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Voorwoord
We ontmoeten bij Goud zoveel mensen die mee willen doen en op zoek zijn naar plekken waar dat kan. Meedoen
betekent veel voor mensen. Het betekent dat je nieuwe mensen leert kennen, het betekent dat je gemist wordt als
je er niet bent, het betekent dat je met een voldaan gevoel naar huis kunt gaan. Meedoen geeft zin aan je bestaan.
Je hebt als mens andere mensen om je heen nodig om je toe te verhouden om tot je recht te komen.

GOUD VAN NOORD

Participatie is een woord dat veel gebruikt is in de politiek. Vaak was de strekking dat veel mensen niet mee wíllen
doen en dat er gezocht moest worden naar manieren om hen toch zo ver te krijgen. Dat kan door te stimuleren of
te sanctioneren. Daarmee werd participatie een beladen woord. Een woord met een verborgen agenda.
Goud wil een plek zijn waar ruimte is voor ieder mens en waar je mee kunt doen op een manier die bij jou past. Wij
zeggen ‘jij bent goud’. Zo kijken we naar onze bezoekers, onze vrijwilligers, het team, het bestuur, onze partners.
Welke plek past bij jou en wat wil je? Jouw doelen zijn onze doelen.
Mensen van Goud zijn het dromen niet verleerd. Vaak zijn hun dromen verrassend realistisch. Ze gaan over
(vrijwilligers)werk, over opleiding, over het leren kennen van nieuwe mensen, over eerlijkheid, over
gelijkwaardigheid en over samenwerking.
Hierna volgt een heel plan voor de komende jaren, maar we kunnen het ook heel kort samenvatten tot ‘Iedereen
doet mee!’

Anneriet Kodde, voorzitter
PS: Wij zijn Goud https://youtu.be/xp8WhM6f7Ks
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We bouwen aan een
Rotterdam waarin
iedereen de kans krijgt om
mee te doen.

400 – 800 mensen van
Goud krijgen de
mogelijkheid om stappen
te zetten en toe te werken
naar een manier van
meedoen die bij hen past.

Door een divers en
compleet aanbod van
projecten en activiteiten
kan ieder instappen binnen
zijn mogelijkheden en
meedoen.

We blijven luisteren, leren
en ontwikkelen om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij
mensen en zo te werken
aan een Rotterdam waar
iedereen de kans krijgt om
mee te doen.
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“Waarom vragen ze niet naar welke dromen ik heb, wat ik
allemaal nog zou willen doen in mijn leven?”

1. GOUD VAN NOORD

We zijn een diaconale stichting die werkt in het Oude Noorden van Rotterdam.
We zijn iedere dag op zoek naar Rotterdams Goud. We doen dit vanuit de overtuiging dat in ieder
mens een schat verborgen ligt.
Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat ons drijft.

GOUD VAN NOORD
missie en visie

Waar wij voor staan?
▪
Kansen voor iedereen
▪
Iedereen mag meedoen
▪
We respecteren elkaar
▪
We halen het beste in elkaar naar boven

Wat ons typeert?
▪
We zijn ondernemend
▪
We zijn bruggenbouwers
▪
We vieren verschillen
Onze missie?
Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de mogelijkheid krijgen om mee te
doen.
Hoe we de toekomst zien?
Wij staan voor een stad die oog heeft voor ieders talenten en waar zij die kansarm genoemd worden de kans krijgen
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen om die in te zetten voor de samenleving.
Onze boodschap?
Jij bent goud.

Naar inhoudsopgave

Wie drie jaar geleden een kijkje was komen nemen aan de Zwaanshals in Rotterdam had
een totaal andere organisatie aangetroffen dan het Goud van Noord van nu.

GOUD VAN NOORD

In 2018 was het nog Stichting Talent Present en stonden we voor een grote uitdaging. De centrale vraag was: ‘Hoe
worden we opnieuw relevant voor de mensen in deze wijk?”
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, de inzet van vrijwilligers, de samenwerking met partners, het vertrouwen van
financiers en de expertise en diensten die mensen vanuit het bedrijfsleven wilden delen ontstond er iets nieuws.
Iets nieuws op de oude wortels van het wijkpastoraat.

Ontwikkeling

jij bent goud
wij zijn goud (netwerk)

zij zijn goud (brug)

We ontwikkelden nieuwe projecten als antwoord op de vragen in de wijk en er staat nu een mooi palet aan
activiteiten waarin het mogelijk is om breed in te zetten. Waarin we ons onderscheiden ten opzichte van veel
andere organisaties is dat er ook een aanbod is voor het hele gezin. De projecten vullen elkaar aan en versterken
elkaar.

Als er íets is dat we leerden in de afgelopen jaren is het dat veel mensen van ver moeten komen. Wie nooit naar
school ging, in isolement leeft, de taal niet machtig is of pas kort in Nederland verblijft komt van ver. Tegelijk zien we
iedere keer opnieuw de diepe wens om mee te kunnen doen, om bij te dragen en ergens bij te horen. Het is zeker in
de stad ingewikkeld om aansluiting te vinden wanneer het je ontbreekt aan middelen. Dan keert ‘alles is te koop’
zich tegen je.
Bij Goud zijn we elke dag op zoek naar wat wél kan en daar beginnen we: jij bent goud.

Rotterdam van goud
We werken op basis van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en samenwerking. Deze kernwaarden delen we met de
mensen voor wie we het doen.

Naar inhoudsopgave

Wie mee gaat doen op welke manier ook gaat zeggen ‘wij zijn goud’. We vormen samen een netwerk in de wijk.
Zoals Afrikaanse wijsheid luidt:

GOUD VAN NOORD
Ontwikkeling

“Umuntu Ngumuntu Ngabantu”
(Ik ben omdat wij zijn)
De beweging die mensen maken wordt geïllustreerd door onze participatieladder van goud die niet verticaal, maar
horizontaal is vormgegeven. We denken niet in hoog en laag, maar in beweging en meedoen.
Vaak zijn mensen onzeker geworden over hun eigen mogelijkheden en is hun vertrouwen in de ander beschadigd
geraakt. Het gebeurt nog te vaak dat de overheid en haar uitvoeringsorganen mensen (teveel) de regie ontnemen in
plaats van te luisteren en te zoek naar mogelijkheden.

