 

er minder activiteiten hebben plaatsgevonden. De nieu-

we collega heeft haar plek nu helemaal eigengemaakt 

en is vol aan de slag. 

Wat betreft de begeleiding richting studie, hebben wij 

ervaren dat steeds meer statushouders geïnteresseerd 

zijn in het volgen van een studie. Het aantal deelnemers 

dat wij hebben toegeleid naar een opleiding is dan ook 

enorm gestegen afgelopen jaar. Om ook deze deelne-

mers goed te kunnen begeleiden voor en tijdens hun 

studie, hebben wij eveneens studiecoaches toegevoegd 
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DEELNEMER:

“Ik heb veel dingen geleerd door dit traject. Ik heb nu een goed toekomstplan en een  

prachtig CV.”

aan ons  aanbod. Dit is heel waardevol gebleken voor 

een groot aantal deelnemers; het vergt behoorlijk wat 

inspanning om in Nederland een studie te volgen.

Dit jaar is ook de pilot rondom ondernemerschap  

gestart. Deze was erg succesvol; we hebben veel aan-

meldingen mogen ontvangen en hebben deelnemers 

met mooie ondernemerschapsideeën gesproken. Alle 

geselecteerde deelnemers, samenwerkingspartners en 

organisaties waren aanwezig bij de kick-bijeenkomst 

van het programma, een veelbelovende start voor onze 

pilotgroep. De eerste groep zit nu midden in het traject 

dat veelbelovend lijkt. In 2020 zullen wij dit programma 

herhalen en er nieuwe elementen aan toevoegen.

We zijn tevreden over de behaalde resultaten voor wat 

betreft de uitstroom richting werk of studie. Echter zijn 

wij wel voornemens om voor 2020 de werkgevers en 

organisaties nog meer te betrekken bij het participeren 

van de statushouders op de arbeidsmarkt of in het on-

derwijs. Ook willen wij meer statushouders met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld 

een relatief hoge leeftijd,  duurzaam laten uitstromen 

naar betaald werk of leerwerktrajecten. 
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

Verder hebben wij

• 6 jobcoaches/werkmaatjes zijn gestart en getraind. 

• 14 deelnemers zijn begeleid door jobcoaches.

• 68 deelnemers hebben deelgenomen aan 6 bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten. 

• 24 deelnemers hebben betaald werk gevonden 

• 11 studiemaatjes zijn getraind en gekoppeld aan studenten.

•  38 deelnemers zijn begeleid naar studie d.m.v. individuele gesprekken bij de onderwijsinstelling, via bezoeken 

bij 6 open dagen, ondersteuning bij het inschrijven, vinden van stages of werkplekken, het aanvragen van  

studiefinanciering, etc. 

• 9 studenten of bijna-studenten hebben bijles gekregen in Engels, Wiskunde of Nederlands. 

• 61 studenten zijn gemonitord na het starten van een studie in 2018 of 2019.

• 20 deelnemers zijn doorgestroomd naar een leerwerktraject of opleidingstraject.

• 7 deelnemers hebben een stage gevonden.

• 11 statushouders zijn geselecteerd voor het ondernemerstraject uit 31 aanmeldingen.

•  89 deelnemers zijn uitgestroomd als voldoende zelfredzaam voor wat betreft de domeinen Taal, Sociaal Netwerk 

en Werk & Opleiding, dankzij het vinden van werk, het starten van een studie, leerwerktraject, opleidingstraject 

of stage.

•  De uitstroom van deelnemers is duurzamer, dankzij langere monitoring na het vinden van een studie of betaald 

werk en de inzet van studiemaatjes.

•  Hebben we de trajecten SamenWerken en SamenStuderen meer gestructureerd, waardoor de doorstroom  

vanuit SamenAanDeSlag beter verloopt.

• Hebben we meer samenwerkingen met onderwijsinstellingen, bedrijven en leerwerktrajecten gerealiseerd. 



DEELNEMEND KIND:

“Mijn bijlesmeester is heel grappig. Hij geeft mij ook zelfvertrouwen. Ik lees veel met hem 

uit Nieuwsbegrip. Vorig jaar werd ik veel gepest op school en nu helemaal niet meer. Ik  

voelde me anders in de klas omdat ik niet alles begreep. Nu begrijp ik meer Nederlands en 

vind ik het leuker op school.”

2.1.4. DOELGROEP SPECIFIEK AANBOD 

Doelstellingen & activiteiten 
Binnen ons programma bieden we specifiek aandacht 

aan een aantal subdoelgroepen, zoals vrouwen en  

gezinnen (met name kinderen). Voor ons aanbod  

gericht op vrouwen geldt dat het heel belangrijk is om 

gendersensitief te werken. Uit onze ervaring blijkt dat 

dit niet altijd inhoudt dat je voor vrouwen per definitie 

ander aanbod moet ontwikkelen, zeker omdat de groep 

vluchtelingenvrouwen ook heterogeen is. Maar we zijn 

er wel attent op dat in sommige gevallen apart aanbod 

wel gewenst is. Zo blijken vrouwelijke vluchtelingen 

meer barrières te ondervinden dan mannelijke vluchte-

lingen bij het zoeken naar werk. Inzetten op het ontwik-

kelen van competenties op dit vlak is dan ook van  

belang. Vrouwen, met name nareizigers, hebben vaak 

minder sociale contacten en geen (professioneel)  

netwerk. Ook richten ze zich vaak in eerste instantie op 

de toekomst van hun kinderen voordat zij aan hun  

eigen ontwikkeling denken. In een aantal gevallen geldt 

bovendien dat er een meer traditionele rolverdeling 

heerst. Het doorbreken van deze patronen is voor zowel 

vrouwen als mannen ingewikkeld en voor een deel van 

de vluchtelingenvrouwen kan dit belemmerend werken 

voor participatie en de arbeidsmarkttoeleiding. Daarom 

organiseren wij aanbod gericht op de empowerment 

van vrouwen. 

Tevens hebben wij de afgelopen jaren ontdekt dat er 

een grote behoefte is aan activiteiten specifiek gericht 

op kinderen. We hebben daarom verschillende activitei-

ten georganiseerd voor gezinnen en kinderen. We  

merken dat deze kinderactiviteiten veel ontmoetingen 

tot stand brengen tussen ouders en kinderen en dat de 

gezinnen geactiveerd en gestimuleerd worden om 

meer activiteiten te ondernemen. Dit jaar hebben wij 

het programma gericht op kinderen verder uitgebreid 

met educatieve ondersteuningsactiviteiten. Zo hielpen 

wij taal- en educatieachterstand te verminderen en heb-

ben we tevens ingezet op ouderbetrokkenheid.

Verloop van de activiteiten  
Door onze doelgroep-specifieke en gendersensitieve 

aanpak hebben we het afgelopen jaar veel vrouwen  

weten te binden aan ons project. Veel vrouwen starten 

in SamenDoorSamen met een maatje. Dit is een laag-

drempelige manier voor vrouwen om in de thuissitua-

tie in aanraking te komen met ons project. Het aantal 

vrouwen in de activiteiten van SamenDoorSamen is 

toegenomen. Dit komt doordat wij extra hebben geïn-

vesteerd in de maatjestrajecten, met meer werving 

richting vrouwen en meer inzet op activatie van de 

vrouwen in maatjestrajecten. Dit deden wij o.a. door 

middel van de organisatie van creatieve workshops 

voor vrouwen, waar zij elkaar konden ontmoeten, de 

Nederlandse taal konden oefenen en zich konden  

ontspannen. Doordat zij op laagdrempelige wijze actief 

met elkaar bezig zijn ontstaat er een sfeer van vertrou-

wen, waarbinnen ruimte is voor het delen van persoon-

lijke verhalen en het uitwisselen van ervaringen. Opval-

lend is dat de aanwezigheid van vrouwelijke deelnemers 

erg constant was en dat zij veelal heel gemotiveerd zijn.  

Verder bieden wij ook kinderopvang aan bij trainingen 

en cursussen. Hierdoor zijn vrouwen veel vrijer om deel 

te nemen en is het aantal vrouwen in bijvoorbeeld  

SamenAanDeSlag significant gestegen! Ook hebben 

wij meer vrouwelijke ervaringsdeskundigen ingezet bij 

praatgroepen over vrouwspecifieke hulpvragen en  

onderwerpen. Door vrouwen in een veilige ruimte bij 

elkaar te brengen, konden wij hen motiveren om (MBO)

scholen te bezoeken en naar onze andere cursussen te 

komen. Deze praatgroepen willen we voortzetten,  

omdat belangrijke zaken zoals opvoeding, familieplan-

ning, en de rol van de moeder veel invloed hebben op 

de maatschappelijke participatie en ons werk met  

statushoudervrouwen. 

Het programma dat wij ontwikkelden voor kinderen 

bleek succesvol. Onze activiteiten zijn gericht op het 

dichten van een aanwezig ‘onderwijsgat´, omdat wij  

geloven dat deze kinderen met de juiste aandacht, 

handvatten en (taal)educatie volledig mee zullen kun-

nen doen in deze maatschappij. In dit kader hebben wij 

Pabo-studenten gekoppeld aan de kinderen voor  de 

nodige extra ondersteuning en op die manier leerden 

Pabo-studenten over onze doelgroep. 

Door te werken met statushoudersgezinnen hebben wij 

gemerkt dat zij veel vragen hebben over gezin, opvoe-

ding en het kind. De culturele verschillen in deze  

thema’s kunnen groot zijn en vragen om ondersteuning 

en een open benadering. We hebben workshops geor-

ganiseerd waarin we deze thema’s (inter)cultureel  
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DEELNEMEND KIND:

 “Ik vind het altijd heel gezellig met mijn bijlesjuf. We lachen heel veel en ik leer heel 

veel! Na de bijles heb ik samen met mijn zusje de juf zelfs tot 10 leren tellen in het  

Arabisch - mijn vader en moeder vonden het echt geweldig leuk!”

bespreekbaar maakten en behandelden met als doel op 

die manier ouderbetrokkenheid te vergroten. Wij facili-

teerden ontmoetingen waarin gezinnen onderling erva-

ring en kennis uitwisselen. Verder is ons team ook in 

belangrijke thema’s zoals psychosociale problematiek, 

intercultureel opvoeden en huiselijk geweld getraind. 

Door specifieke aandacht voor deze subdoelgroepen 

hebben wij dit jaar nog meer kunnen werken aan onze 

integrale aanpak; we geloven namelijk dat iedereen in 

het gezin ondersteuning verdient – en behoeft. Zo kan 

het hele gezin stappen zetten richting zelfredzaamheid. 
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 
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Resultaten

 Inhoudelijke resultaten

Bereik

Verder hebben wij

• 3 mozaïekworkshops voor kinderen van 8 tot 15 jaar, waaraan 10 kinderen hebben deelgenomen.

• Bezoek aan Slimme baby’s in de bibliotheek met 2 gezinnen.

• Diverse spelletjesmiddagen met gezinnen o.l.v. jongeren met in totaal 20 kinderen.

• Cursus Stripverhaal in samenwerking met The Welcome Project voor 9 kinderen.

• Actieve doorverwijzing naar Feyenoord Street League van 6 gezinnen voor voetballen.

• 2 sportdagen in samenwerking met VOZ met in totaal 28 kinderen.

• Journalistiek workshop met 11 kinderen, met de Kinderkrant als resultaat.

• Creatieve workshop, bestaande uit 3 lessen, voor 11 kinderen van 6 tot 12 jaar.

• Kinderen van 23 gezinnen namen deel aan een project voor interactief voorlezen en taalontwikkeling. 

• Bezoek aan thuiswedstrijden van Feyenoord met gezinnen van SamenDoorSamen en de VoorleesExpress.

•  Rondvaart met de Spido, diverse theaterbezoeken, bezoek aan Avontura en Rotterdams Philharmonisch Orkest 

met in totaal 62 kinderen.

•  12 vrijwilligers zijn gestart met het geven van bijles. Zij zijn getraind tijdens een basistraining en trainingen  

interculturele communicatie en educatieve achterstand bij vluchtelingenkinderen.

• 1 praatgroep voor Syrische gezinnen over opvoeden in Nederland met in totaal 12 deelnemers.

• 1 praatgroep voor Eritrese gezinnen over opvoeden in Nederland met in totaal 13 deelnemers.

• 2 creatieve workshops van meerdere lessen, waaraan in totaal 21 vrouwen hebben deelgenomen.

• 2 praatgroepen voor Eritrese dames, waaraan in totaal 12 vrouwen hebben deelgenomen.

•  Vrouwen hebben met name stappen kunnen zetten binnen de domeinen Taal, Sociaal Netwerk en Welbevinden 

& Zelfontplooiing, dankzij activering en deelname aan diverse activiteiten binnen een veilige setting. 

•  De trainingen en cursussen zijn ‘vrouwvriendelijker’ doordat wij in de avonden lesgaven en kinderopvang regelden.

•  Wij hebben meer vrouwen kunnen betrekken bij andere activiteiten van SamenDoorSamen, dankzij de inzet van 

ervaringsdeskundigen en de organisatie van praatgroepen. 

•  We hebben meer vrouwen kunnen ondersteunen met vragen over o.a. opvoeding en ondersteuning bij zwanger-

schap, dankzij een toename aan doorverwijzingen van hulpverleningsinstanties en dankzij de inzet van hiertoe 

getrainde vrijwillige maatjes. 

•  Kinderen hebben zich kunnen ontwikkelen binnen de vakken waar zij moeite mee hadden op school en hebben 

meer vertrouwen in eigen kunnen, dankzij de begeleiding door bijleskoppels.

