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“Jongeren zijn de oplossing voor een Rotterdamse
samenleving waarin wordt omgezien naar
eenzame en kwetsbare Rotterdammers.”
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VOORWOORD

Beste lezer,
Met trots presenteren wij u ons jaarverslag van het
projectjaar 2017/2018 van Netwerk Nieuw
Rotterdam. Wij zijn erg blij met de behaalde
resultaten. Hier hebben we met veel plezier en
overgave aan gewerkt en we hopen u door middel
van dit verslag een goed beeld te geven van ons
werk.

evalueren wij deze twee projectjaren in een enkel
verslag.
Wij danken u voor uw persoonlijke bijdrage aan
Netwerk Nieuw Rotterdam en wensen u veel lees
plezier!
Namens het bestuur en pioniers.

Wij geloven dat jongeren de oplossing zijn voor een
Rotterdamse samenleving waarin wordt omgezien
naar eenzame en kwetsbare Rotterdammers.
Daarom inspireren en activeren wij jongeren tussen
de 12 en 27 jaar met verschillende culturele en
religieuze achtergronden en faciliteren wij
hulpactiviteiten voor hen. De activiteiten zijn zowel
eenmalig als kortdurend als langdurend. Op die
manier maken wij samen de stad nóg mooier!
In dit verslag evalueren wij de behaalde
doelstellingen en resultaten, geven we u een inkijk
in ons werk, onze samenwerkingspartners maar ook
onze financiële resultaten.

1 Bestuur en pioniers van Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is in februari 2017
officieel opgericht en in september 2017 gestart
met de eerste hulpactiviteiten. Het jaar 2017 is geen
volledig projectjaar geweest. Om die reden
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PROJECTRESULTATEN
Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenvrijwilligersnetwerk dat als doel heeft om hulp en netwerk te bieden
aan kwetsbare en eenzame Rotterdammers. Op 2 februari 2017 zijn wij officieel opgericht. Het vierkoppige
bestuur wordt gevormd door Piet Boekhoud als voorzitter, Henri Slob als penningmeester, Stan Boer als
secretaris en Mijke Star als algemeen bestuurslid.
Van februari tot september zijn de pioniers, Pauline Calmez-Budding en Henrieke van Toor, druk geweest met de
voorbereidingen voor de hulpactiviteiten. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam,
maatschappelijke organisaties en scholen. In september 2017 zijn wij officieel van start gegaan met de eerste
projecten.
Dit zijn de resultaten van september 2017-2018:
September 2017 t/m 2018
Hulpprojecten*

77

Aantal hulpactiviteiten*

580

Aantal vrijwilligers

408

Aantal vrijwilligersuren

3635

Aantal hulpontvangers

487

Aantal bereikte jongeren (Via
communicatie en presentaties)

4820

*Een hulpproject is bijvoorbeeld Maatjesproject met meneer X of een dag pannenkoeken bakken in een
verzorgingstehuis. Een hulpactiviteit is iedere activiteit die een vrijwilliger heeft gedaan om iemand te helpen.
Bijvoorbeeld vrijwilliger X heeft zijn maatje 10 keer bezocht en heeft 2 keer meegedaan met het ouderenproject.
In totaal heeft hij dus 12 hulpactiviteiten uitgevoerd.
Rotterdam is een multiculturele stad. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat deze diversiteit ook
vertegenwoordigd wordt binnen ons netwerk. Onze vrijwilligers zijn moslim, hindoeïstisch als christen of atheïst,
hebben diverse culturele achtergronden zoals Afrikaans, Nederlands, Antilliaans, Syrisch en zij hebben
verschillende opleidingsniveaus en achtergronden.
NETWERK NIEUW ROTTERDAM IN BEELD