jij bent goud
wij zijn goud (netwerk)

zij zijn goud (brug)
Rotterdam van goud

Bij Goud willen we vanuit acceptatie bouwen aan verbinding en herstel van vertrouwen. Deze stap is cruciaal voor
mensen om te kunnen zeggen ‘zij zijn goud’. Wij zijn er van overtuigd dat een netwerk een groot verschil maakt.
Mensen worden onderdeel van ons netwerk in de stad. Dat kan een maatje zijn of een partnerorganisatie en
wanneer de tijd rijp is ook (opnieuw) de formele partijen waaronder de Gemeente Rotterdam, welzijnsaanbieders
en werkgevers.
We zijn zelf een van de schakels naar buiten toe waardoor mensen niet hoeven te springen, maar stap voor stap
hun grenzen kunnen verleggen. Zo bouwen we vanuit het Oude Noorden aan een ‘Rotterdam van goud’.
Nu is er opnieuw een cruciale fase aangebroken. We willen onze manier van werken verduurzamen en verder
ontwikkelen en professionaliseren. We staan voor een integrale aanpak zowel intern als naar buiten toe gericht. De
projecten zijn zo opgebouwd dat het mogelijk is om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de mogelijkheden en
doelen van de deelnemers.

Naar inhoudsopgave

GOUD VAN NOORD
Mensen van goud

We spreken over ‘mensen van Goud’ in plaats van over ‘doelgroep’. Het kan immers alleen samen?
Om een beeld te schetsen hieronder een aantal kenmerken van (jonge) buurtbewoners en gezinnen van Goud.


Wijkbewoners van het Oude Noorden



Mensen die de moed hebben om hun vraag voor te leggen



Mensen die leven in armoede



Mensen met een klein of niet toereikend netwerk



Mensen voor wie de drempel naar officiële instanties te hoog is



Mensen die moeite hebben met het lezen van brieven en mails



Mensen die aan de slag willen met de Nederlandse taal



Mensen met dromen en plannen voor de toekomst



Mensen die er bij willen horen



Mensen die mee willen doen

Naar inhoudsopgave

Het Oude Noorden van Rotterdam met haar 17.000 inwoners wordt getypeerd door de
diversiteit van haar bewoners. De wijk waar we als Goud geworteld zijn heeft twee gezichten.
Enerzijds de hippe winkels, horecagelegenheden en mooie oude pandjes. De straat waar Goud van Noord
haar Huiskamer heeft is inmiddels gebombardeerd tot een van de hipste winkelstraten van de stad waar alles draait om
food, fashion en design. Goed om te vermelden dat de winkeliers en wij goede buren zijn.

GOUD VAN NOORD
Het Oude Noorden

Wie wat langer blijft en beter kijkt en luistert ziet dat er achter de ramen boven de winkels heel andere verhalen
spelen. Daar leven mensen in eenzaamheid of zijn ze dagelijks bezig de eindjes aan elkaar te knopen. Waar begin je in
een stad als Rotterdam als je er nog maar net woont en nog niet kunt lezen of schrijven? Hoe kunnen je kinderen
meedoen van het krappe budget waarvan je al nauwelijks iedere dag kunt eten? Wat een dilemma als je dochter 21
wordt en haar inkomen plotseling ook meetelt. Hoe bescherm je je zoon tegen de verleiding van het snelle geld dat je
kunt verdienen door ‘klusjes’ op te knappen voor je onderbuurman die wél geld heeft voor de auto waar jij alleen van
kunt dromen?**
62% Van de huishoudens leeft van een laag inkomen. Dat is 10% meer dan gemiddeld in Rotterdam, ook wonen er
relatief veel eenoudergezinnen. 80% Van de woningen wordt gehuurd waarvan 59% sociale huur betreft. Dit maakt de
wijk kwetsbaar***
In ons land zijn God zij dank veel dingen heel goed geregeld en toch ontmoeten wij dagelijks de mensen voor wie geen
plek lijkt te zijn om mee te doen.
Wij zijn er van overtuigd dat dit niet alleen hun probleem is. Als er zoveel mensen zijn die langs de zijlijn belanden dan
heeft dat ons allemaal iets te zeggen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom zijn we ook zo blij dat
we ook heel veel mensen ontmoeten die bereid zijn om mee te doen en hun tijd en talenten in te zetten voor de ander.
Het Oude Noorden met haar twee gezichten kan hele mooie ontmoetingen opleveren. Mensen uit heel verschillende
werelden (of bubbels) ontmoeten elkaar bij Goud. We zien dat zij van elkaar leren en daar wordt Rotterdam per
definitie mooier van.
** overlast van handel in drugs op straat, gebruikers en lastiggevallen worden op straat: https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2019/wijken/wijkagenda-oude-noorden/WijkagendaOude-Noorden-(template)+aanbiedingsbrief.pdf
*** https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam/noord/oude-noorden?toon=alles

Naar inhoudsopgave

Er kan in vier jaar zoveel gebeuren. Zoveel dat we nu onmogelijk volledig kunnen overzien.
Toch ligt hier een plan voor de komende vier jaar. Vier jaar omdat we als geen ander weten hoe belangrijk
continuïteit is voor de mensen die bij Goud betrokken zijn. Vier jaar omdat we een lerende organisatie zijn en
omdat we daar graag mee door willen.

GOUD VAN NOORD

We willen door met het bouwen van bruggen in de stad. Bruggen tussen heel verschillende Rotterdammers en
bruggen tussen de verhalen die we iedere dag horen en de mensen die het beleid bepalen. Bruggen bouwen ook
naar werkgevers en welzijnsaanbieders om het mensen van Goud mogelijk te maken (weer) mee te doen.

Ontwikkeling in de komende 4 jaar

Er is in de afgelopen jaren veel werk verzet en dat heeft Goud gevormd tot wat het nu is. Het is van ons allemaal. Bij
Goud doet iedereen mee en dat maakt een verschil.
We richten ons in de eerste plaats op het Oude Noorden zonder andere Rotterdammers uit te willen sluiten. Dit
omdat we geloven dat het van belang is om goed geworteld te zijn in de wijk en om zo ook daadwerkelijk aan een
nieuw netwerk in de stad te kunnen bouwen. We willen ons niet laten beperken door een postcodegebied als we
mensen ontmoeten die aan willen sluiten of als partners elders in de stad ons vragen om hen te ondersteunen bij
het opzetten van een programma waar wij al ervaring mee hebben.
Mensen gericht verder helpen lukt beter als wij een sterk netwerk hebben. Het samenwerken met partners lukt
vaak het best als je investeert in de relatie en op elkaar blijft afstemmen. Hier willen we tijd in investeren. Een
netwerk van betrouwbare werkgevers bouwen en onderhouden maakt hier ook onderdeel van uit.
We willen als Goud van Noord een begrip worden in de wijk en van betekenis zijn voor een grotere groep mensen.
We willen aanvullend aanwezig zijn. Dat is daar waar de gaten vallen. Zo willen we meer Rotterdammers met elkaar
verbinden.
We bouwen in ieder project de mogelijkheid voor deelnemers om op een passende manier mee te doen en bij te
dragen.
Naar inhoudsopgave

“Met zijn moeder kan hij alleen op boodschappenniveau
communiceren.
Zij spreekt nauwelijks nederlands; hij vrijwel geen
mandarijn. In de mail staat dat ze de noodopvang
moeten verlaten.”