•  Kinderen hebben zich ontwikkeld binnen het domein Taal, dankzij de begeleiding door bijleskoppels en  

deelname aan een project gericht op interactief voorlezen en taalontwikkeling.

•  Kinderen konden stappen zetten binnen de domeinen Taal, Sociaal Netwerk en Welbevinden & Zelfontplooiing, 

doordat zij hebben deelgenomen aan diverse (re)creatieve activiteiten.

•  Ouders kunnen hun kinderen beter begeleiden in hun opvoeding, doordat zij meer kennis hebben t.a.v. (intercul-

tureel) opvoeden in Nederland en dankzij de begeleiding door hiertoe getrainde vrijwillige maatjes. 

• Meer samenwerkingen met externe partijen gerealiseerd voor wat betreft de kinder- en vrouwenactiviteiten.

• Een reader ontwikkeld voor de bijleskoppels.



2.2. Taal & Thema
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PARTNER:

“De samenwerking met Hoedje van Papier geeft ons de kans om onze deelnemers meer aanbod aan 

te bieden en verlicht ons werk op het spreekuur.”

2.2.1. MET TAAL OP ORDE 

Doelstellingen & activiteiten
Met Taal op Orde is een methode om Rotterdammers te 

ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal net-

werk, het verbeteren van Nederlandse taalvaardigheid 

en het vergroten van kennis over financiën en adminis-

tratie. Op deze manier zetten wij ons in voor het helpen 

voorkomen van financiële problemen bij deelnemers 

die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

De inhoud van de modules gaat uit van praktische alle-

daagse onderwerpen en is sterk gericht op converseren 

in het Nederlands in een veilige setting. Taal vormt hier 

het middel om geïsoleerde deelnemers te stimuleren 

deel te nemen aan een georganiseerde activiteit om zo 

hun Nederlandse spreekvaardigheid te ontwikkelen en 

hun sociale netwerk te vergroten. Zij zetten hiermee 

hun eerste stap in het vergroten van hun sociale en 

maatschappelijke mogelijkheden en verkleinen hun (ri-

sico op) financiële problemen. Wij voeren dit project 

reeds uit sinds 2017 en hebben dit jaar de methodiek 

verbeterd en aangescherpt. Onze activiteiten bestaan 

uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en een in-

dividueel maatjestraject om bij de deelnemers hun Ne-

derlandse taalniveau (spreken, lezen en schrijven) met 

betrekking tot financiële administratie te ontwikkelen. 

Daarnaast organiseerden wij een aantal voorbereiden-

de en ondersteunende activiteiten, die ertoe bijdroegen 

dat we de groepsbijeenkomsten en maatjestrajecten 

konden uitvoeren.

     

Verloop van de activiteiten   
Begin dit jaar hebben wij het materiaal en de methodiek 

verder ontwikkeld. Wij hebben de lessen en het lesma-

teriaal laten evalueren door zowel de (vrijwillige) do-

centen als de deelnemers. Uit de feedback bleek dat 

onze methode effectief is en dat er grote behoefte is 

naar een dergelijke vorm van taalles. Voornamelijk de 

laagdrempelige insteek, waarbij sociaal contact, ont-

moeting en het stimuleren van zelfvertrouwen net zo 

belangrijk zijn als het bevorderen van de Nederlandse 

spreekvaardigheid en grip krijgen op de (financiële) ad-

ministratie, blijkt erg nuttig voor deze doelgroep. Zij 

spreken of begrijpen weinig Nederlands en hebben 

weinig contact met Nederlandssprekenden, waardoor 

hun situatie niet verbetert en zij weinig participeren bin-

nen de Rotterdamse samenleving. Wij kozen er daarom 

voor om nog meer in te zetten op het maken van een 

verbinding tussen ontmoeting, het opbouwen van een 

sociaal netwerk en de ontwikkeling van Nederlandse 

taalvaardigheid m.b.t. financiële problematiek. Dit de-

den we door het aanbieden van groepsbijeenkomsten, 

individuele maatjestrajecten en aanvullende vervolgac-

tiviteiten.

Mede door het aanpassen van het materiaal konden we 

dit jaar nog meer maatwerk leveren. Het materiaal is 

modulair ontworpen, waardoor docenten cursussen in-

tensiever konden maken voor hogere niveaus, maar 

ook bepaalde hoofdstukken (thema’s) konden weglaten 

wanneer het niveau hierom vroeg. Dit gaf ons tevens 

de mogelijkheid om cursussen langer of korter te ma-

ken. De methode geeft nu de mogelijkheid om in te ste-

ken op verschillende taalniveaus (A1, A2 of B1) en de 

taalvrijwilliger kan de les goed moeilijker of makkelijker 

maken. Ook is het materiaal nog meer visueel gemaakt 

voor de doelgroep en is er na feedback meer interactie 

en converseren toegevoegd. Dit maatwerk was ook be-

langrijk omdat wij dit jaar zijn gestart met voeren van 

een intakegesprek met alle deelnemers. Hierdoor kon-

den we een betere inschatting maken van hun taal-

niveau en behoefte en konden wij hem of haar bij het 

juiste niveau laten instromen. Verder hebben wij aan 

het eind van het jaar aan elk hoofdstuk praktijkopdrach-

ten (vaak op de computer) toegevoegd. Hiermee is een 

pilot gestart, die de theorie verbindt aan de praktijk en 

waarin wordt gewerkt aan digitale vaardigheden. 

Door met elke deelnemer een individueel begin- en 

eindgesprek te voeren, verbeterden we tevens de kwa-

liteit van het traject. We kunnen immers hierdoor meer 

ondersteuning op maat bieden aan elke deelnemer en 

de kwaliteit van onze inzet verhogen. Wij hebben in 

2019 nog meer samengewerkt met andere partijen. Ko-

mend jaar willen we echter de doorverwijzing nog meer 

versterken. Armoede heeft vele sociale raakvlakken, 

dus is doorverwijzing naar andere projecten, activitei-

ten en instanties belangrijk.

De gastlessen van schuldhulpverleners, incassobu-

reaus en hulpinstanties zijn goed ontvangen. In 2020 

willen we standaard een bezoek aan de vraagwijzer en 

brievenbrigades toevoegen aan de lessen, zodat cursis-

ten deze instanties in de toekomst makkelijker kunnen 

vinden en de drempel voor bezoek is verlaagd.
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Resultaten
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Inhoudelijke resultaten

Bereik

Verder hebben wij

• Er zijn 7 cursussen uitgevoerd, waaraan in totaal 82 volwassenen hebben deelgenomen.

• De uitvoer van een pilot met extra lessen digitale vaardigheden met 12 deelnemers. 

•  Werving, training en begeleiding van 7 docenten, waarvan er 3 in december zijn begonnen. Twee docenten zijn 

afkomstig uit de doelgroep.

• Werving en training van 14 budgetmaatjes, waarvan wij er 9 hebben ingezet in 2019. 

•  Start van een financieel spreekuur waar nog individueler wordt gewerkt aan vragen en zelfredzaamheid. Dit 

spreekuur is in samenwerking met SamenDoorSamen opgezet binnen het traject SamenActief. 

•  Het taalniveau van de deelnemers is toegenomen, waardoor zij brieven beter begrijpen en telefoongesprekken 

kunnen voeren. 

•  Deelnemers gaven aan dat zij na afloop meer vertrouwen in zichzelf en hun capaciteiten hebben om de financi-

ele administratie te voeren. 

•  Deelnemers wisten na afloop van de cursus meer over verstandig omgaan met geld en durven eerder hulp te 

vragen als zij iets niet weten over sparen, verzekeren of andere geldzaken. 

•  Deelnemers leerden tijdens de cursus een beter overzicht te maken van hun inkomsten, uitgaven en schulden, 

waardoor zij niet meer uitgeven dan zij hebben.

• Een uitgebreide evaluatie gehouden en het lesmateriaal aangepast en uitgebreid.

• Het lesmateriaal uitgebreid met digitale vaardigheden.

• Cursisten op intensieve wijze doorverwezen naar de computerlessen binnen SamenDoorSamen.

•  Meer samenwerking tot stand gebracht met andere organisaties bij de uitvoer van de cursussen, zoals met de 

organisaties Gezana en Studio Delfshaven.



VRIJWILLIGER:

“De groep is heel enthousiast, iedereen wil aan de beurt zijn om te lezen of goede zinnen te 

maken. Sommige deelnemers zijn extravert en willen altijd aan de beurt zijn. Een hele  

gezellige groep mensen is het, die elkaar graag helpen.”
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2.2.2. SAMENGEZOND

Doelstellingen & activiteiten 
SamenGezond is een project waarmee we de taal- en  

gezondheidsvaardigheden van laaggeletterde Rotter-

dammers 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 twee 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 een gezonder  

gedrag, hebben we in het programma een combinatie 

gemaakt tussen taallessen en een beweegprogramma. 

De deelnemers aan SamenGezond zijn woonachtig in 

Rotterdam, hebben een lage taalvaardigheid en beschik-

ken over onvoldoende gezondheidsvaardigheden. 

Het doel was om in 2019 8 groepen, met ieder 12-15 

deelnemers te laten starten. In het eerste half jaar zou-

den 4 groepen starten met de module Gezonde Basis, 

waarna zij in het najaar doorstromen naar de module 

Gezond Verder. Daarnaast wilden we in het najaar weer 

4 nieuwe groepen laten starten met de eerste module, 

die begin 2020 verder gaan met de module Gezond  

Verder. Het streven was om in totaal 85 unieke deelne-

mers de cursus te laten afronden.    

  

Verloop van de activiteiten
Deelnemers aan het programma worden aangemeld 

door onze samenwerkingspartner SOL Noord en project-

partners zoals House of Hope of Stichting Bij Corrie.  

Vervolgens voert één van onze professionals een  

persoonlijk intakegesprek, waarbij de beginmeting wordt 

afgenomen en het taalniveau en de precieze hulpvraag 

van de deelnemer vastgesteld wordt. Vervolgens starten 

de deelnemers met de taalmodule Gezonde Basis met 

een NT2-docent en een taalvrijwilliger. Hier leren zij de 

basistermen over gezondheid en het lichaam en werken 

ze bovendien aan hun gezondheid door aan het eind van 

elke les een half uur te bewegen onder leiding van een 

sportcoach. Daarna stromen zij door naar de module  

Gezond Verder, waarin we dieper ingaan op gezonde 

voeding en medicijnen. Ook in deze module wordt aan 

het eind van elke les een half uur bewogen. Na het door-

lopen van beide modules plannen wij als eindevaluatie 

een één-op-één gesprek tussen de deelnemer en een 

professional in. We evalueren de gevolgde lessen en  

bespreken hoe de deelnemer nu verder kan gaan. We 

verwijzen actief door naar vervolgaanbod en geven extra 

tips op het gebied van taal en gezondheid. Tevens voe-

ren we tijdens dit gesprek de eindmeting uit. We sluiten 

de eindevaluatie af met de uitreiking van een certificaat 

aan de deelnemers die de cursus succesvol hebben  

afgerond.

Aangezien dit een nieuw project is met een andere in-

steek dan onze eerdere taalprojecten, was het hier en 

daar nog een beetje zoeken naar de beste manier om het 

uit te voeren. Is het handig om intakegesprekken bij ons 

op kantoor te voeren of juist op de locatie waar de les 

gegeven wordt? Is er voldoende ruimte op de locatie 

voor de bewegingsles? Is het lesmateriaal geschikt voor 

deze doelgroep? Allemaal logische vragen bij een pilot, 

waarop we de antwoorden gevonden hebben.

Daarnaast merkten we dat er vaak een groot niveauver-

schil in de groepen was; de ene deelnemer sprak amper 

een woord Nederlands, terwijl de ander al aardig  

gesprekken kon voeren. Dit vergde extra creativiteit van 

de NT2-docenten en de taalvrijwilligers. Gelukkig  

hebben we een mooie groep mensen beschikbaar die al 

verschillende jaren ervaring hebben en dit vaak goed 

kunnen oplossen. 

Achteraf kijken we met een positief gevoel terug op dit 

startjaar; we krijgen veel enthousiaste reacties van zowel 

de deelnemers als de docenten en vrijwilligers. De  

combinatie van taalles en beweging wordt als een grote 

toegevoegde waarde gezien en we merken dat mensen 

hier echt behoefte aan hebben. 



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Resultaten

 

• 29 • 

Inhoudelijke resultaten

Bereik

• Er zijn 8 cursussen gestart, waaraan in totaal 111 volwassenen deelnamen. 

• 79 deelnemers hebben de cursus succesvol afgerond.

• Er zijn 8 taalvrijwilligers geworven, getraind en begeleid.

• Er zijn 6 NT2-docenten ingezet.

• 4 sportcoaches hebben sportlessen verzorgd.

• 8 gastlesdocenten hebben voorlichting gegeven.

• De deelnemers hebben hun Nederlandse taalvaardigheden en met name hun spreekvaardigheid verbeterd.

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

gezondheid en kunnen deze beter toepassen op hun eigen situatie.

• De deelnemers zijn geïnformeerd over het zorgsysteem in Nederland en Rotterdam in het bijzonder.

•  De deelnemers hebben praktische gezondheidsvaardigheden aangeleerd, zoals kennis opdoen over en ervaring 

opdoen met gezond eten en bewegen, waardoor hun bewustwording en zelfredzaamheid op het gebied van 

gezondheid is vergroot.

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

sociale cohesie op wijkniveau kunnen realiseren.



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

2.3. VoorleesExpress Rotterdam                
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VOORLEZER: 

“Het voorlezen was erg leuk. Ik zag mijn voorleeskind na een paar weken al vooruitgaan.  