HET TEAM
In september 2017 zijn de oprichters van de stichting, Pauline en Henrieke, beiden voor 16 uur per week in dienst
gekomen. Echter heeft het team zich in de afgelopen periode sterk uitgebreid qua uren en hebben er wisselingen
plaatsgevonden.
Via deelname van Inspiratienetwerk TijdVoorActie aan het Groeiprogramma heeft Netwerk Nieuw Rotterdam de
kans gekregen om deel te nemen aan het experiment fulltime pionier. Daarvoor is € 25.000,- van het Oranje
Fonds beschikbaar gesteld voor een periode van een jaar. Dit beslaat de maanden juli 2018 t/m augustus 2019.
Dit gaf ons de mogelijkheid om als pioniers fulltime in dienst te komen bij de stichting. Op pagina 9 vind u hierover
meer informatie. Helaas namen we per november 2018 afscheid van Henrieke van Toor vanwege vrijwillig
ontslag. Vanaf november 2018 is Adam Belaïdi ons team komen versterken in de functie jongerenwerker. Hij zal
zich vooral richten op de vrijwilligers, hulpactiviteiten en projecten.
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Daarnaast is Netwerk Nieuw Rotterdam één van de landelijke netwerken die in samenwerking met TijdVoorActie
de Maatschappelijke Diensttijd vormgeeft. Wij hebben financiën vanuit de overheid ontvangen waardoor wij
onze nieuwe collega Ieke Anker-Van der Wel hebben kunnen aanstellen als projectcoördinator van het project
YourCube. Hier later in dit verslag nog meer over!

VRIJWILLIGERS
Een van de grootste taken die wij hebben is om vrijwilligers te werven. Zonder vrijwilligers kunnen wij geen
hulpactiviteiten uitvoeren. Het werven van vrijwilligers doen wij op veel verschillende manieren. Voorbeelden
hiervan zijn: Presentaties op scholen (zowel middelbare scholen als Mbo’s en Hbo’s), een wervingscampagne op
de Erasmus Universiteit, onze inspiratiebijeenkomsten, het aanspreken van ons persoonlijke netwerk, jonge
hulpvragers uitnodigen om ook zelf vrijwilliger te worden, contacten met kerken, moskeeën en andere
verenigingen zoals meidengroepen en scoutingverenigingen. Daarnaast zijn we actief op Social Media door
middel van Instagram, Facebook en onze vlogs op ons YouTube kanaal. Wij richten ons op jongeren tussen de 12
en 27 jaar van alle verschillende culturele en religieuze achtergronden. Deze diversiteit vinden wij erg belangrijk
gezien het feit dat Rotterdam een multiculturele stad is en we hier een mooie afspiegeling van willen zijn.
In totaal hebben 408 jongeren zich ingeschreven als vrijwilliger bij Netwerk Nieuw Rotterdam.
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HULPPROJECTEN EN ACT IVITEITEN
Wij organiseren zowel eenmalige activiteiten als kortdurende en langdurige hulpactiviteiten. Voorbeelden van
eenmalige activiteiten zijn: Pannenkoeken bakken in een verzorgingstehuis, een verwendag voor alleenstaande
moeders of iemands tuin opknappen. Voorbeelden van kortdurende activiteiten zijn: Boodschappen doen voor
iemand die tijdelijk niet mobiel is, iemand wegwijs maken met Whatsapp of tijdelijk voor iemands kat zorgen
omdat het baasje in het ziekenhuis ligt. Voorbeelden van langdurige activiteiten zijn: een maatjesproject met een
vluchteling, eenzame oudere of jongere met een beperking om samen een band op te bouwen en zo tot
ondersteuning te zijn. Graag laten we u een aantal projecten zien die een mooi beeld geven van ons werk.