2. INGREDIËNTEN

☑

THEORY OF CHANGE - IEDEREEN DOET MEE
Toename
zelfvertrouwen &
vaardigheden

Rotterdam van
goud

Je leert nieuwe
mensen kennen

Je ontdekt wat je kunt
en leert bij

Je komt in actie,
vergroot je
actieradius en zet je
in buiten Goud

Je spreekt nieuwe
mensen

Je draagt bij op een
manier die bij jou past

Je weet wat je wilt en
denkt na over
concrete stappen

Je doet mee

Jij bent goud

Netwerk
Nieuwe situatie

Nieuwe ervaring

Wat gebeurt

Wat we zeggen

Je hoort erbij

Naar inhoudsopgave

Jij bent goud
Goud is de naam, omdat dát de manier is waarop we naar mensen willen kijken en omdat de ontmoetingen
tussen, vaak heel verschillende mensen, goud oplevert.
We willen kijken naar het mooie in mensen en de mogelijkheden die zij hebben. Wat wil iemand bereiken en op welke
manier zou dat kunnen? Op welke manier kunnen ze meer meedoen in de samenleving en van betekenis zijn voor
elkaar?
Dat geldt wat ons betreft voor jong en oud(er).

INGREDIENTEN
Jij bent goud – wij zijn goud – zij zijn goud Rotterdam van goud
Jij bent goud

Wij zijn goud (netwerk)

Zij zijn goud (brug)
Rotterdam van goud

☑

Wij zijn goud
Op het moment dat je bij Goud binnen stapt ben je niet langer alleen. Je gaat deel uitmaken van een groter geheel. Veel
mensen omschrijven het als familie. Je wordt gemist als je er niet bent, je leert nieuwe mensen kennen, we werken
samen en verzetten bergen. Samen, gelijkwaardigheid en eerlijkheid zijn belangrijke waarden bij Goud. Die vind je terug
in ieder facet van de organisatie, maar het meest in de mensen zelf.
Vanaf nu doen we het samen.
Zij zijn goud
We ontmoeten veel mensen die hun vertrouwen verloren in de ander en in zichzelf.
We willen als Goud de brug zijn naar buiten. We gaan dan wel samen om te ontdekken dat zij ook goud kunnen zijn. Er
zijn zoveel mensen bereid om mee te denken en mee te doen en een stap extra te zetten. Op het moment dat je kunt
zeggen ‘zij zijn goud’ ben je klaar om stappen te zetten samen met anderen en breekt je wereld verder open.
Rotterdam van goud
Rotterdam is een wereldstad met veel en heel verschillende inwoners. Een stad die er van opknapt als zoveel mogelijk
mensen mee gaan doen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we elkaar nodig. Onze partners, werkgevers, kerken,
moskeeën, de overheid, hulpverleners, de wijkagent, de huisarts, scholen, de woningcorporatie, winkeliers en ga zo
maar door. Alleen samen kan het slagen.
Om iemand mee te laten doen zul je ruimte moeten maken. Hoeveel ruimte zijn we bereid om te maken? Gesprek is
een van de sleutels. In een Rotterdam van Goud zijn we bereid om aandachtig naar de ander te luisteren en om allebei
een stap te zetten.
Een van de redenen dat we zo hard werken aan ons netwerk is omdat we er van overtuigd zijn dat we mensen daardoor
beter kunnen ondersteunen. Wij kunnen de schakel zijn die binnen bereik brengt wat voorheen onbereikbaar was.
In een stad met sterk een netwerk van betrokken mensen die elkaar aankijken en waar diversiteit gevierd wordt krijgen
vooroordelen maar weinig kans. Wie wél een kans krijgen zijn de mensen die mee willen doen.
Zo bouwen we samen aan een Rotterdam van goud.

Naar inhoudsopgave

Moeder:
“Er is veel veranderd. We komen bijvoorbeeld veel vaker
buiten, op plaatsen waar we niet kwamen. Ik ben
zelfstandiger geworden, heb meer zelfvertrouwen gekregen.
Ik heb meer mensen leren kennen. Nu denk ik bij nieuwe
dingen: Ik kan het proberen. Eerder dacht ik: dat kan ik niet.”

3. PROJECTEN

Goud van Noord wil dicht bij mensen staan en met aandacht kijken en luisteren. We willen dáár zijn waar de gaten vallen en naast mensen
staan.
Zo is onze waaier aan projecten gegroeid rond de mensen die we leerden kennen in de Huiskamer en rond de gezinnen (Helden) in ons
gezinsproject. Hun verhalen zijn de basis onder ons werk en huidige aanbod. Projecten die nauw aan elkaar verwant zijn voegen we samen.
Zo willen we het aanbod voor kinderen bundelen en uitbreiden tot Goud @fter school en activiteiten rond taal in Woordenschat XL.

PROJECTEN

Tegelijk blijven we ons inzetten vanuit een houding van presentie (jij bent goud) en willen we mensen de mogelijkheid geven om aan te
sluiten op ons netwerk (wij zijn goud).
Belangrijk om te weten is dat gezinnen als geheel bij ons terecht kunnen. We kijken naar het gezin als geheel en willen werken aan hun
mogelijkheden nu en op de langere termijn. Het is voor veel ouders onmogelijk om oppas te regelen. Aanbod voor tieners ontbreekt nog. We
verwachten dat er een groep zal ontstaan vanuit de groep kinderen die we nu al ontmoeten.

