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SAMENVATTING
Wij geloven dat jongeren de oplossing zijn voor een Rotterdamse samenleving waarin wordt omgezien naar
eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Daarom inspireren en activeren we jongeren tussen de 12 en 27 jaar
van alle verschillende culturele en religieuze achtergronden en faciliteren wij hulpactiviteiten waarin zij van
betekenis kunnen zijn voor een ander. Zodoende leren zij hoe leuk en tegelijkertijd vanzelfsprekend het is om
naar een ander om te zien. We organiseren allerlei verschillende hulpprojecten zoals: Pannenkoeken bakken in
verzorgingstehuizen, verwendagen voor alleenstaande moeders, taallessen en voetbalactiviteiten voor
vluchtelingen maar ook maatjesprojecten met ouderen, gehandicapten en vluchtelingen. Alles om de stad
Rotterdam nog mooier te maken. Onze doel voor 2019 is om 450 jongeren vrijwillig te activeren, 150
hulpprojecten te organiseren, 500 hulpontvangers te bereiken en om 750 hulpactiviteiten uit te voeren. Ons
werk is hard nodig omdat Rotterdam het hoogste percentage eenzamen en ongelukkigen hebben en tegelijkertijd
de meeste werkloze en laag opgeleide jongeren. Netwerk Nieuw Rotterdam biedt hier oplossingen voor.

INTRODUCTIE
In de afgelopen jaren is de samenleving meer en meer geïndividualiseerd. Zelfredzaamheid staat hoog in het
vaandel en er wordt gestreefd naar zelfontplooiing en carrière. Echter vindt er een kanteling plaats. Het streven
naar een onafhankelijke en zelfredzame positie zorgt ook voor neveneffecten. Inmiddels wordt deze
doorgeslagen situatie ook wel hyperindividualisme genoemd. Er wordt niet meer als vanzelfsprekend naar elkaar
omgekeken waardoor het ‘cement’ van de samenleving grotendeels is weggevallen. Met ‘cement’ bedoelen wij
de onderlinge zorg en verbondenheid. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de buurvrouw een pan soep komt
brengen wanneer je ziek bent of dat je geholpen wordt met oversteken wanneer je dat zelf misschien niet meer
zo goed kan. Het gevolg hiervan is dat mensen die niet zelfredzaam zijn steeds minder netwerk hebben om op
terug te vallen. Dit is problematisch. Uit onderzoek blijkt dat 24% van de 65 plussers geen sociaal netwerk heeft.
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Daarnaast voelt 49% van de mensen tussen de 19 en 64 jaar en 56% van de 65 plussers zich eenzaam. 1 Ook is er
uit onderzoek gebleken dat Rotterdam de ongelukkigste stad van Nederland is. Maar liefst 18% van de
Rotterdammers voelt zich ongelukkig.2
De vanzelfsprekendheid om naar elkaar om te zien is voor de werkende generatie een mooie herinnering aan
vroeger maar voor de jongere generatie niets meer bij voor te stellen. Zij hebben van jongs af aan geleerd zichzelf
te ontplooien, doelen te stellen en hier hard voor te werken. De vraag rijst dan ook: hoe kunnen we deze
individualisatie toch beperken? Hoe kunnen we weer ‘samen redzaam’ worden?
Deze kwestie vraagt om een specifieke pedagogiek voor jongeren om hen te begeleiden naar volwassenheid.
Onderdeel van volwassen zijn is oog hebben voor de omgeving en hier op een verantwoordelijke wijze mee om
kunnen gaan. Echter heerst er een pedagogische verlegenheid om jongeren normen en waarden aan te leren en
hen aan te spreken op de verantwoordelijkheid die zij ook voor anderen hebben. We gaan er vanuit dat jongeren
volwassen zijn wanneer zij 18 zijn, terwijl dit niet altijd het geval is. Jongeren studeren steeds vaker tot een latere
leeftijd en hebben veel meer tijd en ruimte om te ontdekken en te experimenteren zonder dat zij worden
aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Toch is dit zeer hard nodig vanwege de enorme behoefte in onze
samenleving van eenzame en kwetsbare mensen maar zeker ook omdat jongeren recht hebben op een goede
begeleiding naar volwassenheid.3 Het is daarom belangrijk dat jongeren in deze opvoeding ruimte krijgen om
begeleid te experimenteren in het hebben van tijd en aandacht voor de omgeving. Ze hebben ruimte nodig om
te ervaren wat het is om in contact te treden met eenzame en kwetsbare Rotterdammers en hen waar nodig een
helpende hand te bieden.
Ook vanuit economisch oogpunt is vrijwilligerswerk doen relevanter dan ooit. De kloof tussen arm en rijk wordt
wereldwijd en ook in Nederland steeds groter. De rijken worden rijker, de armen worden armer.4 Iemand die
weinig inkomen en geen netwerk heeft is armer dan iemand die weinig inkomen heeft maar wel een netwerk.
Iemand mét netwerk maakt namelijk meer kans op het vinden van een (betere) baan en het ontwikkelen van
vaardigheden die hieraan kunnen bijdragen.5 Het doen van vrijwilligerswerk is een manier om netwerk te
vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. Tegelijkertijd is er een tekort aan personeel bij veel bedrijven uit
verschillende sectoren. 6 Een interessante vindplek voor personeel zijn vrijwilligersorganisaties. Door jongeren
te activeren tot het doen van vrijwilligerswerk worden niet alleen de eenzamen en kwetsbaren geholpen, maar
ook de jongeren doordat ze zich op een positieve wijze op de arbeidsmarkt positioneren. Het landelijke
gemiddelde van jongeren tussen de 15 en 25 jaar die vrijwilligerswerk doen ligt op 51%.7 In Rotterdam ligt dit
gemiddelde in vergelijking zeer laag. Maar 23% van de Rotterdamse jongeren tot 27 jaar doet vrijwilligerswerk. 8
Dat is een gemiste kans voor een stad waar de meeste laagopgeleide jongeren en werkloze jongeren wonen.9
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ontdekken hoe tof het is om van betekenis te zijn voor een ander. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten in
verzorgingstehuizen, maatjesprojecten met ouderen, vluchtelingen en mensen met een beperking, maar ook
taallessen en sportactiviteiten. Door deel te nemen aan de activiteiten leren de jongeren om als vanzelfsprekend
naar een ander om te zien, ontwikkelen ze vaardigheden en bouwen zij aan hun sociale netwerk. De jongeren
worden intensief begeleid en krijgen zo de mogelijkheid om te experimenteren in het hebben van tijd en
aandacht voor de omgeving. Zo wordt actief burgerschap gestimuleerd. Ons doel is om samen met de
jongerenvrijwilligers eenzame en kwetsbare Rotterdammers te helpen. Dit project heet #Vrijwilligert.

