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Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024 van Stichting Mano (voorheen Stichting Hoedje van Papier). 
De stichting zet zich sinds haar oprichting in 2005 in voor diverse kwetsbare doelgroepen, de eerste 
jaren in de stad Cuzco in Peru, daarna ook in Rotterdam. Als onafhankelijke en flexibele ´hands 
on’ organisatie, weten wij al jaren in te spelen op de behoeften van deze kwetsbare groepen met 
praktische, doelgerichte en innovatieve programma’s en projecten die er niet alleen op gericht zijn 
om mensen vaardigheden te laten ontwikkelen die bijdragen aan hun samen- en zelfredzaamheid 
en meedoen in de maatschappij; maar ook om verschillende Rotterdammers op duurzame wijze met 
elkaar in contact te laten komen en aan elkaar te verbinden. Dit doen wij op verschillende manieren: 

 We initiëren, ontwikkelen, organiseren, coördineren, begeleiden en ondersteunen  
 programma’s, projecten, cursussen, trainingen en opleidingsprogramma’s voor groepen en  
 individuen, opgezet vanuit de eigen organisatie of in opdracht van partners. 
 We organiseren publieks- en kennis-evenementen, we agenderen belangrijke issues omtrent  
 de actieve deelname van kwetsbare groepen binnen de maatschappij. 
 We leiden ambassadeurs en ervaringsdeskundigen op om kwetsbare groepen de stem te  
 geven die ze verdienen en waarmee ze beleid dat hen aangaat mede kunnen beïnvloeden en  
 vormen. 
 We leggen en onderhouden contact en werken samen met overheden, non-profit  
 organisaties, scholen, wijkteams, verwante organisaties, creatieve partijen, vakspecifieke  
 trainers, vermogensfondsen, donoren en vele honderden vrijwilligers. 

Met elkaar maken we Rotterdam sterker en samen-redzaam en dragen wij bij aan de realisatie van 
een inclusieve samenleving in de stad.

1. Inleiding

•

•

•

•
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2. Missie, doelstelling, doelgroep, 
positionering
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Missie, doelstelling, doelgroep, 
positionering

Onze droom voor Rotterdam
Als Rotterdamse organisatie willen we ons de komende periode onverminderd blijven richten op het 
verdiepen van onze methodieken gericht op Rotterdammers die minder goed mee kunnen komen in 
de maatschappij en daardoor een kwetsbaar bestaan leiden. Daarbij hebben wij de volgende droom/
missie voor de stichting gedefinieerd:

Van kwetsbaar naar daadkrachtig: alle Rotterdammers hebben dezelfde kansen om zich optimaal te 
ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de stad. Rotterdammers zetten zich gezamenlijk 
in voor elkaar en voor de stad.

Onze doelstelling in Rotterdam
Stichting Mano zet zich, vanuit het hoofd met het hart, in voor een inclusieve samenleving. 
Met onze programma’s en projecten beogen wij veelal geïsoleerde Rotterdamse individuen en 
gezinnen die in armoede leven, en die te kampen hebben met een gebrek aan competenties en 
een sociaalmaatschappelijk netwerk, in staat te stellen om als actieve burger (weer) onderdeel 
uit te maken van de maatschappij. Hierdoor worden zij meer samen- en zelfredzaam. Met onze 
persoonlijke aanpak en door het aanreiken van de juiste handvatten zetten we in op preventie en/of 
weten we mensen (terug) in hun kracht te zetten zodat zij zelf de regie over hun eigen levens kunnen 
pakken. Daarbij brengen wij verschillende Rotterdammers op duurzame wijze met elkaar in contact 
en stimuleren wij hen om zich duurzaam aan elkaar te verbinden. De training en inzet van vrijwillige 
Rotterdammers om hun stads- en wijkgenoten een steuntje in de rug te bieden, en daarmee een 
bijdrage te leveren aan een inclusieve en solidaire stad, speelt daarbij een belangrijke rol. 

Belangrijke uitgangspunten
We zijn ervan overtuigd dat een aanpak gericht op het zo breed mogelijk in kaart brengen van de 
hulpvraag van een deelnemer en daarop acteren met een integrale en persoonlijke begeleiding op 
basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, het meest effectief is. Wij geloven in meer en breder 
investeren aan de voorkant, waarmee aan de achterkant meer en grotere problemen kunnen 
worden voorkomen. Onze dienst- en hulpverlening is daarbij gestoeld op professionele nabijheid 
in tegenstelling tot professionele afstand. Wij zijn een meedenkende surrogaat familie of vriend die 
daar waar het nodig is een stap extra zet, waarbij we te allen tijde als doel houden dat de regie meer 
en meer in handen komt van de deelnemer, van een ‘staat van nog niet kunnen’ bij binnenkomst, 
naar ‘samenredzaam’ na verloop van tijd, naar ‘samen- én zelfredzaam’ bij uitstroom. 
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Kortom, in de verschillende projecten van Mano wordt gewerkt aan: 

 Het ontwikkelen van praktische, communicatieve en levensvaardigheden, zoals taal, digitale  
 vaardigheden, financiële vaardigheden, soft skills, beroepsvaardigheden en  
 gezondheidsvaardigheden en de daarbij behorende competenties.
 Het versterken van het sociale netwerk door ontmoetingen te realiseren, het delen van 
 ervaringen te faciliteren en duurzame contacten mogelijk te maken op sociaal en  
 maatschappelijk vlak. 
 Een brug slaan tussen instanties en de deelnemers. 
 Het versterken van de sociale en economische veerkracht. 
 Het ontwikkelen en ontplooien van talenten. 
 Preventie, optimale participatie en samen- en zelfredzaamheid naar 

    •

   
    •

   
    

    •
•     
•
•  
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Onze doelgroep
Stichting Mano zet zich in voor Rotterdammers die (nog) niet optimaal kunnen participeren binnen 
de maatschappij en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het betreft veelal anderstalige 
bi-culturele Rotterdammers die om verschillende redenen niet voldoende over de competenties en 
het sociaal-maatschappelijke netwerk beschikken die aansluiten op wat de maatschappij van hen 
verwacht. Vaak willen zij wel, maar zijn ze nog niet geheel in staat om volwaardig mee te doen. 
Kortom, zij zijn nog onvoldoende zelf- of liever gezegd samen-redzaam. 

We richten ons daarbij op zowel individuen als gezinnen die te kampen hebben met armoede in de 
breedste zin van het woord. We kijken hierbij niet alleen naar het economisch kapitaal, maar ook 
naar het sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, psychologisch kapitaal en maatschappelijk kapitaal van 
onze deelnemers. Aan het versterken van al deze kapitalen schenken wij binnen onze activiteiten 
aandacht om zo optimale deelname aan de maatschappij te kunnen stimuleren.

De mensen die wij bereiken zijn over het algemeen tussen 4 en 55 jaar oud. In het bijzonder 
bereiken wij in Rotterdam met name kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar en volwassenen 
tussen 18 en 55 jaar, met een recente vluchtelingenachtergrond of een wat verder in de tijd liggende 
migratiegeschiedenis. Deze mensen vormen de grootste groep die te kampen heeft met de hierboven 
genoemde problematiek. Voor hen is het vaak lastig om de juiste hulp/ondersteuning te vinden. Voor 
deze mensen biedt Stichting Mano een stel helpende handen om hen weer terug in hun kracht te 
zetten. 

Door deelname aan onze laagdrempelige projecten werken zij aan belangrijke basisvoorwaarden 
en verbeteren zij competenties op de gebieden Taal, Sociaal Netwerk, Werk & Opleiding, Praktische 
Voorwaarden en Welbevinden & Zelfontplooiing. Ook werken zij aan Talentontwikkeling. Op deze 
manier vergroten zij hun samen- en zelfredzaamheid en worden zij in staat gesteld op een meer 
volwaardige wijze mee te doen in de maatschappij en hun armoedesituatie te verminderen.

Onze positie in Rotterdam
In een dynamische stad met verschillende uitdagingen heeft Mano zich weten te ontwikkelen tot een 
betrouwbare en kundige partner van diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, de gemeente 
Rotterdam en vele financiële partners en heeft zij bewezen als onafhankelijke partij belangrijke gaten 
te vullen in het sociaal en welzijnswerk. Met haar flexibele hands-on benadering bereikt zij op praktische 
en creatieve wijze doelgroepen die door andere organisaties niet (voldoende) worden bereikt. Wij 
hebben daartoe de afgelopen jaren een integrale en innovatieve interventieaanpak ontwikkeld en 
uitgevoerd, waarbij de insteek enerzijds preventie betrof en anderzijds het verhogen van kansen 
van Rotterdammers die reeds belemmerd worden bij hun participatie in de maatschappij. Daarbij is 
het versterken van verschillende factoren die positief bijdragen aan de samen- en zelfredzaamheid 
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van deze Rotterdammers een van onze belangrijkste strategieën. Onze manier van werken vereist 
een flexibele instelling, waarbij buiten de gebaande paden denken en opereren soms wenselijk is en 
ook enig activisme niet uit de weg wordt gegaan. De komende jaren zullen we vanuit deze rol blijven 
werken.  

Onze inmiddels beproefde interventieaanpak werkt in de regel als volgt:

 Wij ontwikkelen pilots die wij met financiering van met name particuliere vermogensfondsen 
 en/of gemeentelijke projectsubsidies in de eerste jaren kunnen opstarten en uitvoeren in de 
 stad.
 Gedurende een aantal jaar doen wij ervaring op, ontwikkelen wij onze methodes verder en 
 behalen wij resultaten die ook andere organisaties in de stad van het nut van deze interventies  
 overtuigen.
 Vervolgens zorgen wij voor structurele inbedding in de stad. Deze vindt plaats door (structurele)  
 subsidie of opdrachten vanuit de Gemeente Rotterdam, doordat partnerorganisaties onze  
 methoden afnemen, doordat wij andere financiële partners aan ons weten te binden of  
 doordat wij onze kennis delen/overdragen aan andere lokale partijen. Onze methoden en  
 manuals stellen wij hiervoor gratis ter beschikking aan derden.

Kernwaarden

 Mano werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij en de mensen met wie wij  
 samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons tot wat we doen en hoe we dit doen.
 In een maatschappij die continu evolueert en veranderende eisen stelt aan burgers, maar ook  
 aan organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te zijn. Wij zijn als organisatie in staat  
 ons creatief en daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het meest behoefte aan is.
 Mano gelooft dat ieder persoon kwaliteiten en dromen heeft. Sommige mensen hebben een  
 extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken en in te zetten. Onze projecten zijn dan  
 ook gericht op het activeren van mensen door uit te gaan van eigen kracht. We bieden daarbij  
 een veilige setting en bouwen een vertrouwensband op.
 Mano voert haar projecten uit op basis van maatwerk, met grote aandacht voor mens  
 en kwaliteit en heeft zich daarmee in de afgelopen jaren als een betrouwbare partner weten  
 te onderscheiden, zowel voor de deelnemers aan onze projecten als voor de partijen met wie  
 wordt samengewerkt. 
 Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samenwerking met andere organisaties en het  
 aangaan van verbindingen is dan ook het vertrekpunt en de kracht van Mano. Onze vele  
 tientallen inhoudelijke en financiële partners onderstrepen dit. Ook de mensen op wie onze  
 projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te verbinden aan andere mensen,  
 netwerken en doelstellingen. 
 Met de inzet van rolmodellen werken we tot slot aan wederkerigheid.

    •

   
    •
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    •
   

  •
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•

•  

•



7

BELEIDSPLAN 2021-2024

Succesfactoren
Wij streven ernaar onze methode in te zetten aan de hand van de volgende aspecten:

 Maatwerk op individueel niveau. We maken met de deelnemer een individueel ontwikkelplan  
 en daar werken we met hem of haar naartoe.  
 We hanteren een integrale aanpak gericht op preventie, optimale participatie en samen- en  
 zelfredzaamheid met een focus op sociaal netwerk, ontmoeting en actief burgerschap  
 enerzijds en taal, gezondheid, arbeid- en onderwijsparticipatie anderzijds.
 We bieden waar nodig langdurige en intensieve begeleiding. Elke deelnemer kan rekenen  
 op een vast contactpersoon gedurende het gehele traject. Deze contactpersoon is een  
 professional werkzaam vanuit ons kantoor en zorgt voor een goede begeleiding, monitoring  
 en eventuele doorverwijzing naar vervolgactiviteiten binnen of buiten de stichting. 
 Laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid, stress sensitiviteit en vertrouwen. We staan naast de  
 mensen, nemen hen aan de hand mee wanneer dat nodig is, zonder hen te betuttelen of  
 overmatig te controleren. We komen bij de mensen achter de voordeur, sluiten niemand uit  
 en stellen vooraf geen voorwaarden aan deelnemers, naast dat ze onder de armoedegrens  
 leven en/of nog onvoldoende zelfredzaam zijn. We zetten mensen in hun kracht en met elkaar  
 wordt de weg naar samen- en zelfredzaamheid bewandeld. 
 Wederkerigheid. Deelnemers die het traject hebben afgerond worden co-trainer of zelf  
 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. 
 Inzet van rolmodellen en ervaringsdeskundigen (uit de doelgroep) bij onze activiteiten. Dit  
 werkt versterkend en extra motiverend voor de deelnemers.
 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. 
 Het projectteam kenmerkt zich door een open, betrokken, gedreven en positieve instelling  
 gericht op een persoonlijke benadering, waarbij met elkaar doelgericht op zoek wordt gegaan  
 naar oplossingen (wat kan er wel?).

Hierdoor: 

 Bereiken wij nieuwe, vaak moeilijk te bereiken doelgroepen zoals Eritreeërs en Syriërs en  
 migranten met een integratie-achterstand die beperkt participeren in de maatschappij.
 Winnen wij vertrouwen, ontdekken wij samen met de deelnemer talenten en herkennen wij  
 tijdig belemmeringen die een optimale ontwikkeling en participatie in de weg staan;
 Kunnen wij net een stapje verder gaan en deelnemers echt op integrale wijze begeleiden;
 Zijn de resultaten die wij behalen aantoonbaar bestendig;
 En leveren de deelnemers vervolgens zelf een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en  
 integratie van andere kwetsbare Rotterdammers.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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3. Geschiedenis en huidige inzichten

Van steunstichting voor Peru naar actieve stichting in Nederland
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, managementondersteuning, financiële werving, 
voorlichting & communicatie 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. Van daaruit is 
verder gebouwd aan een bevlogen organisatie die is uitgegroeid tot een belangrijke partij in de stad om 
kwetsbare groepen en individuen in de samenleving stappen te helpen zetten richting een verhoogde 
samen- en zelfredzaamheid. Met de succesvolle methodiek die al onze projecten kenmerkt, maken 
we het voor vele Rotterdammers, jong en oud, mogelijk om (weer) mee te doen in de maatschappij. 
De activiteiten die dit realiseren zijn gericht op ontwikkeling van praktische vaardigheden voor het 
dagelijks leven (tools), taalontwikkeling (taal) en talentontwikkeling (talenten). Voorbeelden zijn het 
programma SamenDoorSamen en projecten als VoorleesExpress Rotterdam, Samen Gezond 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 de 
afgelopen jaren Stichting Het Vergeten Kind, SWK Groep en Indigo. De Peruaanse organisatie Pasa 
la Voz heeft haar activiteiten eind 2017 succesvol afgerond en overgedragen aan lokale organisaties.