We ontmoeten nooit iemand die er van droomde op een dag te kunnen zeggen eenzaam te zijn en minder te besteden te hebben dan nodig.
Meedoen is heel complex wanneer het je ontbreekt aan middelen. Je netwerk brokkelt af als je niet mee kunt komen in het uitgavepatroon
van je vrienden, familie en bekenden en het is moeilijk om een netwerk op te bouwen als je geen contributie kunt betalen.
We ontmoeten wel mensen die op zoek zijn naar anderen om mee op te trekken. Mensen met dromen en idealen. Mensen met vaak heel
realistische doelen. We willen samen met hen bekijken hoe we hun mogelijkheden in kunnen zetten om (opnieuw) mee te doen. Daar zijn al
onze projecten op gericht.
Op de volgende pagina’s is te zien dat we de komende jaren nog meer in willen zetten op onze brugfunctie in de wijk en in de stad. Er is meer
aanbod te vinden onder de horizontale as (Zij zijn goud / Rotterdam van goud). Dat betekent meer focus op het leggen van nieuwe
verbindingen in Rotterdam.

We willen mensen meer en meer zelf aan het woord laten om hun verhaal te doen. Wie kan dat beter dan zij zelf? Social art biedt
mogelijkheden om heel verschillende mensen te verbinden en van rol te laten wisselen.
Zo werken we ook aan een verandering in de samenleving. Die is broodnodig want het heeft ons allemaal iets te zeggen dat het voor zo veel
Rotterdammers zo moeilijk is om mee te doen.

Meer lezen over onze projecten kan door hier te klikken.

Naar inhoudsopgave

Maatje:
“Belangrijk is hoop geven en zelfvertrouwen. Laten zien dat er wél
mensen zijn die terug blijven komen, die een lange adem hebben.”

4. ORGANISATIE

Er is in de afgelopen jaren veel werk verzet en dat heeft Goud gevormd tot wat het nu is. Goud is van ons allemaal.
Bij ons doet iedereen mee en dat maakt een verschil.
Snelle ontwikkelingen vragen ook om herbezinning en een plan om de organisatie te verduurzamen en waar nodig te
investeren in professionalisering.

ORGANISATIE
Ontwikkeling in de komende 5 jaar

Er is een palet aan projecten dat aansluit op de vragen die leven bij de mensen in de wijk. We merken dat de
projectfinanciering zijn tol eist. Het brengt onrust en vraagt veel tijd. Een vorm van financiering die ons de mogelijkheid
geeft om onze organisatie te versterken en de rust dat we bouwen en schaven aan projecten die vooruit kunnen zal ons
niet achterover laten leunen, maar juist motiveren. De plannen voor 2023-2027 liggen al klaar.
We willen het evenwicht in onze financiering in de komende jaren herverdelen. Op dit moment komt het overgrote
deel van onze inkomsten uit de bijdrage van de diaconie, fondsenwerving en subsidie. We willen werken aan een
achterban van donateurs (vrienden van Goud), een ring van kerken aan ons verbinden, aan de slag met Maakgoud en
bekijken hoe we bedrijven kunnen prikkelen om te gaan beleggen in Goud. Het rendement is dan uiteraard voor de
wijk.
Werken aan onze naamsbekendheid en branding is ook een belangrijk doel voor de komende jaren. Goud van Noord is
zeker geen onbekende in de stad, maar ook nog lang geen begrip. Dit alles vraagt om een stevige
communicatiestrategie en om een investering in onze uitingen.
Het Oude Noorden is de wijk waar we op focussen en waar we geworteld zijn. Om goed samen te kunnen werken en
om ook fysiek aanwezig te kunnen zijn is het werken in de wijk van grote meerwaarde.
Als Goud hebben we inmiddels kennis en ervaring opgedaan. We hebben veel geleerd van anderen en willen die kennis
delen. Dat kan op allerlei manieren: met partners, met kerken, met beleidsmakers binnen het onderwijs. Onze kennis
en ervaring is niet iets om zuinig op te zijn, daar willen we anderen in laten delen.
We willen een Maakgoud academie opbouwen met een intern trainingsprogramma voor onze vrijwilligers. Daarnaast
zullen we werken aan een aanbod van training, inspiratie, begeleiding en advies dat we andere organisaties kunnen
bieden.
Voor 2022 is de fondsenwerving al gestart en nemen we een voorzichtige aanloop richting de doelen voor de komende
jaren. Voor 2023 -2027 hopen we op financiering voor ons totaalaanbod. Het zou een investering zijn in alles waar
Goud voor staat. Het zou voor zoveel mensen betekenen dat ze (opnieuw) mee kunnen gaan doen.
Naar inhoudsopgave

Bij Goud is ieders bijdrage van waarde en iedereen doet mee. Dat vind je terug in een cultuur waarin de relatie centraal
staat.
Waar betaalde medewerkers soms terughoudend waren in het vragen van deelnemers of vrijwilligers om iets te doen
weten we nu hoe fijn zij het vinden om gevraagd te worden en hun bijdrage te leveren.

ORGANISATIE

Omgekeerd is er ook een grote betrokkenheid van het medewerkers, zien we studenten als mensen met een frisse blik
en ideeën, zetten we ZZP-ers in wanneer zij iets beter kunnen dan wij en draagt het bestuur verantwoordelijkheid
zonder dingen af te dwingen.

Menskracht – teamwork

Om elkaar aan te kunnen vullen is vertrouwen nodig in combinatie met heldere afspraken. Helderheid maakt het
mogelijk om elkaar te stimuleren en feedback te geven. Zo weten we wie er waarvoor verantwoordelijk is en wanneer je
aan de bel trekt.

Bestuur

Betaalde
krachten

Deelnemers

Vrijwilligers

ZZP-ers

Studenten

Deze heldere afspraken zijn opgenomen in het reglement Zakelijk Leider, in ons vrijwilligersbeleid, in de
vrijwilligersovereenkomst, in de geldende cao, in onze beleidsdocumenten, onze uitgewerkte projectplannen en dan zijn
er ook nog de aanvullende werkafspraken voor betaalde medewerkers.
We willen in de komende jaren inzetten op het evalueren van het functiehuis en op goed werkgeverschap. We werken
aan heldere profielen en een salariëring passend bij onze overtuiging dat ieders bijdrage van waarde is. Dit geldt ook
voor ons vrijwilligersbeleid.
De inzet van alle betrokkenen is van grote waarde. Tijdens de jaarlijkse Gouden Avond komt iedereen bij elkaar. Deze
avond staat in het teken van waardering en ontmoeting.
Voor details per groep klik op de button links om naar de bijbehorende bijlage te gaan.
Naar inhoudsopgave

Organisatiegroei is geen doel op zich voor Goud van Noord, maar een resultaat van de toename van bezoekers,
nieuwe hulpvragen, nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden, vragen en ideeën verwachten we dat ook de komende
jaren verdere uitbreiding van het team noodzakelijk zal zijn om aan te blijven sluiten op wat nodig is in de wijk.