Ontstaan
Netwerk Nieuw Rotterdam is in februari 2017 opgericht door Pauline Calmez-Budding en Henrieke van Toor. De
reden van oprichting heeft een langere voorgeschiedenis. Pauline Calmez: “Ik deed sinds mijn 12e
vrijwilligerswerk. Nagels lakken bij dove ouderen, ondersteuning bieden in het huishouden, kerstmaaltijden met
daklozen en optrekken met mensen met een beperking. Ik genoot hier zo van dat ik op mijn 16e besloot om de
studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Ede te gaan volgen. In het derde jaar van mijn studie heb ik
besloten om naar Rotterdam Zuid te verhuizen. Dit kwam door de vele nieuwsberichten over de problematiek in
deze omgeving. Ik begreep dat hier meer hulp nodig was Daarom ben ik toen op mijn 18 e in de Tarwewijk gaan
wonen. Ik ging stage lopen bij stichting House of Hope en deed daarnaast vrijwilligerswerk in de Millinxbuurt met
Antiliaanse straatjongeren. Hier heb ik veel heftige verhalen gehoord, mensen uit verschillende culturen ontmoet
en tegelijkertijd ontzettend veel geleerd. Het contact met de verschillende mensen in deze wijk heeft mijn
wereldbeeld en leven verrijkt en gevormd tot wie ik nu ben. Maar wat mij opviel, mijn vrienden en vriendinnen
begrepen niet waarom ik zo genoot van vrijwilligerswerk en het helpen van mensen die eenzaam en kwetsbaar
waren. Zij hadden een verkeerd beeld van vrijwilligerswerk en zagen het voornamelijk als saai en tijdrovend.
Tegelijkertijd besefte ik dat ik in mijn eentje maar een druppel op een gloeiende plaat was. Dit was voor mij de
reden om deze stichting te starten. Samen met Henrieke van Toor zijn we vanaf mei 2016 aan de slag gegaan met
de voorbereidingen. In februari 2017 waren we officieel een stichting en in september 2017 zijn we van start
gegaan met onze eerste hulpprojecten en activiteiten.”