Eenmalige hulpprojecten
Zorginstelling Aafje, Locatie Koningshof te Rotterdam
Maandelijks komen wij op bezoek bij Aafje. Een
zorginstelling waar ouderen in een gesloten afdeling
wonen. We ondernemen verschillende activiteiten met
hen zoals bloemschikken, pannenkoeken bakken,
stoelendans of een wandeling maken. Bij deze activiteit
doen verschillende jongeren mee waarvan sommigen
maandelijks deelnemen en anderen eenmalig deelnemen
om eens te ontdekken wat vrijwilligerswerk is.
PWR WMN DAY
De PWR WMN DAY (Power Woman Day) was een
verwendag voor alleenstaande moeders met hun
kinderen in de herfstvakantie. Deze activiteit was
geïnitieerd door een vrijwilliger die zelf een maatje is
voor een alleenstaande moeder. Het leek haar leuk om
ook deze dag te organiseren. De moeders met hun
kinderen werden ontvangen in het restaurant De
Nieuwe Poort. De moeders hadden een heerlijke lunch,
verschillende workshops en een afsluitende high tea.
Door de dag heen werden er verhalen en ervaringen
met elkaar gewisseld. Voor de kinderen was er een
apart Kidsprogramma. Zij gingen een mooi cadeau voor
hun moeder knutselen, aten pannenkoeken én gingen
naar Mini World. Het was een mooie dag en zeker voor herhaling vatbaar.
Kortdurende hulpprojecten
Taallessen in de wijk Bloemhof
Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben samen 8 taallessen gegeven in wijkgebouw De Oleander
in de wijk Bloemhof. Helaas zijn hier geen mooie sfeerfoto’s van. Echter, de mensen zijn verder geholpen met
verschillende taaloefeningen en spellen en waren ze tevreden met deze kortdurende taalcursus. Deze activiteit
is
uitgevoerd
in
samenwerking
met
het
wijkteam
in
de
Afrikaanderwijk.
Boodschappen voor een oudere meneer
Wij kregen een hulpvraag via een wijkverpleegkundige die op zoek was naar een vrijwilliger die een oudere
meneer kon ondersteunen. Deze meneer heeft COPD en maar één long en is daardoor erg benauwd. Hij kon niet
zelf zijn wekelijkse boodschapjes doen. Professionele zorg duurde nog even voordat hij dit zou krijgen en daarom
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zocht hij tijdelijk wat extra hulp. Hier konden wij twee meiden voor inzetten die een aantal weken zijn
boodschappen hebben gedaan. Hier was meneer goed mee geholpen.

Langdurige hulpprojecten
Maatjesprojecten
Er zijn meerdere maatjesprojecten die langdurig plaatsvinden. Maatjesprojecten zijn projecten waarbij jongeren
wekelijks of twee wekelijks optrekken met iemand die wel wat extra hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld een jongen
met een beperking, een oudere of een vluchteling.
Taallessen Hoornbeeck Helpt
In samenwerking met het Hoornbeeck College en stichting Lezen en Schrijven hebben wij een mooi project
ontwikkeld. Wij kregen veel hulpvragen binnen van vluchtelingen die graag een taalmaatje zouden willen. Om
die reden hebben we besloten om een activiteit te ontwikkelen waarmee zij allemaal de taal beter leren, elkaar
leren kennen en zij allemaal direct geholpen kunnen worden. We hebben hierin samenwerking gezocht met de
stichting Lezen en Schrijven die ons lesmateriaal heeft verstrekt en daarnaast in samenwerking met het
Hoornbeeck de vrijwilligers gevonden die bereid zijn de taallessen te geven. Iedere woensdag én iedere vrijdag
is er nu taalles voor onze hulpvragers. Op woensdag is er een taalgroep voor volwassenen en op vrijdag een
taalgroep voor jongeren. De studenten van het Hoornbeeck waren zo enthousiast dat het niet alleen bij
taallessen is gebleven. Ze klussen samen, gaan op visite en helpen met schoonmaken bij mensen in de wijk die
zich als hulpvrager bij ons hebben ingeschreven. Kortom, een duurzaam project waarmee al veel mensen
geholpen
zijn.

NETWERKVORMING
Netwerk Nieuw Rotterdam heet niet voor niets Netwerk Nieuw Rotterdam. Onze jongeren zijn geen nummertjes
die vrijwilligerswerk doen, maar ze worden onderdeel van een groter geheel. We willen onze jongeren een plek
bieden waar ze gekend, gezien en gehoord worden. Daarom organiseren we allerlei activiteiten om dit te
stimuleren.