Het voorlezen is inmiddels afgelopen, maar ik kom er nog steeds wekelijks. Nu om de  

ouders Nederlandse taalles te geven. Ze vinden dat reuze fijn omdat ik de enige  

Nederlandssprekende ben die bij hen over de vloer komt. Drie weken geleden is er weer een 

kindje bij hen geboren en ik ben gelijk als opa geadopteerd.”

Doelstellingen & activiteiten
De VoorleesExpress stimuleert het voorleesgedrag en 

-attitudes van ouders van kinderen van 2 tot en met 8 

jaar met (het risico op) een taalachterstand. Daarnaast 

wil dit project de taalomgeving bij gezinnen thuis te  

bevorderen. Om dit doel te bereiken worden vrijwilli-

gers ingezet om twintig weken lang minimaal een uur 

per week bij gezinnen thuis voor te lezen. De voorlezer 

introduceert het voorleesritueel bij het gezin en geeft 

de ouders tips en handvatten om het voorlezen zelf 

over te nemen. Het voorleesplezier is hierbij een be-

langrijke factor, we willen kinderen en ouders laten zien 

en ervaren hoe leuk boeken zijn en hoe essentieel het is 

om kinderen in een talige omgeving op te laten groei-

en. Halverwege het seizoen neemt de voorlezer het  

gezin mee naar de bibliotheek, geeft een rondleiding en 

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

het gezin. Hiermee proberen we ouders te stimuleren 

om (vaker) naar de bibliotheek te gaan. Na twintig  

weken sluiten we het voorleesseizoen op een feestelijke 

manier af, met een diploma voor de kinderen en een 

leesstimuleringspakket voor de ouders. 

 

Verloop van de activiteiten  
De werving van gezinnen en vrijwilligers is de eerste 

stap om de voorleestrajecten te kunnen organiseren. 

Vervolgens worden de gezinnen en vrijwilligers aan  

elkaar gematcht. We proberen ervoor te zorgen dat de 

gezinnen en vrijwilligers niet te ver van elkaar vandaan 

wonen, om zo ontmoetingen binnen de wijk te bewerk-

stelligen. We vormen groepjes van voorlezers en gezin-

nen en koppelen hier een vrijwillige coördinator (op  

afstand) aan. 

Alle coördinatoren gaan de eerste keer met de voorle-

zer mee naar het gezin. Daarnaast gaan de reguliere 

coördinatoren nog twee keer mee naar het gezin.  

Coördinatoren op afstand gaan enkel nog mee naar het  

gezin als hier vanuit de voorlezer en/of het gezin  

behoefte aan is. Daarnaast organiseren beide coördina-

torentypes 1-3 voorleesbijeenkomsten. Tijdens deze  

bijeenkomsten kunnen voorlezers elkaar ontmoeten en 

tips en ervaringen uitwisselen. 

We zijn er trots op dat de VoorleesExpress Rotterdam in 

2019 al tien jaar bestond. Dit jaar waren er een aantal 

nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we dit jaar gestart met 

voorlezen in Hoek van Holland en hebben we hebben 

meer aandacht voor de moedertaal. Het is belangrijk 

voor een kind om de moedertaal goed te spreken. Toch 

merken we dat voorlezers het vaak lastig vinden om  

gezinnen hierin te ondersteunen en dat gezinnen er niet 

altijd voor openstaan. Om die redenen proberen we 

vrijwilligers betere handvatten te bieden voor het  

ondersteunen en aanmoedigen van ouders in het meer-

talig opvoeden en voor het bieden van ruimte en waar-

dering voor de moedertaal van de gezinnen tijdens het 

voorlezen. Ook doen we doen weer mee aan een groot 

onderzoek van de Erasmus universiteit en Hogeschool. 

Dit keer een driejarig onderzoek met als doel te onder-

zoeken hoe de ouderbetrokkenheid van deelnemende 

gezinnen vergroot kan worden. 

Steeds meer toeleiders en gezinnen weten ons goed te 

vinden. Dat is positief, maar zorgt tegelijkertijd voor erg 

lange wachttijden. Om dit probleem te verhelpen  

hebben we dit jaar een tijdelijke stop gezet op de  

aanmeldingen op de Zuidoever. In die tijd hebben we 

alle gezinnen van de wachtlijst kunnen koppelen aan 

een voorlezer. 

Sinds Hogeschool Rotterdam geen verplichte stages 

meer aanbiedt, merken we dat het lastiger is om  

voldoende voorlezers en coördinatoren te werven. Op 

verschillende manieren hebben we toch geprobeerd 

om nieuwe vrijwilligers te vinden. Het verzoek aan 

oud-vrijwilligers om in hun netwerk te vragen of  

iemand mee wil doen met de VoorleesExpress heeft het 

beste gewerkt. Bijna 30% van de vrijwilligers uit 2019 

kwam bij ons terecht door iemand uit hun netwerk.  

Uiteindelijk hebben we minder coördinatoren ingezet 

dan vooraf verwacht. Voorlezers hebben niet altijd  

behoefte aan een (reguliere) coördinator en konden 

zonder coördinator sneller aan de slag. Ook hierdoor 

liepen de wachttijden voor gezinnen minder hoog op. 
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

• 32 • 

Resultaten

  
 
Inhoudelijke resultaten

Bereik

•  Bij 300 gezinnen is het voorleestraject opgestart. We hebben bij 151 gezinnen op de Noordoever voorgelezen en 

bij 149 op de zuidoever. Er is voorgelezen aan 443 kinderen. Uit ervaring weten we dat er regelmatig broertjes en 

zusjes zijn die niet zijn aangemeld maar wel deelnemen aan het voorleestraject. 

•  We hebben 248 vrijwillige voorlezers geworven, getraind en begeleid. Het aantal voorlezers wijkt af van het  

aantal gezinnen, omdat sommige voorlezers bij meerdere gezinnen voorlezen. 

• We hebben 26 reguliere coördinatoren geworven, getraind en begeleid. 

• We hebben 10 coördinatoren op afstand geworven, getraind en begeleid.

• We hebben 20 bijeenkomsten en trainingen georganiseerd voor zowel ouders als vrijwilligers.

• We organiseerden diverse voorleesactiviteiten in de stad.

•  Bij de deelnemende kinderen is gewerkt aan taalontwikkeling. Uit evaluaties blijkt dat kinderen dankzij deelname 

beter presteren op school, hun woordenschat is vergroot en zij meer leesplezier ervaren.

• Ouders hebben tips en handvatten gekregen om het voorlezen na het traject van 20 weken zelf voort te zetten.

•  Taal speelt na deelname een grotere rol bij de gezinnen thuis. Concreet houdt dit in dat er meer boeken in huis 

zijn, de kinderen vaker voorgelezen willen worden, kinderen meer zelf lezen en ouders vaker in gesprek gaan met 

hun kinderen.

•  Gezinnen hebben samen met de voorlezer een bezoek aan de bibliotheek gebracht en hebben, indien nog niet in 

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

kinderen en hun ouders.

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

contact wordt gehouden na afloop van het voorleesseizoen.

•  Op 17 april 2019 mochten we de onderzoeksresultaten van het onderzoek uit 2018 overhandigen aan de  

wethouder. 



2.4. Samenwerkingen in 
       Rotterdam                
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VRIJWILLIGER: 

“Tijdens de lessen speelt de NT2-docent steeds in op vragen over de Nederlandse taal, zodat 

we naast de lesstof ook veel aandacht besteden aan grammatica en spelling. We geven de deel-

nemers ook de ruimte om te praten over zichzelf, deze cursus roept namelijk veel emoties op. 

Ze luisteren allemaal goed naar elkaar en proberen elkaar te steunen. Ik vind het mooi om te 

zien dat ze zich kwetsbaar op durven te stellen, dat betekent dat ze zich veilig voelen.”

2.4.1. MENTAAL VITAAL 

Doelstellingen & activiteiten 
MenTaal ViTaal is een taalvaardigheidstraject dat we 

uitvoeren in samenwerking met Indigo Preventie. Hier-

in leren we laaggeletterde Rotterdammers praktische 

vaardigheden aan op het gebied van stressreductie, 

ontspanning, slapen en beweging. De deelnemers  

krijgen 12 groepsbijeenkomsten aangeboden waarin 

taal, psychoeducatie en beweging aan bod komen. Met 

de opgedane kennis kunnen zij hun geestelijke en licha-

melijke gezondheid verbeteren om zo problematische 

situaties te voorkomen. De deelnemers bevinden zich 

binnen een geletterde samenleving die hoge eisen stelt 

aan communicatie en informatieverwerking. Zij hebben 

te maken met diverse verplichtingen (ouderrol,  

vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppassen of betaald 

werk) waarbij er risico is op stressvolle situaties. Door 

aan hun zelfvertrouwen, kennis en taalvaardigheid te 

werken en hun woordenschat uit te breiden, worden 

deelnemers meer onderdeel van hun fysieke omgeving 

en wordt de kans op miscommunicatie in verschillende 

praktische situaties (gesprekken met buurtbewoners, 

op het werk, in medische omgevingen, met leerkrach-

ten, bij het doen van boodschappen etc.) verkleind.

In 2019 wilden we 20 groepstrajecten bestaande uit  

12 bijeenkomsten aanbieden aan 200 laaggeletterde 

Rotterdammers.

    

Verloop van de activiteiten 
De deelnemers werden ingedeeld in groepen van  

maximaal 15 mensen. Vervolgens kregen zij 12 weken 

lang 2 uur per week les. In de eerste 6 bijeenkomsten 

stond taal centraal, gericht op algemene gezondheid en 

beweging. De deelnemers vergroten hun woorden-

schat en taalvaardigheid door actief aan de slag te gaan 

met gezondheid gerelateerde onderwerpen, zoals de 

werking van het menselijk lichaam, gezonde voeding, 

omgaan met stress en een positieve mindset. 

In de volgende 6 bijeenkomsten kregen de deelnemers 

voorlichting van een preventiedeskundige, waarin zij 

leerden hoe ze aan hun mentale gezondheid kunnen 

werken. Doordat deelnemers in de eerste helft van de 

cursus hun woordenschat hebben uitgebreid met  

belangrijke begrippen op het gebied van (mentale)  

gezondheid, konden de preventiedeskundigen in de 

voorlichtingen dieper op deze onderwerpen in gaan. 

Alle lessen bestonden uit een combinatie van theorie, 

gevolgd door een bewegingsles onder leiding van een 

sportcoach. De sportcoach verzorgt een uitgebalan-

ceerd beweegprogramma dat in het begin van de  

cursus relatief bescheiden is, maar later wordt uitge-

bouwd tot (matig) intensief bewegen. Tijdens het  

beweegprogramma werd de kennis uit het voorgaande 

deel praktisch toegepast. Als er in de les bijvoorbeeld 

aandacht is besteed aan gezonde voeding, deed de 

sportcoach daarna spelenderwijs een voedingsspel 

met de deelnemers.  Na afloop van de cursus ontvingen 

de deelnemers een certificaat en kregen zij desgewenst 

advies over vervolgaanbod. 

Deze cursus voeren we nu voor het tweede jaar uit. Het 

blijft een mooi en zinvol thema, waar veel mensen over 

willen leren. Er zijn wel enkele uitdagingen te benoe-

men, zo valt af en toe de opkomst tegen. Deelnemers 

zeggen soms te makkelijk af voor de les. Redenen die 

worden opgegeven om niet te komen zijn ziekte, drukte 

of het gebrek aan een oppas voor de kinderen. 

Daarnaast waren er enkele deelnemers die niet aan het 

bewegingsonderdeel wilden meedoen. Zij vonden het 

sporten spannend en/of lastig. Als het sporten te heftig 

was voor de deelnemers, waren de sportcoaches  

creatief en bedachten oefeningen die ook zittend  

gedaan konden worden. Zo wisten zij deelnemers toch 

te motiveren om mee te doen aan de bewegingsles. In 

1 groep zijn minder lessen uitgevoerd en uiteindelijk is 

1 groep is uitgevallen. 
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Resultaten

 
 

Inhoudelijke resultaten

Bereik

• Er zijn 19 cursussen georganiseerd.

• 249 deelnemers zijn gestart met de cursus, waarvan 180 deelnemers de cursus hebben afgerond.

• We hebben 11 taalvrijwilligers geworven, getraind en begeleid.

• We hebben 12 NT2-docenten ingezet.

• 6 sportcoaches hebben sportlessen georganiseerd.

• 8 preventiedeskundigen hebben voorlichting gegeven.

•  De deelnemers hebben praktische vaardigheden aangeleerd en kunnen deze inzetten in hun dagelijks leven op 

het gebied van stressreductie, ontspanning, slapen en beweging.

•  De deelnemers hebben kennisgemaakt met nuttige organisaties op het gebied van gezondheidszorg en  

beweging, waardoor zij makkelijker hun weg kunnen vinden in Rotterdam.

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

sociale cohesie op wijkniveau kunnen realiseren.
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PEDAGOGISCH MEDEWERKER: 

“Het is geweldig om dit te kunnen doen. We zorgen ervoor dat de kinderen een leuke tijd  

hebben en de ouders zich zonder zorgen kunnen focussen op de les. De eerste keer bleek wel 

wat spannend te zijn voor de kinderen. Daarom is er besloten om wat eerder te beginnen.  

Samen met de ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers worden er liedjes gezongen of wordt 

er een spelletje gespeeld.”