Van losse diensten en projecten naar een integrale aanpak
Drie jaar geleden zijn we begonnen aan het proces richting inhoudelijke focus binnen de organisatie. 
We zagen een toekomst voor ons waarin de integrale aanpak van SamenDoorSamen de basis vormt 
om ook andere kwetsbare Rotterdammers te bereiken. Deze aanpak kenmerkt zich o.a. door de 
volgende elementen:

 Potentiële deelnemers melden zich aan of worden aangemeld door de toeleiders;
 Er volgt een individueel intakegesprek, waarin gezamenlijk met de deelnemer een plan van  
 aanpak wordt gemaakt;
 Dit plan van aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast naar de individuele  
 context van de deelnemer;
 Er wordt door de persoon deelgenomen aan bij hem of haar passende trainingen, cursussen en  
 andere activiteiten, die wij ten uitvoer brengen met interne en externe trainers, docenten en  
 vrijwilligers;

-
-

-

-
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 Nadat voldoende en de juiste stappen zijn gezet voor wat betreft de verschillende aspecten  
 die van belang zijn voor de zelfredzaamheid en het verminderen van de armoedesituatie,  
 stroomt de deelnemer uit en is hij/zij voldoende zelfredzaam en/of voldoende opleidings- of  
 arbeidsfit;
 Waar mogelijk wordt de persoon begeleid en uitgeplaatst naar betaald werk, een beroepsopleiding  
 of een andere passende dagbesteding. Hierbij werken we ook samen met ter zake kundige  
 partijen.

Veel van de losse projecten hebben wij de afgelopen jaren meer en meer ondergebracht binnen 
deze integrale  interventieaanpak. Nagenoeg alle projecten die we momenteel ten uitvoer brengen 
en ook willen voortzetten vinden inmiddels dan ook geheel of gedeeltelijk plaats binnen het aanbod 
gericht op statushouders als onderdeel van de integrale aanpak. In nog enkele gevallen nemen ook 
andere doelgroepen dan statushouders deel aan de activiteiten, zoals bij de projecten VoorleesExpress 
Rotterdam, Op Pad Met Taal en Met Taal Op Orde. Ook hier zijn we echter in toenemende mate gaan 
werken aan een meer integrale aanpak, omdat we de overtuiging hebben dat intensiever en langduriger 
begeleiding bij zal dragen aan toenemende en een duurzame vorm van participatie. De komende jaren 
zullen deze projecten, naast onderdeel van het integrale aanbod gericht op statushouders, bovendien 
onderdeel gaan uitmaken van het integrale aanbod gericht op andere kwetsbare Rotterdammers.

Ook nieuwe doelgroepen benaderen wij namelijk volgens dezelfde basisaanpak. Een voorbeeld hiervan 
is de nieuwe doelgroep die wij sinds 2020 onder de naam SamenGroeien bereiken, namelijk gezinnen 
in armoede die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Het gaat hierbij veelal om gezinnen met 
een migratieachtergrond die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn en langer dan 5 jaar in Nederland 
woonachtig zijn. Uitgangspunt bij de benadering van deze doelgroep was de interventieaanpak van 
het programma SamenDoorSamen, waarbij wij onderzoek doen naar de mogelijkheden om de inhoud 
van de interventie op activiteitenniveau aan te passen aan behoeften en mogelijkheden van de nieuwe 
doelgroep. Dit betekent dat we inmiddels een brede groep kwetsbare Rotterdammers benaderen met 
eenzelfde integrale basisaanpak, bestaande uit bovengenoemde elementen. 

Op de inhoud van de aanpak en benaderingswijze zal in hoofdstuk 4 verder worden ingegaan. 

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

-

-
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2020-2021: Mano in coronatijd
Sinds half maart 2020 ziet de wereld er compleet anders uit. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet, 
zowel in onze privélevens, in het sociale verkeer en op het werk. In het voorjaar, de zomer en het najaar 
van 2020 zijn verschillende fases van landelijke maatregelen de revue gepasseerd en het is duidelijk 
dat we nog lang geconfronteerd zullen worden met de beperkingen die de Covid-19 uitbraak met zich 
meebrengt. In de afgelopen maanden heeft dit ook grote invloed gehad op de uitvoering van onze 
activiteiten. Gebleken is gelukkig dat onze organisatie over een grote mate van creativiteit, flexibiliteit, 
oplossingsgerichtheid en intrinsieke motivatie beschikt. De teamleden zijn in de lockdown direct met 
elkaar gaan zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door op afstand activiteiten te organiseren en de 
noodhulpactie en campagne ‘Heel Rotterdam Helpt een Handje Mee’ op te zetten. Hiermee toonde het 
team grote daadkracht. 

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

Met het oog op 2021 is de lijn in de basis duidelijk. Voor 2022 en verder is het nog te vroeg om de gevolgen 
van de coronacrisis te kunnen inschatten. We houden terdege rekening met forse bezuinigingen van de 
kant van onze financiers (gemeente, vermogensfondsen en opdrachtgevers), maar het is vooralsnog te 
vroeg om hierop te sturen. Vooralsnog zetten we in op consolidatie van de activiteiten en de begroting. 
We zullen het meerjarenbeleidsplan ieder half jaar evalueren en waar nodig herzien/actualiseren op 
basis van de op dat moment aanwezige realiteit. 
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4. Visie 2021-2024

4.1. Inhoud van onze aanpak

Eén interventieaanpak, meerdere (sub)doelgroepen
Bovenstaande geschetste werkwijze willen wij de komende jaren verder doorontwikkelen. Zo werken 
wij toe naar een eenduidige, integrale interventieaanpak gericht op een brede groep kwetsbare 
Rotterdammers. Binnen deze aanpak richten wij ons voorlopig op twee hoofddoelgroepen, 
namelijk statushouders onder de naam SamenDoorSamen en gezinnen in armoede onder de naam 
SamenGroeien. Hierbij zullen overigens deels ook gemengde groepen worden gecreëerd indien de 
situatie dat toelaat en wij het ook verantwoord achten om te doen. De nu nog losse projecten zullen 
wij steeds meer doorontwikkelen met de integrale interventieaanpak als uitgangspunt. 

Binnen de interventieaanpak zullen wij bovendien continu nieuwe deelprojecten en methoden blijven 
ontwikkelen die vervolgens als onderdeel van een integraal aanbod zullen worden aangeboden aan 
statushouders en gezinnen in armoede. Nieuwe projecten zullen in eerste instantie binnen ons 
laboratorium worden ontwikkeld, uitgevoerd en getest, waarna deze bij gebleken succes kunnen 
worden opgenomen in het structurele programma. 

Op de langere termijn zullen wij ons met de integrale interventieaanpak mogelijk richten op nieuwe 
kwetsbare doelgroepen in Rotterdam. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan jongeren die bij 
de Jeugdzorg uitstromen; een doelgroep waar we vanuit de samenwerking met Het Vergeten Kind en 
ook onze roots in Peru jarenlange ervaring mee hebben.

Kortom, de doelgroep vormt aldus niet langer de basis, maar de interventieaanpak, juist omdat die 
aanpak in de kern universeel toepasbaar is.

Belangrijke elementen van onze integrale interventieaanpak
Belangrijke principes en elementen die kenmerkend zijn binnen onze integrale interventieaanpak 
zijn:

 Met elke deelnemer wordt een persoonlijk intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt  
 er uitgebreid met de deelnemer gesproken over zijn of haar situatie, reeds opgedane ervaringen  
 en kennis, toekomstdromen en behoeften die nog vervuld moeten worden om deze dromen  
 te verwezenlijken. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een intakeformulier en  
 mindmap die de deelnemer en professional van Mano samen invullen en waarin alle  
 onderwerpen aan de orde komen die van belang zijn voor de zelfredzaamheid van de  

-
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 deelnemer en om de armoedesituatie te verminderen. Doordat de deelnemer zelf vanaf het  
 begin de regie voert, worden aannames, verkeerde interpretaties van de hulpvraag of de  
 behoeften van de deelnemer vermeden. 

 Aan de hand van de mindmap worden vijf domeinen in kaart gebracht die worden beschreven  
 in de Competentie-matrix. Alle vijf domeinen zijn van belang om de zelfredzaamheid van  
 deelnemers te versterken. Het gaat daarbij om de volgende domeinen: 
  Taal
  Werk & opleiding
  Sociaal netwerk
  Praktische voorwaarden 
  Welbevinden & zelfontplooiing
  Overkoepelend vertellen deze vijf domeinen iets over de mate waarin een deelnemer  
  maatschappelijk participeert. 

 De invulling van de domeinen binnen de matrix kan per doelgroep enigszins afwijken,  
 afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van elke doelgroep. Zo zullen wij de  
 Competentie-matrix voor kwetsbare Rotterdamse gezinnen met een migratieachtergrond, naar  
 aanleiding van het onderzoek dat t.b.v. deze doelgroep wordt uitgevoerd, op maat  
 doorontwikkelen. Net als dat wij voor de doelgroep statushouders een vijftal domeinen  
 hebben gedefinieerd die van belang zijn om optimale zelfredzaamheid te bereiken, zullen we  
 ook de Competentie-matrix voor gezinnen in armoede waar nodig aanpassen op specifieke  
 punten. Dit zullen wij doen aan de hand van de behoeften, mogelijkheden en voorwaarden  
 die wij tijdens het onderzoek identificeren en die bijdragen aan een optimale zelfredzaamheid  
 van deze doelgroep. Vanuit de ervaring die wij reeds hebben en dankzij desk research en “ 
 gesprekken met belangrijke stakeholders, weten wij inmiddels dat de wensen en behoeften van  
 de gezinnen voor een groot deel overeen zullen komen met die van statushouders.  
 Desalniettemin, willen wij de resultaten uit het onderzoek afwachten om de domeinen van  
 de Competentie-matrix definitief vast te stellen. Ook bij eventuele nieuwe doelgroepen zullen  
 wij eenzelfde proces volgen om de Competentie-matrix aan te passen aan de specifieke  
 behoeften en mogelijkheden.

 Aan de hand van de mindmap worden verschillende aspecten in kaart gebracht die van belang  
 zijn voor de zelfredzaamheid en het verminderen van de armoedesituatie. Het kan daarbij  
 gaan om aspecten zoals praktische voorwaarden die bijdragen aan een goede basis, het  
 spreken van de Nederlandse taal, werk, opleiding, sociaal netwerk, praktische en  
 levensvaardigheden, welbevinden en zelfontplooiing van de deelnemers. Overkoepelend  
 dragen deze aspecten bij een verhoogde maatschappelijke participatie.

-

-

-

-

•
•
•
•
•
•
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 Aan de hand van de geïdentificeerde behoeften en wensen wordt voor elke deelnemer een  
 individueel plan opgesteld met daarin persoonlijke doelen voor elk aspect waar de deelnemer  
 aan wil werken. Elk individueel plan kan bestaan uit deelname aan een of meerdere activiteiten  
 uit ons aanbod, zoals een maatjestraject, diverse cursussen, trainingen, sociale activiteiten en  
 evenementen. Maar ook doorverwijzing en koppeling aan initiatieven in de stad. 

 De deelnemers nemen elk een of meerdere stappen om een voor hem of haar zo optimaal  
 mogelijke zelf- of samen-redzaamheid te bereiken en de armoedesituatie te verminderen.  
 Uiteindelijk is de doelstelling dat door iedere deelnemer persoonlijke doelen worden behaald.  
 De deelnemer wordt begeleid door een vaste contactpersoon van Mano en het individuele  
 plan wordt tussentijds gezamenlijk gemonitord en geëvalueerd, waarbij de Competentie- 
 matrix dient als meetinstrument voor instroomniveau, tussentijdse voortgang en  
 uitstroomniveau van elke deelnemer. Zo kan op tijd worden bijgestuurd en kunnen  
 doelstellingen worden bijgesteld, extra activiteiten worden aangeboden en worden  
 doorverwezen naar ander aanbod van Mano of andere organisaties in de wijk en stad, etc.

 Een logisch gevolg en tevens belangrijk doel van onze activiteiten is dat deze een sterk  
 emanciperende werking hebben voor de deelnemers. Met de activiteiten verschaffen we een  
 stem aan de doelgroep en spreken wij in de lobby en beleidsbeïnvloeding dus niet vóór of  
 namens hen, maar stomen we hen klaar om zoveel mogelijk zelf het woord te doen. Hiermee  
 krijgen ze de mogelijkheid om meer inspraak te krijgen en betrokken te geraken bij beslissingen  
 processen die hun situatie en de situatie van de gehele doelgroep aangaan. 

 Voor het overgrote deel van de activiteiten geldt dat deze worden (mede-)georganiseerd  
 door vrijwillige Rotterdammers. Zij nemen voorafgaand aan en tijdens hun vrijwilligerswerk  
 deel aan diverse trainingen die hen voorbereiden op hun werkzaamheden, het werk met de  
 doelgroep en mogelijke vragen die zij tijdens hun werk tegenkomen. Voorbeelden van trainingen  
 zijn de Basistraining nieuwe vrijwilligers, de trainingen Interculturele communicatie, Educatieve  
 achterstand, Opvoedondersteuning, Interactief Voorlezen en Vroegsignalering en  
 Doorverwijzing bij Psychosociale Problematiek, een Maatjestraining en Docententraining.  
 Vrijwilligers worden begeleid door een vast contactpersoon en kunnen deelnemen aan  
 intervisies en thema-avonden. 

Activiteiten binnen ons aanbod
Binnen onze interventieaanpak worden op dit moment vele verschillende activiteiten aangeboden. 
Deze activiteiten zijn gericht op de verbetering van zelfredzaamheid en het verminderen van de 
armoedesituatie van deelnemers. De komende tijd zouden deze activiteiten, naar aanleiding van 
signalen vanuit beide doelgroepen en het lopende onderzoek gericht op gezinnen in armoede, 

-

-

-

-
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kunnen worden uitgebreid. Het betreft hier zowel activiteiten die wij zelf hebben ontwikkeld als 
activiteiten van partijen met wie wij intensief samenwerken:

1. Op taalvlak:
  Taalmaatjes voor kinderen en volwassenen
  Interactief voorlezen en taalspelletjes (VoorleesExpress Rotterdam)
  Taal- en conversatielessen Nederlands (waaronder TaalOnderonsjes, De Opstap, Op  
  Pad Met Taal)
  Cursussen Taal & Gezondheid en Vitaliteit (waaronder SamenGezond en Mentaal  
  Vitaal)
  Cursus journalistiek en schrijven (waaronder de wijkkrant ‘De Nieuwe Rotterdammert’  
  en ‘Het Nieuwe Rotterdammertje’) voor volwassenen en kinderen
  Spreekvaardigheidsgroepen voor vrouwen 

2. Op het gebied van werk & opleiding:
  Toekomsttraining
  Soft skills: persoonlijke en sociale vaardigheden
  Hard skills: technische en praktische vaardigheden 
  Van arbeidsfit naar netwerkopbouw
  Job- en studiecoaching
  Studiemaatjes
  Werkmaatjes
  Cursussen Digitale Vaardigheden (waaronder Klik, Dubbelklik, Word, Excel,  
  Programmeren)
  Trajectbegeleiding bij het opzetten van een eigen onderneming (Samen Ondernemen)
  Bedrijfsbezoeken
  Introductiebijeenkomsten werk en opleiding
  Onderwijsondersteuning kinderen (bijleskoppels)
  Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigen

3. Ten behoeve van het uitbreiden en bestendigen van een sociaal netwerk:
  Extra aandacht voor het opbouwen van een sociaal netwerk binnen de verschillende  
  cursussen van Mano
  Ontmoetingsmaatjes:
   Aansluiten op bestaande activiteiten in de buurt of in de stad die zelfontplooiing  
   en ontmoeting als doel hebben;
   Gezamenlijke deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten, thema-avonden en  
   andere ontmoetingsactiviteiten;
  Sociale activiteiten/excursies voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers. 

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

a.

b.
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  Evenementen rondom de feestdagen
  Lancering van ‘De Nieuwe Rotterdammert’
  Trainingen gericht op assertiviteit, opbouwen van bestendige relaties en sociale  
  vaardigheden
  Activiteitencommissie voor en door jongeren: opzet en uitvoering van activiteiten  
  die ontmoeting, dialoog en sociale cohesie tot stand brengen in de stad, zoals  
  dialoogsessies, evenementen, gezamenlijke uitjes.
  Ontmoetingsactiviteiten in de wijk voor kinderen en hun ouders.

