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INLEIDING

Stichting Noord Plus (hierna: SNP) gaat de vele activiteiten van de drie Marokkaanse
Zelforganisaties in de deelgemeente Noord op professionele wijze continueren. De afgelopen
jaren hebben de drie organisaties zich ontwikkeld tot centra waarin veel activiteiten zijn
uitgevoerd. SNP bouwt voort op deze activiteitenaanbod voor vrouwen, mannen, jongeren en
ouderen. SNP gaat zich richten in de eerste instantie op alle inwoners in de deelgemeente
Noord. SNP zal voorlopig gehuisvest worden aan de Zomerhofstraat 7 totdat er een
geschiktere ruimte gevonden wordt.
Een terugblik op de afgelopen jaren laat zien dat de 3 organisaties voor veel vrouwen en
mannen veilige plekken zijn geworden, waar zij op laagdrempelige wijze de mogelijkheid
krijgen zich te ontwikkelen. Zo is er bijvoorbeeld met behulp van het Oranjefonds bij SAJ een
computercentrum gerealiseerd, waar regelmatig cursussen worden aangebonden en bezoekers
van gebruik maken. Hiernaast wordt continue Nederlandse les gegeven door vrijwilligers
(onder andere door medewerkers van Shell Cares) en vinden er regelmatig
voorlichtingsbijeenkomsten plaats, die georganiseerd worden door samenwerkingspartners als
Scala, Radar en Roteb e.d. Organisaties als Kaleos en Ooverbruggen hebben in samenwerking
met de drie organisaties veel inburgeringcursussen verzorgd.
Naast de vormende waarde van de activiteiten, vindt SNP het belangrijk om de bezoekers een
veilige plek buitenshuis te bieden, waar zij zich kunnen ontspannen en even bij kunnen
praten. Aan dit laatste punt hecht SNP veel waarde, omdat voor veel bezoekers het leven niet
al te gemakkelijk is. Zo is een groot deel van de bezoekers werkloos, hebben zij weinig geld
te besteden, beheersen zij de Nederlandse taal niet of slecht en zijn er in sommige gevallen
moeilijkheden met de opvoeding van kinderen. Door deze open laagdrempelige inloopfunctie
te vervullen, wil de SNP een groep vrouwen en mannen blijven bereiken die anders in het
zogenaamde isolement terecht dreigen te komen. Deze groep bezoekers zal worden
gestimuleerd om te participeren aan vormende activiteiten.
Voor 2010 wil SNP zich inzetten voor de bewoners van de deelgemeente Noord. In het
onderhavige werkplan kunt u lezen op welke wijze SNP in 2010 een aantal activiteiten denkt
te implementeren.
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Doelstellingen en doelgroepen

2.1

Doelstellingen SNP

Werkplan 2010

Stichting Noord Plus wil aan de volgende doelstellingen werken:
- Het stimuleren van emancipatie, integratie, burgerschap en participatie van de
inwoners van deelgemeente Noord op diverse terreinen;
- het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs en in het
bijzonder van de Marokkaanse ouders ;
- het verbeteren en bevorderen van de contacten tussen verschillende
bevolkingsgroepen in de lokale samenleving van de deelgemeente Noord;
- het stimuleren van talentontwikkeling bij de jeugd in de deelgemeente noord;
- het stimuleren en bevorderen van de emancipatie van de vrouwen en in het
bijzonder van vrouwen van Marokkaanse afkomst;
- Het tegengaan van isolement bij ouderen in de deelgemeente Noord.
SNP heeft de volgende doelstelling geformuleerd voor de werkzaamheden in 2010:
Middels het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig gevarieerd activiteitenaanbod een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de (sociaal-maatschappelijke en economische) positie
van de bewoners in Rotterdam Noord.
.
Hiertoe wordt een activiteitenaanbod ontwikkeld, waarbij het stimuleren van burgerschap en
ontwikkelen van sociaal talent van de bezoekers (mannen, vrouwen en jeugd) centraal staat én
waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen vaders, moeders en kinderen. In de visie
van SNP zijn de kernwaarden van burgerschap: verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid,
zelfredzaamheid, emancipatie en ontwikkeling.