Inspiratiebijeenkomsten

8

Inspiratiebijeenkomsten vinden iedere twee maanden plaats. Op deze avonden worden jongeren ontvangen in
Theater aan de Laan, ontmoeten zij andere
vrijwilligers onder het genot van een hapje en een
drankje en ontvangen zij een dosis inspiratie. Op
deze avonden komen niet alleen actieve
vrijwilligers maar ook jongeren die geïnteresseerd
zijn in wat wij doen. Veel van onze actieve
vrijwilligers nemen op hun beurt ook weer
vrienden mee. In totaal zijn er dit jaar vijf
inspiratiebijeenkomsten geweest waar in totaal 89
jongeren aanwezig zijn geweest. Op deze avonden
houden we een korte presentatie over Netwerk
Nieuw Rotterdam, wie zijn we, waar we voor staan
en hoe zij ook mee kunnen doen. Daarnaast is er
een inspirerende spreker die de jongeren weet te pakken met zijn of haar verhaal en daarnaast ook een ‘call to
action’ doet. Deze avonden zijn uitstekende avonden voor de verdere vorming van het netwerk maar ook een
goede vindplek voor nieuwe vrijwilligers.
Groeiplaatsen
Wanneer jongeren eenmaal actief betrokken zijn
als vrijwilliger worden zij uitgenodigd bij de
groeiplaats. Dit is een plek waar jongeren in een
kleinere groep bij een vrijwilliger thuis eten en
daarna in gesprek gaan over hun vrijwilligerswerk,
hun ervaringen en eventuele moeilijkheden. Op
deze manier worden jongeren gecoacht en
uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen als
vrijwilliger. Dit is een vorm van Peer-to-peer
coaching. Ook maken zij nieuwe vrienden en leren
zij zichzelf beter kennen. Momenteel is er één
actieve groeiplaats met maandelijks gemiddeld
acht jongeren die aan deze groeiplaats deelnemen.
Onze visie is dat er meerdere groeiplaatsen door de
hele stad heen ontstaan en zodoende komen
jongeren op verschillende plekken in de stad samen. Om dit te bereiken zijn wij afhankelijk van vrijwilligers die
deze avond kunnen en willen organiseren en ook de capaciteit hebben om jongeren op een goede manier te
coachen en te begeleiden.
Fun-activiteiten
We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers van Netwerk Nieuw Rotterdam plezier hebben. Daarom organiseren
wij ook ‘fun-activiteiten’. Onze eerste fun-activiteit was het zomerfeest in augustus 2018. Deze avond hebben
wij gebarbecued in het Zuiderpark, spelletjes gespeeld en veel met elkaar gelachen. Dit was een geslaagde avond!
Kopjes koffie
Daarnaast worden er veel kopjes koffie gedronken met jongeren. We nodigen ze uit voor persoonlijke
gesprekken over hun interesses en mogelijkheden om vrijwilliger te worden. Als ze eenmaal vrijwilliger zijn
maken we ze duidelijk dat ze altijd kunnen komen binnenvallen voor een gesprek en gezelligheid.
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PR EN MEDIA
Ons werk is in de afgelopen periode niet onopgemerkt gebleven. Op 11 januari 2018 is Koningin Máxima op
werkbezoek geweest waardoor er veel media aandacht was. Er zijn zowel mooie videoreportages als
fotoreportages gemaakt door onder andere Blauw Bloed, het AD, OPEN Rotterdam, RTV Rijnmond en METRO
Nieuws.
Link naar reportage Blauw Bloed https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2018/01/video-maxima-verrast-vrijwilligersin-rotterdam/
Link naar reportage van het AD https://www.ad.nl/rotterdam/menaacute-xima-biedt-luisterend-oor-aanrotterdamse-jongeren~ae7dc453/
Link naar reportage van OPEN Rotterdam https://www.youtube.com/watch?v=JCB4eko85KE
Bij het bezoek van de koningin was ook Sven de Langen, wethouder van Rotterdam, aanwezig. Hij was erg positief
over ons initiatief waarna wij ook bij hem op bezoek zijn geweest. Hij heeft ons toen een subsidie van 5.000 euro
toegekend. Hierdoor zijn we in zicht gekomen bij verschillende andere ambtenaren met wie we nu goed contact
hebben en onderhouden. Ze zijn enthousiast en denken graag met ons mee.
Verder zijn we op initiatief van MAEX in beeld gebracht door OPEN Rotterdam betreffende onze
maatschappelijke waarde. Dit is de link naar deze rapportage inzake deze rapportage.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GGhinDoD8