4.  T.b.v. het realiseren van de praktische voorwaarden nodig voor een stevige basis: 
  Ontmoetingsmaatjes:
   Samen op orde brengen van de huisvestingssituatie, kennismaking met de  
   buren en met de (on)geschreven regels die er gelden, het regelen van praktische  
   en bureaucratische zaken rondom de (financiële) administratie, huur, belasting  
   en subsidies;
   Kennismaking met de stad door het bezoeken van verschillende activiteiten en  
   belangrijke plekken in de stad.
  Cursus Taal & Budgetbeheer en Financiële Administratie (waaronder Met Taal Op Orde  
  en Gers met Geld)
  Budgetmaatjes
  Cursussen Digitale Vaardigheden (waaronder Klik, Dubbelklik, Word, Excel,  
  Programmeren)
  Opvoedondersteuning door vrijwillige maatjes (waaronder Bespreekbaar maken van  
  opvoedthema’s en Ondersteuning bij praktische zaken)

5. T.b.v. het welbevinden en de zelfontplooiing van de deelnemers:
  Cursussen Taal & Gezondheid en Vitaliteit (waaronder SamenGezond en Mentaal  
  Vitaal)
  Laagdrempelige voorlichtingen en actieve doorverwijzing op het vlak van psychsociale  
  problematiek bij statushouders
  Creatieve workshops voor kinderen
  Diverse trainingen en workshops gericht op het gezinsleven en ouderschap
  Palet aan activiteiten en trainingen ter voorkoming, signalering en doorverwijzing bij  
  psychosociale problematiek
  Creatieve workshops en themabijeenkomsten voor vrouwen en mannen (Samen (Veer) 
  krachtig)
  Inzet van rolmodellen en ervaringsdeskundigen
  Jongerenraad
  Actieve doorverwijzing naar activiteiten bij partnerorganisaties.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
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•
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Monitoring & Evaluatie
Voor alle projecten geldt dat een systeem voor Monitoring & Evaluatie onderdeel uitmaakt van de 
ingezette methode. In een database (Filemaker) houden we alle gegevens bij van de deelnemers, 
zoals hun voortgang, en de georganiseerde cursussen en activiteiten. Daarbij worden niet 
alleen kwantitatieve gegevens gemeten, zoals deelnemersaantallen, aantal gevolgde lessen en 
georganiseerde activiteiten, maar ook kwalitatieve gegevens, zoals verbetering van het taalniveau, 
ontwikkeling van vaardigheden, actieve deelname binnen andere activiteiten, verbetering van de 
zelfredzaamheid en het verminderen van de armoedesituatie.

De voortgang, verbetering van de zelfredzaamheid en het verminderen van de armoedesituatie van 
iedere deelnemer wordt gemeten aan de hand van de Competentie-matrix. De matrix wordt gebruikt 
als startpunt om samen met de deelnemer te bepalen welke route er gevolgd zal worden tijdens het 
traject en om gezamenlijk de voortgang binnen dit traject te evalueren. Het is het nadrukkelijke doel 
dat elke deelnemer zelf de regie voert over zijn of haar traject, de doelen die gesteld worden en de 
evaluatie daarvan.

Wanneer een deelnemer bij ons wordt aangemeld of zichzelf aanmeldt, wordt er een persoonlijk 
intakegesprek gevoerd met één van onze professionals. In dit intakegesprek halen wij naar voren 
binnen welke aspecten binnen de matrix de deelnemer ondersteuning nodig heeft of waar de hulpvraag 
ligt. De uitkomst van deze intake is bepalend voor waar hij of zij bij ons programma instroomt en aan 
welke verschillende aspecten van de matrix we aandacht zullen besteden. Ons programma wordt 
dus per deelnemer op maat samengesteld op basis van de verschillende individuele behoeften. Zo 
speelt bij een groot aantal deelnemers een gebrek aan economisch en maatschappelijk kapitaal een 
belangrijke rol. Bij hen ligt het accent dan ook vaak op aspecten die bijdragen aan het versterken 
hiervan, zoals de Nederlandse taal, het ontwikkelen van vaardigheden die de kans groter maken op 
het vinden van een baan of het zoeken naar zinvolle dagbesteding. Maar er zijn ook deelnemers die 
op vele vlakken reeds voldoende zelfredzaam zijn, maar voor wie het gebrek aan sociaal kapitaal een 
belangrijke rol speelt, waardoor eenzaamheid op de loer ligt of reeds een feit is. Bij deze deelgroep zal 
het accent dan ook voor een groot deel komen te liggen op het vergroten van het sociale netwerk. Dit 
kan door het koppelen aan een maatje of door deelname aan één of meerdere activiteiten die gericht 
zijn op het tot stand brengen van ontmoetingen met andere Rotterdammers, zoals dialoogdagen, 
een bezoek aan sportwedstrijden of activiteiten in de buurt. Voor deze deelnemers is dus een kort 
traject en deelname aan slechts enkele workshops vaak voldoende om toch te stijgen binnen de 
matrix. 

Bij uitstroom van de deelnemers wordt altijd gezamenlijk geëvalueerd welke stappen zij hebben 
gezet. Voor deelnemers aan het intensieve traject zal gelden dat zij bij uitstroom meerdere stappen 
zullen hebben gezet voor wat betreft de verschillende aspecten binnen de matrix. Voor deelnemers 
die slechts aan enkele activiteiten deelnemen, zal gelden dat zij bij uitstroom slechts voor wat betreft 
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een of twee aspecten een of meerdere stappen zullen hebben gezet. Voor alle deelnemers geldt 
echter dat wij ernaar streven dat zij bij uitstroom op minstens vier domeinen voldoende of volledig 
zelfredzaam zijn. Zo kan een deelnemer die nauwelijks tot geen vrienden heeft en geïsoleerd leeft 
(acute problematiek) dankzij deelname aan een of meerdere activiteiten al snel drie treden stijgen 
binnen het domein ´Sociaal Netwerk´ of ‘Sociaal Kapitaal’, doordat hij of zij bij uitstroom voldoende 
zelfredzaam is op dit vlak (Heeft bestendige en gelijkwaardige relaties binnen de eigen sociaal-
culturele kring. Daarnaast heeft hij/zij incidentele contacten met mensen daarbuiten. Is regelmatig 
buitenshuis op pad.). Een deelnemer die de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig is en dus op 
dit vlak nog beperkt zelfredzaam is, kan dankzij een taalmaatje of laagdrempelige conversatielessen 
één trede zijn gestegen en voldoende zelfredzaam zijn bij uitstroom (Kan zich voor belangrijke zaken 
in het Nederlands redden, maar weet zich nog niet goed in de Nederlandse taal verstaanbaar te 
maken. Maakt vorderingen met de Nederlandse taal.).
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4.2. Coproducties en projecten in opdracht 

T.b.v. het zelf genereren van inkomsten en de realisatie van een gedeeltelijke autofinanciering, richten 
wij ons ook op de ontwikkeling en organisatie van losse projecten en activiteiten in opdracht. Wij doen 
dit alleen in het geval wij vinden dat een opdracht qua inhoud past bij ons DNA, onze doelstelling 
en expertise. Met onderstaande opdrachtgevers hebben we een reeds jarenlange relatie; daarnaast 
zullen wij open blijven staan voor en op zoek gaan naar nieuwe opdrachtgevers.

Het Vergeten Kind
Mano is sinds 2015 inhoudelijk partner van Stichting Het Vergeten Kind. Dit landelijke goede doel 
strijdt voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in Nederland en draagt met haar 
programma’s op verschillende manieren bij aan het versterken van beschermende factoren zoals 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht. 

In 2005 is stichting Mano opgericht, toen nog onder de naam Stichting Hoedje van Papier, en van start 
gegaan met activiteiten gericht op de ontwikkeling van levensvaardigheden van kwetsbare kinderen 
die noodgedwongen op straat of in opvanglocaties leefden. Plaats van handeling was de Peruaanse 
bergstad Cuzco. Het aldaar ontwikkelde programma ‘Pasa la Voz’ (vrije vertaling: ‘Geef het (woord) 
door’) is vervolgens 12 jaar lang ten uitvoer gebracht, waarmee vele tientallen opvanglocaties en vele 
duizenden Peruaanse kinderen zijn getraind in levensvaardigheden, waarmee een grotere mate van 
zelfredzaamheid kon worden bereikt. De successen die hiermee zijn behaald zijn in 2007 ook bekend 
geraakt bij de gemeente Rotterdam en vervolgens is de aanpak van Pasa la Voz geïntroduceerd 
in Rotterdamse achterstandswijken, waar inmiddels vele honderden kinderen en jongeren en 
kinderorganisaties van hebben geprofiteerd. In 2015 is de stichting inhoudelijk partner geworden 
van Het Vergeten Kind, waarmee de activiteiten op landelijke schaal zijn uitgerold. De cirkel van de 
kinder- en jongerenactiviteiten van de stichting was hiermee rond en de aanpak ingebed en verder 
verduurzaamd in een landelijk opererende organisatie.

Als vaste activatiepartner werken we inmiddels voor het 6e achtereenvolgende jaar mee aan 
bewustwordingscampagnes, organiseren we trainingsdagen en -weekenden voor kinderen en 
jongeren, begeleiden we jongeren bij media-events en optredens en organiseren we impactvolle 
evenementen zoals symposia, een filmfestival en nog veel meer. Met onze opgedane basiskennis 
en ervaring uit het verleden met het werken met (straat)kinderen in Peru en kinderen en jongeren 
in Rotterdamse achterstandswijken hebben wij onder meer vorm en inhoud gegeven aan de 
jongerenraad van Het Vergeten Kind, The Unforgettables genaamd. Binnen dit meerjarige programma 
leiden we jongeren op tot jongere ambassadeurs van Het Vergeten Kind, geven we hen een stem en 
maken we ‘vergeten’ kinderen zichtbaar, om zo een positieve verandering in gang te zetten voor deze 
doelgroep. 



19

BELEIDSPLAN 2021-2024

Met Het Vergeten Kind zijn wij in 2020 een tweede meerjarige samenwerking aangegaan, voor 
onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar.

Gemeente Rotterdam en grote welzijnspartijen in de stad
Naast de bovenstaande vaste samenwerkingspartner voeren we jaarlijks grote en kleinere opdrachten 
uit voor diverse diensten binnen de gemeente Rotterdam en voor andere welzijnspartijen in de stad, 
zoals Buurtwerk/SWK Groep. Dit kan zijn in de vorm van hoofdopdrachtnemer en onderaannemer. 
Met hen sluiten we jaarlijks nieuwe overeenkomsten.

Zakelijke diensten, projectmatige ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke/
ideële organisaties 
Mano beschikt door haar jarenlange ervaring over grote kennis op het gebied van het ontwikkelen 
van programma’s, het opzetten van netwerken, het kwartier maken en het verkrijgen van financiering 
hiervoor. Kennis die zij graag deelt met andere partijen. Ook werkt zij al vele jaren samen met tientallen 
specialistische vakkrachten gekwalificeerde vakkrachten en specialisten (vaak zijn dit zelfstandigen of 
kleinere ondernemingen), waaronder trainers, coaches, leraren, docenten, maatschappelijk werkers, 
hulpverleners, pedagogen, psychologen, (oud-)politici, filmmakers, journalisten, vormgevers, 
kunstenaars en vele anderen. Binnen de organisatie zijn hierdoor diverse specialismes aanwezig 
waar andere partijen tegen gereduceerde tarieven gebruik van kunnen maken, zoals:

 -      Organisatieadvies en –ondersteuning
 -      Training en coaching
 -      Meerjarenplanning
 -      Ervaring met en kennis van de doelgroep 
 -      Ervaringsdeskundigheid
 -      Fondsen- en subsidiewerving
 -      Projectmanagement
 -      Onderzoek

Deze specialismes bieden enerzijds extra mogelijkheden om met andere organisaties samen te 
werken en elkaar wederzijds te voeden, anderzijds zullen de inkomsten uit deze werkzaamheden 
bijdragen aan het genereren van eigen inkomsten en het opbouwen van een gezonde reserve voor 
Stichting Mano.

4.3. Wijze waarop een optimale relatie met belanghebbenden wordt 
nagestreefd

Bij al onze activiteiten geldt dat we ernaar streven zoveel mogelijk persoonlijk contact te hebben 
met de deelnemers. Omdat we dat met ons relatief kleine team niet allemaal zelf kunnen realiseren, 
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werken we met een systeem waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen bij de benadering en (een-
op-een) begeleiding van de deelnemers. We streven ernaar een zo gevarieerd mogelijke poule aan 
vrijwilligers in te zetten, die een afspiegeling is van de doelgroepen met wie wij werken. Zo werken 
we o.a. met migranten, jongeren en (ex)statushouders. 

Bij de organisatie van de verschillende activiteiten voor deze doelgroepen ervaarden wij dat van 
essentieel belang is om optimaal gebruik te maken van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dankzij 
hun eigen ervaringen en culturele achtergrond, kunnen zij met hun ideeën bijdragen aan een meer 
effectief programma, kunnen zij de doelgroep goed bereiken en motiveren, maar ook aanspreken 
op gedrag. Op dit moment zetten wij ervaringsdeskundigen dan ook in bij verschillende activiteiten. 
Wij merken dat (ex) deelnemers graag iets terugdoen voor onze programma’s en tevens dat het 
voor de huidige deelnemers heel goed werkt om les te krijgen of te worden begeleid door iemand 
die hetzelfde pad heeft doorlopen. Ook overbrugt een ervaringsdeskundige taal- en culturele 
verschillen. Als laatste vinden wij het belangrijk dat onze programma’s gedragen worden voor- maar 
vooral ook door de doelgroep. Niet alleen binnen de lopende activiteiten, maar ook als ambassadeur 
naar buiten toe. 

Elk project wordt uitgebreid geëvalueerd, zowel op inhoud als op praktische aspecten. Tijdens de 
evaluatie hebben deelnemers bovendien de kans om aan te geven waar zij nog meer behoefte aan 
hebben. Wij proberen deelnemers zoveel mogelijk door te verwijzen naar andere projecten en/of 
instanties, zodat de begeleiding niet stopt wanneer een cursus of activiteit is afgelopen. 

Naast vrijwilligers en ervaringsdeskundigen spelen onze samenwerkingspartners een belangrijke rol 
bij de toeleiding en warme overdracht van deelnemers. Door de samenwerking met lokale instanties 
die in de wijken actief zijn, zijn we goed op de hoogte van wat er in de verschillende wijken en onder 
de verschillende doelgroepen speelt. Ook functioneren we naar elkaar toe als toeleiders, zodat we 
de deelnemers niet uit het oog verliezen.

In het geval van SamenDoorSamen voor statushouders hebben we een denktank samengesteld uit 
(ex)statushouders, zodat zij mee kunnen denken over het aanbod, de communicatie en zodat zij zelf 
actief deel uit kunnen maken van de organisatie van de verschillende activiteiten. In de toekomst 
willen we de denktank uitbreiden met deelnemers uit overige doelgroepen, zoals gezinnen in 
armoede. In het geval van Het Vergeten Kind geldt dat er met de jongeren een eigen jongerenraad 
is opgericht, genaamd The Unforgettables. De jongeren worden getraind om hun mening te uiten, 
deze via verschillende media naar buiten te brengen en zij worden betrokken bij het ontwerpen en 
de organisatie van verschillende activiteiten.
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4.4. Ontwikkelpunten 2021-2024

Gebaseerd op bovenstaande visie, streven we ernaar om ons als organisatie de komende vier jaar op 
de volgende punten verder te ontwikkelen:

 Inhoudelijk: We willen onze interventieaanpak gericht op inclusie, preventie, het verhogen  
 van samen- en zelfredzaamheid en optimale participatie van kwetsbare Rotterdammers  
 voortzetten, verdiepen en doorontwikkelen. We willen met onze interventieaanpak mensen  
 blijven bereiken en gaten blijven vullen waar, vanwege het in de afgelopen jaren sterk  
 uitgeklede welzijnsbeleid, andere organisaties dat niet kunnen. 
 Procesmatig: We willen de interne organisatie versterken en waar nodig en mogelijk licht  
 uitbreiden, waarbij wij aandacht hebben voor coaching en capaciteitsopbouw van het  
 team. Op dit moment worden we veel geconfronteerd met acute hulpvragen vanuit de  
 doelgroep waar wij niet altijd direct een antwoord op hebben. We willen dan ook enerzijds  
 inzetten op deskundigheidsbevordering van ons team en anderzijds ook onze grenzen  
 (professionele en gezonde nabijheid) beter definiëren en formeel vastleggen. Intern willen  
 we toewerken naar een nieuwe indeling met teams gespecialiseerd in diverse thema’s binnen  
 ons aanbod i.p.v. teams gericht op specifieke projecten of doelgroepen.
 P.R, communicatie en kennisdeling: We zijn per januari 2020 verder gegaan onder de  
 nieuwe naam Mano en we hebben een huisstijl ontwikkeld die beter aansluit bij de hernieuwde  
 focus en doelgroep. Deze willen wij verder uitwerken in nieuwe materialen om de stichting  
 nog beter naar buiten toe te kunnen presenteren. Ook willen wij meer inzetten op kennisdeling/ 
 kennisoverdracht, waarbij we onze methoden en specialismes beschikbaar willen stellen aan  
 derden. 
 Duurzaamheid: Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de duurzaamheid  
 van onze interventieaanpak, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. 