2.4.2. LETTERPROEVERIJ 

Doelstellingen & activiteiten 
In samenwerking met de SWK Groep hebben we het 

project De Letterproeverij ontwikkeld en uitgevoerd. Dit 

is een taalvaardigheidstraject waarbij ouders van jonge 

kinderen (0-4 jaar) taalles kregen, terwijl hun kinderen 

gratis werden opgevangen door pedagogisch mede-

werkers. Alle laaggeletterde ouders uit de Rotterdamse 

gebieden IJsselmonde, Prins Alexander en Centrum 

waren welkom om deel te nemen aan deze cursus van 

10 weken. Tijdens de wekelijkse taallessen werkten de 

deelnemers aan hun taalvaardigheid, werd er aandacht 

besteed aan de manieren waarop ouders hun kinderen 

kunnen helpen in de (taal)ontwikkeling en werd uitleg 

gegeven over het kinderopvangsysteem in Nederland. 

Pedagogisch medewerkers van Stichting GroeiBriljant 

en Buurtwerk (onderdeel van de SWK Groep) zorgden 

ervoor dat de kinderen ondertussen een leuke ochtend 

hadden vol leerzame activiteiten. Op deze manier  

wilden we bijdragen aan een educatief partnerschap 

tussen ouders en voorschoolse voorzieningen en werd 

direct gewerkt aan taalvaardigheid. Wanneer ouders 

een taaltraject volgen, kunnen zij de (taal)ontwikkeling 

van hun kinderen ook beter begrijpen en stimuleren. 

Het doel was om in 2019 80 ouders een taaltraject te 

laten afronden. 

Verloop van de activiteiten
Het traject bestond uit 10 bijeenkomsten: 6 taallessen 

door een NT2-docent en een taalvrijwilliger, gevolgd 

door 4 voorlichtingen door een opvoeddeskundige.  

Tijdens de lessen was ook een medewerker van Buurt-

werk aanwezig voor het beantwoorden van vragen van 

ouders. Deze medewerker verwees de ouders indien 

gewenst ook door naar netwerkpartners en andere  

partijen uit het sociaal domein. Tijdens de taallessen 

werden de kinderen in een ander lokaal opgevangen 

door pedagogisch medewerkers. 

De Letterproeverij is opgezet, omdat er in Rotterdam 

grote vraag is naar een dergelijke cursus. Veel ouders 

van jonge kinderen kunnen geen taalles volgen omdat 

zij geen opvang hebben en de kinderen ook niet mee 

mogen nemen naar de taalles. Wij zijn hier op inge-

sprongen en dit initiatief werd door veel partijen enorm 

enthousiast ontvangen. We ontvingen veel positieve 

reacties van zowel ouders als organisaties die veel met 

jonge ouders werken. 

We zijn bij dit nieuwe concept wel tegen enkele  

uitdagingen opgelopen. Zo kwam de werving van de 

ouders niet goed op gang, doordat de wervende partij-

en niet voldoende kennis hadden van taaltrajecten en 

niet bij de juiste doelgroep terecht kwamen. Hierdoor 

hebben we ons doelaantal niet behaald. Dit is erg  

jammer, omdat we ervan overtuigd zijn dat een grote 

groep ouders in Rotterdam graag aan deze cursus had 

willen deelnemen. Een volgende keer kunnen we de 

wervende partijen trainen in het signaleren van laagge-

letterdheid en het inschatten van het juiste taalniveau. 

Verder was het niveau van het lesmateriaal voor een 

aantal deelnemers te hoog en voor andere deelnemers 

juist weer te laag. We merkten dat deelnemers hierdoor 

afhaakten. Dit kunnen we een volgende keer goed  

ondervangen door materiaal te maken op verschillende 

taalniveaus.

Ook konden de taallessen en de activiteiten voor de kin-

deren beter op elkaar aangesloten worden en zou het 

nuttig zijn als ouders deels aansluiten bij deze activitei-

ten. Ze zouden bijvoorbeeld samen kunnen starten en 

het eerste half uur van de les samen met de kinderen 

spelletjes kunnen doen en liedjes zingen. Zo worden de 

kinderen snel op hun gemak gesteld en leren ouders 

direct welke activiteiten zij thuis met hun kinderen kun-

nen ondernemen. 

In evaluaties met de samenwerkende partijen hebben 

we deze bevindingen uitvoerig besproken en hebben 

we verbeterpunten geformuleerd. We zijn ervan over-

tuigd dat we met deze kennis en ervaring juist een nog 

steviger en leerzamer traject kunnen opzetten voor  

jonge ouders. 
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

• Er zijn 7 cursussen georganiseerd.

• 65 deelnemers zijn gestart met de cursus, waarvan 23 deelnemers de cursus hebben afgerond.

• 5 taalvrijwilligers zijn geworven, getraind en begeleid.

• 5 NT2-docenten zijn ingezet.

•  3 pedagogisch medewerkers hebben gezorgd voor een goede en veilige opvang van de kinderen van de  

deelnemers.

• De woordenschat van ouders is uitgebreid.

• Ouders hebben een breder netwerk opgebouwd waarin zij hun taalvaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

• De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen is vergroot.

•  Deelnemers hebben meer bewustzijn op het gebied van opvoeding en nemen (meer) verantwoordelijkheid voor 

de opvoeding van hun kinderen.

•  Jonge kinderen hebben inspirerende en uitdagende activiteiten ondernomen en hun sociale vaardigheden  

vergroot.

• Deelnemers hebben meer durf en zelfvertrouwen om Nederlands te spreken.

• V erschillende wijkbewoners zijn met elkaar in contact gebracht en daarmee hebben we versterking van de  

sociale cohesie op wijkniveau gerealiseerd.
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DEELNEMER:

“Ik heb vooral geleerd wat het verschil is tussen alle financiële begrippen. Ik zag het eerst 

niet zo zitten, maar dankzij de positieve groep heb ik de hele training afgemaakt.”

2.4.3. GERS MET GELD 

Doelstellingen & activiteiten
Gers met Geld coacht Rotterdammers met schulden 

om financieel zelfredzaam te worden. Het project is een 

krachtbundeling van organisaties Buurtwerk en  

Kwadraad en is onderdeel van de Rotterdamse keten 

schulddienstverlening. Deelnemers volgen in een  

periode van 6 – 11 maanden een persoonlijke leerroute 

met diverse modules en activiteiten, gericht op bijvoor-

beeld gedragsverandering, taal of budgetteren. Hoedje 

van Papier verzorgde in 2019 binnen Gers met Geld een 

taal- en rekenmodule, gericht op het bevorderen van 

financiële geletterdheid en rekenvaardigheden. 

De opdracht voor Gers met Geld was 1800 deelnemers 

in 2019, waarvan werd verwacht dat ongeveer 400  

personen zouden deelnemen aan de taal- en rekenmo-

dule. Hoedje van Papier zou voor deze aanmeldingen 

de uitvoer van 25 - 30 taalgroepen verzorgen. Hierbij 

valt te denken aan het werven, trainen en begeleiden 

van vrijwilligers die de lessen geven en het ontwikkelen 

en verzorgen van het lesmateriaal.

Verloop van de activiteiten 
De aanmeldingen voor Gers met Geld, en dus ook voor 

de taal- en rekenmodule, waren flink minder dan  

verwacht. Aanmeldingen verliepen via de gemeentelij-

ke loketten die in Rotterdam betrokken zijn bij schuld-

dienstverlening, zoals de Kredietbank Rotterdam (KBR), 

Werk & Inkomen en het Jongerenloket. Hier kwamen 

minder aanmeldingen uit voort dan verwacht en  

binnen de aanmeldingen was ook minder animo voor 

de taal- en rekenmodule dan verwacht. 

De opdracht van Buurtwerk en Kwadraad is verlengd 

voor 2020. Buurtwerk is in gesprek met de gemeente 

om afspraken te maken met betrekking tot de  

aanmeldingen. Ondanks het tegenvallende aantal  

aanmeldingen voor de taal- en rekenmodule, staat 

Hoedje van Papier open voor een nieuwe samenwer-

king, want deze hebben we als prettig ervaren.  

Hoedje van Papier heeft zich flexibel en hands-on  

opgesteld inzake Gers met Geld. Op het moment dat de 

opdracht voor de taal- en rekenmodule aangeboden 

werd, konden we snel schakelen om de aantallen die 

verwacht werden uit te voeren. Toen de aanmeldingen 

tegenvielen konden we ook weer terugschakelen. Deze 

instelling willen we ook in 2020 voortzetten.
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

Verder hebben wij

• Er zijn 4 cursussen georganiseerd.

• 14 deelnemers hebben de cursus afgerond.

• Er zijn 3 taalvrijwilligers geworven, getraind en begeleid.

•  Deelnemers hebben hun woordenschat op het gebied van administratie en financiën uitgebreid, waardoor zij 

beter in staat zijn om brieven te begrijpen en hun geld te beheren.

• Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen om in gesprek te gaan met anderen over hun geldzaken.

•  Deelnemers hebben gewerkt aan hun rekenvaardigheden en begrijpen hierdoor beter hoe bedragen tot stand 

komen.

• In opdracht van Buurtwerk lesmateriaal ontwikkeld voor een taal- en rekenmodule binnen Gers met Geld.

• Taalvrijwilligers getraind om les te kunnen geven in de taal- en rekenmodule van Gers met Geld.
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LID ACTIVITEITENCOMMISSIE: 

“Ik wil snel leren en meer weten over Nederland en ik vind het leuk om met mensen  

activiteiten te doen”
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2.4.4. PROEFTUIN MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTTIJD: JONGEREN VOOR MEKAAR 

Doelstellingen & activiteiten 
Jongeren voor Mekaar is een proeftuin waarin we jon-

ge Rotterdammers statushouders op verschillende ma-

nieren op weg helpen en begeleiden bij het onderne-

men van verschillende activiteiten. Jongeren 

organiseren bijvoorbeeld leuke uitjes voor kinderen, 

zoals een voorleesmiddag of een bezoek aan de bio-

scoop. Maar ze kunnen ook helpen bij het leren van de 

taal door als maatje samen dingen te ondernemen of 

zich inzetten in onze jongerenraad.

Jongeren voor Mekaar valt binnen de zogenoemde 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT), dat dit jaar officieel 

ingevoerd gaat worden door het kabinet. MDT is de 

ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van 

henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te 

ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ont-

moeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun per-

soonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen 

maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie 

zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschap-

pelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Jongeren die deelnemen aan Jongeren voor Mekaar 

leren veel over werken in een team, krijgen een beter 

beeld van de verschillende culturen en dynamiek in de 

stad, leren prioriteiten stellen en ontdekken en ontwik-

kelen hun eigen talenten. Daarnaast kunnen ze verschil-

lende workshops volgen, zoals  intercultureel commu-

niceren, opvoedondersteuning, interactief voorlezen of 

taalcoaching voor kinderen.

    

Verloop van de activiteiten
Het project Jongeren voor Mekaar is in volle gang en 

loopt door tot en met augustus 2020. De looptijd en in-

zet van de Maatschappelijke Diensttijd varieert van 10 

weken tot 18 maanden en van 2 tot 8 uur per week. Jon-

geren kunnen zelf kijken wat ze leuk vinden om te doen 

en hoeveel tijd ze te besteden hebben. 

Alle jongeren van 14 tot 30 jaar kunnen meedoen en 

kunnen op verschillende functies binnen onze stichting 

ingezet worden. Na aanmelding ontdekken we tijdens 

het kennismakingsgesprek van de jongeren meer over 

hun achtergrond, opleiding en interesses, zodat we  

samen kunnen kijken welk onderdeel binnen Jongeren 

voor Mekaar het beste bij hem/haar past. Er zijn diverse 

mogelijkheden binnen het project, waarbij we qua 

plaatsing rekening houden met de interesses en erva-

ring van de vrijwilligers. Zo is er voor het begeleiden 

van kinderen met een leerachterstand of het als maatje 

begeleiden van statushouders bij het op orde brengen 

van hun administratie andere ervaring nodig dan bij de 

organisatie van (re)creatieve activiteiten voor kinderen. 

Op het moment dat we de jongere geschikt achten voor 

deelname aan de proeftuin, worden de gegevens opge-

nomen in onze database en kunnen we hem of haar 

gaan indelen bij de gekozen activiteit. 

De mogelijke activiteiten zijn:

•  Taalcoaching aan statushouderskinderen met een 

leerachterstand in de basisschool leeftijd..

•  Maandelijkse activiteiten met statushouderskinderen 

van 10-15 jaar.

• Taalontwikkeling kinderen 2-8 jaar.

• Maatjestraject ‘Samen aan de Slag in Rotterdam’.

•  Rolmodellen traject ‘Samen aan de Slag in Rotterdam’.

• Docent traject Budgetbeheer.

• Maatjestraject Budgetbeheer.

• Docent traject Computervaardigheden.

• Jongerenraad.

• Activiteitencommissie. 

Het op deze schaal werven en enthousiasmeren van 

jongeren is nieuw voor ons en tevens vernieuwend 

voor het project. Het is nog even zoeken naar de beste 

manier om de jongeren te bereiken, aangezien de wer-

ving een andere vorm van communicatie vergt. Het 

doel van de proeftuin is dan ook om te onderzoeken 

hoe we jongeren het beste kunnen benaderen en hoe 

we ze het beste kunnen inzetten. We streven er naar om 

dit eind 2020 goed in kaart te hebben.

Door een aantal wisselingen binnen het team is de 

planning is gewijzigd en zijn enkele activiteiten wat 

meer naar voren geschoven. Wat betreft de eindresulta-

ten verwachten we geen problemen. In 2020 willen we 

nog meer inzetten op de werving van jongeren voor de 

taal coaching aan kinderen en docentschap bij de com-

puterlessen en budgetbeheerlessen. Verder zetten we 

in op nog meer eenmalige kinderactiviteiten naast de 

creatieve cursussen en sportactiviteiten. Voor de orga-

nisatie hiervan zullen wij meer jongeren gaan werven. 
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

Aangezien het project nog doorloopt in 2020, kunnen we alleen een tussenstand geven van wat we tot op heden 

hebben bereikt.