2.2

Doelgroepen

In haar activiteiten gaat SNP zich richten op een ieder binnen de locale samenleving van de
deelgemeente Noord, die zorg nodig heeft . Omdat SNP van mening is dat het een
meerwaarde is om mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar
in contact te brengen, zal SNP zich in haar werkzaamheden niet beperken tot Rotterdammers
met een Marokkaanse achtergrond.

3

Speerpunten

In opdracht van deelgemeente Noord zal Stichting Noord Plus zich begeven op drie
speerpunten nl: talenontwikkeling, opvoedingsondersteuning en ouderen.

3.1

Talentontwikkeling

In deelgemeente Noord wonen veel kinderen en jongeren . Stichting Noord Plus gaat allerlei
activiteiten organiseren voor de jeugd op het gebied van educatie, sport en recreatie en kunst
en cultuur. Dit is nodig om de talentontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren op
allerlei gebieden.
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Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning kan begrepen worden als het op intentionele wijze steun bieden aan
ouders. Bij hun opdracht en taak als opvoeders en berust op de veronderstelling dat volgende
uitgangspunten voor elk gezin en elke gezinsvorm gelden:
- de erkenning van het belang van de gezinsopvoeding voor kinderen, volwassenen en
samenleving,
- de erkenning van de pedagogische verantwoordelijkheid, het verlangen en de bekwaamheid
van ouders om de relatie met hun kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven,
- de erkenning dat ouders bij het gewone opvoeden vragen en onzekerheden kunnen ervaren
en het recht hebben om indien nodig hiervoor steun te ontvangen,
- de erkenning van het recht van gezinnen op voortdurende aandacht van de samenleving
voor de realisatie van de randvoorwaarden voor opvoeding.
Stichting Noord Plus gaat door middel van allerlei activiteiten zoals voorlichting en
informatie over verschillende thema’s, begeleiding en training ondersteuning geven aan
ouders / verzorgers woonachtig in deelgemeente Noord.

3.3

Ouderen

Ook de vergrijzing onder de eerste generatie immigranten is al jaren gaande. We constateren
dat deze ouderen niet voldoende op de hoogte zijn van allerlei voorzieningen die voor hen
bedoeld zijn. SNP gaat in samenwerking met andere organisaties en instellingen in
deelgemeente Noord aandacht besteden aan deze groep ouderen.
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Activiteiten 2010

Per speerpunt vind u een aantal uitgewerkte activiteiten met de omschrijving en het doel van
de activiteit, de doelgroep, het bereik en de inzet van uren (kosten).

4.1

Talentontwikkeling Jeugd

SNP gaat door met het aanbieden van activiteiten aan kinderen, die een bijdrage leveren aan
de bevordering van sociale vaardigheden, emancipatie, identiteitsvorming. Ook gaat SNP de
participatie aan sociale en culturele activiteiten in de leefomgeving stimuleren. SNP gaat
hierbij intensief samenwerken met andere organisaties in de buurt die zich bezig houden met
de jeugd. Ouderbetrokkenheid creëren, het werven van ouders voor volwassenenactiviteiten
en het wegwerken van achterstanden op school spelen daarbij een steeds grotere rol. In 2010
zal hier sterk de nadruk op gelegd worden en het aanbod zal aanvullend zijn op met name het
aanbod van alle buurhuizen in de deelgemeente Noord die activiteiten organiseren voor de
jeugd. Hieronder een overzicht van de projecten/activiteiten voor de jeugd.

4.1.1. Project Tweede Thuis
Stichting Noord Plus gaat deel uitmaken van het Project Tweede Thuis. De projectgroep
bestaat uit uiteenlopende organisaties die een aanbod hebben op het gebied van kinderwerk in
Deelgemeente Noord, te weten Sportstimulering Noord, Stichting Korn (BSO), Welzijn
Noord, Bibliotheek Oude Noorden, het Kinderparadijs en het Klooster.
De samenwerkingspartners van Tweede Thuis organiseren gezamenlijk evenementen gericht
op kinderen in Deelgemeente Noord, vaak met een voortraject bij de individuele instellingen
(een reeks kinderactiviteiten met een gezamenlijk thema ter voorbereiding op een groter
evenement) en wisselen expertise en ervaringen uit op het gebied van kinderwerk, daarbij zo
goed mogelijk aansluitend op de methodiek van Communities that Care (CtC).
Er worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd, waar enkele honderden kinderen (en
hun ouders en verzorgers) op afkomen. De programmaleidster van Project Tweede Thuis is in
dienst van Stichting Kinderparadijs Meidoorn en heeft daar ook haar werkplek. Maandelijks
vindt er regelmatig overleg plaats tussen alle participerende organisaties en worden er
werkgroepen gevormd om de evenementen te organiseren. SNP gaat een bijdrage leveren aan
dit project op het gebied van organisatie, werving en voorlichting aan de ouders zolang dit
project nog bestaat. Onderstaand de omschrijving van de vijf activiteiten:
4.1.1. - 1