Ontwikkelpunt 1: Inhoudelijk - verdieping en doorontwikkeling van methodiek 
gericht op het verhogen van samen- en zelfredzaamheid en optimale participatie

 1a. Doorontwikkeling interventieaanpak voor statushouders én niet- 
  inburgeringsplichtige gezinnen in armoede

Traject Samen aan de Slag
Binnen deze programmalijn willen we de komende jaren o.a. aandacht besteden aan de doorontwikkeling 
van het traject Samen aan de Slag. Binnen dit traject willen we met name inzetten op de ontwikkeling 
van Soft skills die van belang zijn binnen de Nederlandse maatschappij en die in een aantal gevallen 
afwijken van de verwachtingen van deelnemers, de inzet van trainingen rondom interculturele (mis)
communicatie voor werkgevers en -nemers, het opzetten van een bedrijvennetwerk en het opzetten 

1.
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en uitvoeren van een nieuw traject gericht op zelfstandig ondernemen. We hebben hiervoor sinds 
het voorjaar van 2020 een nieuwe functie in het leven geroepen binnen het professionele team, 
specifiek gericht op onderwijs- en arbeidsparticipatie.

Inzet ervaringsdeskundigheid
Daarnaast zal de komende jaren meer gebruik worden gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigheid. 
We merken dat het gebruikmaken en inzetten van rolmodellen in zowel het projectteam op kantoor 
als tijdens de verschillende activiteiten bijzonder motiverend werkt bij de deelnemers. Hierdoor laten 
we zien dat er ook binnen het project doorgroeimogelijkheden zijn en creëren we een community, 
waar individuen en groepen elkaar op een ontspannen en veilige manier kunnen ontmoeten, van 
en met elkaar kunnen leren, waar zich netwerken kunnen ontsluiten en zich kunnen ontwikkelen. 
In 2019-2020 hebben we de eerste pilot op dit gebied met succes ten uitvoer gebracht en dit zal 
worden voortgezet in 2021 en verder en steeds meer een stichtingsbreed karakter krijgen. Voor het 
optimaliseren van de inzet van rolmodellen verbreden we het programma en organiseren we in 2021 
o.a.:

 Een training voor het projectteam t.a.v. de inzet en begeleiding van rolmodellen. 
 Stage voor rolmodellen (meelopen met vakkrachten en trainers) en diverse trainingen, o.a.  
 over de inzet van ervaringsverhalen.
 Een train-de-trainer voor rolmodellen, bestaande uit vier dagdelen en gericht op het eigen  
 maken van de basisbeginselen van het opzetten en faciliteren van een training.

Hierdoor kan het projectteam rolmodellen beter werven, selecteren, trainen, inzetten en begeleiden. 
Bovendien wordt door de inzet van rolmodellen onze interventie effectiever en beter, omdat zij de 
doelgroep beter kunnen bereiken en begrijpen.

Inzet van jongeren als vrijwilliger
Aangezien een groot deel van de deelnemers aan onze activiteiten jonger dan 30 jaar is, willen we 
een nieuwe manier van begeleiden en ondersteunen vormgeven en introduceren die beter aansluit 
bij hun belevingswereld, waarbij we kinderen en jongeren door jongeren laten begeleiden. Zij 
zullen bovendien samen een jongerenraad en activiteitencommissie vormen, zodat het aanbod van 
vrijwilligersfuncties nog beter aansluit op de behoeften van deze jongere doelgroep. We hebben 
in 2019 en 2020 de werving, inzet en begeleiding door vrijwillige jongeren onderzocht binnen de 
Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd waarvoor een subsidie hebben ontvangen van ZonMW. In 
2021 zal dit worden geëvalueerd en waar mogelijk verder worden ontwikkeld.

Psychosociale Problematiek
Ook zullen wij meer aandacht besteden aan psychosociale problematiek en het signaleren en 
doorverwijzen op dit vlak. We werken op dit terrein samen met diverse experts, zoals Co Team, Avant 

-
-
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Sanare, Indigo en Arq. Van de gemeente Rotterdam hebben we in het najaar van 2020 hiervoor een 
belangrijke subsidie ontvangen, waarmee we dit onderdeel verder kunnen verstevigen en wij hopen 
dan ook op voortzetting in 2021. 

Kinderen en vrouwen
De komende jaren zal extra worden ingezet op de (door)ontwikkeling van specifieke activiteiten 
gericht op de ontwikkeling van kinderen en vrouwen binnen het programma. Te denken valt aan 
huiswerkbegeleiding, het geven van bijlessen aan kinderen en activiteiten gericht op veerkracht en 
weerbaarheid voor kwetsbare vrouwen. 

Doorontwikkeling losse projecten gericht op Rotterdammers die leven in een armoedesituatie (veelal 
gezinnen/individuen met een migratieachtergrond)
In 2020 hebben we reeds de meer losse projecten die we uitvoeren verder ontwikkeld en voor een 
bredere doelgroep ingezet. Het gaat hierbij om de projecten:

 VoorleesExpress Rotterdam gericht op de taalontwikkeling van kinderen tussen 2 en 8 jaar.  
 Zowel kinderen van gezinnen in armoede als kinderen van statushouders doen hieraan mee.  
 Hier zullen wij onder meer een proeftuin met bijleskoppels introduceren. 
 SamenGezond en Mentaal Vitaal; projecten gericht op taalontwikkeling en de ontwikkeling van  
 gezondheidsvaardigheden. Deze hebben we in 2020 niet alleen gericht op niet- 
 inburgeringsplichtigen, maar ook op statushouders.
 Met Taal Op Orde, De Opstap, Op Pad met Taal en Gers met Geld; projecten gericht op zowel  
 statushouders als niet-inburgeringsplichtige Rotterdammers (veelal met een  
 migratieachtergrond) die weinig tot geen sociaal netwerk hebben, die beschikken over een  
 gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en die problemen ondervinden in het voeren  
 van hun administratie en beheren van hun financiën.

Onderzoek t.b.v. een integraal aanbod
Op dit moment wordt de methode die centraal staat binnen de SamenDoorSamen gericht op 
statushouders nog niet geheel toegepast op de andere sterk vertegenwoordigde doelgroep in 
onze projecten: gezinnen in armoede. Deze gezinnen worden momenteel reeds bereikt door het 
aanbieden van de bovengenoemde activiteiten waarin vele elementen van de integrale methodiek 
terug te zien zijn, maar er moeten nog stappen worden gezet om de aanpak ook hier meer integraal 
in te zetten. Hoewel er voor alle activiteiten intakegesprekken worden gevoerd en er reeds actief 
wordt doorverwezen naar andere activiteiten binnen het aanbod van Mano en andere organisaties 
in de stad en wijk, wordt er nog onvoldoende in kaart gebracht hoe voor de verschillende gezinsleden 
de huidige situatie eruitziet voor wat betreft de verschillende domeinen van de Competentie-
matrix. Daardoor worden de verschillende activiteiten nog onvoldoende integraal als onderdeel van 

-
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eenzelfde traject voor het hele gezin aangeboden. Daar gaan we verandering in aanbrengen met de 
pilot SamenGroeien. 

In 2020 hebben we daarom een start gemaakt met een uitvoerig onderzoek naar de behoeften van 
de doelgroep waar we op kunnen inspelen, zodat er daadwerkelijk een integraal aanbod kan worden 
ontwikkeld dat voldoende rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen die van invloed 
zijn op de zelfredzaamheid en participatie van deze doelgroep. Veel informatie wordt ingewonnen 
tijdens interviews met gezinnen; andere informatie wordt ingewonnen door middel van dek research, 
gesprekken met deskundigen, partners, de gemeente en via relevante publicaties. 

Vanwege de ontstane situatie met corona zijn er 2 belangrijke ontwikkelingen te melden: enerzijds 
loopt het onderzoek vertraging op vanwege het feit dat huisbezoeken niet wenselijk zijn in deze tijd. 
Anderzijds is de behoefte aan een programma voor deze groep versneld gegroeid. Om die reden is 
besloten reeds begin 2021 van start te gaan met de pilot en om een interpretatief actieonderzoek 
uit te voeren. We worden hierin begeleid door dr. Paul Delnooz, methodoloog. Deze pilot ronden we 
naar verwachting midden of eind 2021 af, waarna we kunnen evalueren en hopelijk tot een definitieve 
nieuwe programmalijn voor de periode 2022 en verder zijn gekomen. 

Aanpassing bestaande activiteiten voor (andere) gezinnen in armoede
Ook geldt dat er voor de doelgroep statushouders een aantal activiteiten wordt ingezet die nu nog 
exclusief voor deze doelgroep zijn ontwikkeld. Deze activiteiten kunnen evenwel ook interessant 
zijn voor de andere gezinnen met wie wij werken. Gedacht kan worden aan de inzet van vrijwillige 
maatjes, verschillende activiteiten binnen het traject voor onderwijs- en arbeidsparticipatie alsook de 
voorlichting en doorverwijzing op het vlak van psychosociale hulpverlening. Daarbij willen we tevens 
onderzoeken of deze activiteiten mogelijk moeten worden aangepast aan deze specifieke doelgroep 
of dat het juist wenselijk is om deze aan te bieden aan gemengde groepen.

 1b. Mogelijke nieuwe doelgroep 2023-2024: jongeren 18-/18+

Voor de verdere toekomst (2023-2024) bestaat  de optie om te onderzoeken of het wenselijk en 
haalbaar is om de integrale methodiek aan te passen en in te zetten voor nog een nieuwe doelgroep. 
Gedacht wordt aan Jeugdzorgverlaters, jongvolwassenen die tot hun 18e door Jeugdzorg zijn begeleid, 
maar nog niet voldoende zelfredzaam zijn. Met deze groep zijn we vanuit ons verleden en ook dankzij 
de huidige samenwerking met Het Vergeten Kind, zeer bekend. Zo weten wij hoe moeilijk het kan zijn 
voor sommige jongeren die de Jeugdzorg verlaten om zelfstandig hun leven vorm te geven. Zij worden 
op hun 18e verondersteld zelfredzaam te zijn en in staat om de regie over hun eigen leven te voeren, 
terwijl het tegendeel vaak waar is. Hun vangnet is vaak zeer beperkt en juist in deze periode (van 
18 tot 23 jaar) ervaren zij grote moeite op het gebied van zelfredzaamheid en optimale participatie. 
Ook voor hen geldt dat zij een moeilijke start maken met een beperkt maatschappelijk netwerk en 
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weinig sociale contacten die hen kunnen steunen of die hen in contact kunnen brengen met de juiste 
personen om aan een opleiding of een baan te beginnen. Ook beschikken zij vaak over beperkte 
financiële mogelijkheden en vaardigheden om te gaan met geld en zijn zij bovendien vaak psychisch 
kwetsbaar. Doordat deze jongeren een moeilijke start hebben gemaakt, hebben zij vaak nog geen 
concreet beeld van de toekomst en hoe zij hun dromen kunnen verwezenlijken. Het zelfvertrouwen 
en zelfbeeld zijn vaak laag en de jongeren hebben bovendien te maken met vooroordelen vanuit de 
maatschappij. Mogelijk zouden wij in de toekomst dus kunnen onderzoeken hoe we de methode van 
toepassing kunnen laten zijn op deze kwetsbare groep.

Daarnaast werken we binnen SamenDoorSamen reeds regelmatig met (ex-)AMV-ers (alleenstaande 
minderjarige asielzoekers), waaronder bijvoorbeeld een specifieke groep Eritrese jongeren en waarbij 
we door de gemeente Rotterdam zijn uitgenodigd om voor deze groep een voorstel voor een pilot uit 
te werken en voor te leggen. 

Ook voor deze groepen geldt dat er eerst uitgebreid onderzoek zou worden gedaan en wanneer 
blijkt welke behoeften er leven binnen deze groepen, wordt er mogelijk een aangepaste methode 
ontwikkeld en zal deze binnen een pilot worden getest. 

	 1c.	Onderzoek	naar	effectiviteit

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 
voor onze doelgroep. De inzet van de Competentie-matrix en een nieuwe database zullen daarbij 
helpen, maar ook de mogelijkheden voor samenwerking met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit of 
het Verwey Jonker Instituut kunnen verder worden onderzocht, zodat we, naast het in kaart brengen 
van de eigen resultaten, ook onafhankelijk en richtinggevend onderzoek kunnen doen, waarbij 
deelnemers het aanbod en de kwaliteit beoordelen en meedenken over de verbetering hiervan. 
Daarbij is het doel om als organisatie steeds meer impactgericht te werken.

Ontwikkelpunt 2: Procesmatig - organisatieversterking 

 2a. Organisatievorm – grotere teams, meer synergie

De hiervoor beschreven visie op een intervisieaanpak met toegang voor meerdere doelgroepen 
vraagt om een andere organisatiestructuur dan dat we die tot op heden hebben gehad, waar we 
veelal met lossere projecten en met name met los van elkaar opererende projectenteams werkzaam 
zijn. Voor de nieuwe benadering is onderlinge samenwerking en synergie een belangrijke vereiste.  
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Teams op inhoud
Organisatorisch zullen we fasegewijs dan ook gaan afstappen van de huidige projectcoördinatorenvorm 
met kleinere projectteams en creëren we een aantal nieuwe, grotere teams, in een andere opzet, 
namelijk gespecialiseerd in een thema i.p.v. een project of doelgroep. De teams worden op deze 
wijze breder bezet, er ontstaat meer synergie tussen de momenteel losse projecten en we denken 
hiermee uiteindelijk een forse efficiëntie- en kwaliteitsslag te kunnen maken, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch. Oftewel: dit moet onze aanpak nog verder versterken, de onderlinge samenwerking 
vergroten en uiteindelijk ook de nodige tijdwinst op gaan leveren. 

De nieuwe samenstelling zoals we die voor ogen hebben, hebben we verwerkt in een nieuw 
organigram voor de komende jaren (zie hoofdstuk 5). Binnen dit organigram, zien we de volgende 
teams voor ons die in de programma-uitvoering actief zullen zijn:

 Team Vaardigheden en Ontwikkeling 
 Team Caseload en Maatschappelijke Begeleiding 
 Team Activiteiten Kind en Ouder(s) 
 Team Toekomst en Pilots 
 Team Trainingen, Advies, Kennisoverdracht en Opdrachten 

Als een rode draad door alle inhoudelijke teams heen loopt: 

 Team Vrijwilligers en Stagiairs 

Diversiteit binnen de teams
De Mano-collega’s kunnen in meerdere teams een rol vervullen, waarbij we per persoon kijken naar 
de rol die wij het best bij de persoon vinden passen. Het belangrijkste onderscheid dat we binnen het 
Mano-team zullen maken is die tussen de volgende rollen:

 Maatschappelijke begeleiding: hulpverlenend, in het veld, in direct contact met de deelnemers;
 Organisatie en planning: faciliterend, regelend op afstand, vanaf (thuis-)kantoor;
 Creatie en ontwikkeling: beleid- en programmasamenstelling, onderzoek, planvorming. 