Vrijwilligerswerk
Het imago van vrijwilligerswerk is niet erg populair bij jongeren. Uit ervaringen hebben we ontdekt dat jongeren
het beeld hebben dat vrijwilligerswerk saai en tijdrovend is, veel van ze vraagt en weinig voor henzelf oplevert.
Om die reden organiseren wij eenmalige en laagdrempelige activiteiten waar jongeren een positieve ervaring op
kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: een groepslunch met daklozen, een verwendag voor alleenstaande
moeders, pannenkoeken bakken in een verzorgingstehuis of kerst vieren met een vluchtelingen gezin. Jongeren
kunnen gemakkelijk deelnemen aan deze activiteiten door een ticket te boeken via de activiteitenkalender. Deze
activiteiten worden actief gedeeld op Sociale Media. Een van onze vrijwilligers die deelgenomen had aan de
kerstactie in december 2018 schreef in haar aanmelding om als vaste vrijwilliger aan de slag te gaan het volgende:
“Mijn naam is ‘X’. Ik heb voor het eerst meegeholpen met de kerstactie van 2018. Dit was zo tof en gaf mij zo'n
fijn gevoel! De mensen van de organisatie hebben echt vet hun best gedaan en er was overal aan gedacht. Echt
geweldig! De mensen die wij die avond gesproken hadden waren super dankbaar en blij en dat was cool om te
zien! Ik wil daarom nu heel graag meehelpen en ook vrijwilligerswerk doen.”
Jongeren die enthousiast geraakt zijn naar aanleiding van een eenmalige activiteit, zoals vrijwilliger ‘X’, kunnen
zich aanmelden voor langdurige projecten. Voorbeelden hiervan zijn maatjesprojecten met een jongen met een
beperking of een vluchteling maar ook wekelijks de boodschappen doen voor een oude mevrouw die dit niet
meer zelf kan. Het kan ook zijn dat een jongeren een maandelijkse of wekelijkse activiteit wilt organiseren en
coördineren. Bij deze langdurige projecten gaan we uit van de interesses en talenten van de jongeren zodat zij
iets kunnen doen waar zij zelf ook van genieten en van leren.
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Vindplaats van vrijwilligers
Netwerk Nieuw Rotterdam richt zich op Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 27 jaar vanuit alle verschillende
culturele en religieuze achtergronden. Als organisatie willen wij een afspiegeling zijn van de Rotterdamse
samenleving. Het vergt een outreachende houding om jongeren te bereiken, inspireren en activeren voor
vrijwilligerswerk. Om die reden gaan we naar de plekken waar zij zijn. Wij geven presentaties op scholen,
organiseren wervingscampagnes, spreken verenigingen aan om deel te nemen en we motiveren de actieve
vrijwilligers om vrienden en vriendinnen uit hun eigen netwerk uit te nodigen om een ‘Vrijwilligert’ te worden.
Ook zijn wij erg actief op Sociale Media door middel van berichten en foto’s op Instagram, Facebook en LinkedIn
en door middel van Vlogs op YouTube. Daarbij vergt het flexibiliteit van het team om ook jongeren op een wijze
aan te spreken die aansluit bij hun belevingswereld en taal. Netwerk Nieuw Rotterdam bestaat uit een team van
jongeren/jong volwassenen tussen de 24 en 28 jaar die het werk uitvoeren en daardoor ook op een gemakkelijke
manier aansluiten bij de jongeren.

