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Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, 

was de hele wereld gelukkig. 
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Voorwoord 

 

 

Het jaar 2020 zullen we ons blijven herinneren als het 

jaar waarin een klein onzichtbaar virus nagenoeg de 

hele wereld heeft lam gelegd. Veel dingen konden 

ineens niet meer. Vanzelfsprekendheden zoals een 

omhelzing of een bezoekje werden ineens bijzonder. 

Meer dan ooit werd zichtbaar dat we elkaar als 

samenleving nodig hebben, zeker in tijden van crisis. 

Vanaf half maart vorig jaar zijn we als samenleving 

terecht gekomen in een tijdperk van ‘social distancing’. 

Dat betekent nogal wat voor een organisatie als House 

of Hope, waar familiair samenzijn, uitbundige 

begroetingen, samen eten en samen de wijk dienen, 

sterk verbonden zijn met onze manier van werken. 

Al snel realiseerden we ons dat de coronamaatregelen 

ook ons werk flink zouden beïnvloeden. Hoe blijven we 

beschikbaar voor de meest kwetsbaren in de wijk? 

Voor wie blijven we open en wat is dan verantwoord? 

Hoe betrekken we daarin de vrijwilligers die juist door 

dagelijks actief te zijn, structuur, een nieuw levensdoel 

en netwerk hebben gevonden? 

Het heeft ons als team bij de vraag gebracht: ‘Wat telt 

écht en hoe geven we daar aandacht aan?’ Hoe kunnen 

we juist in deze tijd een verschil blijven maken? Waar 

kiezen we voor en wat mag het ons eventueel kosten? 

We hebben de keuze gemaakt om open te blijven, zij 

het in sterk gereguleerde vorm. Als mensen het niet 

redden, dan mochten ze nog steeds langskomen. Niet 

alleen omdat hulp op afstand veel beperkingen kent, 

maar ook omdat problemen in korte tijd snel kunnen 

 

toenemen door o.a. verlies van inkomen, kinderen 

thuis en te weinig geld voor eerste levensbehoeften. 

Dit verklaart mede de forse stijging van het aantal 

hulptrajecten en veel meer individuele noodhulp met 

een recordbedrag van ca. € 275.000.  

Het afgelopen jaar hebben we meer dan ooit de kracht 

van ‘community’ gezien. De relationele verbinding met 

wijkbewoners vormde een natuurlijke basis voor 

contact, openheid en vele nieuwe contacten. Via 

allerlei bemoedigings- en ondersteuningsacties en ca. 

10.000 deurcontacten hebben we wijkbewoners laten 

weten dat we hen niet vergeten zijn. Hoop doet 

leven! Hoop geeft kracht om het vol te houden. Hoop 

houdt een mens gaande, zeker in crisistijd.   

Om die reden maakt House of Hope al vele jaren werk 

van betrouwbare presentie en blijven we betrokken 

tot mensen het zelf weer redden. Het zit in ons DNA 

om in verbinding te komen en te blijven met 

(kwetsbare) wijkbewoners. Dit heeft ons het afgelopen 

jaar enorm geholpen om ons werk snel aan te passen 

naar de nieuwe coronarealiteit. We zijn dankbaar en 

verwonderd over het vele goede werk dat, ondanks 

corona, kon worden gerealiseerd. 
 

Bram van Hemmen      Cor Hubach 

Voorzitter       Directeur 
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Samenvatting 

 

Wie we zijn 

Stichting House of Hope is sociaal-maatschappelijke organisatie die present wil zijn in diverse kwetsbare wijken op 

Rotterdam-Zuid. Het initiatief is in 2004 gestart in de Tarwewijk en heeft zich vervolgens verbreed naar locaties in 

twee andere wijken (Katendrecht en 

Beverwaard). Met de activiteiten vanuit 

deze 3 locaties worden ook de 

wijkbewoners in de aangrenzende wijken 

gediend (totaal 12 wijken). House of Hope 

werkt vanuit een christelijke identiteit die 

haar motiveert en inspireert. House of 

Hope is er voor iedereen in de wijk. 

‘Niemand uitgezonderd’ staat bij ons hoog 

in het vaandel. In het contact met de 

wijkbewoners willen wij de mens als 

geheel tot zijn recht laten komen. Van hen 

heeft 73% (2020) van oorsprong een niet-

Nederlandse achtergrond, afkomstig uit 

80 verschillende landen, waarmee de 

grote diversiteit binnen de doelgroep 

zichtbaar wordt.  