Internationaal Kinderfeest

Omschrijving activiteit:
Op woensdag 21 april 2010 wordt er in Rotterdam Noord het Internationaal
Kinderfeest gevierd. Het jaarlijkse Internationaal Kinderfeest zal plaatsvinden in Speeltuin het
Noorden. Er zullen multiculturele activiteiten georganiseerd voor kinderen worden door alle
deelnemende organisaties van Tweede Thuis.
Doel:
Educatieve en ontspannende dag voor kinderen waarop zij spelenderwijs kennis kunnen
maken met uiteenlopende culturen.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord
6
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Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Internationaal Kinderfeest, die voordraagt voor de organisatie en
uitvoering van het evenement. Werving van vrijwilligers en deelnemers (kinderen, ouders en
begeleiders).
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en faciliteren Speeltuin het Noorden.
4.1.1. - 2

Nationaal straatspeeldag

Omschrijving activiteit:
SNP doet mee aan de landelijke Straatspeeldag, in 2010 te houden op 2 juni. De straat wordt
deze dag van de kinderen en is bedoeld om veilig spelen onder de aandacht te brengen.
Straten worden afgesloten om te spelen en ook op pleinen zijn er verschillende activiteiten,
zoals sport- en spelactiviteiten, schminken en amusement, zo ook rondom de locatie van SNP
aan de Zomerhofstraat.
Doel:
In sommige wijken in Rotterdam is er weinig fysieke en veilige ruimte voor kinderen om
buiten te spelen. Doel van de Nationale straatspeeldag is kinderen een educatieve en
ontspannende dag bieden waarop zij zorgeloos op straat kunnen spelen, zonder dat zij zich
zorgen hoeven te maken om de gevaren van het verkeer en zo spelenderwijs kennis kunnen
maken met uiteenlopende culturen.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord, direct de kinderen woonachtig in de buurt
rondom de locatie van SNP aan de Zomerhofstraat.
Bijdrage SNP:
Werving en coördinatie van de straatspeeldag activiteiten rondom de locatie van SNP.
Bijdrage partners:
Ondersteuning vanuit projectgroep Tweede Thuis. Samenwerking met andere buurthuizen en
organisatie Opzoomermee.
4.1.1. - 3

De Noord-4-daagse

Omschrijving activiteit:
In de week van maandag 7 t/m 10 juni 2010 is er een avondvierdaagse in de deelgemeente
Rotterdam Noord. De (kinder) avondvierdaagse is vier avonden lang wandelen, zingen en
samen plezier maken. Iedere avond is er een andere route van 2,5 km of van 5 km. De laatste
avond is er een feestelijke intocht en ontvangen de kinderen een medaille voor hun prestatie.
Doel:
Ontdekken van mooie plekjes in de buurt, ontdekken hoe lekker en belangrijk bewegen is én
nieuwe kinderen leren kennen.
Doelgroep:
De avondvierdaagse is voor kinderen van de basisscholen (4 t/m 12 jaar). Ouders of
begeleiders kunnen meelopen om de kinderen te begeleiden.
7
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Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Noord-4-daagse, die zorg draagt voor de organisatie en uitvoering
van het evenement. Werving van vrijwilligers (o.a. verkeersbrigadiers) en deelnemers
(kinderen, ouders en begeleiders).
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het Noorden.
4.1.1. - 4