• 9 jongeren zetten zich actief in voor kinderen in een taal coaching traject of bijlestraject. 

•  Er wordt elke week door 54 jongeren gewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen van 2 tot 8 jaar door middel 

van interactief voorlezen.

•  17 jongeren zijn actief binnen een maatjestraject van SamenDoorSamen. 1 jongere geeft Engelse bijles aan een 

statushouder en 1 jongere is budgetmaatje.

• 2 jongeren geven computerles.

• 8 jongeren vormen een activiteitencommissie en 8 jongeren maken deel uit van een jongerenraad. 

•  4 jongeren van de activiteitencommissie hebben 2 sportdagen georganiseerd voor kinderen van 6 tot 16 jaar oud 

in samenwerking met VOZ. 

•  De activiteitencommissie heeft 3 grote evenementen mede georganiseerd voor in totaal 455 personen: het  

15-jarig bestaan van onze stichting, het zomer- en winterfeest. Zij namen bi deze evenementen o.a. de kinder- 

activiteiten onder hun hoede. 

• 4 jongeren organiseren creatieve cursussen (tekenen en mozaïek) van een aantal weken.

• 2 jongeren organiseren wekelijks een voetbaltoernooi voor een groep van 10 tot 12 jongeren.

• 3 jongeren coördineren sportactiviteiten i.s.m. diverse organisatie voor een groep van 6 tot 10 jongeren.

•  Jongeren hebben 3 nieuwe activiteiten speciaal voor jongere statushouders georganiseerd, gericht op  

seksualiteit, liefde en relaties. In deze praatgroepen over moeilijke taboeonderwerpen kunnen jongeren  

ervaringen met elkaar delen en vragen stellen aan experts. In totaal namen hieraan 22 jongeren met een  

vluchtelingenachtergrond deel.  

•  Alle jongeren die in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd vrijwilligerswerk verrichten, hebben een  

basistraining over de doelgroep, een training interculturele communicatie, training psychosociale problematiek 

bij vluchtelingen en training educatieve achterstand bij vluchtelingenkinderen gevolgd.

•  Er zijn 3 intervisies georganiseerd waar de jongeren en andere vrijwilligers bij elkaar komen om te praten over 

hun ervaringen en hulpvragen. 

•  We hebben een BBQ georganiseerd voor 25 vrijwillige jongeren en zij bezochten gratis Feyenoord thuiswedstrijden.

•  Jongeren met verschillende achtergronden zijn met elkaar in contact gebracht, wat bijdraagt aan de sociale  

cohesie in de wijken en in de stad.

•  De betrokkenheid van jongeren bij hun stads- en leeftijdgenoten is vergroot en er is meer begrip tussen  

statushouders en andere Rotterdammers.

•  Wij hebben een beter beeld van de doelgroep jongeren en hebben geleerd hoe we ons aanbod zo aantrekkelijk 

mogelijk kunnen maken voor hen en hoe we hiermee kunnen bijdragen aan onze organisatiedoelstelling. 

•  De jongerenraad heeft veel kennis en advies met ons gedeeld waarmee wij het programma SamenDoorSamen 

beter kunnen afstemmen op jongere statushouders.

•  We hebben diverse materialen ontwikkeld, zoals een manual voor de jongeren die bijles geven aan kinderen en 

mooi P.R.-materiaal voor de werving van jongeren i.s.m. de jongerenraad.



2.4.5. PAMEIJER TV

Doelstellingen & activiteiten 
In 2012 heeft Hoedje van Papier een succesvolle pilot 

uitgevoerd met PameijerTV. Vanaf dat moment is onze 

videocoach betrokken gebleven bij dit doorlopende 

project, ontstaan vanuit de behoefte om de cliënten-

communicatie te verbeteren. Hiernaast is het nadrukke-

lijk de wens veel meer cliënten in het project te betrek-

ken en de participatie te vergroten. Het uiteindelijke 

doel is zelfs dat door de inbreng van de cliënten  

PameijerTV grotendeels zelf werkzaam zou moeten 

kunnen zijn. Hoedje van Papier heeft als doel groepen 

met een grotere afstand tot de samenleving de kans te 

geven deze afstand te verkleinen en hen bovendien een 

stem te geven. Media zien we hierbij als een uitstekend 

middel. Bovendien zijn competentie-ontwikkeling en 

educatie integrale doelen die we met de stichting  

nastreven. Dit komt ook overeen met de wensen die  

Pameijer heeft met betrekking tot haar cliëntgroepen 

die in dit project participeren.

    

Verloop van de activiteiten
In 2012 is de samenwerking met Pameijer gestart. In 

eerste instantie hebben we afgebakende workshops 

van een aantal weken georganiseerd, later is dit een  

gecontinueerde leer- en werkplek geworden genaamd 

PameijerTV. Dit is een initiatief van cliënten waarbij zij 

onder begeleiding van een videomaker van Hoedje van 

Papier twee keer per week bij elkaar komen voor het 

maken van het maandelijkse journaal en diverse losse 

items. Door de ervaring van de afgelopen jaren hebben 

we van 2019 wederom een succesvol jaar kunnen  

maken. De items hebben vaak betrekking op de actuali-

teiten en hebben regelmatig ook een lokaal karakter. Zo 

zijn er onder andere items gemaakt over de Maastunnel 

(of Love), de Stembus Provinciale Staten en Water-

schappen, zomertijd, de Rotterdamse kermis, app  

verbod op de fiets, phishing, de processierups, openba-

re toiletten in de stad, Wereld Haven Dagen, de ratten-

plaag in Noord, Rotterdam Pride, Eurovisie Song- 

festival, Diabetes type 2 en vuurwerkzones / verbod. 

Voor interviews vragen we organisaties om hun mede-

werking, maar er worden ook straatinterviews  

afgenomen. In 2019 is er daarnaast een mijlpaal bereikt: 

het 50e Pameijer TV Journaal is gemaakt!
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

• 15 cliënten van Pameijer hebben wekelijks deelgenomen aan Pameijer TV.

•  Er zijn 90 dagdelen begeleid van PameijerTV, daarnaast zijn er 24 dagdelen besteed aan onder andere montage, 

overleg etc. 

De cliënten hebben zich vaardigheden eigen gemaakt, zoals:

 • Het gezamenlijk tot besluiten komen.

 • Samenwerken binnen een team.

 • Kennis vergaren.

 • Een eigen mening vormen.

 • Zich mondeling uiten.



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

2.5. Samenwerking met 

    Het Vergeten Kind
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Deelnemende jongeren:

Thierry: “Bij The Unforgettables is het net of je samenkomt met een grote familie.”

Annemara: “Bij The Unforgettables heb ik geleerd dat ik mijn verhaal niet hoef te verbergen, 

maar dat delen juist betekent dat ik anderen help.”

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor alle kwetsba-

re kinderen in Nederland. Dit kunnen kinderen zijn die 

nog thuis wonen maar te kampen hebben met verwaar-

lozing, geweld, geldproblemen, alcoholisme of psychia-

trische stoornissen, maar ook kinderen waarvan de 

thuissituatie zo onveilig of ongezond was dat ze uit huis 

moesten worden geplaatst. Het Vergeten Kind helpt deze 

kinderen onder meer door het organiseren van leuke ac-

tiviteiten en vakanties. Maar Het Vergeten Kind wil deze 

kinderen ook op lange termijn helpen. Daarom is een  

belangrijk doel bewustzijn creëren in het land en in de 

politiek omtrent deze kinderen. Het Vergeten Kind wil 

heel Nederland op het hart drukken dat er echt iets moet 

veranderen aan het systeem van de jeugdzorg. 

In samenwerking met Het Vergeten Kind organiseerden 

wij activiteiten binnen drie pijlers: The Unforgettables, 

Campagnes & Awareness en Losse Projecten. 

2.5.1. THE UNFORGETTABLES   

Doelstellingen & activiteiten 
Omdat niemand het verhaal van deze kinderen beter 

kan vertellen dan de kinderen zelf, richtte Het Vergeten 

Kind samen met Hoedje van Papier de jongerenraad 

The Unforgettables op. Deze jongeren zijn ervarings-

deskundigen; zij woonden (of wonen nog steeds) op 

een leefgroep, in een gezinshuis, of een vrouwenop-

vang en weten ook wat een onveilige of instabiele 

thuissituatie is. De jongeren die zorgvuldig voor de 

raad worden geselecteerd, worden (media)getraind en 

leren op een veilige manier hun verdrietige, ontroeren-

de of krachtige verhaal te vertellen, waardoor ze een 

stem zijn van alle kwetsbare kinderen van Nederland.

Verloop van de activiteiten
We zijn in 2019 voor meerdere zaken omtrent The  

Unforgettables verantwoordelijk geweest. We  

begeleidden jongeren bij tientallen media-optredens en 

jongeren werkten onder onze begeleiding mee aan de 

campagne en het magazine van Het Vergeten Kind.  

Ook deden ze actief mee aan Het Vergeten Kind Talks 

(talkshow) en de Harten Huis Award. Uiteraard  

organiseerden we wederom drie trainingsweekenden 

en een trainingsdag, waarin we zowel verantwoordelijk 

waren voor de productie als voor de inhoudelijke invul-

ling van het programma. We gaven workshops als 

‘Songwriting’ ‘Unforgettables 101’, ‘Video’, ‘Schrijven’ 

en ‘Leren Presenteren’. 

Dit was een belangrijk jaar omdat we afscheid namen 

van ‘de eerste lichting’ Unforgettables. In juli 2016 zijn 

we gestart met een groep jongeren die het driejarige 

Unforgettable programma ging volgen; zij zwaaiden in 

juli 2019 af. Het afscheid was iets waar we de jongeren 

al een tijd op hadden voorbereid. We waren ons ervan 

bewust dat de jongeren roerige en moeilijke jaren heb-

ben gehad in hun jeugd en dat The Unforgettables een 

fijne en veilige plek was die ze waarschijnlijk niet kwijt 

zouden willen.  Het was dus enorm belangrijk om het 

afscheidsweekend zorgvuldig te organiseren. En dat 

deden we. Het werd een warm en liefdevol maar ook 

spectaculair weekend, waarbij we persoonlijke teksten 

voorlazen voor elke jongere tijdens een onvergetelijke 

afscheidsceremonie. Ook ontvingen de jongeren boek-

jes met foto’s van elkaar met ruimte om bij elke foto een 

tekst te schrijven. Ze schreven de liefste boodschappen 

in elkaars boekje en maakten hiermee een tastbare her-

innering voor zichzelf. Ook hadden we een uitgebreid 

sport en spel onderdeel neergezet, waarbij er veel werd 

gelachen. Er was in het avondprogramma een band – 

met o.a. Glenn Faria – waarbij de jongeren zelf konden 

zingen als ze dat leuk vonden. We zijn erg trots op dit 

afscheid; er waren tranen en verdriet, maar het was 

vooral heel warm en positief. Het was het weekend dat 

de afzwaaiende jongeren meer dan verdiend hadden. 

Met het uitstromen van ‘oude’ Unforgettables werd ook 

het werven van nieuwe Unforgettables belangrijk. 

Nooit eerder was er zo’n grote uitstroom (ongeveer 30 

jongeren). Het werven gebeurde in de zomervakantie 

en dat bleek lastig. Veel jeugdzorginstellingen waren 

niet goed bereikbaar, er moest ‘koud’ gebeld worden en 

redelijk wat jongeren bleken ook niet te porren voor een 

lang commitment. We hebben veel gebeld, achter  

mensen aan gezeten die ons niet kenden, veel gesprek-

ken gevoerd en zijn ook bij jongerenraden op bezoek 

gegaan. Uiteindelijk hebben wij zeven jongeren gewor-

ven, wat samen met de vier jongeren die Het Vergeten 

Kind wierf, een aantal was waar we tevreden mee  

waren. In het vervolg zouden we twee wervingsrondes 

moeten doen; eentje in het voorjaar, waarbij we veel 

jongeren kunnen bereiken die in opvangcentra wonen 

en een werving in de zomer, waar Het Vergeten Kind 

‘Heppie jongeren’ via de door hen georganiseerde  

kampen kan werven.
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Resultaten

Inhoudelijke resultaten

Bereik

In 2019 hebben in totaal 65 jongeren, in de leeftijd van 13 tot 22 jaar, meegedaan aan vele tientallen verschillende 

activiteiten, waaronder:

• Het figureren in de videoclip van Glen Faria & Johnny de Mol (Je bent niet alleen).

• Presentaties en optredens tijdens de Kind Centraal Award.

• Optredens tijdens de Harten Huis Award.

• Jury en host tijdens Het Vergeten Kind Filmfestival.

• Het geven van interviews in verschillende media.

• Deelname aan het trainingsweekend in april.

• Interviews doen tijdens de opening van Heppie (t)Huis.

• Workshop gegeven aan deelnemers van het Bedankdiner en tijdens de Social Impact Day van Het Vergeten Kind.

• In gesprek met diverse politici, voorafgaand aan een debat over de jeugdzorg.

• Trainingsweekend juli.

• Trainingsweekend oktober.

• Meedoen aan het onderzoek van Het Vergeten Kind m.b.t. het wisselen van hulpverleners.

• Het schrijven van brieven en artikelen voor het magazine Het Vergeten Kind Talks.

• Trainingsdag december.

• Deelname aan symposium Uithuisgeplaatste jongeren écht een stem geven.

• Meedoen aan de Het Vergeten Kind podcast.

• Meedoen aan diverse fundraising evenementen.

• Een creatieve workshopdag georganiseerd door rapper Bizzey (met cadeaus).