 

Wat we doen 

House of Hope biedt laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten voor de wijk. Binnen al deze activiteiten 

wordt aan de woorden Vinden – Verbinden – Versterken – Vieren vorm en inhoud gegeven.  

Ook in coronatijd zijn we zoveel mogelijk trouw gebleven aan deze principes, maar het was helaas onvermijdelijk 

dat binnen ons activiteitenaanbod forse verschuivingen moesten worden gedaan. 

Een overzicht van de zorg en activiteiten ziet er als volgt uit: 

http://www.houseofhope.nl/
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1. Steun geven  

De wijken waarin wij actief zijn, huisvesten een diversiteit aan mensen met zeer verschillende en soms complexe 

maatschappelijke problematiek. Ondersteunen en versterken vindt binnen House of Hope heel concreet plaats via 

hulpverleningsgesprekken, het klusteam, bezoekwerk, voedselhulp en pastoraat. Ook vindt er vaak begeleide 

doorverwijzing plaats naar instellingen en instanties waar meer gerichte zorg geleverd kan worden. Door onze 

presentie in de wijk maken we ‘onzichtbare’ groepen zichtbaar. Het afgelopen jaar was 53% van onze nieuwe 

instroom op het inloopspreekuur nog niet eerder geholpen via een maatschappelijk zorgloket. Daarmee is House 

of Hope een belangrijke vindplaats voor hulpbehoevende wijkbewoners. Dit percentage kent een dalende trend, 

doordat de reguliere hulpverlening vaker doorverwijst naar House of Hope. 

Via bezoekwerk kijken we achter de voordeur en weten zo beter wat er speelt. In het ondersteunende werk is 

House of Hope grotendeels aanvullend op het bestaande hulpaanbod. Er wordt o.a. nauw samengewerkt met 

Wijkteams en Vraagwijzers. 

2. Netwerken bouwen  

Ontmoetingen tussen mensen worden gestimuleerd binnen diverse 

activiteiten van House of Hope. Daarmee wil House of Hope verbindingen 

leggen en de onderlinge samenhang versterken. De diversiteit in culturen 

en de soms korte verblijfsduur in de wijken, maakt dat mensen minder 

contact leggen met de buren. Mede daardoor hebben veel medelanders 

moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. House of 

Hope wil nadrukkelijk aandacht geven aan versterking van de sociale 

cohesie en waar mogelijk integratie van diverse culturen stimuleren. De 

wijkmaaltijd, buurttafels en huiskamerinloop zijn goede voorbeelden van 

laagdrempelige initiatieven om dat doel te bereiken. Daarnaast wordt 

ook steeds meer ingezet op versterking van vaardigheden binnen kleine 

groepen. Dit geven we vooral vorm in het kinder- en tienerwerk. Als 

stichting nemen we ook deel aan verschillende programma’s om het 

bouwen van netwerken nog beter vorm te geven, waaronder het Inloophuizen-programma (Sint Franciscus Fonds), 

Meedoen - Samen uit de Armoede (Oranje Fonds) en Kinderen in armoede (Sint Laurensfonds). Binnen het project 

Gezin Centraal zijn we begonnen om kwetsbare gezinnen onderdeel te maken van een breed netwerk binnen de 

activiteiten van House of Hope. 

3. Participatie bevorderen  

House of Hope wil de participatie van wijkbewoners bevorderen. Mensen met wie we in contact komen, willen we 

ook betrekken bij onze activiteiten. Om structuur en dagbesteding te bieden, worden wijkbewoners en cliënten als 

participant en zo mogelijk als vrijwilliger ingezet. We willen niet alleen activiteiten vóór bewoners organiseren, maar 

vooral samen mét wijkbewoners. Het streven is dat wijkbewoners elkaar niet alleen bij House of Hope ontmoeten, 

maar in de wijk en op straat ook meer op elkaar betrokken raken. Het afgelopen jaar hebben 212 wijkbewoners 

periodiek een bijdrage geleverd aan diverse activiteiten. 

Organisatie 

House of Hope is een stichting zonder winstoogmerk. Onder verantwoordelijkheid van een bestuur, bestaande uit 

5 leden, werkten eind 2020 in totaal 16 betaalde medewerkers (12,4 fte) en 219 vrijwilligers (33,9 fte), waaronder 

24 stagiaires en 128 participerende wijkbewoners mee aan een betere wijk.  