ORANJE FONDS GROEIPR OGRAMMA
Wij maken onderdeel uit van het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Deze organisatie coacht en begeleidt
ons met onze werkzaamheden. TijdVoorActie neemt deel aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Samen
met het Oranje Fonds voeren zij een experiment uit waarin zij kijken wat het effect is wanneer de pioniers niet
parttime maar fulltime in dienst komen van de stichting in de opstartfase. Leidt dit tot meer vrijwilligers,
hulpprojecten en activiteiten, samenwerkingspartners en financiële steun? Wij zijn één van de netwerken waar
dit experiment wordt uitgevoerd. Het Oranje Fonds heeft een totale bijdrage van 25.000 euro gedaan en wij zijn
zelf verantwoordelijk om nog 15.000 euro te werven zodat er twee pioniers fulltime in dienst kunnen zijn. Wij
streven ernaar om in deze periode de groei vast te kunnen houden zodat we ook volgend jaar fulltime aan het
netwerk kunnen blijven bouwen.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD YOURCUBE
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In het regeerakkoord van 2018 is overeengekomen dat de
maatschappelijke diensttijd ingesteld wordt. Dit is een periode waarin
jongeren de mogelijkheid krijgen om te ontdekken waar hun
vaardigheden, interesses en talenten liggen en deze leren inzetten voor
de maatschappij. Ze leren om weer een bijdrage te leveren aan de
maatschappij.
TijdVoorActie is een van de organisaties die een zogeheten proeftuin
binnen de Maatschappelijke Diensttijd mag vormgeven en doet dit in
samenwerking met ons en zeven andere netwerken in Nederland. Wij
geven dit vorm in Rotterdam. Het project dat wij vormgeven heet
‘YourCube’. Hierin wordt nauw samengewerkt met TijdVoorActie en de
zeven andere netwerken. Dit project bevindt zich nu in de opstartfase en zal zich mettertijd verder ontwikkelen
om zo tot mooie resultaten te komen.
SAMENWERKINGSPARTNER S
Het werk dat wij doen zouden wij nooit kunnen doen zonder de hulp van onze samenwerkingspartners. Wij zijn
dankbaar dat er ook anderen zijn die in onze missie geloven en dat uiten door middel van goede samenwerkingen
en steun door middel van financiën of middelen. Verderop in dit verslag kunt u de begroting en realisatie daarvan
inzien.
Organisaties
Wij hebben in de afgelopen periode veel organisaties ontmoet met wie we leuke samenwerkingen zijn
aangegaan. Een van onze partners is Restaurant De Nieuwe Poort. Hier hebben wij veel en gratis gebruik mogen
maken van de ruimtes die zij beschikbaar hebben. Op die manier hebben zij veel van onze projecten mogelijk
gemaakt. Ook werken we veel samen met Rotterdammers voor Elkaar. Zij beheren een online platform waar veel
jongeren zich op in schrijven om op zoek te gaan naar passend vrijwilligerswerk. Rotterdammers voor Elkaar
zorgt voor vergrote zichtbaarheid en prijst onze activiteiten aan. Momenteel staan er afspraken om samen na te
denken over een groot project in de zomer die wij samen zouden willen uitvoeren. Ook hebben wij goede
contacten met organisaties zoals het Leger des Heils, Samen010, De Unie van Vrijwilligers, Stichting Present en
Rotterdam Cares. Met hen stemmen we onze projecten af en verwijzen we zowel vrijwilligers als hulpvragers aan
elkaar door. Ook werken we samen met verschillende locaties van het Albeda College en de Hogeschool
Rotterdam. Daarnaast zijn organisaties zoals SOL, Dock, de Wijkteams, Stichting Timon, Vluchtelingenwerk en
Humanitas bekend met ons en verwijzen zij hulpvragers naar ons door.
Fondsen
Wij zijn dit eerste projectjaar gesteund door verschillende fondsen: Het Oranje Fonds, VSBfonds, Protestantse
fondsen, Sint Laurensfonds en stichting Boschuysen. Het Oranje Fonds en het VSBfonds hebben de intentie
uitgesproken dat zij ons de komende jaren willen blijven ondersteunen.
Gemeente Rotterdam
In dit eerste projectjaar hebben we een subsidie van 5.000 euro ontvangen als startbedrag en aanmoediging van
de Gemeente Rotterdam. Dit was na aanleiding van het bezoek van Koningin Máxima waar de wethouder ook
bij aanwezig was. Daarna zijn er regelmatig gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van Netwerk Nieuw
Rotterdam. Zij hebben in gesprekken hun intentie om in 2019 meer bij te dragen uitgesproken.
Bedrijven en partners
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In de afgelopen periode zijn we met verschillende partners een samenwerking aangegaan. Restaurant De Nieuwe
Poort is een organisatie die ons erg goed gezind is en ons gratis gebruik laat maken van de ruimtes die zij hebben.
Ook het Digital Marketing bedrijf Make It Matter heeft voor ons tegen een zeer laag tarief een mooie website
gebouwd en ondersteunt ons nog steeds met hulp en advies. Inmiddels hebben wij ook een eigen kantoor. Dit
huren wij tegen een zeer laag tarief bij Stichting De Nieuwe Kans. Wij hebben een ontmoetingsruimte en een
werkruimte tot onze beschikking. Wij zijn hier erg dankbaar voor. Ook heeft de Rabobank Rotterdam ons de
financiële middelen gegeven voor het project #Voetballert wat van start is gegaan in november. We voeren
verder gesprekken met meerdere bedrijven en organisaties om samenwerkingen te starten in 2019.
Individuele donateurs
Als laatst willen we onze individuele donateurs bedanken voor hun steun door middel van giften in 2018.
FINANCIELE VERANTWOO RDING
Voor de financiële verantwoording verwijs ik u naar de jaarrekening 2018 op de website.