ORGANISATIE

Hierbij verwachten we ook dat we taken en verantwoordelijkheden binnen het team op een andere manier moeten
worden verdeeld. Alleen zo kunnen we een stevige organisatie bouwen en garanderen dat iedere rol optimaal ingezet
kan worden.

Menskracht verantwoordelijkheden

De rol van zakelijk leider zal zich verder ontwikkelen. Er is ruimte nodig voor meer focus op het gebied van
projectontwikkeling, externe contacten, het stellen van (strategische) doelen, monitoren van voortgang,
communicatie en het delen van kennis en het aansturen van de organisatie op hoofdlijnen.
De meer operationele en dagelijkse coördinatie en rapportage op projectniveau zal steeds meer worden gedaan door
projectcoördinatoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt zijn voor hun collega’s binnen hun projecten en activiteiten. De
zakelijk leider zal de direct leidinggevende blijven van alle medewerkers. Hiermee blijven wij een verbonden en
wendbare organisatie.
Het organigram van de huidige organisatie en het organogram waarnaar de organisatie toe zal groeien in de komende
jaren zijn opgenomen als bijlage. We verwachten dat we in de komend jaren ca. 6 fte nodig zullen hebben om ons
werk te kunnen doen.

Lerende organisatie
We willen ons werk goed doen en zijn niet bang om het anders te doen als dat beter is.
Dit zoeken doen we samen met de mensen voor wie we het doen. Dat gebeurt grotendeels informeel in het
gesprek. De meeste deelnemers voelen zich niet thuis in een vergadersetting of panel.

ORGANISATIE
Monitoring

Agile werken past bij Goud. We beginnen voorzichtig met bouwen, kneden en boetseren tot er iets staat waar we
trots op zijn. Dat is geen eindpunt, maar eerder het vertrekpunt om weer verder te luisteren en te leren met en van
elkaar.
We begeven ons niet op de hoofdroute, maar vinden nieuwe paden. Dat betekent zoeken, risico’s nemen,
voortdurende reflectie en een groot lerend vermogen van ieder die meedoet.
We leren graag en snel, maar houden niet van vaag. Daarom is transparantie belangrijk en zijn in iedere rapportage
leerpunten te vinden verbonden aan acties. We zetten onze ervaring en intuïtie in, maar leggen ook veel vast. Vaag
past zeker niet bij Goud.
Manieren waarop we registreren, monitoren en reflecteren:
▪
Intervisie team
▪
Evaluaties met vrijwilligers
▪
Logboek per project / activiteit
▪
Kwartaalevaluaties per project / activiteit waar altijd learnings en acties uit komen
▪
Logboeken of ontwikkelingsplan/doel van deelnemers

Rapportages waarin zichtbaar wordt hoe we onze doelen realiseerden en waar onze leerpunten zitten
Meten:

De participatieladder van Goud biedt inzicht in de plek waar iemand zich nu bevindt wat de doelen zijn en in
de beweging die iemand maakt.
▪
We willen in 2023 gaan werken met een registratiesysteem (CRS) waarin we zowel de gegevens als de doelen
en ontwikkelingen zichtbaar kunnen maken. Dit zou veel tijd moeten besparen in het ordenen en inzichtelijk
maken van de resultaten voor derden.
▪
We willen investeren in het meten van onze impact
Naar inhoudsopgave

Naar inhoudsopgave

Goud is een informele organisatie die professioneel werkt. We staan dichtbij mensen en maken
onderdeel uit van de wijk. We willen goed vindbaar zijn en laten zien hoe kleurrijk de mensen en
ons werk zijn.
In onze werkwijze staat de relatie centraal en dat zie je terug in onze communicatie. We schrijven graag zoals
We spreken. We communiceren bij voorkeur informeel en persoonlijk en dat kan wat ons betreft van f2f tot en met
de wijde wereld van het web. Afhankelijk van de groep om wie het gaat en hun voorkeur kiezen we een mix van uitingen.

ORGANISATIE

We willen dat Goud meer en meer een begrip wordt in de wijk en in de stad. Doel is dat mensen ons weten te vinden, weten
waar we voor staan en natuurlijk dat er mee mensen mee gaan doen.

Communicatie

Belangrijke principes in onze communicatie:
▪
We werken aan de beeldvorming door mensen in hun kracht te laten zien
▪
Mensen van Goud kunnen zonder bezwaar alles lezen wat we schrijven
In de bijlage is gedetailleerder te zien hoe we willen investeren de relatie met de verschillende groepen stakeholders.
We onderscheiden:
▪
Mensen van Goud (wij zijn goud)
▪
Partners
▪
Financiers
Naast deze investering willen we werken aan:
▪
Jij bent goud-lijn: Valt onder Maakgoud en draagt een boodschap in zich, levert werk op en betekent ook zichtbaarheid
▪
Jij bent goud-award: wordt jaarlijks uitgereikt in november tijdens onze Gouden avond aan iemand die een waardevolle
bijdrage levert aan onze missie.
▪
Maakgoud academie – we willen onze kennis delen en werken op deze manier ook aan het verwezenlijken van onze
missie en naamsbekendheid.
▪
Acties van Goud – we willen een goede buur zijn en bijdragen aan een goede en veilige woonomgeving. Zo geven we
onze doelen handen en voeten op straat en zijn we vaker zichtbaar.
▪
Meer videomateriaal om zichtbaar te maken wat we doen en waar we voor gaan.
Naar inhoudsopgave

Ons pand aan de Zwaanshals waar de gouden vlaggen uithangen is een vertrouwde plek in de wijk. Hier was
tientallen jaren een wijkpastoraat gevestigd en op die oude wortels hebben wij iets nieuws gebouwd.

ORGANISATIE

Het pand is huiselijk en dat is belangrijk voor ons werk. Wij zijn geen inloop, wij hebben een Huiskamer. Het
gevoel van thuis komen en er bij horen wordt versterkt door (de inrichting van) dit pand dat we huren van de
diaconie van Rotterdam Centrum.