Hiervan waren 49 wijkbewoners betrokken vanuit de tegenprestatie (Prestatie010).  

‘House of Hope doet zijn 

naam eer aan. Geeft mensen 

hoop, aandacht en de kans 

er weer bij te horen. De inzet 

en ook de bescheidenheid 

van de medewerkers is voor 

mij een voorbeeld’ 
 

Reinier van Zutphen, 

Nationale Ombudsman 
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De figuur hieronder laat het verloop over de afgelopen jaren zien. De inzet van vrijwilligers is door corona in 2020 

fors lager dan in voorgaande jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het hart 

House of Hope kiest er bewust voor om in alle activiteiten relatiegericht te werken. Met name bij 

bevolkingsgroepen uit zogenaamde ‘warme culturen’ merken wij dat relaties en nabijheid essentieel zijn om goed 

zicht te krijgen op wat er werkelijk speelt. Relatiegericht werken vergt wel meer tijd en geduld, maar wij zien de 

vruchten van deze investering. Uit eerder onderzoek blijkt dat wij ons vooral onderscheiden door nadrukkelijk aan 

te sluiten bij de leefwereld van mensen en door bereid te zijn een langer traject met hulpvragers aan te gaan. 

De locaties van House of Hope zijn ook community’s in de wijk: plekken waar wijkbewoners graag komen, elkaar 

ontmoeten, samen dingen doen, het leven vieren en aandacht voor elkaar hebben.  

 

Bereik in de wijk 

Door de coronabeperkingen hebben we onze presentie in 2020 heel anders vorm moeten geven dan in 

voorgaande jaren. Het unieke bereik was zelfs iets hoger, maar het aantal contactmomenten was lager, omdat veel 

vaker één op één of in kleinere groepjes is gewerkt. Door corona is ook veel nieuw aanbod ontstaan om in 

verbinding te blijven met de wijkbewoners en thuiszittende vrijwilligers. 

In de tabellen op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de maatschappelijke resultaten van het 

werk van House of Hope, met inzicht per locatie.  

Op de 3 locaties samen, zijn in 2020 in totaal 91 doorlopende activiteiten en 23 incidentele activiteiten (events) 

aangeboden voor jong en oud.  

Hierbinnen kan het volgende onderscheid worden gemaakt: 

▪ 26 activiteiten waren gericht op maatschappelijke ondersteuning; 

▪ 39 activiteiten waren gericht op laagdrempelige inloop en groepsactiviteiten voor diverse leeftijden; 

▪ 35 activiteiten waren gericht op extra coronahulp en bemoediging; 

▪ 8 activiteiten waren gericht op activeren, participeren en leren; 

▪ 7 activiteiten waren gericht op pastoraat en christelijke vieringen (House of Life). 

http://www.houseofhope.nl/
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In de tabellen hieronder zijn de belangrijkste resultaten per locatie samengevat. 

 

 

Ondersteunende 

activiteiten

hulpverlening

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Maatschappelijk 

(inloop)spreekuur

412 unieke cliënten 

geholpen, 2.294 

cliëntcontacten

251 unieke cliënten 

geholpen, 1.414 

cliëntcontacten

299 unieke cliënten 

geholpen, 1.251 

cliëntcontacten

2) Bezoekwerk thuis

(sociale en maatschap-

pelijke huisbezoeken)

1.371   

huisbezoeken 

115       

huisbezoeken 

1.172      

huisbezoeken 

3) Voedselhulp

3.308 voedsel-/ 

noodpakketten 

5.604 broden

470 voedsel-/ 

noodpakketten    

520 broden

264 voedsel-/ 

noodpakketten

4) Klussenhulp 236 klussen 32 klussen 39 klussen

5) House of Life

358 pastorale 

gesprekken

75 groeps- 

ontmoetingen      

met 730 bezoeken

80 pastorale 

gesprekken

geen groeps- 

ontmoetingen

261 pastorale 

gesprekken

geen groeps- 

ontmoetingen  

Ontmoeting huis-

kamerinloop en 

diverse groepen

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Huis-kamerinloop

totaal 5.600 

bezoeken

7,5 maanden open 

750 per maand

totaal 3.300 

bezoeken

7,5 maanden open

440 per maand

totaal 2.000 

bezoeken

6 maanden open

335 per maand

2) Ontmoetingen 

rondom eten en 

gezelligheid (gemengd)