•  The Unforgettables zijn dit jaar nog meer de stem van de kwetsbare kinderen in Nederland geworden; media en 

politiek weten hen ook steeds beter te vinden als ervaringsdeskundigen.

•  Met onze activiteiten en begeleiding zorgden we er niet alleen voor dat The Unforgettables een stem waren voor 

alle kwetsbare kinderen in Nederland; met ons werkten ze ook aan hun talenten, zelfvertrouwen, eigenwaarde, 

communicatieve vaardigheden en vergrootten ze hun weerbaarheid.

•  Na drie jaar ervaring hebben we een dermate goede en heldere begeleiding en ondersteuning van jongeren bij 

media-optredens ontwikkeld, dat we nu ook de medewerkers van Het Vergeten Kind kunnen trainen om zelf  

jongeren te begeleiden.

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

ma en liefdevolle, warme begeleiding waren een schot in de roos en zijn goed geëvalueerd door zowel de  

jongeren als hun begeleiders. 

•  Nu de eerste lichting jongeren het traject heeft afgesloten, kunnen we met zekerheid zeggen dat het Unforgetta-

ble programma een succes is: de jongeren gaven aan dat The Unforgettables heel leerzaam was, maar ook heel 

verbindend en dat ze er blijvende vrienden aan over hebben gehouden. 

•  De nieuwe jongeren voelden zich na hun eerste trainingsweekend meteen veilig en wilden zich heel graag voor 

langere tijd aan The Unforgettables verbinden.



DEELNEMENDE JONGEREN:

Jacqueline: “Het belangrijkste dat ik hier heb geleerd, is dat het oké is om niet oké te zijn.”

Jules: “Ik vind het belangrijk dat ik Unforgettable ben en de jeugdzorg kan helpen veranderen.”

2.5.2. CAMPAGNES & AWARENESS

Doelstellingen & activiteiten 
Hoedje van Papier wordt elk jaar betrokken bij de  

campagnes van Het Vergeten Kind. Dit jaar hebben we 

geholpen bij de campagne van de week van Het  

Vergeten Kind en bij de kerstcampagne. 

In de week van Het Vergeten Kind stond het thema Stop 

het doorverhuizen van kinderen in de jeugdzorg  

centraal. Aan deze campagne deden zeven jongeren 

mee, die door ons getraind en begeleid werden. De  

jongeren waren prominent aanwezig in de media; een 

van The Unforgettables schoof aan bij de talkshow van 

Eva Jinek, een andere jongere deed mee aan het  

programma de Monitor en weer een andere jongere 

schoof aan bij 5 uur live. Dit is slechts een greep van de 

media-events waar de jongeren zijn geweest. De jonge-

ren deden ook mee met geschreven artikelen voor  

diverse kranten en bladen en werden geïnterviewd op 

de evenementen van Het Vergeten Kind zelf.

De kerstcampagne van Het Vergeten Kind was dit jaar 

kleiner opgezet dan vorig jaar. Het Vergeten Kind vroeg 

aandacht voor kinderen die het met de feestdagen niet 

fijn hebben thuis, of die zelfs niet thuis kunnen wonen. 

Drie Unforgettables vertelden hoe zij de kerst in een op-

vang of in een onveilige thuissituatie hebben ervaren 

en werden de gezichten van deze campagne. We ver-

zorgden de interviews en teksten.

    

Verloop van de activiteiten 
De activiteiten die verbonden waren aan de campag-

nes, verliepen veelal voorspoedig. Voor de eerste cam-

pagne hebben we met de jongeren mooie artikelen en 

een goede video gemaakt. Deze middelen zijn veelvul-

dig ingezet. Ook hebben de jongeren gesproken op eve-

nementen en zijn ze vaak geïnterviewd. Minister Hugo 

de Jonge ontmoette op de Harten Huis Award Unfor-

gettable Daan en was zelfs zo onder de indruk, dat hij 

later in het jaar bij Daan op de groep is komen logeren. 

Op die manier wilde hij ervaren hoe het echt was om op 

een leefgroep te wonen. 

De campagne van dit jaar betrof de vele verhuizingen in 

de jeugdzorg die ervoor zorgen dat jongeren onthecht 

raken, vertrouwen in mensen, of het vertrouwen in hen-

zelf kwijtraken. De jongeren die mee zouden werken 

aan de campagne, moesten logischerwijs jongeren zijn 

die veel verplaatst waren. Dit zijn ook de jongeren die 

hier de nadelige gevolgen van hebben ervaren, die 

hechtingsproblematiek hebben ontwikkeld, die erg 

kwetsbaar, of nog steeds boos of gefrustreerd zijn. Het 

was heel bijzonder om de meest ‘moeilijke’ jongeren te 

ondersteunen en begeleiden in deze campagne. We 

moesten extra goed kijken wat ze nodig hadden, naar 

ze luisteren, en ook horen wat ze niet zeiden. Dat is 

moeilijk in de drukke campagnetijd, maar doordat we 

ons al vroeg in het traject heel erg bewust waren van 

hun kwetsbaarheid zijn we hier goed mee om gegaan. 

We hebben hun gesprekken en interviews goed met 

hen voorbereid, zijn alert geweest op hun grenzen  

tijdens de interviews en hebben nazorg op maat  

verleend. 

De kerstcampagne was zogezegd kleiner. We hebben 

interviews gedaan en we hebben pro-actief met de  

Sales afdeling van Het Vergeten Kind contact gehad. 

Aangezien de kerstcampagne gericht is op het inzame-

len van financiële middelen, is het belangrijk dat lezers/

kijkers geraakt worden door de verhalen werden hier en 

daar werden (de verhalen van) The Unforgettables te 

zielig neergezet. Na overleg met de afdeling en met de 

jongeren zijn we er telkens wel uitgekomen. 
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

Inhoudelijke resultaten

Bereik

•  In totaal deden 7 jongeren mee aan de campagne van de Week van Het Vergeten Kind en 3 jongeren deden mee 

aan de kerstcampagne.

• De petitie die bij de campagne hoorde, is mede dankzij onze jongeren ruim 83.000 keer getekend.

•  De jongeren die meededen aan de campagne ervoeren hun optredens in kranten/radio/podcast/televisie als heel 

interessant; het was een boost voor hun zelfvertrouwen.

•  Ook ervaarden de jongeren dat ze echt deel uitmaakten van een groter geheel; dat ze voor iets aan het strijden 

waren waar ze echt voor staan. 

• 47 • 

Resultaten



DEELNEMENDE JONGEREN:

Maakte: “Bij The Unforgettables heb ik vrienden voor het leven gemaakt.” 

Margot Ende: “Ik kan praten als brugman, maar ik kan nooit overbrengen wat The Unforgettables 

wel kunnen. Ze ademen de problematiek van de kwetsbare kinderen in Nederland.”

2.5.3. LOSSE PROJECTEN

Doelstellingen & activiteiten 
In 2019 hebben we wederom losse projecten georgani-

seerd voor Het Vergeten Kind. Hoedje van Papier is het 

meest verbonden met The Unforgettables en deze  

jongeren spelen dan ook in de meeste projecten een 

grote rol. Zo maakten we een filmpje met de jongeren 

over hun vele verhuizingen, we realiseerden een video-

clip, we produceerden de Harten Huis Award en Het 

Vergeten Kind Talks (talkshow), waarin de jongeren ook 

een prominente rol hadden. We werkten tevens mee 

aan het Bedankdiner en de Social Impact Day, waar we 

een workshop voor ontwikkelden die de Vergeten Kind 

ambassadeurs samen met The Unforgettables gaven. 

Ook produceerden we mede de Nacht van Het Kind en 

begeleidden we tientallen media-optredens. Tot slot  

namen we de inhoud, productie en vormgeving het  

magazine Het Vergeten Kind Talks voor onze rekening. 

    

Verloop van de activiteiten
De activiteiten verliepen erg goed. Inmiddels hebben 

we veel ervaring met de doelgroep en weten we goed 

hoe we het beste met de jongeren kunnen omgaan en 

hoe we hen het beste kunnen benaderen. We weten wat 

ze prettig vinden en wat ze tegen de borst stuit, we  

weten hoe we ze kunnen helpen en ondersteunen. 

In 2019 hebben we een start gemaakt met het overdra-

gen van deze kennis aan de mensen van Het Vergeten 

Kind. Dit is iets wat we erg belangrijk vinden. The  

Unforgettables is namelijk uitgegroeid tot een enorm 

belangrijk onderdeel van Het Vergeten Kind en er is 

meer mankracht nodig om hen de begeleiding te geven 

die ze nodig hebben. We hebben daarom ook meerdere  

gesprekken gehad over hoe we aanvragen aanpakken, 

hoe we begeleiding aanbieden, hoe we grenzen van 

jongeren bewaren in interviews etc. etc. Het is niet  

alleen bij gesprekken gebleven. We zijn ook samen op-

getrokken in bijvoorbeeld nieuwe aanvragen, zodat Het 

Vergeten Kind ziet hoe we het doen en zij het op dezelf-

de wijze vormgeven. Het is erg prettig om te zien dat 

onze expertise zo serieus wordt genomen en dat ‘onze’ 

Unforgettables in goede handen zijn, ook bij de losse 

projecten waar we ze niet in kunnen begeleiden.
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 

Inhoudelijke resultaten

Bereik
 

• Er is een filmfestival georganiseerd, waarmee naar schatting 350 kinderen en 300 volwassenen zijn bereikt.

• Met de uitreiking van de Hartenhuis Award hebben wij naar schatting 20 kinderen en 150 volwassenen bereikt.

• Met de talkshow Het Vergeten Kind Talks hebben wij naar schatting 50 kinderen en 150 volwassenen bereikt.

De projecten die we hebben georganiseerd, vielen bij Het Vergeten Kind goed in de smaak en zijn een belangrijk 

deel geworden van de week van Het Vergeten Kind of het jaarprogramma van de stichting. De projecten kenmer-

ken zich door de volgende inhoudelijke resultaten:

•  Op persoonlijk en emotioneel vlak ontwikkelden de jongeren zich de volgende vaardigheden: talentontwikkeling, 

motivatie, bewustzijn van de eigen situatie en problematiek en die van anderen, weerbaarheid en zelfvertrou-

wen, schrijfvaardigheden, jezelf presenteren, creativiteit.

•  Op sociaal vlak: de activiteiten droegen bij aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, stimuleren 

samenwerken en overleg voeren, assertiviteit.
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VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Samenwerkingspartners

INHOUDELIJKE PARTNERS STEDELIJK NIVEAU  

Gemeente Rotterdam

Stichting VluchtelingenWerk ZuidWest Nederland

Bibliotheek Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool InHolland

Erasmus Universiteit Rotterdam

Humanitas Feijenoord

Indigo Preventie

Pameijer Rotterdam

Rotterdammers voor Elkaar

SOL noord

Stichting Zuidzijde

Vereniging DSB

WMO Radar

Zorgbelang Zuid Holland

Centrum voor Jeugd en Gezin

Buurtwerk

Pit010

IDEM Rotterdam

VluchtelingenVoorVluchtelingen

Moeders van Rotterdam

Stichting Lemat

Stichting Gezana

Stichting Pioniers

House of Hope

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Humanitas

Avant Sanare

Co-Team
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De Havenloods

Stichting En..Actie!

Project Nieuwe Buren

Stichting Zeilschip de Eendracht

Singeldingen

Maastheater

Theater Rotterdam

Verhalenhuis Belvédere

Theater Zuidplein

Netwerk Nieuw Rotterdam

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Hotel New York

De beroepentuin

Hotspot Hutspot

Albeda College 

Zadkine College

House of Hope

Benu Apotheek

Welkom Hier

Mister Dutch

Angeliek Ontwerpt

Enver

Bouw Akademie

Werkclub

Beroepentuin

BENU Apotheken

Talent Status 



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” 
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PARTNERS NATIONAAL NIVEAU

Stichting VluchtelingenWerk Landelijk Bureau

Stichting VoorleesExpress

Nationale Nederlanden

Stichting Vrijwilligerswinkel

Uitgeverij Lemniscaat

Taal Aan Zee

Ijgen Weise

Unilever

Sodexo

Forward Incubator

Refugee Talent Hub

We Connect Foundation

Welcome app

DAM Nederland

New Bees

MAIN op maat

SodaProducties

Stichting Het Begint met Taal

LigthartTekst

Stichting Lezen en Schrijven

FINANCIËLE PARTNERS

Gemeente Rotterdam

Stichting Instituut GAK

Stichting Solidarodam

Stichting Boschuysen

ZonMw

Van Schulden Naar Kansen

Santheuvel Sobbe

VSB Fonds

Sint Laurensfonds

Fonds21

Bevordering van Volkskracht

Fonds DBL

Oranjefonds

CCHO

Stichting Diodarte

Elise Mathilde Fonds

Burger Weeshuis Haarlem

Zonnige Jeugd

Weeshuis der Doopgezinden

Stichting Groendendijk-Clemens

PIN/KNR

Het Vergeten Kind

AMIF

VSB Fonds



VRIJWILLIGER:

“Het is echt een cadeautje, dit vrijwilligerswerk. Ik geniet van de bezoeken en uitstapjes, 

en het is voor mij heel leerzaam om vanuit het perspectief van een gezin naar het onderwijs 

te kijken. Zeker omdat zij zo open zijn over wat ze ervaren. Ik heb er veel aan dus.” Vooruitblik 2020

4.1. Strategisch plan 2020
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Vanaf 2020 gaat stichting Hoedje van Papier verder onder de naam Stichting Mano. De stichting heeft er alle  

vertrouwen in dat zij zich de komende jaren succesvol kan blijven voortbewegen binnen het dynamische en veel-

eisende speelveld in Rotterdam. Met bijna 15 jaar praktijkervaring met wat er in de stad leeft en met een grote, 

diverse schare aan trouwe partners en medefinanciers zien wij 2020 met groot enthousiasme tegemoet. 