Huisvesting

Het pand wordt goed gebruikt van de begane grond tot en met de zolderverdieping.
Daar naast huren we de Weerhaan. Een zaal verderop in het Oude Noorden. Er is voldoende ruimte en dat is
zeker in de periode waarin de 1,5 m het credo is fijn om onze activiteiten met groepen doorgang te laten vinden.
Tegelijk werken we het liefst op de plek waar we de hele week te vinden zijn.
We realiseren ons terdege dat ons huidige pand op termijn onvoldoende ruimte biedt en daarom kijken we actief
om ons heen of er een geschikte plek is om uit te kunnen breiden.

Onze voorkeur gaat op dit moment uit naar een tweede pand aan de Zwaanshals. Wanneer dit niet mogelijk is
gaan we op zoek naar een pand dat past bij onze manier van werken. Sfeer, voldoende ruimte, functionaliteit,
zichtbaarheid, laagdrempeligheid staan op onze checklist. We blijven uiteraard in het Oude Noorden.
We houden onze oren en ogen open en hebben er vertrouwen in dat het ons zal lukken om een geschikte manier
te vinden om plaats te bieden aan de mensen in de wijk die met ons mee willen doen.

Naar inhoudsopgave

In het gebiedsplan van de gemeente wordt terecht geschreven dat ‘In de afgelopen jaren een
cultuur van samenwerken is ontstaan tussen gemeente, corporaties, professionals, ondernemers
en actieve bewoners, met goede resultaten op allerlei vlakken.’*

ORGANISATIE
Partners

Dit is een prachtige periode om werkzaam te zijn in het Oude Noorden. Er wordt inspanning
geleverd om bedrijven, scholen, organisaties, stichtingen, welzijnsaanbieders, zorgaanbieders,
politie en gemeente te verbinden om tot samenwerking te komen. Als we de verhalen mogen
geloven blinkt het Oude Noorden uit als het gaat om samenwerking. We prijzen ons gelukkig dat
we hier deel van uit mogen maken.
Inmiddels zijn er ook meer Rotterdam-brede contacten ontstaan. Het is indrukwekkend wat er
allemaal gebeurt. Soms raken we even ontmoedigd als we zien hoeveel organisaties we nog niet
(van dichtbij) kennen, maar meestal prikkelt het onze nieuwsgierigheid en plannen we met plezier
een volgende kennismaking.
Mensen doen hun werk vanuit de overtuiging dat het allemaal draait om de mensen in de wijk en
dat is een solide basis voor samenwerking. We zetten ons als stichting in om breed samen te
werken. We willen met een open houding kijken hoe anderen in het leven staan en de dingen
aanpakken en zoeken naar waar wij van toegevoegde kunnen waarde zijn.
Het reikt te ver om ze hier allemaal te noemen, maar we bieden een overzicht in ons laatste
jaarverslag. Dit is ongetwijfeld ook alweer achterhaald is door de contacten die we in de afgelopen
periode opdeden.
*https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord/Gebiedsplan-Noord-2017-2018_.pdf

Naar inhoudsopgave

Gezinswerker:

“Hij vertelde dat de tweede afspraak met hun maatje staat. In
zijn ogen zag ik minder zorgen en meer hoop dan eerst.
Het is de hoop van iemand die weet dat je er niet langer alleen
voor staat, maar een maatje hebt.”

5. FINANCIEEL
€

We zeiden het al: Meebouwen kan op heel veel verschillende manieren. Er kan niemand gemist worden
en dat geldt zeker ook voor onze financiers.
Als eerste is er de diaconie van Rotterdam Centrum als onze opdrachtgever en financier en hun investering wordt vermenigvuldigd
door de fondsen die bereid zijn ons werk te dragen.
Dan is er de subsidie vanuit de Gemeente Rotterdam. We zijn blij dat de waardering voor de manier waarop we meebouwen aan
Rotterdam ook gewaardeerd met financiering.

FINANCIEEL

Het aantal donateurs nam toe in 2021 en we hopen in de komende jaren een grotere groep ‘vrienden van Goud’ aan ons te
verbinden omdat ons werk op deze manier door de samenleving zelf gedragen wordt.
Dan zijn er de kerken die ons werk mogelijk maken via de opbrengst van hun collectes.

Iets dat niet terug komt in onze boekhouding, maar van grote waarde is is de inzet van alle vrijwilligers op heel veel terreinen. Er is
ook een aantal ZZP-ers die hun expertise inzetten voor Goud en ons daarmee onbetaalbare mogelijkheden boden.
We kunnen onmogelijk zonder de investering die anderen bereid zijn te doen in ons werk. Tegelijk zien we het als een kans om te
zoeken naar manieren om eigen inkomsten te genereren. We zijn er van overtuigd dat het gezond is voor de organisatie om
ondernemend te zijn en het biedt volop mogelijkheden voor mensen van Goud om aan de slag te gaan.
In de komende jaren zal onze begroting groeien doordat we in willen zetten op versterking en verduurzaming van de organisatie en
omdat we nieuwe projecten willen starten en een aantal bestaande projecten willen verbreden.
Een gezond groeitempo is van belang en we willen ook oog houden voor een goed evenwicht inkomsten. Op termijn zouden we
minder afhankelijk willen worden van fondsen en dus een groter aandeel willen halen uit donaties en eigen inkomsten.

Om die slag te kunnen maken zijn we in gesprek over mogelijkheden voor programmafinanciering. We hopen een aantal partijen te
vinden die bereid zijn om samen met ons te werken aan de toekomst om er zo voor te kunnen zorgen dat we er zijn en blijven voor
de mensen hier in de wijk.

€

Mensen met verhalen, dromen en doelen.
De financiële onderbouwing van dit meerjarenplan is opgenomen in een apart document.
Naar inhoudsopgave

DANK VOOR UW AANDACHT
Wanneer u de uitgebreide versie wilt ontvangen of nog vragen , opmerkingen of suggesties heeft neem contact op met:
Gerlinda Robbertsen
M: 06-13065694
E: gerlinda@goudvannoord.nl

Goud van Noord
Zwaanshals 287
3035 KH Rotterdam
T: 010-4678600
Naar inhoudsopgave

6. BIJLAGEN I

Ze is nu nog geen jaar in Nederland, maar vast besloten om er het beste
van te maken. Ze liet haar klas achter voor de man waarmee te getrouwd
is. Ze volgt taallessen en is op zoek naar een betaalde baan. Ze wil
meedoen.