VOORUITBLIK
In 2019 gaan we met veel energie verder met de huidige projecten en hopen we natuurlijk ook weer nieuwe
hulpprojecten te starten waar vrijwilligers aan mee kunnen doen. Echter willen we niet alleen groeien in
aantallen maar ook in kwaliteit. Dit houdt in dat we jongeren nog sterker aan ons willen verbinden, projecten
willen verbeteren en samenwerkingen versterken. Voor meer over onze plannen van 2019 verwijs ik u naar ons
projectplan. Voor volgend jaar stellen we ons de volgende doelen:

Doelen 2019
Aantal hulpprojecten

150

Aantal hulpactiviteiten

750

Aantal vrijwilligers

450

Aantal hulpontvangers

500

Aantal bereikte jongeren (Via
communicatie en presentaties)

1500

Onze financiële doelen zijn zichtbaar in onderstaande begroting van 2019.

Inkomsten

2019

Kosten

2019

Fondsen

€ 70.000

Personeel

€ 94.563

Gemeente

€ 15.000

Vrijwilligersbudget

€ 7.500

Partners

€ 9.000

PR & Communicatie

€ 3.000

Bedrijven

€ 10.000

Kantoorkosten

€ 4.000

Maatschappelijke organisaties

€ 2.000

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

€ 3.000

Scholen

€ 2.500

Inspiratiebijeenkomsten

€ 500

Kerken

€ 3.000

Klusbus

€0

Giften

€ 2.000

Totaal inkomsten

€ 113.500

Totaal kosten

€ 112.563

Resultaat

€ 937
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AFSLUITING

Wij bedanken u hartelijk voor de samenwerking in het afgelopen jaar en voor uw
betrokkenheid en financiële steun voor ons werk.
Wij zien met veel enthousiasme 2019 tegemoet en hopen op een mooie voortzetting van
onze samenwerking.

Namens het bestuur en team van Netwerk Nieuw Rotterdam.

Pauline Calmez, Ieke Anker en Adam Belaïdi.
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