Kinderuitmarkt

Omschrijving activiteit:
Ieder jaar op een woensdag in de maand september vindt de Kinderuitmarkt plaats op het
Noordplein, dat in 2010 gehouden wordt op 15 september. Diverse organisaties laten zien wat
ze kinderen en hun ouders te bieden hebben komend schooljaar. De participerende Tweede
Thuis organisaties, sportverenigingen, diverse clubs en andere organisaties zullen hun
programma laten zien en informatie verstrekken. Er zijn optredens en veel leuke activiteiten
voor kinderen.
Doel:
Het doel van de Kinderuitmarkt is om kinderen en hun ouders op een ontspannende en
educatieve manier inzicht te geven in het activiteitenaanbod van diverse organisaties in
Rotterdam Noord.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord.
Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Kinderuitmarkt, die zorgdraagt voor de organisatie en uitvoering
van het evenement. Werving van vrijwilligers, deelnemende organisaties en kinderen met
ouders en begeleiders.
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het Noorden.
4.1.1. - 5

Midwinterfeest

Omschrijving activiteit:
In het verleden werd er een Sint Nicolaas intocht in de deelgemeente Noord georganiseerd, of
werd er vanuit project Tweede Huis een Sinterklaashuis gecreëerd in een pand aangeboden
door de deelgemeente. Dit jaar wordt er op 2 december een gezamenlijk door de organisatie
van Project Tweede Thuis een midwinterfeest georganiseerd, met het winterthema
gecombineerd met Sinterklaas.
Doel:
Het doel van het midwinterfeest is kinderen op een leuke, open en educatieve manier de
Sinterklaasviering aan te bieden.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord.
8
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Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Midwinterfeest, die zorgdraagt voor de organisatie en uitvoering
van het evenement. Werving van vrijwilligers en deelnemende kinderen, ouders en
begeleiders.
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het Noorden.
Bereik SNP 5 activiteiten:
80 deelnemers

4.1.2. Huiswerk & Studiebegeleiding
In 2006 is een projectgroep Huiswerkbegeleiding Noord van start gegaan, waar verschillende
zelforganisaties die huiswerkbegeleiding aanbieden worden ondersteund door SONOR
bijvoorbeeld in het aanbieden van studiematerialen. De 3 fuserende organisaties bieden sinds
een aantal jaar wekelijks begeleiding aan groepen kinderen bij het maken van het huiswerk.
SNP zal deze activiteiten continueren.
Ook is er in 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Zomerhofschool (het
voormalig Lodewijk Rogier College) over het gezamenlijk organiseren van studiebegeleiding
voor jongeren in het kader van de brede school. De jongeren komen tweewekelijks in de
locatie van SNP om hun huiswerk onder begeleiding te maken. De studievoortgang wordt gemonitord en de ouders worden -waar mogelijk- hierbij betrokken. SNP gaat deze
samenwerking continueren en in 2010 zal bekeken worden of er meer mogelijkheden zijn om
meer samen te werken in het kader van de brede school.
Omschrijving activiteit:
Op gezette tijden (2 tot 4 keer per week) worden leerlingen begeleid in het structureren, leren
en maken van huiswerk door vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast wordt bekeken hoe de
leerlingen hun huiswerk effectiever kunnen maken (werkmethodes).
Doel:
Basisschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs begeleiden met het maken
van huiswerk ter verbetering van de schoolresultaten en vergroten van het plezier op school.
Doelgroep:
Leerlingen van de basisschool en middelbare scholen in Rotterdam Noord
Bereik:
60 deelnemers; 40 leerlingen van de basisschool en 20 middelbare scholieren
Bijdrage SNP:
Werving en coördinatie van de cursus en zorgdragend voor begeleiding
Bijdrage partners:
Ondersteuning vanuit SONOR, in de vorm van bijv. studiematerialen. Vrijwilligers en
PABO studenten verzorgen de lessen.
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4.1.3. Overig activiteitenaanbod voor kinderen
Omschrijving activiteit:
SNP gaat in 2010 kinderactiviteiten bieden, maar op kleine schaal. Dit mede vanwege het
ruime aanbod in de Buurthuizen van Stichting Welzijn Noord (SWN). Samen met de
buurthuizen, weekendscholen (waar o.a. activiteiten georganiseerd worden op het gebied van
eigen taal en cultuur) en andere organisaties zal SNP regelmatig activiteiten organiseren op
het gebied van sport en recreatie en kunst en cultuur. Bijvoorbeeld het organiseren van
voetbaltoernooien, museumbezoek, dans,-, foto-, kook,- en theaterworkshops en cursussen.
Doel:
Kinderen een gevarieerd, sportief, cultureel en educatief aanbod aan activiteiten aanbieden om
zo kennis laten maken met en stimuleren voor sport, kunst en cultuur.
Doelgroep:
Kinderen tussen 4 en 12 jaar oud woonachtig in Rotterdam Noord.
Bereik:
60 deelnemers
Bijdrage SNP:
Werving en coördinatie van de activiteiten
Bijdrage partners:
Samenwerking met de buurthuizen, weekendscholen en andere organisaties