De verdeling van de drie hoofdgroepen teamleden in de uitvoering zal naar verwachting in de 
toekomst redelijk gelijk zijn, gezien de toenemende behoefte aan maatschappelijke begeleiding 
en de afname in mogelijkheden van de organisatie van bijvoorbeeld evenementen voor grotere 
groepen en andere externe opdrachten. Zolang corona voortduurt zullen de mogelijkheden op dit 
terrein beperkt zijn. Wel is het vooralsnog de intentie om, zodra het weer kan, dit werk ook weer op 
te pakken, eenvoudigweg omdat dit een belangrijke basis van onze ervaring en expertise vormt en 
we hier graag actief op willen blijven, mede met het oog op gedeeltelijke auto-financiering van onze 
activiteiten.

-
-
-
-
-

-

•
•
•



27

BELEIDSPLAN 2021-2024

Tevens kennen we een rolverdeling in senior, medior en junior, kijkend naar verantwoordelijkheden 
en uitvoerende taken. Alle teams krijgen een teamcoördinator en een senior adviseur inhoudelijke 
ontwikkeling die op gelijkwaardig niveau naast elkaar werken. Zo hebben we op alle teams een 
goede mix van talenten op gebied van de dagelijkse planning, monitoring en organisatie enerzijds 
en inhoudelijke kennis en ontwikkeling anderzijds. Deze samenstelling moet de verschillende teams 
en activiteiten naar een nog hoger niveau tillen, waarbij de beide functies zich aan elkaar kunnen 
optrekken en ook kunnen fungeren als elkaars achterwacht. 

Verdeling van functies en taken van directie naar een nieuwe operationeel coördinator
Lieke Galbraith en Patrick van de Westelaken zijn eindverantwoordelijk voor het strategisch, tactisch 
en operationeel beleid van de stichting. Op operationeel uitvoerend terrein is na het vertrek van een 
tweetal collega’s behoefte aan een extra persoon, die de directie op operationeel vlak kan ontlasten. 

Patrick behoudt zijn leidende uitvoerende taak bij het Team ‘Trainingen, Advies en Kennisoverdracht’ 
(waar de samenwerking met Het Vergeten Kind ook onder valt). Daarnaast is hij hoofdverantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van de ‘Back-office’, waarbinnen hij de teams ‘Bedrijfsvoering, Organisatie- 
en Beheerprocessen’ en ‘Geldwerving, Relatiebeheer, Kwartiermaken en Communicatie’ aanstuurt. 
Tot slot heeft hij ook een rol in het team ‘Laboratorium, Ontwikkelprogramma’s en Pilots’, waarbij 
hij meedenkt op strategisch vlak en de inhoud van de programma’s. Patrick is ook de eerste 
contactpersoon voor het bestuur. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet zal op het terrein van de 
back-office een aanvullende leidende persoon worden gezocht, in de vorm van een ‘controller’, die 
de processen op het gebied van HR (personeelszaken, pensioenen, verzuim etc), juridische zaken, 
ICT beheer, kantoorvoorraad en financiële administratie structureel kan beheren. Vooralsnog is hier 
evenwel geen budget voor en lost Patrick dit met de mensen uit back-office team op. 

Lieke zal in het komende jaar een groot deel van haar plannings- en monitorende taken gaan afstoten 
en zich nog meer gaan richten op de inhoudelijke ontwikkeling. Ze krijgt een leidende en deels nog 
uitvoerende taak binnen het te creëren Team ‘Caseload en Maatschappelijke Ondersteuning’ en 
binnen het team ‘Toekomst en Pilots’. Onder deze laatste noemer zal ook de pilot van het nieuwe 
project SamenGroeien komen te vallen, waar Lieke zich dus nauw met de inhoudelijke ontwikkeling 
zal gaan bezig houden. 

De taken op het gebied van organisatie-, planning- en monitoring van Lieke zullen worden 
overgenomen door een van de projectcoördinatoren binnen het team. Deze persoon zal de 
monitoring stichtingbreed toe moeten gaan passen en neemt daarmee de functie van operationeel 
coördinator ‘Organisatie, Planning en Monitoring’ op zich. Deze persoon behoudt daarnaast een 
leidende rol binnen de Taalprojecten, welke komen te vallen onder het Team ‘Praktische Vaardigheden 
Volwassenen’. Daarnaast krijgt de andere huidige projectcoördinatoren de leiding toebedeeld over 
de teams ‘Activiteiten Kind en Ouder(s)’ en ‘Werving, Selectie en Training Vrijwilligers’. Beiden krijgen 
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de beschikking over een aanzienlijk groter team, waarbij de seniors intensief worden betrokken bij 
de inhoudelijke ontwikkeling.

Er ontstaat door deze aanpassing naast het bestaande ‘dagelijks bestuur’ en een operationele 
coördinatietandem: 

 De 2-koppige directie die het dagelijks bestuur vormt op strategisch en tactisch niveau (beleid,  
 strategie, programma’s en organisatieprocessen) 
 Het 3-koppige uitvoerend management dat gezamenlijk op programmatisch operationeel  
 niveau actief zijn, waarbij de verdeling grofweg is: 
  Directeur ‘Beleid en Programma’s’: inhoud en ontwikkeling
  Directeur ‘Strategie en Bedrijfsvoering’: financiën en geldwerving
  Operationeel Coördinator ‘Organisatie, Planning en Monitoring’: planning en monitoring  
  van alle activiteiten 

In de dagelijkse praktijk zullen deze 3 personen ook de nodige andere verantwoordelijkheden 
kennen en op momenten van elkaar overpakken, maar dit kan worden gezien als de onderlinge 
basisverdeling. 

Om de herstructurering goed te laten verlopen is het van groot belang de verschillende medewerkers 
goed te betrekken en informeren. Hiertoe willen we de volgende activiteiten organiseren:

 Verschillende overleggen tussen het managementteam en de coördinatoren, waarbij de  
 volgende onderwerpen aan de orde komen:
  Uitwerking en taakverdeling van de globale opzet van het stappenplan voor de  
  herstructurering;
  Voorbereiding van een kick-off, waarbij we stilstaan bij de start van nieuwe teams  
  binnen de integrale programmalijn, er kennis wordt gedeeld over de verschillende  
  activiteiten die samen worden gebracht binnen het programma en er aan teambuilding  
  wordt gewerkt; 
  Voorbereiding van de diverse sessies en teamdagen die worden georganiseerd;
  Uitwerken van een functie- en takenomschrijving van de coördinatoren, senior en  
  junior projectmedewerkers binnen de nieuwe teams. 

 De organisatie van een kick-off en jaarlijks twee teamdagen, bestaande uit:
  Sessies met het hele team (vanwege corona waar nodig in verschillende kleinere  
  groepjes) met uitleg over de nieuwe aanpak en de daarbij behorende functie- en  
  taakverdelingen van de coördinatoren, seniors en juniors. 
  Een informatiesessie over de te behalen resultaten en de planning hiervan en het  
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  ontwerpen en implementeren van een nieuwe overlegstructuur.
 Teamleden krijgen de ruimte om zich te verdiepen in bepaalde thema’s, zoals taal, opleidingen,  
 toeleiding tot werk, maatjesbegeleiding, opvoedvraagstukken, gezondheid, etc.  
 Evaluatiesessies als afsluiting van het jaar en ter voorbereiding op het nieuwe jaar, bestaande  
 uit individuele gesprekken met de verschillende teamleden over hun eigen functie en taken.

 2b. Opbouw van expertise

Bij herstructurering en gedeeltelijke uitbreiding van het team en verbreding van de methodiek is 
het van groot belang dat de coördinatoren en de medewerkers allemaal voldoende op de hoogte 
zijn van de verschillende onderwerpen die voor de doelgroep en de methode van belang zijn en de 
ontwikkelingen binnen het werkveld. Ook willen we investeren in de training van het personeel op 
het vlak van management, projectleiding en binnen verschillende thema’s die voor de projecten van 
belang zijn. Daarnaast is capaciteitsopbouw van het team nodig om de groei en de daarbij horende 
processen in goede banen te leiden. We willen daarom de volgende activiteiten organiseren:

 Trainingen voor het professionele team:
  Een trainingssessie van een dagdeel voor het hele team, waarbij het SamenDoorSamen- 
  team de collega’s traint die de gezinsbrede ondersteuning gaan verzorgen. Zij worden  
  op deze manier voorbereid op de methodiek en er wordt gebrainstormd over de  
  toepassing en mogelijke aanpassingen van de methodiek voor de doelgroep kwetsbare  
  gezinnen. 
  Een trainingssessie van een dagdeel over intervisiemethodiek en een training van  
  een dagdeel t.a.v. het in teamverband kunnen bewaken van grenzen. Deze  
  trainingssessies worden beiden gefaciliteerd door een externe training vanuit de  
  organisatie IJgenWeize. 
  Een train-de-trainer – training voor zowel medewerkers als vrijwilligers, o.a.  
  ervaringsdeskundigen/ rolmodellen, zodat we zoveel mogelijk trainingen en cursussen  
  zelf kunnen organiseren. Dit werkt niet alleen kostenbesparend, maar blijkt in de  
  praktijk vaak ook effectiever, aangezien ervaringsdeskundigen de doelgroep beter  
  kunnen begrijpen en bereiken. Gedacht kan worden aan de inzet van rolmodellen  
  voor de trainingen gericht op psychosociale problematiek en signalering, op orde houden  
  van de financiële administratie, de training ter voorbereiding op de maatschappelijke  
  begeleiding door maatjes, etc. De training bestaat uit vier dagdelen en is erop gericht  
  de basisbeginselen van het opzetten en faciliteren van een training eigen te maken. 
  Een training projectmatig werken, bestaande uit twee dagdelen, waarbij het team extra  
  handvatten krijgt aangereikt om het projectmatig werken nog efficiënter te kunnen  
  maken.
  Voortzetting in 2021 van de deelname aan het Oranjefonds Programma ‘Meedoen,  
  Samen uit de Armoede’.

-

-

-

•

•

•

•

•

•
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 Individuele expertise-opbouw:
  Training programmamanagement voor de intern coördinatoren en seniors van  
  SamenDoorSamen: gezien de groei van het programma, is het van belang dat de  
  coördinatoren en seniors goed voorbereid zijn op een groeiende verantwoordelijkheid  
  en uitbreiding van taken. Dit kan door deelname aan een van de programma’s van  
  bijvoorbeeld opleidingsinstituut ICM gericht op het vergroten van de kennis van  
  projectmanagement.
  Verder onderzoek naar behoeften voor de doelgroep gezinnen: voor de doelgroep  
  gezinnen zal verder onderzoek worden gedaan naar de behoeften waar we op  
  kunnen inspelen, zodat het aanbod daadwerkelijk integraal is en voldoende rekening  
  houdt met de mogelijkheden en beperkingen die van invloed zijn op de zelfredzaamheid  
  en participatie van de doelgroep. Veel informatie zal worden gewonnen tijdens de  
  intakes en tijdens het traject dat elk gezin doorloopt; andere informatie zal worden  
  ingewonnen door gesprekken met deskundigen, partners, de gemeente en via  
  relevante publicaties. Ook geldt dat er voor de doelgroep statushouders een aantal  
  activiteiten wordt ingezet die nu nog exclusief voor deze doelgroep zijn ontwikkeld.  
  Deze activiteiten kunnen evenwel interessant zijn voor de gezinnen met wie wij werken.
  Verschillende informatiesessies ter verdieping van de thema’s die voor de seniorfuncties  
  van belang zijn. Deze sessies duren allen een dagdeel, worden georganiseerd in overleg  
  met externe (ervarings-)deskundigen en zijn o.a. gericht op de volgende thema’s:
   Asielwetgeving en gezinshereniging
   Arbeidswetgeving (landelijk en gemeentelijk niveau)
   Studeren in Nederland
   Armoede
   Afstand tot de arbeidsmarkt van 1e en 2e generatie migranten 
   Sociale, culturele (en religieuze?) factoren die een rol spelen bij integratie 
   Belangrijke gezondheidsproblemen
   Europese arbeidsmigranten
   Etc.
  Deelname aan kennisateliers, conferenties en seminars gericht op specifieke thema’s  
  die van belang zijn binnen het programma:
  Zoals Movisie, landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein;
  Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen voor duurzaam verbeteren van  
  de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg aan kwetsbare groepen als  
  asielzoekers, statushouders en andere migranten;
  UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten;
  Etc.

-

•

•

•

•

•
•

•
•
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o
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 2c. Organisatiebeheersing en impactmanagement

Binnen de organisatie willen we meer aandacht besteden aan het veilig en efficiënt organiseren 
van alle data en het meten van de impact van onze projecten. We zetten daarom een systeem op 
dat gericht is op de organisatiebeheersing, zodat we nog beter dan voorheen kunnen monitoren, 
analyseren en communiceren:
 Hoe de door bestuur en directie vastgelegde doelstellingen worden bereikt en hoe we de  
 risico’s om deze te bereiken kunnen beheersen.
 Hoe we regelgeving (o.a. AVG), procedures en afspraken met partners en opdrachtgevers  
 naleven.
 Hoe we betrouwbare financiële en inhoudelijke informatie kunnen verwerken in rapportages.
 Hoe we de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inzetten.

Daarmee moet de organisatiebeheersing bijdragen aan effectiviteit, efficiëntie, integriteit, kwaliteit en 
veiligheid. De beheersing van de organisatieprocessen draagt zo uiteindelijk bij aan de duurzaamheid 
van de stichting op lange termijn. 

Belangrijke onderdelen binnen de organisatiebeheersing zijn de nieuwe database, waarbinnen we 
de benodigde informatie goed kunnen terugvinden en het toekennen van de verantwoordelijkheid 
aan een medewerker voor de monitoring van de organisatiebeheersing. Deze medewerker zal zich 
bovendien nog actiever dan voorheen bezighouden met het bewust impactgericht werken bij het 
plannen, uitvoeren en evalueren van onze activiteiten. Hiermee wordt een nog meer impactgerichte 
organisatiecultuur gecreëerd.

•

•

•
•
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Ontwikkelpunt 3: samenwerking en kennisdeling

 3a. Nieuwe samenwerkingsverbanden

Voor Stichting Mano is de samenwerking met diverse partners in de stad essentieel voor het succes van 
haar projecten. Dankzij een goede samenwerking kunnen wij een rijk en geïntegreerd aanbod leveren 
en werken wij daadwerkelijk aanvullend, daar waar andere organisaties niet toereikend (kunnen) 
zijn. Voor elke activiteit bepalen we of we de kennis zelf in huis hebben, of dat we een inhoudelijke 
of praktische samenwerking aan willen gaan met externe partijen. Samenwerkingspartners bieden 
ervaring en expertise, aanvullend aan ons eigen aanbod, alsook mogelijkheden tot het opdoen van 
werkervaring en het beter leren kennen van de stad. Andere partners bieden locaties of helpen met 
de werving en toeleiding van deelnemers. Als laatste draagt samenwerking met partners bij aan 
de duurzaamheid van de resultaten, doordat deelnemers aan de verschillende projecten al tijdens 
deelname aan onze trajecten worden doorverwezen of worden gestimuleerd om na te denken hoe zij 
actief kunnen blijven na afloop van het traject door deelname aan een (vervolg)cursus. Op deze manier 
kunnen deelnemers daadwerkelijk een plek vinden in de stad en wordt de verantwoordelijkheid 
overgepakt op het moment dat deelnemers uit ons programma uitstromen. 

We onderscheiden partners op het gebied van werving en inhoudelijk overleg, op het gebied van 
trainingen en vaardigheden, partners op het gebied van uitvoer van activiteiten en op het gebied van 
arbeid en onderwijs. Te denken aan werkgevers, opleidingen, bedrijven, vrijwilligerswerk-organisaties, 
welzijnsorganisaties, etc. Met hen houden we regelmatig contact, zodat de doorverwijzing soepel 
verloopt. We zullen ook de komende jaren continu werken aan uitbreiding van ons netwerk, zodat 
we ons aanbod verder kunnen verrijken. 

Ook het netwerk aan partners die ons financieel ondersteunen willen wij verder uitbreiden. De relatie 
met Gemeente Rotterdam willen we verder verdiepen.