Visie en uitgangspunten
Onze visie op hoofdlijnen voor de uitvoering van onze activiteiten is als volgt: 

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

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 samenwerkin-

gen, in opdracht van derden of zelfstandig. 

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

De volgende uitgangspunten en succesfactoren komen terug binnen alle projecten:  

•  We bieden zoveel mogelijk maatwerk op persoonlijk niveau. Samen met de deelnemer werken we toe naar  

individueel gestelde doelen. 

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

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

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

•  Laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten voor ons: we staan naast 

de mensen en nemen hen aan de hand wanneer dat nodig is, zonder hen te betuttelen of overmatig te controle-

ren. We komen bij de mensen achter de voordeur en sluiten niemand op voorhand uit. 

• We zijn cultuursensitief en zoeken de verbinding. 

•  We besteden aandacht aan de inzet van rolmodellen en ervaringsdeskundigen (uit de doelgroep) bij onze activi-

teiten. Dit werkt versterkend en extra motiverend voor de deelnemers. 

•  Wederkerigheid is een belangrijk principe binnen onze activiteiten: deelnemers die een traject hebben afgerond 

worden co-trainer, voorlichter, deskundige of maatje. Hierdoor creëren we een community, waar individuen en 

groepen elkaar op een ontspannen en veilige manier kunnen ontmoeten, van en met elkaar kunnen leren,  

netwerken kunnen ontsluiten en zich kunnen ontwikkelen. 

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

ontmoetingen tot stand en zorgen voor een breed draagvlak. 

Ontwikkelpunten
Onze focus zal in 2020 liggen op de volgende punten: 

1.  De komende tijd willen we ons verder richten op de organisatie en doorontwikkeling van projecten binnen onze 

programmalijnen gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en optimale participatie van kwetsbare Rotter-

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

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

hebben geïdentificeerd. Dit doen we door verschillende projecten te organiseren en deze steeds verder te  

integreren in integrale programmalijnen. 

  We kennen hierbij in 2020 een programmalijn voor statushouders en werken aan de vorming van een nieuwe, 

tweede programmalijn voor gezinnen in armoede, waarvoor wij onderzoek verrichten en een pilot starten. Deze 

tweede programmalijn zou in 2021 actief moeten worden. Hier worden vanaf 2021 mogelijk ook projecten als  

De VoorleesExpress en de diverse projecten gericht op de taaleducatie en het ontwikkelen van digitale  

vaardigheden voor volwassenen onderdeel van, zoals dat nu ook reeds gebeurt binnen de programmalijn  
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voor statushouders; SamenDoorSamen. 

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

naar de effecten op korte en lange termijn van de diverse projecten die wij inzetten. 

2.  We werken verder aan de duurzaamheid van onze methodieken, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak.  

Succesvolle methoden en (voorbeeld-)projecten blijven wij uitvoeren, doorontwikkelen en pogen wij in te bed-

den in de stedelijke structuren. Daarbovenop willen we ook dit jaar nog meer bewerkstelligen dat oud-deelne-

mers zich met raad en daad inzetten in de projecten en andere deelnemers vooruithelpen. Deze inzet van  

ervaringsdeskundigheid en rolmodellen zal een steeds groter onderdeel zijn van ons werk. 

  Duurzaamheid op programma-inhoudelijk gebied bewerkstelligen wij door meer en meer in te zetten op het 

langer aan ons binden van deelnemers aan onze activiteiten en door hen meer integrale ondersteuning te  

bieden. Reden hiervoor zijn de grote successen die wij boeken met deelnemers van SamenDoorSamen. Binnen 

SamenDoorSamen kennen wij nauwelijks incidentele deelnemers, die slechts aan één cursus deelnemen en die 

we vervolgens niet meer zien of kunnen volgen. Iedere deelnemer krijgt een uitgebreid persoonlijk intakegesprek 

en de deelnemer maakt samen met de professionele kracht van de stichting een op maat gesneden toekomst-

plan, bestaande uit meerdere trajecten en activiteiten. De professionele medewerker die de intake doet, blijft 

vervolgens ook de vaste contactpersoon tijdens de hele ‘reis’ van de deelnemer binnen het programma. Deze 

aanpak stellen wij dan ook centraal binnen onze andere programma’s en projecten. 

  Financiële duurzaamheid is gelegen in de grote variatie aan medefinanciers van onze activiteiten, bestaande uit 

particuliere en publieke fondsen, gemeentelijke, rijks- en EU-subsidies, particuliere donateurs en opdrachten van 

bedrijven, overheden en andere welzijnspartijen. Gemeente Rotterdam is zowel voor het programma Samen-

DoorSamen als voor diverse aan taal gerelateerde projecten in de afgelopen jaren in toenemende mate zowel 

inhoudelijk als financieel partner. We zullen inzetten op verdere versteviging van onze relatie met de gemeente, 

zonder onze vele diverse en trouwe andere partners daarbij uit het oog te verliezen; ook die partners blijven van 

essentieel belang. Juist door de verbinding met alle partijen aan te gaan en te onderhouden, weten wij onze 

positie in de stad verder te bestendigen, ontwikkelen, en verduurzamen. Daarmee weten wij onszelf goed te 

onderscheiden van andere partijen: wij brengen de steun van zowel de publieke als de private kant van het maat-

schappelijk veld samen. Zo hebben we de gemeente mede aan onze zijde gekregen dankzij de aanhoudende 

steun en het onverminderde vertrouwen van onze particuliere financiers en de successen die wij hierdoor wisten 

te behalen met onze deelnemers. Samenwerking met beide kanten van het spectrum blijft van onverminderd 

groot belang in de komende jaren, om de kwetsbare groepen waar wij ons hard voor maken te kunnen blijven 

helpen en ondersteunen in hun weg naar zelfredzaamheid en actieve participatie naar vermogen. 

3.  We willen de interne organisatie verder versterken door deze waar nodig te herorganiseren en door aandacht te 

hebben voor capaciteitsopbouw van het team. Door de snelle groei van het team, met name binnen SamenDoor-

Samen en met een nieuwe tweekoppige directie sinds de zomer van 2019, is het van belang om te investeren in 

een goed werkende organisatiestructuur en de capaciteitsopbouw van het gehele team. 

  Zo zien we meer en meer dat er hulpvragen bij ons binnenkomen, waartoe ons team niet altijd direct in de breed-

te voldoende opgeleid is. Er is dan ook op bepaalde terreinen grote behoefte aan capaciteitsversterking binnen 

het team. Dat willen wij enerzijds bewerkstelligen door het aanbieden van specifieke vaardigheidstrainingen aan 

onze teamleden, zoals het voeren van moeilijke gesprekken, inzet en begeleiding van ervaringsdeskundigen, 

maatschappelijke begeleiding en doorverwijzen, geestelijke bijstand en projectmanagement. Ook willen wij 

meer inzetten op het bezoeken van seminars en andere werkbezoeken. Anderzijds willen wij nieuwe samenwer-

kingen aangaan met partijen die vanuit ons kantoor in bepaalde hulpvraaggebieden kunnen voorzien, bijvoor-



beeld inloopspreekuren voor psychische begeleiding, lastige formulieren en adviesgesprekken over werk en 

opleiding. 

Doelen voor onze programmalijnen en projecten
Hieronder beschrijven wij de specifieke doelen per programmalijn of project. Voor 2020 zal daarbij het accent  

komen te liggen op de onderstaande ‘eigen’ programmalijnen en projecten. 

Programmalijnen:

•  SamenDoorSamen, gericht op statushouders. Binnen deze programmalijn vallen ook deels de projecten gericht 

op het ontwikkelen van digitale en taalvaardigheden, zoals onder andere Met Taal Op Orde.  

• Onderzoek en pilot ten behoeve van een tweede programmalijn gericht op gezinnen in armoede.

Projecten:

• VoorleesExpress Rotterdam.

•  Diverse projecten gericht op Taaleducatie voor volwassenen, met in het bijzonder Met Taal Op Orde en de  

nieuwe projecten De Opstap en Op Pad met Taal. 

• Diverse projecten in samenwerking in Rotterdam, zoals Jongeren voor Mekaar en Pameijer.

• Diverse projecten in samenwerking met Het Vergeten Kind.

Doelen programmalijn 1: SamenDoorSamen 
•  Doel is dat 60 statushouders deelnemen aan het traject SamenActief. Binnen dit traject worden zij begeleid door 

een  vrijwillig maatje en nemen ze deel aan diverse cursussen en andere activiteiten.

•  Als start van het traject SamenAanDeSlag worden 4 toekomsttrainingen georganiseerd, waaraan in totaal  

50 statushouders deelnemen. Zij nemen bovendien deel aan diverse andere activiteiten en trainingen op het 

gebied van soft en hard skills. 

•  Binnen het traject SamenWerken, SamenStuderen en SamenOndernemen worden bedrijfsbezoeken, netwerkbij-

eenkomsten en voorlichtingen georganiseerd en open dagen bezocht. Daarnaast worden 25 studie- en werk- 

coaches ingezet.

• 160 statushouders worden bereikt met sociale en ontmoetingsactiviteiten. 

•  Er worden speciale activiteiten georganiseerd voor vrouwen en kinderen en gericht op psychosociale  

problematiek.

Naast deze primaire doelen hebben we voor 2020 nog aanvullende doelstellingen. Het gaat hierbij om: 

•  Uitvoeren van een impactmeting van de interventie, gecombineerd met een evaluatie bij de deelnemers over de 

ondersteuning en activiteiten van SamenDoorSamen, zowel binnen de trajecten SamenActief als SamenAan- 

DeSlag. Dit doen wij in het kader van het Oranjefonds Meedoen Programma.

•  Nog meer inzetten op de doorstroom naar betaald werk door het aangaan van meer samenwerkingen in de stad 

met bedrijven en door het, waar nodig, in samenwerking opzetten van leerwerktrajecten.

•  Meer aandacht voor de psychische gezondheid van deelnemers door het organiseren van (nog meer) trainingen 

voor het team t.a.v. dit onderwerp, door het aanbieden van laagdrempelige psychische ondersteuning in samen-

werking met experts in dit veld en d.m.v. meer voorlichting aan deelnemers.

•  Het in samenwerking met ervaringsdeskundigen organiseren van nog meer activiteiten voor deelnemers  waar-

in complexe onderwerpen worden besproken en behandeld, zoals huiselijk geweld, intercultureel opvoeden, 

stress, familieplanning en seksuele gezondheid. 

•  De verdere doorontwikkeling en uitbreiding van het voorprogramma voor moeilijk lerende en analfabete status-

houders met Nederlands taalniveau A0, zodat ook zij kunnen doorstromen naar het traject SamenActief en na 

een langer traject ook zelfredzaam kunnen worden en kunnen participeren naar eigen willen en kunnen. 

•  Het doorontwikkelen van de interventie-omschrijving van o.m. de deeltrajecten Programmeren en SamenVeer-
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krachtig. 

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

zoals taallessen omtrent werken in Nederland, een combinatie met de creatieve vrouwenactiviteit, etc. We gaan 

ook dit jaar conversatielessen aanbieden op een hoger taalniveau, B1 en B2. 

•  Evalueren en herzien van het lesmateriaal voor de cursussen digitale vaardigheden en de lesstof uitbreiden met 

lessen Office. We streven daarbij naar een betere nivellering binnen de cursusgroepen door de inzet van intake-

gesprekken waarin ook de digitale vaardigheden worden ingeschat. 

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

politiek. Hierbij willen wij onze ervaringsdeskundigen betrekken, zodat de doelgroep meer een stem krijgt in de 

stad en het land.

Doelen Programmalijn 2: gezinnen in armoede
De eerste stap voor deze programmalijn is dat er ten behoeve van de opzet van het programma en de ontwikkeling 

van de bijbehorende Competentie-matrix extra inventariserend onderzoek wordt gedaan om de behoeften binnen 

deze doelgroep verder te staven aan de realiteit binnen de gezinnen in Rotterdam: waarom leven zij in armoede en 

hoe kunnen hun kinderen uit deze vicieuze cirkel stappen? Wat hebben zij (nog meer) nodig, waar ligt de vraag, wat 

werkt, waar liggen leemtes, hoe kunnen wij de eventuele kloof tussen vraag en aanbod verkleinen? 

Wij willen daarom een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar de behoeften binnen 600 gezinnen die de afgelopen 

twee jaar hebben deelgenomen aan de VoorleesExpress en een selectie van onze deelnemers aan de projecten 

SamenGezond, MentaalVitaal en Met Taal Op Orde. We trekken hier een steekproef uit van 60 tot 75 gezinnen. Ons 

onderzoek zal bestaan uit een combinatie van (diepte)interviews, focusgroepen en vragenlijsten. Ook zullen wij 

diverse partners, stakeholders en deskundigen op het gebied van gezinsondersteuning raadplegen. Wij hebben 

hbo- en universitair gediplomeerde onderzoekers in huis en worden reeds ondersteund door het Oranjefonds in 

het uitvoeren van een sociale impactmeting. Wij voelen ons dan ook voldoende competent en ondersteund om 

een dergelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast zal dr. P. Delnooz, voormalig voorzitter van onze stichting, ons 

onderzoeksteam begeleiden in de opzet van het definitieve onderzoeksplan en de voorbereidingen en de uitvoe-

ring ervan.