Begeleiding
Al deze activiteiten organiseren wij om een nieuwe denkwijze onder jongeren te laten ontstaan waarin het
vanzelfsprekend is om naar je medemensen om te kijken. We willen dat jongeren de nood in hun eigen straat
weer gaan zien en ook weten dat zij hier op eenvoudige wijze een groot verschil op kunnen maken. Echter, alleen
het organiseren van hulpactiviteiten is niet voldoende. Wij zijn er van overtuigd dat een eenmalige activiteit
belangrijk is om een positieve ervaring op te doen met vrijwilligerswerk maar geen duurzame oplossing is voor
de noden in de stad. Hiervoor dient er een verandering bij de jongeren teweeg gebracht te worden. Er is ruimte
nodig voor goede begeleiding om jongeren daadwerkelijk een nieuwe denkwijze aan te kunnen leren. Daarom
vormen wij een netwerk voor de vrijwilligers. Een netwerk waar zij bij horen, er naar hen geluisterd wordt en zij
nieuwe vrienden maken. Dit netwerk vormen wij door middel van verschillende activiteiten.
Wij organiseren inspiratiebijeenkomsten. Dit zijn avonden waarin zowel actieve als geïnteresseerde jongeren
samen komen onder het genot van een hapje en een drankje om daar geïnspireerd te worden. Dit doen wij door
sprekers uit te nodigen die de jongeren weet mee te nemen in zijn of haar verhaal waarin duidelijk wordt hoe
tof het is om iets voor een ander te doen. Daarnaast is er een korte presentatie over Netwerk Nieuw Rotterdam
en wordt er duidelijk gemaakt op welke wijze zij onderdeel kunnen worden van het netwerk. Aan het eind van
de avond krijgen jongeren de mogelijkheid om zich aan te melden als vrijwilliger. Dit zijn avonden waar jongeren
zelf enthousiast over zijn en vaak hun eigen vrienden weer mee naar toe nemen.
Daarnaast organiseren we groeiplaatsen voor actieve vrijwilligers. Dit zijn avonden waar er in kleine groepjes
wordt gegeten, waarin zij gecoacht worden en onderlinge dilemma’s m.b.t. vrijwilligerswerk bespreken. Deze
avond is een vorm van peer-to-peer coaching.10 Deze avonden zijn niet alleen erg leerzaam maar ook heel
gezellig! Jongeren maken nieuwe vrienden, worden onderdeel van het netwerk en horen ergens bij.
Als laatst krijgen de jongeren passende individuele begeleiding. We voeren altijd eerst een kennismakingsgesprek
met de jongere die zich graag voor een langere periode als vrijwilliger wil inzetten alvorens zij aan de slag gaan.
Vervolgens maken we een match met een hulpvraag die past bij de interesses van een vrijwilliger. Wanneer de
vrijwilliger enthousiast is over de voorgestelde hulpvraag maken we een gezamenlijke afspraak met de
hulpvrager voor een matchingsgesprek. Hier is de hulpverlener van de hulpvrager ook bij aanwezig. Na afloop
van het gesprek vragen wij de vrijwilliger als de hulpvrager of ze beide enthousiast zijn over de match. Als we van
beide partijen een ‘go’ krijgen gaat de proefperiode van 4 ontmoetingen van start. Een vrijwilliger tekent een
contract en we vragen een VOG voor hen aan. Na afloop van deze proefperiode spreken we met de vrijwilliger
af voor welke periode zij zich committen aan de hulpvrager, zodat we de hulpvrager stabiliteit kunnen geven.
Het team van Netwerk Nieuw Rotterdam is makkelijk te bereiken via whatsapp of telefonie, maar staat altijd
klaar voor een persoonlijk gesprek en een bakje koffie. Daarnaast wordt de jongere uitgenodigd voor de
10
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groeiplaats. Wij geloven dat jongeren alleen betrokken willen blijven bij een organisatie als zij zich gekend en
gezien voelen en relatie opbouwen met het team en de andere vrijwilligers.

Hulpvragers
Hulpvragers worden aangemeld via hulpverleningsorganisaties in de stad met wie wij samenwerken. Dit zijn
organisaties zoals Vluchtelingenwerk, stichting Timon, de Wijkteams, Humanitas en SOL netwerken. Zij melden
de hulpvrager bij ons aan waarna wij een intake gesprek voeren met de hulpvrager om de situatie nog verder in
kaart te brengen. Wanneer de hulpvraag past binnen onze voorwaarden gaan wij op zoek naar een passen de
match. De voorwaarden zijn dat iemand in Rotterdam woont en zelf niet de financiële middelen en het netwerk
heeft om de gevraagde hulp te organiseren. Voor de groepsactiviteiten werken we samen met organisaties zoals
Aafje, Laurens, Het Leger des Heils, het AZC etc.