4.1.4. Sport en beweging
Omschrijving activiteit:
SNP gaat veel activiteiten organiseren voor jongeren op het gebied van sport en beweging en
uiteraard in samenwerking met de lokale organisaties. Deze activiteiten vinden plaats op
pleinen en sportzalen in de deelgemeente. Voorbeelden van activiteiten zijn voetbal- en
volleybal toernooien, Zumba en kickboks workshops.
Doel:
Jongeren kennis laten maken met en stimuleren voor sport en beweging.
Doelgroep:
Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud woonachtig in Rotterdam Noord.
Bereik:
100 deelnemers
Bijdrage SNP:
Werving en coördinatie van de activiteiten
Bijdrage partners:
Samenwerking met de buurthuizen en andere lokale organisaties en faciliteren van de pleinen
en sportzalen door de gemeente
10
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Opvoedingsondersteuning

Ouders hebben een belangrijke taak in de opvoeding van hun kinderen. De meeste ouders
doen dan ook hun best om deze schone taak zo goed mogelijk uit te voeren. Ondanks dit,
missen heel veel ouders informatie en vaardigheden om de opvoedingtaak adequaat te kunnen
uitvoeren binnen de ingewikkelde multiculturele samenleving. Daarom vindt de Stichting
Noord Plus het zeer belangrijk om deze ouders te ondersteunen in hun emancipatie en
integratie. Weten hoe de samenleving in zijn geheel in elkaar zit, weten wat je plichten en
rechten zijn, het goed beheersen van de Nederlandse taal zijn van die voorwaarden die de
ouders het gemakkelijker maakt om te investeren in de talentontwikkeling van hun kinderen.
Het aanbod aan activiteiten dat er nu wordt geboden door de 3 fuserende organisaties worden
goed gewaardeerd. Hierbij is vanaf 2007 speciale aandacht besteed aan het bieden van een
kwalitatief hoogwaardig activiteitenaanbod, waarbij burgerschap en het ontwikkelen van
sociale talenten centraal staat. Actief wordt de samenwerking met andere organisaties
gezocht.
De hele week is er inloop en zijn er activiteiten voor gemiddeld 50 a 70 bezoekers per dag
van verschillende etnische afkomst. De wekelijkse activiteiten liggen op het gebied van
participatie en emancipatie, voorlichting en educatie, sport en recreatie en kunst & cultuur. De
nadruk zal in 2010 blijven liggen op participatie en emancipatie en voorlichting en educatie.
Daarnaast zijn er incidentele activiteiten zoals excursies, viering van feestdagen en
activiteiten (veelal buiten de deur) voor ouders en kinderen.
Hieronder worden de activiteiten van SNP in 2010 kort toegelicht.

4.2.1. Inburgeringstraject
Omschrijving activiteit:

De inburgeraars krijgen 3 a 4 keer per week en een jaar lang een inburgeringscursus. Het gaat
om duale trajecten
Doel activiteit:

Verbetering van de Nederlandse taal en vergroten van kennis van de Nederlandse
samenleving t.b.v. een goede integratie en participatie.
Doelgroep:

Bewoners uit de deelgemeente Noord (vrouwen en mannen)
Bereik:

40 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving van deelnemers en facilitering
Bijdrage partners:

Ooverbruggen verzorgt de cursussen en Platform Buitenlanders Rijnmond zorgt voor de
toeleiding van de deelnemers naar het CIL (Centraal inburgeringloket)
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4.2.2. Nederlandse les
Omschrijving activiteit:

Deze activiteit is bedoeld voor de mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken.
Deze cursus wordt gegeven door vrijwilligers en bestaat uit taalpracticum op de computer en
conversatielessen.
Doel activiteit:

Verbetering van de Nederlandse taal t.b.v. een goede integratie en participatie.
Doelgroep:

Inwoners uit de deelgemeente Noord
Bereik:

30 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving en coördinatie van de cursus
Bijdrage partners:

De vrijwilligers verzorgen de lessen.