 3b. Kennisdeling en -overdracht

We willen meer aandacht besteden aan externe communicatie en het genereren van publiciteit voor 
de inhoudelijke aspecten en resultaten van onze verschillende projecten. Hiermee willen we het 
project een gezicht geven, zijn we nog beter vindbaar voor de doelgroep en zichtbaar voor belangrijke 
potentiële financiële en inhoudelijke partijen. Mogelijk kunnen wij ook een voorbeeldfunctie vervullen. 
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor kennisdeling, samenwerking en gezamenlijke doorontwikkeling.

Om meer zichtbaarheid te creëren, willen we onze kennis en kunde o.a. vastleggen in een 
methodiekmanual. Ook willen we onderzoeken of er behoefte bestaat aan methodiektrainingen voor 
geïnteresseerde organisaties. Daarnaast zullen we onze ervaring actiever delen met andere partijen 
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om het gesprek over het vluchtelingenvraagstuk verder te openen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door 
deelname aan of de organisatie van conferenties. Ook willen wij zelf, samen met andere organisaties, 
externe evenementen organiseren, met ruimte voor debat, presentaties en workshops. 

In 2021 leggen we de basis aan een ambassadeursprogramma voor statushouders, die getraind 
worden in het vertellen van hun verhaal en het creëren van bewustwording. Datzelfde zijn we van 
plan met vertegenwoordigers uit de doelgroep van gezinnen in armoede. Zij vertegenwoordigen de 
stichting op verschillende bijeenkomsten, evenementen, expertmeetings, etc. Tegelijkertijd zetten zij 
zich actief in om ideeën, problemen, mogelijke oplossingen en de rol van de stichting op de (politieke) 
agenda te zetten en het debat actueel te houden. Zo spelen onze ervaringsdeskundigen zelf steeds 
een grotere rol in het beïnvloeden van beleid, in het ontwikkelen en verspreiden van best practices 
en het creëren van meer draagvlak in de Nederlandse samenleving. 

Ontwikkelpunt 4: Duurzaamheid

 4a. Inzet expertise voor verschillende actuele thema’s en doelgroepen

Door focus aan te brengen binnen de interventieaanpak, kunnen wij de komende jaren verder 
investeren in verdieping van de kennis binnen de van toepassing zijnde thema’s. Vervolgens kunnen 
wij deze kennis en de opgebouwde ervaring op flexibele wijze inzetten binnen verschillende thema’s 
die op dat moment actueel zijn voor Rotterdam en die vallen binnen de door ons geformuleerde 
doelstelling.

 4b. Vrijwilligers en ecosysteem

Er zal de komende jaren veel worden geïnvesteerd in de inzet van vrijwilligers d.m.v. extra trainingen 
en de inzet van jongeren als vrijwilligers die in 2019 en 2020 meegedaan hebben aan de proeftuin in 
het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Op organisatorisch vlak zullen wij steeds meer gebruik 
maken van de inzet van ervaringsdeskundigen en ex-deelnemers, waarmee we kennis in huis halen 
en kostenbesparend werken. Daarmee creëren wij een ecosysteem.

 4c. Financiële duurzaamheid 

We willen in de komende jaren met name inzetten op stabiliseren en verder verdiepen van de 
beschreven methode SamenDoorSamen, de activiteiten binnen dit totaalprogramma en deze verder 
verduurzamen i.p.v. dat we willen richten op verdere schaalvergroting. Daarbij willen we enerzijds 
de relatie met de gemeente verder uitbouwen, maar tegelijkertijd willen we de fondsen en andere, 
nieuwe financiers aan ons blijven binden, om zo de eventuele risico’s te kunnen spreiden en om 
onze ‘laboratoriumfunctie’ te behouden. Dit vereist ook doorlopend gedeeltelijke vernieuwing en 
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die vernieuwing willen we aldus met name vinden in de beschreven nieuwe deelprojecten van het 
totaalprogramma enerzijds en de  beoogde nieuwe doelgroepen anderzijds. 

Dit is een koers die wij gezond achten en die ons ook heeft gebracht waar we nu staan, met focus 
en kwaliteit. Aanbestedingen die betrekking hebben op duizendtallen en budgetten van 1 miljoen of 
meer kennen, doen wij niet aan mee. Daar zijn wij als organisatie te klein voor en we hebben ook niet 
de ambitie om zo groot te groeien. Wij bedienen met onze programma’s bewust enkele honderden 
personen of gezinnen per jaar, ook omdat we hiermee onze persoonlijk gerichte ondersteuning 
kunnen waarborgen en we niet teveel dreigen vast te lopen in vastomlijnde systemen en structuren. 
Wij zien dan ook andere wegen waarmee we onze positie verder kunnen verstevigen, wegen die 
ook beter bij ons passen. Denk hierbij aan onderaannemerschap en het binden van nieuwe 
vermogensfondsen aan onze organisatie en programma’s. 

Alle inkomsten worden ingezet voor maatschappelijke doelen en de activiteiten worden te allen 
tijde afgestemd op de behoeften die wij in het maatschappelijk veld Identificeren. We streven 
ernaar om met een stabiele begroting de continuïteitsreserve en fondsen mee te laten groeien. De 
continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 
dat ook in de nabije toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan en er in geval van calamiteiten 
adequaat kan worden gehandeld.
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5. Inrichting organisatie

5.1. Ons team

Het team van Mano bestaat inmiddels uit zo’n 25 professionele krachten die in Rotterdam 
werkzaam zijn aan de verschillende activiteiten en programma’s. De teamleden kennen diverse 
specialismes, waardoor de stichting nagenoeg alles ‘in huis’ heeft. Daarnaast wordt al vele jaren 
intensief samengewerkt met tientallen gekwalificeerde vakkrachten en specialisten (vaak zijn dit 
zelfstandigen of kleinere ondernemingen), waaronder leraren, docenten, trainers, coaches, (oud-)
politici, filmmakers, journalisten, vormgevers, kunstenaars, maatschappelijk werkers, hulpverleners, 
pedagogen, psychologen en vele anderen. 

Mano beschikt over een netwerk van ruim 500 trouwe vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor de mensen en activiteiten. De vrijwilligers worden door de organisatie gekoesterd en krijgen 
diverse trainingen om hun en ons werk zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. De teamleden, 
vakkrachten en vrijwilligers kenmerken zich door hun inspirerende en enthousiaste karakter, hun 
grote kennis en kunde, hun uitstraling van rolmodel en hun loyaliteit aan de doelgroepen en onze 
organisatie. De intrinsieke motivatie om de wereld een beetje beter en kwetsbare mensen kansrijker 
te maken staan hierbij centraal. Dat maakt Mano een partij die door vele mensen en organisaties 
wordt omarmd en daar zijn wij even trots als zuinig op. 

5.2. Organogram

Mano is de laatste jaren geleidelijk gegroeid. Daarbij is het steeds belangrijker geworden om de 
organisatie op een overzichtelijke en efficiënte wijze in te richten zodat voor iedereen duidelijk 
is wie waarvoor verantwoordelijk is. In onderstaand organogram wordt op overzichtelijke wijze 
weergegeven  hoe onze interne organisatie eruit ziet. Hieruit wordt duidelijk dat Mano een 
dynamische, platte organisatie is, waarbij op alle niveaus wordt samengewerkt. Daarmee streven 
we naar zoveel mogelijk kruisbestuiving tussen de verschillende projecten, maar ook tussen de 
verschillende expertises. Bovendien geldt dat medewerkers binnen alle niveaus, zowel binnen de 
directie als binnen de programmalijnen, actief zijn bij de uitvoer van de verschillende projecten. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen in contact staat met de doelgroep en de praktijk, zodat het beleid 
en de projecten vanuit die ervaring verder kunnen worden doorontwikkeld.
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De organisatie bestaat grofweg uit een dagelijks bestuur, een back-office en een front-office. 

 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een directeur Strategie & Bedrijfsvoering (Patrick van de Westelaken) 
en een directeur Beleid & Programma’s (Lieke Galbraith). Beide directeuren hebben nog een 
gedeeltelijke rol in geval van bepaalde programmaonderdelen. De directeuren worden desgewenst 
ondersteund door een adviseur en in het geval van stakende stemmen, heeft het bestuur een 
formele 3e stem. In deze bovenste laag van het organogram worden beslissingen genomen voor het 
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strategisch, tactisch en operationeel beleid van de stichting. Hier worden de aspecten gemanaged 
die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Het dagelijks bestuur geeft richting, zet 
de koers uit en bepaalt de doelstellingen om de organisatie (ook) op lange termijn succesvol te laten 
zijn. Het dagelijkse bestuur wordt gecontroleerd en gevoed door het stichtingsbestuur. Daarover 
verderop meer. 

 Operationeel coördinator

Ancella de Heer ondersteunt de directie en neemt voor een groot deel de verantwoordelijkheid op zich 
voor de organisatie-, planning- en monitoring van de activiteiten die binnen de front-office worden 
georganiseerd. Zij ziet er periodiek op toe dat de kwantitatieve doelen en resultaten realistisch zijn en 
worden behaald. Daarnaast is zij teamcoördinator binnen de Taalprojecten, welke komen te vallen 
onder het team Praktische Vaardigheden Volwassenen. Ook heeft Ancella als teamcoördinator de 
leiding over het team Werving, Selectie en Training Vrijwilligers, die als een rode draad door alle 
activiteitenteams heen loopt. 

	 Front-office

Binnen de front-office worden enerzijds binnen de reguliere programma-uitvoering de diverse 
reeds doorontwikkelde programma’s en projecten uitgevoerd. Hiervoor zijn de volgende teams 
verantwoordelijk: Praktische vaardigheden volwassenen, Caseload en maatschappelijke begeleiding 
en Kind en ouders. Ook spelen binnen de front-office de training en inzet van vrijwilligers een 
belangrijke rol. Dit onderdeel wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het team Vrijwilligers en 
stagiairs. 

Anderzijds wordt onderzoek gedaan en worden nieuwe pilots ontwikkeld en uitgevoerd binnen het 
Mano-laboratorium. Het laboratorium bestaat uit twee teams: het team Toekomst & Pilots en het 
team Trainingen, Advies, Kennisoverdracht & Opdrachten. 

Elk team wordt geleid door een teamcoördinator en een senior adviseur inhoudelijke ontwikkeling. 
Zij werken op gelijkwaardig niveau naast elkaar, waardoor er binnen alle teams een goede mix is van 
talenten op gebied van de dagelijkse planning, monitoring en organisatie enerzijds en inhoudelijke 
kennis en ontwikkeling anderzijds. Deze twee personen zijn de drijvende krachten achter de teams 
als het gaat om het organiseren en met elkaar samenstellen en bewaken van het inhoudelijk en 
operationeel uitvoeringsplan. Samen beleggen ze deelteamdagen om de plannen te presenteren, 
deze met de deelteams vorm te geven en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en taken 
onderling te verdelen. Uiteraard is de teamcoördinator hierbij verantwoordelijk voor de dagelijkse 
planning en monitoring. 
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Het front-office team wordt geleid door de programmamanager inhoud & ontwikkeling (Lieke). Zij 
wordt ondersteund door de operationeel coördinator organisatie, planning en monitoring (Ancella). 

	 Back-office

Binnen de back-office wordt gewerkt met twee teams: het team bedrijfsvoering, organisatie- en 
beheerprocessen en het team geldwerving, relatiebeheer, kwartiermaken en communicatie. 
Binnen het eerste team is men verantwoordelijk voor organisatievraagstukken, personeelszaken, 
financiële zaken, ICT beheer, database, administratie en secretariaat. Binnen het tweede team is 
men verantwoordelijk voor het schrijven van plannen, fonds- en subsidieaanvragen opstellen, 
netwerkgesprekken voeren, opdrachtoffertes maken en de p.r. en communicatie. Beide teams 
worden geleid door de manager back-office (Patrick).

5.3. Stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur van Mano is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de 
belangen van de stichting. Het dagelijks bestuur vormt de schakel tussen het stichtingsbestuur en het 
team en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de stichting. Het stichtingsbestuur 
heeft een voorwaardenscheppende en beleidsbepalende taak. In de praktijk functioneert het 
bestuur als een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand. Het dagelijks bestuur rapporteert 
aan het stichtingsbestuur en toetst de huidige strategie en werkwijze voor de verdere invulling 
van de uitvoering. Doordat het stichtingsbestuur haar bevoegdheden heeft gedelegeerd aan het 
dagelijks bestuur, kan het stichtingsbestuur geen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. 
Het stichtingsbestuur fungeert als sparringpartner voor het dagelijks bestuur en moet goedkeuring 
geven aan de toekomstrichting die het dagelijks bestuur voorstelt. Ook moet financieel goedkeuring 
worden gegeven aan de begroting en de jaarrekening en heeft het stichtingsbestuur een adviserende 
en stimulerende rol als het gaat om het verzamelen van inkomsten via subsidiestromen. 

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

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

Het bestuur heeft een beleidsbepalende taak, bestaande uit: 
 Bepalen/goedkeuren en bewaken van algemeen beleid. 
 Bepalen/goedkeuren en bewaken van personeelsbeleid. 
 Bepalen/goedkeuren en bewaken van inhoudelijk beleid. 

•
•
•
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Daarnaast heeft het bestuur een voorwaardenscheppende taak, die bestaat uit: 
 Scheppen van voorwaarden en faciliteiten zodat de Stichting haar werk kan verrichten en de  
 continuïteit van de Stichting is gewaarborgd. 
 Creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak. 
 Creëren van financiële mogelijkheden. 
 Een bijdrage leveren aan het imago van de Stichting (ambassadeursfunctie). 

Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Naast het voorbereiden en het bijwonen van de 
vergaderingen worden incidenteel en afhankelijk van de bestuursfunctie extra inspanningen van 
bestuursleden gevraagd. De tijdsinvestering van bestuursleden vraagt gemiddeld 6 uur per maand. 
Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn. 

Motivatie 
De bestuursleden zijn enthousiast, omdat ze: 
 Meekijken in een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren; 
 Meebeslissen over de toekomst van de Stichting; 
 Inzicht hebben in de organisatie op basis van managementrapportages; 
 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen; 
 Bijdragen aan de vernieuwing en professionalisering van de Stichting; 
 Verantwoordelijkheid en zorg willen dragen voor de Stichting en het personeel dat in dienst is; 
 Hun netwerk willen verruimen; 
 (Willen) leren van anderen met verschillende invalshoeken en perspectieven; 
 Maatschappelijke betrokkenheid voelen en bereid zijn om daar vrijwillig aan bij te dragen; 
 Interesse hebben in de landelijke en gemeentelijke politiek. 

Taken, verantwoordelijkheden en werkwijze 
Het bestuur is het enige orgaan dat het dagelijks bestuur uit de functie mag ontslaan. Het dagelijks 
bestuur informeert en betrekt de bestuursleden bij de werkzaamheden van de Stichting tijdens 
bestuursvergaderingen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de bestuursleden een 
managementrapportage. Op basis hiervan moeten de bestuursleden op hoofdlijnen mee kunnen 
denken en kunnen klankborden over vernieuwing en professionalisering en de bedrijfsvoering van 
de Stichting. Bovendien bewaakt het stichtingsbestuur dat nieuwe ideeën en plannen binnen de 
kaders van de gekozen strategie passen. De secretaris schrijft de notulen van de vergadering.

Bevoegdheden van het bestuur zijn voorts: 
 Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken; 
 Aangaan van verbintenissen met derden; 
 Vertegenwoordiging van de Stichting naar buiten; 
 Benoeming, schorsing en eventueel ontslag van directie. 