Vanuit deze inventarisatie brengen we in kaart welke problemen er zoal spelen en leggen we mogelijke oplossings-

strategieën voor om stappen te kunnen zetten per leefdomein van de Competentie-matrix. We inventariseren waar 

het meest behoefte aan is en op basis daarvan werken we een geperfectioneerd programma uit, gestoeld op  

individueel maatwerk. Wij zien hierin voor ons bij uitstek een brugfunctie weggelegd; enerzijds door het  

vertrouwen dat we genieten van de doelgroep, onze jarenlange ervaring en expertise en ons vermogen om een 

dergelijk onderzoek en pilot uit te voeren. Anderzijds dankzij onze goede relaties met lokale welzijnspartijen,  

gemeenten en andere partners.

Synchroon aan het onderzoek voeren we een eerste pilotproject uit met 25 reeds bij ons bekende gezinnen. We 

inventariseren bij hen de verdere hulpvragen en werken met hen individuele toekomstplannen uit. De activiteiten 

die we al kunnen aanbieden zullen deze deelnemers doorlopen en voor andere activiteiten zullen wij hen doorver-

wijzen naar onze partners. De resultaten van deze pilot nemen we mee in onze eindanalyse, om zo per 2021 te 

kunnen komen tot het gewenste geperfectioneerde programma.  

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

ritueel zodat zij dit na onze inzet zelfstandig kunnen voortzetten. 

•  Vrijwillige voorlezers gedurende 20 weken interactief laten voorlezen aan 450 kinderen om hiermee  

taalachterstand te voorkomen dan wel terug te dringen.
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• 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 2020 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 meer handvatten bieden om beter aan de taalontwikkeling van hele jonge 

kinderen (2-4 jaar) te werken.

•  Een ouderpanel opzetten, om hun ervaringen en ideeën mee te kunnen nemen in de doorontwikkeling van  

het project.

•  Meer inzetten op meertaligheid; gezinnen de waarde laten inzien van hun eigen moedertaal en de meerwaarde 

van het spreken van meerdere talen.

• Beter signaleren van laaggeletterdheid bij Rotterdammers. 

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

•  Een pilot opzetten en uitvoeren onder 10 gezinnen met kinderen van 8 jaar en ouder die naar speciaal basison-

derwijs gaan. Op dit moment doen we onderzoek naar de inhoudelijke ondersteuning voor deze gezinnen en de 

voorlezers die hieraan gekoppeld gaan worden.

• In nieuwe gebieden gaan voorlezen; aan 10 gezinnen in Rozenburg en Hoek van Holland.

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

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

schakelen). 

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

innoveren of bestaande interventies helpen uitvoeren.

Taaleducatie voor volwassenen
Met Taal op Orde 
•  In 2020 organiseren wij 6 cursussen Met Taal op Orde met elk 10 tot 15 deelnemers, ofwel 60 tot 90 unieke  

deelnemers.

•  Daarnaast verwachten wij 15 tot 20 maatjestrajecten te organiseren met evenzoveel getrainde vrijwillige maatjes 

en deelnemers. Dit aantal kan fluctueren op basis van de vraag vanuit de doelgroep.

•  Evaluatie en herziening van het lesmateriaal en uitbreiding met lesstof rondom digitale vaardigheden op het 

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

•  De ontwikkeling van lesmateriaal rondom financiële zelfredzaamheid, specifiek gericht op jongeren en hun  

belevingswereld. 

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

De Opstap
•  Het nieuwe project De Opstap is een taaltraject van 16 weken, waarin deelnemers zowel aan hun taalvaardighe-

den als aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Deelnemers volgen wekelijks taalles, waarin gebruik gemaakt 

wordt van een professionele lesmethode. Tijdens vier coachingsbijeenkomsten werken deelnemers 1 op 1 met 

een coach aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin het taaldoel van de deelnemer centraal staat. Aan het 

einde van het traject hebben deelnemers meer taalvaardigheden, inzicht in hun eigen taaldoel en weten hoe zij 

dit taaldoel kunnen bereiken. 

•  In 2020 organiseren wij 5 cursussen met ieder 8 tot 12 deelnemers (in totaal 40 tot 60 trajecten). Wij streven  

ernaar dat 40 deelnemers de cursus geheel afronden.
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Op Pad met Taal
•  Het nieuwe project Op pad met Taal biedt deelnemers een taaltraject van 16 weken, waarin ze de geleerde stof 

uit klassikale taallessen toepassen in een praktijksituatie. Zij zullen hun taalvaardigheden in praktijk brengen in 

onder andere een supermarkt, bibliotheek en museum. Daarnaast worden deelnemers begeleid door een  

persoonlijke coach, waarmee ze werken aan een portfolio. Hierin ontdekken deelnemers talenten, doelen en 

ambities en krijgen zij handvatten om deze doelen te behalen. 

•  In 2020 starten wij 6 cursussen met ieder 6 tot 8 deelnemers (in totaal 36 tot 48 trajecten). Wij streven ernaar dat 

36 unieke deelnemers de cursus geheel afronden.

Overige taalprojecten
• We zetten het project SamenGezond voort, waarbij we inzetten op deelname van 60 tot 100 personen. 

•  We geven een vervolg aan MenTaal ViTaal door dit onder te brengen in de uitvoering van SamenDoorSamen. Het 

aantal deelnemers zal afhankelijk zijn van de vraag en de beschikbare budgetten. 

•  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. 

Samenwerkingen in Rotterdam 
•  Voortzetting en verder promoten van het project Jongeren voor Mekaar in het kader van de maatschappelijke 

diensttijd. Dit project loopt door vanuit het jaar 2019 en heeft als doel voor de gehele projectduur om in totaal 

279 jongeren in te zetten voor de verschillende activiteiten. Omdat we verwachten dat een aantal vrijwilligers 

meerdere activiteiten zal uitvoeren, verwachten wij 200 tot 250 unieke jongeren in te zetten als vrijwilliger. 

• Voortzetting van Pameijer TV, waaraan 15 cliënten van Pameijer wekelijks deelnemen.

Samenwerking met Het Vergeten Kind 
•  We zetten het vierde jaar van het Unforgettables programma voort met o.m. een drietal trainingsweekends en 

twee of drie trainingsdagen. Ook verzorgen wij de voorbereidingen, begeleiding, inzet en nazorg van deze groep 

tijdens diverse campagnes. 

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

Hartenhuis Award Uitreiking en de talkshow Het Vergeten Kind Talks. Daarnaast verzorgen we de productie van 

diverse videoreportages.

• We produceren de zesde editie van magazine Het Vergeten Kind Talks. 

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

Ten behoeve van alle programma’s en projecten willen wij bovendien inzetten op:

•  Verdere inzet op een persoonlijke aanpak op maat en een verbeterde begeleiding en aanwezigheid van cursisten 

door de implementatie van een intakeprocedure, een vast contactpersoon voor iedere deelnemer en de  

verbeterde meting van de resultaten binnen alle programma’s en projecten. 

•  Het vrijwilligersbeleid aanscherpen: meer aandacht voor de vrijwilligers en meer inzicht in hun wensen en een 

verhoogde inzet op de werving en training van nieuwe vrijwilligers. Een goede basistraining voor taalvrijwilligers 

ontwikkelen en uitvoeren, om hen de beste handvatten te geven op het gebied van taaleducatie en het geven van 

lessen aan zowel groepen als individuen. Aanscherping van de in 2019 ontwikkelde handboeken, readers en ander-

soortig informatiemateriaal voor maatjes, coaches, ervaringsdeskundigen en andere vrijwilligers. 

•  Regelmatige intervisie met vrijwilligers en docenten, om de verschillende cursussen en het lesmateriaal continu 

te blijven verbeteren.

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

verschillende activiteiten. Zo kunnen we de doorverwijzing op zowel taalgebied als op andere vlakken waar  

mensen hulpvragen hebben verbeteren.
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•  Het inzetten van (meer) ervaringsdeskundigen als rolmodellen voor nieuwe deelnemers aan de diverse projecten 

van Stichting Mano.

•  Implementatie van het in 2019 opgestelde communicatieplan, waarmee we specifiek willen inzetten op het  

vergroten van naamsbekendheid van Stichting Mano. Ook zullen wij werken aan de verdere verbetering van de 

administratie ter ondersteuning van de verantwoording omtrent de voortgang van de verschillende projecten. In 

2019 is hiertoe een crm-database ontwikkeld, welke per januari 2020 in gebruik wordt genomen. 
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Omschrijving
 

Personeel:

Algemeen directeur

 

Kantoor en organisatie:

Pandhuur en electriciteit

Computernetwerk en licenties

Voorraad en kantoormaterialen 

Telefoon, porto en internet

Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen

Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentelijke belastingen

Administratie en accountantcontrole

Overige kosten 

 

PR en communicatiekosten:

Website en onderhoud

Drukwerk PR-middelen

 

Activiteitenkosten projectuitvoering Nederland:

Medewerkers organisatorische en financiële coördinatie 

Netwerkontwikkeling, uitrolling, relatiebeheer en geldwerving

Medewerkers en stagiairs coördinatie SamenGezond

Medewerkers en stagiairs coördinatie VoorleesExpress

Medewerkers en stagiairs coördinatie Met Taal op Orde

Medewerkers coördinatie SamenDoorSamen

Medewerkers coördinatie Overige projecten

Medewerkers coördinatie HVK

Medewerker administratie en secretariaat

Medewerker PR en publiciteit

Uitvoering SamenGezond (inclusief vrijwilligers)

Uitvoering VoorleesExpress (inclusief vrijwilligers)

Uitvoering Met Taal op Orde (inclusief vrijwilligers)

Uitvoering SamenDoorSamen (inclusief vrijwilligers)

Uitvoering Het Vergeten Kind

Uitvoering overige projecten

 

Onvoorzien 

 

Totaal

 Bedrag 
 

 € 70.470,00 

 € 70.470,00 

 

 € 250.000,00 

 € 65.000,00 

 € 30.000,00 

 € 12.500,00 

 € 12.500,00 

 € 5.000,00 

 € 5.000,00 

 € 75.000,00 

 € 35.000,00 

 € 10.000,00 

 

 € 5.500,00 

 € 3.000,00 

 € 2.500,00 

 

 € 1.342.260,55 

 € 68.112,90 

 € 172.492,92 

 € 16.057,26 

 € 104.029,80 

 € 25.498,80 

 € 282.861,80 

 € 86.114,34 

 € 126.083,18 

 € 22.550,40 

 € 11.700,81 

 € 35.113,33 

 € 52.375,00 

 € 18.050,00 

 € 126.400,00 

 € 94.820,00 

 € 100.000,00 

 

 € 50.000,00 

 

 € 1.718.230,55 

4.2. BEGROTING 2020
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Nawoord en 

 bestuurlijke voornemens



Ook 2020 belooft weer een jaar vol nieuwe kansen te worden! Ons nieuwe pand biedt meer mogelijkheden dan 

we hiervoor ooit in eigen huis hebben gehad en we zijn dan ook vast van plan om deze mogelijkheden ten volle 

te benutten.

Vanaf dit jaar gaan we ons weer inzetten voor een doel dat ons terugbrengt naar onze wortels: we gaan een  

samenwerkingsverband aan met gezinshuis Pachachaca in Peru. Wij gaan ons inzetten op het gebied van kennis-

deling en fondsenwerving, zodat de zo noodzakelijke hulp en ondersteuning voor de Peruaanse kinderen en  

gezinnen in 2021 mede dankzij onze ondersteuning kan worden voortgezet.

Ik deel hieronder onze bestuurlijke voornemens met u, maar ik heb in de afgelopen jaren bij deze stichting ook 

geleerd dat kansen die zich gaandeweg een jaar aanbieden kunnen leiden tot zeer volwassen programma’s!

In het komende jaar willen we ons in ieder geval richten op onderstaande zaken:

• Het doorontwikkelen van het programma SamenDoorSamen.

•  Het onderzoeken en uitvoeren van een pilot t.b.v. een tweede, nieuwe programmalijn gericht op gezinsonder-

steuning in het kader van armoedebestrijding. De SamenDoorSamen-methode zal hierbij leidend zijn. 

•  Verder richten wij ons op de voortzetting van succesvolle bestaande projecten zoals de VoorleesExpress en  

Met Taal Op Orde. 

•  Naast Met Taal Op Orde, gericht op het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers,  

starten we dit jaar ook met twee nieuwe projecten gericht op de laagdrempelige taaleducatie van volwassenen: 

De Opstap en Op Pad met Taal. Dit zijn laagdrempelige taaltrajecten op basisniveau, met veel aandacht voor 

persoonlijke begeleiding, toepassing van het geleerde in de praktijk en actieve doorverwijzing naar vervolg- 

trajecten.

•  Binnen taaleducatie voor volwassenen zetten we ook de projecten SamenGezond en  Gers met Geld voort en 

bedden we de methodiek MenTaal ViTaal in binnen het programma SamenDoorSamen.  

•  Ook in 2020 zetten we ons extra in voor het promoten van vrijwilligerswerk voor jongeren binnen het program-

ma Jongeren voor Mekaar in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Ook zetten we onze samenwerking 

voort met de organisatie Pameijer voor de productie van Pameijer TV.

•  De samenwerking met Het Vergeten Kind zetten wij heel graag voort. Ooit zijn we in Peru begonnen met het 

organiseren van activiteiten om kinderen die in de maatschappij niet gezien werden een stem te geven. Met 

onze activiteiten voor het Vergeten Kind doen we dit nu ook in Nederland. 

•  En, zoals al eerder opgemerkt, met het omarmen van Pachachaca in Peru keren we nog meer terug naar  

onze basis.

De jaren twintig.... we hebben er zin in!

Henk Kleij 

Voorzitter Stichting Mano
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