4.2.3. Computercursus
Omschrijving activiteit:

Tijdens de computercursussen leren de deelnemers om te gaan met computers, de
basisbeginselen van Word, Windows en Internet.
Doel activiteit:

Wegwerken van achterstanden op ICT-gebied op een laagdrempelige en betaalbare wijze en
ontmoeting tussen buurtbewoners van uiteenlopende culturen.
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
Bereik:

40 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving, coördinatie en facilitering van de cursus
Bijdrage partners:

Ondersteuning van Computerhulphelpt

4.2.4. Sportstimulering
Omschrijving activiteit:

Sport is belangrijk voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voor 2010 zal SNP een
aantal sportactiviteiten opzetten, waar de inwoners, zowel mannen als vrouwen van
deelgemeente Noord aan zullen deelnemen.
Doel activiteit:

Sport is van belang voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Bewoners van
12
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deelgemeente Noord stimuleren om veel meer aan beweging te doen.
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
Bereik:

50 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving en coördinatie
Bijdrage partners:

Het verzorgen van sportlessen

4.2.5. Cursussen/begeleiding
Omschrijving activiteit:

Stichting Noord Plus gaat in samenwerking met verschillende organisaties ook in 2010
verschillende cursussen aanbieden, gericht op opvoeding en emancipatie.
Doel activiteit:

Empowerment van inwoners van deelgemeente Noord opdat zij hun kinderen beter kunnen
begeleiden in dagelijks leven en hun schoolloopbaan.
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
Bereik:

80 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving deelnemers en coördinatie van de cursussen
Bijdrage partners:

Inhoudelijke kennis (verzorgen van cursussen)

4.2.6. Voorlichtingsactiviteiten
Omschrijving activiteit:

SNP gaat, in samenwerking met verschillende organisaties, maandelijks een
voorlichtingsactiviteit organiseren. Dit is anders dan de dagelijkse inloop, omdat een speciaal,
actueel thema wordt besproken. De bezoekers kunnen zelf thema’s bedenken. Hiervoor zullen
op regelmatige basis gastsprekers uitgenodigd worden.
Verwacht aantal deelnemers per voorlichtingsbijeenkomst: 25
Doel activiteit:

Informeren van bewoners omtrent verschillende thema’s met het doel om beter te kunnen
participeren aan de samenleving.
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
13

Stichting Noord Plus

Werkplan 2010

Bereik:

500 bewoners (20 bijeenkomsten)
Bijdrage SNP:

Organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten en werving van deelnemers.
Bijdrage partners:

Verzorgen van de voorlichtingen

2.4.7. Culturele activiteiten
Omschrijving activiteit:

De inwoners van deelgemeente Noord worden gestimuleerd om een bezoek te brengen aan het
theater of een museum. In sommige gevallen met hun kinderen. Naast ontspanning, zijn
dergelijke excursies goed voor de ontwikkeling van de mensen.
Doel activiteit:

Het stimuleren van inwoners van deelgemeente Noord om deel te nemen aan culturele
activiteiten
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
Bereik:

60 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving en begeleiding bij deze activiteiten
Bijdrage partners:

Organiseren van culturele activiteiten

2.4.8. Incidentele activiteiten
Omschrijving activiteit:

Naar aanleiding van gebeurtenissen in de samenleving of op wens van de bezoekers, gaat SNP
activiteiten organiseren. Hierbij valt te denken aan voorlichtingen over de (deel-)
gemeenteraadsverkiezingen etc.
Doel activiteit:

Informeren van bewoners van deelgemeente Noord over actuele thema’s in de samenleving.
Doelgroep:

Inwoners van deelgemeente Noord
Bereik:

100 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving deelnemers en organisatie van activiteiten
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Bijdrage partners:

Inhoudelijke bijdrage leveren aan de activiteiten

4.3

Ouderen

De eerste generatie immigranten ouderen hebben veel betekend voor de opbouw en
ontwikkeling van de Nederlandse economie. SNP gaat voor de groep ouderen, in
samenwerking met gespecialiseerde organisaties, allerlei activiteiten organiseren op het
gebied van educatie, cultuur, voorlichting, sport en recreatie. SNP gaat vindplaats gericht te
werk. SNP gaat intensief samenwerken met bijvoorbeeld moskee Abou Bakr waar veel
ouderen komen. In 2010 gaan wij beginnen met een onderzoek naar het sociaal isolement van
ouderen in de Agniesebuurt en het Oude Noorden.
Daarnaast zullen wij 4 voorlichtingsbijeenkomsten en een excursie organiseren voor ouderen.

4.3.1. Onderzoek
Omschrijving activiteit:

Door middel van een onderzoek onder de 55-plussers willen we achterkomen wat de wensen
en behoeften van deze doelgroep zijn.
Doel activiteit:

Op basis van resultaten van dit onderzoek gaat SNP ouderen ondersteunen op het gebied van
educatie, voorlichting en sport en recreatie
Doelgroep:

55 plus inwoners van deelgemeente Noord.
Bereik:

50 ouderen
Bijdrage SNP:

Het verrichten van onderzoek. Het presenteren van de resultaten aan de instellingen en de
politiek in die actief zijn in de deelgemeente Noord.
Bijdrage partners:

Informatie over de mogelijkheden voor ouderen.

4.3.2. Voorlichtingsbijeenkomsten
Omschrijving activiteit:

SNP organiseert i.s.m. andere organisaties een 4 tal voorlichtingsbijeenkomsten in het kader
van de WMO voor de ouderen.
Doel activiteit:

Ouderen informeren over de mogelijkheden op het gebied van welzijn en zorg met het doel
om de participatie en emancipatie van ouderen te bevorderen.
Doelgroep:

55 plus bewoners van deelgemeente Noord.
Bereik:

50 deelnemers
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Bijdrage SNP:

Werving deelnemers en de organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten.
Bijdrage partners:

Verzorgen van de voorlichtingen

4.3.3. Excursie
Omschrijving activiteit:

Het organiseren van een excursie naar wens van de ouderen.
Doel activiteit:

Ouderen een dag bezorgen waarin zij kunnen ontspannen en informatie kunnen vergaren.
Doelgroep:

55 plus bewoners van deelgemeente Noord.
Bereik:

50 deelnemers
Bijdrage SNP:

Werving deelnemers en de organisatie van de excursie.
Bijdrage partners:

Informatie verstrekken.

4.4. Overige activiteiten
4.4.1. Adviserende rol
SNP geeft gevraagd en ongevraagd advies aan uiteenlopende instellingen. Doel hiervan is om
vanuit de locale gemeenschap in deelgemeente Noord inbreng te leveren bij
visieontwikkeling. In het kader van gebiedsgericht werken willen wij graag een bijdrage
leveren aan de invulling van de integrale wijkactie programma’s.

4.4.2. Sociaal spreekuur
Het sociaal spreekuur is speciaal bedoeld voor inwoners van deelgemeente Noord die hulp
kunnen gebruiken bij het lezen van briefen en/of het telefoneren naar instanties. SNP wilt
bewoners graag helpen met: 1) het doorlezen van post, 2) het telefoneren naar instanties, 3)
het doorverwijzen naar de juiste organisaties en 4) licht administratieve vragen.
Er zijn twee vrijwilligers bereid gevonden om dit sociaal spreekuur 4 keer per week te
draaien.

4.4.3. Open inloop voor mannen
Omschrijving activiteit

Bezoekers kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte en de faciliteiten (zoals
bijvoorbeeld internet).
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Doel activiteit

De doelgroep een ontmoetingruimte bieden en hen indien mogelijk faciliteiten te bieden om
activiteiten te organiseren ter bevordering van participatie en emancipatie.
Omschrijving doelgroep

Mannen uit Rotterdam Noord, veelal met een Marokkaanse achtergrond. Tussen de 30 en 40
mannen bezoeken dagelijks SNP.
Wanneer en hoe vaak?

Dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur mits er geen activiteiten plaatshebben in het gebouw voor
welke de inloop storend kan zijn.
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