•

• 
•
•
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Het profiel van de bestuursleden kenmerkt zich door: 
 Durven de verantwoordelijkheid te nemen voor de Stichting en het personeel; 
 Onderschrijven van de doelstellingen van de organisatie en het hebben van een brede  
 belangstelling op de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de Stichting; 
 Staan achter de huidige strategie en werkwijze; 
 Het hebben van een gezonde positieve kritische houding; 
 Het hebben van affiniteit met werken met de mensen uit de verschillende doelgroepen en  
 zich kunnen verplaatsen in hun leefwereld; 
 Het bij voorkeur hebben van ervaring met en/of inzicht op dit gebied; 
 Het zijn van betrokken bestuurders en representatief zijn voor de doelstellingen van de  
 Stichting; 
 Hebben van visie op het besturen op afstand en bij voorkeur hebben van ervaring met en  
 inzicht in beleidsmatige en bestuurlijke processen; 
 Hebben van een visie op ervaringsdeskundigheid, empowerment, cliëntparticipatie en  
 vermaatschappelijking; 
 Bekendheid met politieke verhoudingen, de cliëntenorganisaties/-bewegingen en  
 voorzieningenstructuur in de regio Rotterdam; 
 Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
 Hebben van persoonlijke ervaring in het werkgebied. 

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 
Overeenkomstig de statuten worden de bestuursleden benoemd door het voltallige bestuur voor een 
periode van vijf jaar, vastgelegd in een rooster van aftreden. Verlenging met een volgende periode 
van vijf jaar is mogelijk. 

Maatschappelijke functies bestuursleden 

 Voorzitter: de heer H.W. Kleij, beleidsadviseur Jeugd bij Gemeente Schiedam; 
 Secretaris: mevrouw E.C. Eskes-van Utrecht, gemeenteraadslid en fractievoorzitter CDA  
 Rotterdam, clustermanager Leger des Heils jeugdbescherming. 
 Penningmeester: de heer. P.C. Piket, Hogeschoolhoofddocent Toerisme Academie BUas  
 Breda University of Applied Sciences, Gastdocent, Instituut voor Hotel Management en  
 Toerisme, Bethlehem Universiteit, Palestina 
 Algemeen lid: de heer M. van Buuren, Life-coach, individueel en team-trainer, eigenaar van  
 Life-Travels.

•
•
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5.4. Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 

Het beloningsbeleid is erop gericht ons personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk 
aanvaardbaar en verantwoord zijn. Het dagelijks bestuur en medewerkers ontvangen een salaris 
dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er is voorzien in een 
pensioenregeling en bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden. Medewerkers ontvangen in sommige 
gevallen een vergoeding voor woon-werkverkeer en, afhankelijk van de functie maakte een aantal 
medewerkers gebruik van een telefoon van de zaak. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen 
voor hun werkzaamheden. 

5.5. Vrijwilligersbeleid

Stichting Mano kan alleen het grote aantal mensen bereiken en hen op intensieve wijze begeleiden 
dankzij de vele vrijwilligers die actief zijn binnen de verschillende projecten. In totaal werken wij met 
zo’n 550 vrijwilligers (die gemiddeld zo’n 1,5 uur per week actief zijn). Zij worden aangestuurd door 
een professioneel kader van ongeveer 17 fte. Vrijwilligers nemen daarmee ongeveer 55% van het 
aantal werkuren voor hun rekening. 

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. In dat opzicht heeft Mano een stevige 
positie opgebouwd. Veel vrijwilligers weten de weg naar Mano te vinden. Wij zijn  hiervoor enorm 
dankbaar en voelen ons geïnspireerd en gesteund in ons werk met zoveel helpende handen. Onze 
ervaring is dat we door de diversiteit van onze projecten en de verschillende werkzaamheden 
vrijwilligers aantrekken met diverse leeftijden en culturele achtergronden. Hiermee stimuleren we 
sociale cohesie en inclusie. In onze werving zetten wij ook in op mensen die hebben deelgenomen 
aan ons project SamenDoorSamen; zij kunnen zich na afronding van hun traject ook aanmelden als 
vrijwilligers. Hierdoor ontstaat een mooi ecosysteem.

Bij Mano kunnen vrijwilligers op een breed terrein ingezet worden. Dat betekent dat voor de meeste 
vrijwilligers iets kan worden gevonden wat zij leuk vinden en waar zij geschikt voor zijn. Zo worden 
vrijwilligers ingezet als uitvoerders, ondersteuning en begeleiding bij diverse activiteiten van de 
Stichting. Een groot deel van hen is maatje of geeft les bij een van de cursussen of trainingen die wij 
aanbieden. Er wordt door ons fors ingezet op training, begeleiding en persoonlijke groei, waardoor 
vrijwilligers zich vaak voor meerdere jaren aan Mano committeren. Zo volgen de vrijwilligers die als 
maatje aan de slag gaan allen de ´Basistraining nieuwe vrijwilligers´, die wij aanbieden aan iedereen 
die zich bij onze projecten gaat inzetten als vrijwilliger. Deze training duurt een dagdeel. Daarnaast 
worden voor alle vrijwilligers elke twee maanden intervisies, thema-avonden en facultatieve 
trainingen georganiseerd. Daarbij komen alle vrijwilligers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen 
en worden (op verzoek) thema’s behandeld waar zij tijdens hun werk tegenaan lopen. Als laatste 
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zijn er per activiteit bepaalde workshops en trainingen die de vrijwilligers volgen en die specifiek 
ingaan op het thema waarop zij zullen worden ingezet. Voorbeelden zijn trainingen op het vlak van 
Interculturele communicatie, Educatieve achterstand, Opvoedondersteuning, Interactief Voorlezen, 
Vroegsignalering en Doorverwijzing bij Psychosociale Problematiek, Arbeidscoaching, Taalcoaching, 
Docententraining Computervaardigheden en Docententraining Budgetbeheer. 

Veel vrijwilligers verbinden zich voor langere tijd aan de stichting en zetten zich in voor verschillende 
activiteiten. Doordat vrijwilligers in het maatschappelijk leven allerlei functies vervullen, brengen ze 
samen vele talenten en gaven mee om in te zetten voor Mano. Op die manier worden binnen onze 
activiteiten veel sterke schouders ingezet en kan een grote doelgroep worden bereikt. Veelal zoeken 
wij naar vrijwilligers die woonachtig zijn in dezelfde wijk als onze deelnemer(s). Voor hen geldt dat ze 
door vrijwilligerswerk te doen meer betrokken raken bij de wijk waarin ze leven en de problemen die 
er kunnen bestaan bij de medemens. Op die manier ontstaan er ook buiten Mano vaak verbindingen 
tussen mensen.

Doordat wij vrijwilligers niet zien als handige hulpjes, maar als gelijkwaardige werkers in onze 
activiteiten, verwachten wij van onze vrijwilligers ook dat zij hun vrijwilligerswerk niet zien als iets 
vrijblijvends. Wij maken met elkaar afspraken over de wederzijdse verwachtingen, de inzetbaarheid 
en het termijn van de inzet. Dit alles om onze vrijwilligers optimaal te kunnen inzetten en 
betrouwbaarheid te kunnen tonen naar de mensen die we helpen.  Daarnaast kan deze manier 
van werken aan vrijwilligers mogelijk een opstapje bieden naar een betaalde baan. Als vrijwilliger 
krijgt men met een nieuwe cultuur, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe mensen en nieuwe 
werkzaamheden te maken. Vrijwilligers kunnen actief meedenken en meedoen met het begeleiden 
van activiteiten. Dat maakt het niet alleen leuk, maar ook interessant en leerzaam. Het is al meerdere 
keren gebeurd dat opgedane ervaringen binnen Mano hebben bijgedragen bij het vinden van een 
betaalde baan. 

Vergoedingen en randvoorwaarden
Onze vrijwilligers worden via de vrijwilligerscoördinatoren geselecteerd en tekenen vervolgens 
een vrijwilligersovereenkomst waarin rechten en plichten, taken en data worden vastgelegd. Alle 
vrijwilligers die aan de slag gaan bij Mano zijn verplicht om voorafgaand aan hun werkzaamheden 
een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Voor de vrijwillige inzet ontvangen de vrijwilligers een 
kleine vergoeding: 
 Bij VoorleesExpress Rotterdam ontvangen vrijwilligers die voorlezen bij een gezin een  
 boekenbon ter waarde van €20,- en zij mogen de kosten van een jaarabonnement bij de  
 bibliotheek declareren. De coördinatoren die de vrijwillige voorlezers aansturen ontvangen  
 per gezin waar wordt voorgelezen een vrijwilligersvergoeding van €60,-. Coördinatoren die ‘op  
 afstand’ voorlezers aansturen ontvangen €30,- per gezin.
 De docenten die werkzaam zijn bij de activiteiten rondom Taaleducatie voor volwassenen  

•

•
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 (Met Taal op Orde, MenTaal ViTaal, Samen Gezond, Letterproeverij en Gers met Geld) ontvangen  
 €10,- vrijwilligersvergoeding per gegeven les.  Vrijwilligers kunnen gratis een VOG aanvragen.  
 Binnen het project Met Taal Op Orde zijn naast vrijwillige docenten ook budgetmaatjes actief.  
 Zij krijgen een vergoeding van €10,- per ontmoeting van 2 a 3 uur.
 De vrijwillige maatjes van SamenDoorSamen ontvangen een vrijwilligersvergoeding van  
 €10,- per wekelijkse bijeenkomst van 2 tot 3 uur, daarnaast mogen zij gratis een VOG aanvragen.  
 De ervaringsdeskundigen en andere vrijwilligers die worden ingezet ontvangen een vergoeding  
 van €4,50,- per uur. 
 Bij het project Het Vergeten Kind worden zeer incidenteel vrijwilligers ingezet tegen een  
 vergoeding van €4,50,- per uur.

Uiteraard worden in geval van alle vrijwilligers de wettelijke voorschriften nagevolgd. Vrijwilligers 
ontvangen aldus nooit meer dan €4,50 per uur, €150,- per maand en €1.500,- per jaar. 

Naast vrijwilligers werkt Mano met stagiairs. Ook zij worden ingezet als ondersteuning en begeleiding 
bij incidentele activiteiten. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor de vrijwilligers. Daarnaast 
kunnen stagiairs voor langere periode werkzaam zijn bij Mano, waarbij zij ook ondersteuning bieden 
bij dagelijkse werkzaamheden op kantoor. Stagiairs die een half jaar of een jaar meerdere dagen per 
week werkzaam zijn voor Mano ontvangen daarvoor een stagevergoeding van €150,- per maand. 

5.6. Gedragscode en meldprotocol (vrijwillige) medewerkers 

In 2018 is een gedragscode opgesteld die bekend is bij alle medewerkers die werkzaam zijn binnen 
Stichting Mano en ook ter beschikking wordt gesteld aan alle vakkrachten en vrijwilligers. Deze 
gedragscode is opgesteld en bekend bij alle medewerkers die werkzaam zijn binnen Stichting Mano. 
Zie bijlage 1 voor het uitvoerige document hiervan. 

•

•
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6.  Financiële organisatie en ICT 

6.1. Financiering

Mano richt zich in de inkomstensfeer op een viertal bronnen:
 Particuliere vermogensfondsen
 Subsidies
 Opdrachtgevers
 Donateurs

Vermogensfondsen
Met de particuliere vermogensfondsen hebben wij al vele jaren een bijzonder sterke relatie. Ongeveer 
25 verschillende partijen zorgen met elkaar voor zo’n 40 tot 45% van onze begroting. Deze partijen 
zien Mano als een betrouwbare, slagvaardige, doel- en resultaatgerichte partner en een aantal van 
hen benadert ons ook steeds meer uit eigen beweging om aanvragen in te dienen. Voor Mano aan 
de andere kant is de steun van deze partijen van wezenlijk belang. Voor de komende jaren richten wij 
ons dan ook graag op het bouwen aan een lange termijn relatie met fondsen. Tegelijkertijd betrekken 
we voortdurend nieuwe fondsen bij ons werk. Fondsen zijn in de regel in tijden van crisis een wat 
betrouwbaarder partner dan overheden. Dat is onze ervaring gebleken ten tijde van de bankencrisis 
in de periode 2008-2013. Mede om die reden, bezien in het licht van de huidige corona-crisis, doen 
wij er absoluut goed aan om de banden met deze partijen goed te onderhouden. In de afgelopen 
jaren hebben wij laten zien dat particuliere fondsen op onze stichting kunnen rekenen als het gaat 
om de uitvoering van door hen onderschreven beleid en wij zijn vast van plan dit als zodanig voort 
te zetten. Zonder de aanhoudende steun van deze partijen zouden wij ons werk niet zo effectief ten 
uitvoer kunnen brengen en wij zijn ons daar terdege van bewust. 

Subsidies
Vanuit de gemeente ontvangt Mano al vele jaren een grote subsidie voor het project VoorleesExpress. 
Sinds 2018 wordt ook het programma SamenDoorSamen door de gemeente Rotterdam ondersteund 
met een subsidie. In 2019 zijn onze Taal en Gezondheidsprojecten daar bijgekomen. Hiermee 
verkrijgt Mano in 2020 ongeveer 30 tot 35% van haar inkomsten uit gemeentelijke subsidies en naar 
verwachting wordt dit in de komende jaren voortgezet. De komende jaren zetten wij dan ook in op 
het verdiepen van de relaties met de gemeente Rotterdam en onderzoeken we doorlopend nieuwe 
subsidierelaties binnen diverse afdelingen. Daarnaast zijn we ons bewust van de mogelijke gevolgen 
die corona kan hebben op de langere termijn. Ook om die reden zullen wij als organisatie ervoor 
waken niet te afhankelijk te worden van gemeentelijke steun. 

-
-
-
-
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Opdrachtgevers
De opdrachtgevers, met name welzijnsorganisaties en gemeentelijke diensten, namen in 2020 met 
elkaar zo’n 25 tot 35% van de begroting in beslag en met de resultaten uit deze opdrachten werken wij 
aan een ieder jaar licht toenemende continuïteitsreserve. De samenwerkingen evalueren we elk jaar 
met elkaar en bij gebleken tevredenheid zullen wij deze steeds voor een jaar verlengen. Door corona 
zijn een aantal samenwerkingsverbanden fragiel gebleken in 2020. Deze zullen naar verwachting ook 
niet gauw opnieuw kunnen worden opgestart. Met name de samenwerking met Pameijer en met 
Buurtwerk/SWK Groep hebben hieronder te lijden gehad. 

In het bijzonder met Stichting Het Vergeten Kind bestaat er sinds 2015 een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, om zo voor beide kanten de risico’s op spontane 
beëindiging zoveel mogelijk te kunnen uitsluiten. Ook in coronatijd staat deze samenwerking nog 
altijd overeind, zij het in afgeslankte en aangepaste vorm. 

Tot slot willen wij toenemende betrokkenheid van het Rotterdamse bedrijfsleven creëren en stellen 
we onze expertise beschikbaar aan derden.

Donateurs
Voor een lokale stichting is het binden van particuliere donateurs een grote uitdaging. Toch zien wij 
voor de komende jaren (beperkte) mogelijkheden op dit gebied. We gaan dit dan ook in de komende 
tijd onderzoeken, waarbij we in het bijzonder zullen kijken naar de mogelijkheden van een ‘Club van 
100 handen van Mano’. De combinatie van het particuliere netwerk met vele honderden vrijwilligers, 
een groot bedrijven- en overige contactennetwerk en aansprekende programma’s lijken hier een 
goed vertrekpunt. We hopen hiermee op termijn 5% inkomsten te genereren waarmee we een eigen 
basis financiering kunnen creëren voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. 

6.2. Vermogensbeheer

Mano streeft er naar om met een toenemende begroting ook het eigen vermogen mee te laten 
groeien. De maandelijkse kosten voor de financiering van alle activiteiten, personeel en organisatie 
worden hoger, zodat meer eigen vermogen nodig is om de continuïteit van de Stichting te kunnen 
waarborgen. Het eigen vermogen wordt gevormd door een continuïteitsreserve enerzijds en een 
bestemmingsreserve anderzijds. 

Continuïteitsreserve 
Om de financiële kwetsbaarheid te verkleinen willen wij op termijn een in hoogte toenemende 
continuïteitsreserve aanleggen. De continuïteitsreserve heeft als doel om de doorlopende kosten 
van de organisatie te kunnen betalen als bepaalde inkomsten, om welke reden dan ook, mochten 
wegvallen of later worden uitgekeerd. De continuïteitsreserve mag volgens de VFI (Vereniging van 
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Fondsenwervende Instellingen) maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten zijn. In samenwerking met 
With Accountants is eind 2020 een uitgebreide risico-analyse gedaan, om zo een goede inschatting 
te kunnen maken van de voor onze organisatie minimaal benodigde continuïteitsreserve. Op basis 
van deze analyse is, uitgaande van de begroting 2021 een minimaal bedrag van € 280.000 ten doel 
gesteld ingezet. De actualiteit van de corona-crisis zou dit proces mogelijkerwijs kunnen dwarsbomen 
danwel vertragen. Hier houden we terdege rekening mee.