Geplande activiteiten
Hierbij een overzicht van de tot zo ver geplande activiteiten voor het jaar 2019.
Terugkerende activiteiten:
- Maandelijkse bezoek aan verzorgingstehuis Aafje, locatie Koningshof.
- Taallessen aan vluchtelingen. 2 keer per week, op de woensdag en vrijdag, van januari t/m juni. Dit evalueren
en hier zo mogelijk een vervolg aan geven.
- Zaalvoetballen met statushouders en Rotterdamse jongeren en daarbij meerdere thema avonden organiseren
waarbij de jongeren in gesprek gaan met elkaar over relevante onderwerpen. Iedere 2 weken op woensdag
avond komen de jongeren samen.
- Groepsmaatjesproject waarbij 10 jongeren en 10 vluchtelingen 2 wekelijks met elkaar optrekken en activiteiten
uitvoeren waarbij de statushouders hun taal ontwikkelen, de Nederlandse cultuur leren kennen en eenzaamheid
wordt bestreden.
- Maandelijkse activiteiten in het AZC waarbij internationale studenten van de Erasmus Universiteit vluchtelingen
een prettige middag bezorgen.
- Iedere 2 maanden een inspiratiebijeenkomst. Jongeren komen samen onder het genot van een hapje en een
drankje, leren andere vrijwilligers kennen en worden geïnspireerd om vrijwilligerswerk te (blijven) doen.
- Iedere 6 weken groeiplaats bijeenkomsten waarbij jongeren samen komen en eten voor peer-to-peer coaching
en netwerkvorming.
Eenmalige activiteiten:
- Op 21 januari dineren met ouderen
- Op 22 februari een rondvaart op de Spido met ouderen.
- Op 24 mei naar Blijdorp met ouderen.
- Op 13 september een bakworkshop met vluchtelingen
- Op 15 november naar het Maritiem Museum met ouderen.
- Op 20 december onze jaarlijkse Kerstactie waarbij we met jongeren de stad in gaan op bezoek bij ouderen,
vluchtelingen, alleenstaande moeders, daklozen etc. om hen een fijne kerst te wensen. In 2018 was dit project
een groot succes en hadden maar liefst 143 jongeren zich aangemeld om deel te nemen.
Langdurige/individuele activiteiten:
- Maatjesprojecten met ouderen, vluchtelingen of mensen met een beperking etc. Waar bij een individuele
vrijwilliger begeleiding/gezelligheid biedt aan een hulpvrager.
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- Huis en tuinklussen voor individuele hulpvragers.

Beoogde effecten
Deze intensieve maar duurzame aanpak maakt Netwerk Nieuw Rotterdam uniek en zo leveren wij een mooie
bijdrage aan de stad Rotterdam. Onze beoogde effecten zijn het verminderen van de eenzaamheid in de stad,
het tegengaan van verdere individualisme, actief en verantwoordelijk burgerschap ontwikkelen en werkervaring,
netwerk en persoonlijke ontwikkeling aan jongeren bieden om zo een betere positie op de arbeidsmarkt te
winnen.

RESULTATEN #VRIJWILLIGERT
Met het project #Vrijwilligert zijn de volgende resultaten behaald in het eerste projectjaar.
September 2017 t/m oktober 2018
Hulpprojecten*

77

Aantal hulpactiviteiten*

580

Aantal vrijwilligers

408

Aantal vrijwilligersuren

3635

Aantal hulpontvangers

487

Aantal bereikte Rotterdammers
(Via
communicatie
en
presentaties)

4820

Onze doelen voor 2019 zijn:
Doelen 2019
Aantal hulpprojecten*

150

Aantal hulpactiviteiten*

750

Aantal vrijwilligers

450

Aantal hulpontvangers

500

Aantal bereikte jongeren (Via
communicatie en presentaties)

5000

* 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.

7

BEGROTING 2019
Dit is de begroting voor 2019:

Inkomsten

2019

Kosten

2019

Fondsen

€ 70.000

Personeel

Gemeente

€

94.563

€ 15.000

Vrijwilligersbudget

€ 7.500

Partners

€ 9.000

PR & Communicatie

€ 3.000

Bedrijven

€ 10.000

Kantoorkosten

€ 4.000
€ 3.000

Maatschappelijke organisaties

€ 2.000

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Scholen

€ 2.500

Inspiratiebijeenkomsten

Kerken

€ 3.000

Klusbus

Giften

€ 2.000

Totaal inkomsten

€ 113.500

Resultaat

€ 500
€0

Totaal kosten

€ 112.563

€ 937

BESTUURSLEDEN EN HET TEAM
Piet Boekhoud – Voorzitter
Henri Slob – Penningmeester
Stan Boer – Secretaris
Mijke Star – Algemeen Lid
Pauline Calmez – Oprichter en Projectcoördinator
Ieke Anker – Projectcoördinator Maatschappelijke Diensttijd
Adam Belaïdi – Jongerenwerker

AFSLUITING EN CONTACTGEGEVENS
Wij danken u voor uw tijd en aandacht en hopen u op deze manier een goed beeld gegeven te hebben van het
project #Vrijwilligert van Netwerk Nieuw Rotterdam.
Een vriendelijke groet, ook namens het bestuur,
Pauline Calmez-Budding

Website:

www.netwerknieuwrotterdam.nl

Contactpersoon:

Pauline Calmez-Budding
pauline@netwerknieuwrotterdam.nl
06-83775487
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Kvk:

67980309

Bankrekeningnummer:

NL86 RABO 0317 5734 03 t.n.v. Stichting Netwerk
Nieuw Rotterdam

Postadres:

Schilperoortstraat 61, 3082SR Rotterdam

Bezoekadres:

Piekstraat 29, 3071EL, Rotterdam
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