VERHAAL VAN GOUD:

Als ze hoort dat haar man van haar wil scheiden slaat de paniek toe. Ze
kan niet terug naar haar dorp want haar eer is aangetast en ze mag hier
mogelijk niet langer blijven.
Een van onze gezinswerkers ging met haar mee naar de huisarts. Ze kreeg
een recept mee, maar kon het niet lezen en wist ook de apotheek niet te
vinden. Het laat zien hoe complex het leven is als je de taal en de weg niet
kent.
De situatie liep verder uit de hand. Verbaal geweld zorgde ervoor dat ze
niet langer thuis kon blijven wonen. Onze gezinswerker zocht in
samenwerking met de huisarts een veilige plek voor haar om op adem te
komen. Ze zullen haar daar verder helpen.
Intussen houden wij een vinger aan de pols.

Naar inhoudsopgave

VERHAAL VAN GOUD:

Ze is sinds een aantal jaren vrijwilliger in de Huiskamer. Vorig jaar meldde
ze zich aan voor taallessen. Keer op keer kwam ze niet opdagen. Het was
vrijwel onmogelijk om haar te bereiken.

Toen ze hoorde over Woordenschat op donderdagochtend was ze direct
geïnteresseerd. Ze blijkt niet te kunnen lezen en schrijven.

Naar inhoudsopgave

Eerst vroeg hij om een koelkast, toen om een gasfornuis waarop onze
buurtpastor besloot een kijkje te gaan nemen.

VERHAAL VAN GOUD:

Wat bleek? Na de brand had hij weliswaar weer woonruimte, maar geen
mogelijkheden om de ruimten in te richten.
Een matrasje op de grond, een paar tassen met spullen en een pan die hij
cadeau gekregen had was alles wat hij bezat.
We schakelden het wijkteam in. Zij helpen hem om van zijn huis weer een
thuis te maken.

Naar inhoudsopgave

Kids van Goud, van volwassen naar kind.

VERHAAL VAN GOUD:

S is als eerst bij de club en zit gezellig een praatje te maken met de juf. Dan horen we een
groepje kinderen binnenkomen. S draait zich meteen om en holt naar de kinderen die net
binnenkomen "hey, komen jullie mee voetballen?!" roept S. Hij kijkt mij aan en vraagt. "Juf
mogen we even tafelvoetballen?!". Ik knik en weg zijn ze. Ik hoor ze lachen en gieren op de
gang.
Eén van de ouders van Kids van Goud geeft aan dat S op de club heeft gezet omdat hij thuis
vooral omringd wordt door volwassenen. Ze merkt vooral aan zijn manier van doen dat S niet
op hetzelfde niveau communiceert als zijn leeftijdsgenootjes. Tijdens Kids van Goud valt het
de jeugdwerker op dat S met de groep mee wil doen, maar niet altijd weet hoe. Zijn houding
is open naar de kinderen, maar zijn manier van praten wordt niet altijd begrepen door de
kinderen. Dan trekt S. zich een tijdje terug uit de groep om het later nog een keer te proberen.
Tijdens Kids van Goud leert S op een speelse manier andere vormen van contact maken met
kinderen. Een voorbeeld: In plaats van plagen, kun je ook vragen of je mee mag doen.
Tijdens de laatste club is S niet langer op de achtergrond aan het wachten op een kans om
mee te doen met de groep. Hij komt binnen, vraagt wat kinderen of ze willen tafelvoetballen,
en dan spelen ze heerlijk samen tot het tijd is om fruit te eten. Ook tijdens de activiteit trekt S
op met andere kinderen en verwoord steeds beter wat hij écht wil van een ander.

Jeugdwerker: “Wat ik hieruit haal is dat S tijdens Kids van Goud wellicht afstand kan doen van
zijn volwassen gedrag en meer contact kan maken met het kind in hem.”

6. BIJLAGEN II

PROJECTEN T/M 2022

Huiskamer

Klik op de button om naar de projectomschrijving te gaan.

Jij bent goud

Wij zijn goud

WoordenSchat

Goud op
Zondag
Kids van
Goud

V-Power
Bibliotheek

Huiswerkhelden

HvON

Smeltkroes

Rotterdam van goud

Zij zijn goud
Naar inhoudsopgave

PROJECTEN 2023-2027
Klik op de button om naar de projectomschrijving te gaan.
Huiskamer

Jij bent goud

Wij zijn goud

Goud
@fter school

HvhON
V-Power

MaakGoud

Goud
Conn@ct

WoordenSchat XL

Smeltkroes

Rotterdam van goud

Zij zijn goud
Naar inhoudsopgave

HUISKAMER IN VOGELVLUCHT
Huiskamer

Omschrijving

lftd

Bereik

Part. Ladder

t/m 2022

We willen van ma t/m vrijdag een plek bieden aan de Zwaanshals waar
mensen van 0-99 jaar binnen kunnen komen lopen met heel verschillende
beweegredenen. Hier vindt ontmoeting plaats, wordt gedeeld en
meegebouwd. Onze Huiskamer is van iedereen

0-99

150 – 200 bezoekers per week. Ook op jaarbasis bereiken we 150200 unieke bezoekers. Belangrijk om op te merken is dat er sprake
is van doorstroom. Ongeveer de helft van de mensen komt een
periode en vindt dan andere dagbesteding o.a. (vrijwilligers)werk.

1-6

2023-2027

De Huiskamer is de hele week geopend en wordt gerund door een team van
vrijwilligers en betaalde medewerkers. Je kunt er terecht voor koffie, thee,
lunch, de krant, vers fruit en ontmoeting. We bieden m.n. in de middagen een
divers aanbod aan laagdrempelige activiteiten. Er zal extra aandacht zijn voor
het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van passende activiteiten in klein
verband.

0-99

Zie omschrijving 2022. We verwachten in de komende jaren 200250 bezoekers per week te kunnen ontvangen. Er van uitgaande
dat de helft doorstroomt gaat het om ca. 600 unieke bezoekers
over de periode van 4 jaar.

1-6

Huiskamer
Huiskamer tm 2022

Rotterdam van
goud

jij bent goud
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8
6
4
2
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Huiskamer 2023-2027

wij zijn goud

zij zijn goud
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(4)KIDS -> @FTERSCHOOL IN VOGELVLUCHT
(4)Kids van Goud
/ @fter school

Omschrijving

lftd

Bereik

Part. Ladder

2021

Onze 2 wekelijkse clubs vormen het hart van ons kinderwerk. We willen de
horizon van kinderen in de wijk verbreden door spel, ontdekken, uitdaging,
en rolfiguren.