Bestemmingsreserve 
Wanneer de continuïteitsreserve op gewenst niveau is gebracht willen we een bestemmingsreserve 
opbouwen. Dit om ook ons ‘laboratorium’ te kunnen blijven voeden waarmee we nieuwe initiatieven 
kunnen ontwikkelen. Doel is om vanaf 2022/2023 deze reserve op te bouwen.

6.3. Beleggingsbeleid

Overtollige liquide middelen worden aangehouden op risicoloze spaarrekeningen bij solide 
bankinstellingen. Van enige vorm van belegging is aldus geen sprake. 

6.4. Meerjarenbegroting

Vooralsnog wordt de begroting, mede met het oog op de corona-crisis en de mogelijk ingrijpende 
gevolgen hiervan in de nabije of wat verdere toekomst, niet van een jaarlijkse groeiverwachting 
voorzien. Voor 2021 is de doelbegroting vastgesteld op € 1.750.000 en dat zal in de jaren daarop naar 
verwachting van vergelijkbare grootte blijven en mogelijk enigszins naar beneden moeten worden 
bijgesteld. Dit is een mogelijkheid omdat we nog niet weten wat de financiële toekomst zal zijn van 
zowel de gemeente als de belangrijke vermogensfondsen die ons met grote bijdrages ondersteunen. 
Evenmin weten wij welke koers Het Vergeten Kind gaat varen in de komende jaren met het oog 
op onze samenwerking. Afhankelijk van veranderingen op dat terrein zullen wij de begroting op 
realistische wijze ieder jaar inrichten. Zie bijlage 1 voor de meerjarenbegroting 2021-2024. 

6.5. Digitalisering 

Informatie- en communicatiemiddelen zijn onmisbaar en hebben een ondersteunende functie bieden 
binnen de organisatie. Mano blijft investeren in ondersteunende systemen als de digitale werkomgeving 
en programma’s. Met name de invoering van de vernieuwde database waarmee snel en gemakkelijk 
toegang wordt geboden tot gezamenlijke documenten was afgelopen jaar een belangrijke ontwikkeling. 
Daaraan gekoppeld een dashboard met voortgang over de belangrijke feiten en cijfers van de 
organisatie om de kwaliteit bij te sturen en preventief te kunnen acteren. Ook hebben we vanwege de 
nieuwe norm van het thuiswerken de server van een stevige upgrade en dubbele beveiliging voorzien, 
zodat medewerkers vanuit huis op comfortabele wijze hun werk kunnen uitvoeren. 
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7.  Communicatie

De doelstellingen van alle gevoerde publiciteit zijn: 
 Het genereren van bekendheid van onze organisatie, visie en activiteiten; 
 Het werven van deelnemers en vrijwilligers en waar mogelijk financiers; 
 Het verbeteren en behouden van een goed imago. 
  
Binnen Mano zijn er diverse huisstijlen: 
 Algemeen: Stichting Mano 
 Projecten: VoorleesExpress Rotterdam, SamenDoorSamen, SamenGroeien, diverse  
 taalprojecten. 
  
De huisstijl van de stichting wordt doorgevoerd in alle communicatie die betrekking heeft op het 
contact met financiers, overheden, (deel-)gemeentes en overeenkomsten. Wanneer er wordt 
gecommuniceerd met de doelgroep, wordt naast het logo van de stichting ook het logo van het 
desbetreffende project vermeld. 
  
Vier keer per jaar brengt Mano een nieuwsbrief uit waarin verslag wordt gedaan van de ontwikkeling 
van de organisatie in het algemeen. In de nieuwsbrief staat informatieverstrekking aan de donateurs 
centraal. Korte nieuwsberichten en nieuws van partners kunnen ook geplaatst worden op de website 
van Mano. 
  
De website wordt beheerd door de medewerker PR & Communicatie. Zij onderhoudt de website en 
plaatst nieuwe berichten. De website van Mano is bedoeld als informatieplatform voor vrijwilligers, 
samenwerkingspartners, financiers en mediacontacten. 
  
De VoorleesExpress en SamenDoorSamen hebben ook een eigen projectwebsite. De informatie op 
deze website is gericht op de doelgroep van het project, dit zijn deelnemers, toeleiders/partners en 
vrijwilligers. De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en actualiseren van 
deze websites. Teksten worden altijd geredigeerd door een tweede lezer. 
  
Ook maakt Mano gebruik van diverse social media: Facebook en LinkedIn. Facebook gebruiken we 
voor de projecten en het betrekken van de doelgroep (deelnemers en vrijwilligers), het werven van 
nieuwe vrijwilligers, en het zichtbaar zijn voor partners. LinkedIn gebruiken we meer zakelijk voor het 
delen van visie/samenwerkingen/mooie resultaten. Instagram wordt alleen door de VoorleesExpress 
ingezet.. 

•
•
•

•
•
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8.  Besluit

Tot zover dit beleidsplan 2021-2024. Onze intenties en ambities voor de komende jaren zijn helder 
en onze organisatie staat met liefde en onverminderd groot enthousiasme klaar om Rotterdam een 
stapje verder te helpen. De situatie m.b.t. corona maakt dat de toekomst er naar alle waarschijnlijkheid 
een wordt van grote uitdagingen, grote beslissingen en evenzo grote daden. We zullen onszelf zeker 
de komende jaren wendbaar en creatief moeten blijven tonen en dat zijn wij dan ook vast van plan. 
We zien ernaar uit om met elkaar aan de toekomst van de inclusieve en gezonde stad te werken!



49

BELEIDSPLAN 2021-2024

O
m

schrijving
2021

2022
2023

2024

Kantoor en organisatiekosten:
€ 309.500

€ 317.238
€ 325.168

€ 333.298
Pandhuur en electriciteit

€ 65.000
€ 66.625

€ 68.291
€ 69.998

Com
puternetw

erk en licenties
€ 22.500

€ 23.063
€ 23.639

€ 24.230

Voorraad en kantoorm
aterialen 

€ 12.500
€ 12.813

€ 13.133
€ 13.461

Telefoon, porto en internet
€ 12.500

€ 12.813
€ 13.133

€ 13.461

Kilom
eters en openbaar vervoer

€ 5.000
€ 5.125

€ 5.253
€ 5.384

Representatie en vergaderingen
€ 5.000

€ 5.125
€ 5.253

€ 5.384

Verzekeringen, Pensioenen, Arbo zaken en gem
eentelijke belastingen

€ 140.000
€ 143.500

€ 147.088
€ 150.765

Adm
inistratie en accountantcontrole

€ 37.500
€ 38.438

€ 39.398
€ 40.383

O
verige kosten 

€ 5.000
€ 5.125

€ 5.253
€ 5.384

W
ebsite en onderhoud

€ 2.000
€ 2.050

€ 2.101
€ 2.154

D
rukw

erk PR-m
iddelen

€ 2.500
€ 2.563

€ 2.627
€ 2.692

Personeels- en activiteitenkosten program
m

a-uitvoering:
€ 1.425.000

€ 1.460.625
€ 1.497.141

€ 1.534.569
D

irectie
€ 75.000

€ 76.875
€ 78.797

€ 80.767

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Bedrijfsvoering, Relatiebeheer, Com

m
unicatie en G

eldw
erving

€ 200.000
€ 205.000

€ 210.125
€ 215.378

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Praktische Vaardigheden Volw

assenen
€ 150.000

€ 153.750
€ 157.594

€ 161.534

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Caseload en M

aatschappelijke Begeleiding
€ 150.000

€ 153.750
€ 157.594

€ 161.534

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Kind en O

uder(s)
€ 125.000

€ 128.125
€ 131.328

€ 134.611

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Toekom

st en Pilots
€ 125.000

€ 128.125
€ 131.328

€ 134.611

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Trainingen, Advies, Kennisoverdracht en O

pdrachten
€ 100.000

€ 102.500
€ 105.063

€ 107.689

M
edew

erkers en stagiairs Team
 Vrijw

illigerszaken
€ 50.000

€ 51.250
€ 52.531

€ 53.845

U
itvoering O

pdrachten
€ 25.000

€ 25.625
€ 26.266

€ 26.922

U
itvoering Program

m
a's en activiteiten (externe vakkrachten, locaties, m

aterialen, vrijw
illigers en overige kosten)

€ 425.000
€ 435.625

€ 446.516
€ 457.679

O
nvoorzien 

€ 40.000
€ 42.500

€ 45.000
€ 47.500

TO
TA

A
L

€ 1.774.500
€ 1.820.363

€ 1.867.309
€ 1.915.367

B
ijlage 1 

M
eerjarenbegroting 20

21-20
24

 Stichting M
ano
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Bijlage 2
Gedragscode Stichting Mano

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan 
de activiteiten van Mano zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost 
zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het 
niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken 
die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is 
nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten 
tussen (jong)volwassen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn. 
Daarom heeft Mano voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode 
bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor 
kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het 
uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer 
iemand bij de Stichting komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij hem 
of haar deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart de (vrijwillige) medewerker dat hij of 
zij de gedragscode kent en volgens de gedragscode zal handelen. De gedragscode is op 1 januari 
2015 vastgesteld door de directie van Stichting Mano (destijds Hoedje van Papier).

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
 De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige  
 zich veilig en gerespecteerd voelt.
 De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige  
 in zijn waardigheid aantast.
 De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel  
 noodzakelijk is.
 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten  
 opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en – 
 relaties tussen begeleider en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en  
 worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking  
 naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 De begeleider zal tijdens eventuele trainingsdagen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en  
 met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de  
 kleedkamer of hotelkamer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen  
 van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op  
 toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt  
 nageleefd.
 Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode  
 en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding  
 te maken bij de daarvoor aangewezen personen.
 De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de  
 toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de  
 begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te  
 treden met een door de directie aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en 
sanctiebeleid:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die 
door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt 
binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, 
trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn 
volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend 
gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin 
hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten 
van (vrijwilligers)werk met minderjarigen door het opnemen van persoonsgegevens in een centraal 
register. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan de directie oordeelt 
dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Omgangsregels
Stichting Mano heeft omgangsregels opgesteld, die zijn bedoeld als richtlijn voor het contact tussen 
(vrijwillige) medewerkers en de kinderen/het gezin, de projectcoördinator en andere vrijwilligers/
medewerkers:

 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 Ik val de ander niet lastig.
 Ik breng de ander geen schade toe. 
 Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

7.

8.

9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
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 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 Ik negeer de ander niet.
 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
 Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands  
 persoonlijke leven of uiterlijk.
 Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet  
 helpt vraag ik een ander om hulp.
 Ik neem geen problemen van anderen op mijn schouders. Als iemand een beroep op mij  
 doet voor extra ondersteuning zal ik hem/haar waar mogelijk doorverwijzen en bij twijfel  
 contact opnemen met de projectcoördinator van Mano.
 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich  
 daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij Stichting Mano. 

Meldprotocol
Het volgende protocol is opgesteld en bekend bij alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn 
binnen Stichting Mano:

Het meldprotocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) 
seksueel misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol 
biedt bescherming aan de melder/degenen die volgens het protocol handelen, aan het vermoedelijke 
slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen 
op de vastgelegde manier. Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al 
diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken en/of in aanraking komen) en pupillen en op 
grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling.

Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na 
een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van 
een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de 
beschuldigde. De directie is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig en objectief mogelijke wijze 
met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe 
deskundigen

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

1. Wat is seksueel misbruik?
Wat zegt de wet?
De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen 
dan wel buiten Stichting Mano afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV 
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‘misdrijven tegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen 
strafbaar. Deze zijn ook binnen Stichting Mano allen van kracht. Eén wetsartikel 249 willen 
we hier met name noemen: “Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of 
pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige 
of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”. Een jeugdlid is aan de zorg en 
waakzaamheid van onze Stichting toevertrouwd. Dit artikel is dus onverminderd van kracht 
op al diegenen die jeugdleden begeleiden.

Definitie
Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen. 
Sommige gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen 
wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden 
gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het 
geding zijn. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en 
niet de ‘gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend. En hetgeen is verwoord in de 
zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht.

Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder 
begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden 
tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben 
een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde 
verklaart. In het tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken 
we deze term. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of 
fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 
gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-
kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere 
handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht.

Om welke gedragingen gaat het?
In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele 
voorbeelden:
 Alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar;
 Een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon,  
 sms, e-mail, internet);

•
•
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 Intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders;
 Ongewenste aanrakingen.

2. Signaleringstaak medewerkers
Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik 
en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus 
nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest 
voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen 
krijgen. Wanneer een medewerker mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, 
verwachten we dat hij of zij de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend 
optreedt.

3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik
Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij de 
directie. Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, 
geldt een consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. In 
eerste instantie zijn dat de projectcoördinatoren, maar uiteraard kan je hiervoor ook altijd bij 
de directie terecht.

Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, 
gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt de directie in. De meldplicht overstijgt alle 
andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij 
het slachtoffer.

Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel 
juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt 
zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en 
belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. De directie laat zich 
desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen:
 Gesprek met beschuldigde;
 Gesprek met de samenwerkingspartner (indien van toepassing);
 Informatief gesprek met de politie;
 Instellen calamiteitenteam;
 In gang zetten meldprocedure;
 Aangifte bij politie;
 Voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde;
 Veiligstellen en opvang van het slachtoffer;
 Informatie aan betrokkenen;
 Nazorg.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4. Voorlopige zwijgplicht na een melding
Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en 
medewerkers binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze 
betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopig zwijgplicht is nodig 
zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige 
behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand 
al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen 
dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

5. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik
Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal 
is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. We vragen medewerkers dan ook om 
eerst bij zichzelf het volgende na te gaan en te proberen om alleen feiten te benoemen:
 Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd?
 Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?
 Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand?
Het kan ook zijn dat een jeugdlid spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen 
naar de medewerker uitspreekt, of dat een medewerker het zelf ter plekke constateert.

Wat vragen we een medewerker te doen?
 Zorgen voor de veiligheid van het kind/de jongere.
 Als iemand op heterdaad wordt betrapt:
  Het slachtoffer niet alleen laten;
  Onmiddellijk melden aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst  
  heeft voor calamiteiten;
  Als de situatie bedreigend is: 112 bellen zodat de politie kan ingrijpen;
  De toestand zoveel mogelijk onaangeroerd laten in verband met eventueel  
  sporenonderzoek. De zedenpolitie bellen (112), melden waarover het gaat en  
  vragen om instructies.
 Zo weinig mogelijk vragen stellen. Luisteren en het kind op zijn/haar gemak stellen.
 Alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk opschrijven, ook de vragen die hij of zij heeft  
 gesteld.
 Vertellen dat hij of zij verplicht is het verhaal aan de directie te melden, maar dat er  
 geen stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen.
 Het vermoeden direct bij het bestuur melden. Bij twijfel de vertrouwenspersoon  
 consulteren.
 De persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon doorverwijzen.
 Zo snel mogelijk de leidinggevende inlichten over de situatie.
 Beschikbaar blijven voor het kind/de jongere en de normale begeleiding blijven bieden.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
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Wat vragen we een medewerker te laten?
 Nooit op eigen houtje handelen!
 Het vermoedelijke slachtoffer niet uithoren. Het uithoren van het vermoedelijke  
 slachtoffer en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer  
 kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan  
 waarheidsvinding te doen.
 Bij een vermoeden nooit zelf contact opnemen met de vermoedelijke pleger, ook niet  
 als het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken,  
 is een objectief en een officieel onderzoek.
 Er is een (voorlopige) zwijgplicht!
 Nooit geheimhouding beloven, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt.

•
•

•

•
•
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