4-12

150 kinderen (incl. pleinfeesten en Goudweek)

1-3

2022-2023

4Kids van Goud (2022-2023) besteedt bewust meer aandacht aan taal,
sociale vaardigheden en het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Vanaf
2023/4 willen we kinderen een breed naschools aanbod bieden waar club,
huiswerkbegeleiding en onze Huiskamer een plek krijgen
Kinderclubs (2x), voorleesactiviteiten (2x), wijkactiviteiten

4-12

170 kinderen

1-3

2024-2027

Vanaf 2024 zal er ook in de Huiskamer ruimte zijn voor een naschools
programma. Breed naschools aanbod voor 200 basisschoolkinderen (die
wonen in het Oude Noorden en opgroeien in armoede) dat gericht is op hun
(sociale)ontwikkeling. We bouwen voort op 4Kids van Goud (2022-2023)

4-12

200 kinderen

1-3

4Kids van Goud - Goud @fter school
Kids van Goud t/m 2021

Kids van Goud 2022-2023

Goud @after school 2024-2027
jij bent goud
10
5
Rotterdam van goud

0

wij zijn goud

zij zijn goud
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WOORDENSCHAT IN VOGELVLUCHT
Woordenschat
(XL)

Omschrijving

Lftd

Bereik

Part. Ladder

2022

Ouders en kinderen vergroten hun taalvaardigheid op een laagdrempelige
en speelse manier en weten ook het formele aanbod te vinden

Gezin

We bereiken jaarlijks 20-30 ouders en 150 kinderen.

2-3

2023-2027

Informeel en breed taalaanbod voor ouder(s) en kind(ere)n in het Oude
Noorden om hun taalvaardigheid te verbeteren en daarmee hun
zelfredzaamheid en kansen te vergroten integreren in V-Power (moeders)
en 4Kids van Goud / bibliotheek / Goud @fter school.

Gezin

Woordenschat integreren in V-Power en Goud@fter school zodat.
we zoveel mogelijk ouders en kinderen kunnen bereiken en er
voldoende menskracht vanuit het team beschikbaar is.

Woordenschat

Rotterdam van
goud

jij bent goud
8
6
4
2
0

wij zijn goud

zij zijn goud
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HVON IN VOGELVLUCHT
HvON

Omschrijving

lftd

Bereik

Part. Ladder

HvON_family
(2022-2023)

Gezinnen werken samen met hun maatje aan een persoonlijk doel en zetten
stappen op het gebied van taal, netwerk, financiën en/of werk & opleiding.
Zo werken zij aan een netwerk, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en aan
kansen op een duurzamere verbetering van hun situatie in de toekomst.
We bieden een gezin voor in ieder geval een jaar een maatje en een
programma waarin de gezinnen ook elkaar ontmoeten .
Het programma is opgebouwd uit workshops, maaltijden en uitjes en vindt
om de week plaats.

Gezin

20 gezinnen per jaar

1-6

HvON_Family
(2024-2027)

Zie 2022-2023

Gezin

25 gezinnen per jaar

1-6

2024-2027

We starten een pilot om het ook voor deelnemers (18-50 jaar)zonder
kinderen mogelijk te maken deel te nemen aan dit maatjesproject. We
bekijken of dat gaat binnen de kaders van HvhON_family of dat er een
zelfstandig project naast moet staan.

18-50

5-10 Helden per jaar

1-6

HvhON
HvON tm 2022

Rotterdam van
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wij zijn goud

zij zijn goud
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V-POWER IN VOGELVLUCHT
V-Power

Omschrijving

Leeftijd

Bereik

Part. Ladder bereik

Tm 2022

We willen met vrouwen (20-65 jaar) zonder baan en een
ontoereikend netwerk werken aan netwerk, empowerment en
participatie.
We verwachten dat de groep uit kan groeien tot 80 vrouwen in 2022

20-65

Netwerk van 80 vrouwen

1-6

2023

Er is wekelijks op dinsdagmorgen de mogelijkheid om binnen te
lopen voor ontmoeting en activiteiten.
Vrouwen kunnen ook kiezen voor een traject met een coach en / of
een buddy om te werken aan hun persoonlijke doel(en). Ook taalles
volgen behoort tot de mogelijkheden In principe is iedere deelnemer
ook vrijwilliger. Onze gezinswerker is de continue factor en borgt het
proces.

20-65

Netwerk van 100 vrouwen

1-6

2024-2027

Doelstellingen en werkwijze blijven grotendeels gelijk, wél meer
inzet op activiteiten buiten Goud om ook fysiek de grenzen van de
vrouwen te verleggen.

20-65

Netwerk van 120-150 vrouwen

1-6

V-Power
V-Power tm 2022

V-Power 2023-2027

jij bent goud
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5
Rotterdam van
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DIV PROJECTEN IN VOGELVLUCHT
Goud
Conn@ct

Omschrijving

Lftd

Bereik

Part. Ladder

2022-2027

Samen met een team van vrijwilligers bieden we spreekuren, pakken
we (nood)hulpvragen op en verwijzen we adequaat en warm door.

0-99

Steekproef in 2021 duidt op iig 300 hulpvragen per jaar. We
verwachten een groei naar 500 hulpvragen gedurende de
komende jaren. Wellicht is het passend om Conn@ct
onderdeel te laten zijn van de Huiskamer.

2-6

Smeltkroes

Omschrijving

Leeftij
d

Bereik

Part. Ladder
bereik

2022

Pilot i.s.m. Rotterdams Wijktheater om heel verschillende
Rotterdammers met elkaar in verbinding te brengen.

Volwass
enen

Tijdens project & voorbereiding: 50 voorstelling: 500

2-4

2023-2027

Een programma waarin verschillende vormen van Social Art een plaats
krijgen brengen we ontmoeting teweeg en gesprek op gang tussen
Rotterdammers die elkaar anders niet tegengekomen zouden zijn.

Volwass
enen

Direct: 100
Indirect: 2000 +

2-4

Bibliotheek

Omschrijving

Lftd

Bereik

Part. Ladder

2022

Er is in samenwerking met de Bibliotheek van Rotterdam een kleine
bibliotheek gerealiseerd met 250 kinderboeken. Deze is zichtbaar aan de
Zwaanshals en open is van maandag t/m vrijdag.

2-12

20 kinderen

2-4

2023-2027

De bibliotheek krijgt een plek in het aanbod van Goud @fter school voor
kinderen van 4-12 jaar. Voorleesactiviteiten zijn een belangrijke
aanvulling op het aanbod van boeken.

2-12

50 kinderen

2-4
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