23 keer

632 deelnames

36 keer

558 deelnames

21 keer

555 deelnames

3) Ontmoetingsgroepen 

voor vrouwen

17 keer

182 bezoeken

31 keer

258 bezoeken

32 keer

299 bezoeken

4) Ontmoetingsgroepen 

voor mannen

10 keer

80 bezoeken

8 keer

48 bezoeken
-

5) Weken van Hoop

4 activiteiten

315 deelnames

130 uniek

2 activiteiten

90 deelnames

70 uniek

6 activiteiten

1.183 deelnames

650 uniek

Empowerment 

activiteiten

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Empowerment voor 

vrouwen

13 keer

141 bezoeken

12 keer

88 bezoeken

13 keer

130 bezoeken

2) Empowerment voor 

moeders

25 keer

175 bezoeken
-

16 keer

48 bezoeken

3) Empowerment voor 

mannen

10 keer

80 bezoeken

4 keer

24 bezoeken
-

Kinder- en 

jongerenwerk

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Kinderwerk 4 tot 9 

jaar

33 keer

482 bezoeken
-

24 keer

144 bezoeken

2) Jongerenwerk 9 tot 

12 jaar

27 keer

248 bezoeken
-

20 keer

620 bezoeken

3) Jongerenwerk 12 tot 

16 jaar
- -

18 keer

72 bezoeken

4) Jongereninloop 12+ - -
9 keer

252 bezoeken

5) Sportactiviteiten 

voor kinderen en 

jongeren

- -
17 keer

680 bezoeken

Extra Coronahulp 

voor volwassenen

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Bereiden en 

bezorgen van 

maaltijden aan huis

1.482 

bezorgmaaltijden

801 

bezorgmaaltijden

1.225 

bezorgmaaltijden

2) Bezorgen van 

hygiënepakketten

230 

hygiënepakketten

138 

hygiënepakketten

166 

hygiënepaketten

3) Boodschappenhulp 25 keer 28 keer 27 keer

4) Diverse 

bemoedigingsacties 

via deurbezoeken en 

activiteiten

266 bemoedigings-

pakketjes / 

bezoekjes

238 bemoedigings-

pakketjes / 

bezoekjes

731 bemoedigings-

pakketjes / 

bezoekjes

5) Telefonische 

bemoediging via bel- 

en appcontact

> 2.500 telefoontjes 

en appjes voor 

contact met 

wijkbewoners en 

vrijwilligers

> 1.200 telefoontjes 

en appjes voor 

contact met 

wijkbewoners en 

vrijwilligers

> 1.400 telefoontjes 

en appjes voor 

contact met 

wijkbewoners en 

vrijwilligers

Extra Coronahulp 

voor kinderen

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Samenstellen en 

bezorgen van 

kinderpakketten

2.100 pakketten 

met knutselwerkje 

voor elke dag 

1.316 pakketten 

met knutselwerkje 

voor elke dag 

1.083 pakketten 

met knutselwerkje 

voor elke dag 

2) Laptop- en 

tabletactie

8 laptops geregeld 

en uitgedeeld

14 laptops geregeld 

en uitgedeeld

9 laptops geregeld 

en uitgedeeld

3) Vakantie- en 

speelgoedacties

252 vakantie-

pakketten en 

speelgoedbonnen

221 vakantie-

pakketten en 

speelgoedbonnen

316 vakantie-

pakketten en 

speelgoedbonnen

4) Huiswerkcafé / 

huiswerkbegeleiding
234 keer - 21 keer

Activeren, 

participeren, leren

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Aantal vrijwilligers / 

stagiaires

totaal 104, waarvan 

8 stagiaires en         

25 via Prestatie010

totaal 42, waarvan 7 

stagiaires en 

5 via Prestatie010

totaal 55, waarvan 9 

stagiaires en

19 via Prestatie010

2) Leer-werk-gemeen-

schap

4 trainingen en 9 

coachingsgroepen

2 trainingen en 3 

coachingsgroepen

1 training en 3 

coachingsgroepen

3) Arbeidstoeleiding 

naar betaald werk

19 trajecten, 

waarvan 9 hebben 

geleid tot een baan

- -

Gezin Centraal

Locatie 

Tarwewijk

Locatie 

Katendrecht

Locatie 

Beverwaard

1) Intesieve begeleiding 

focusgezinnen
17 gezinnen 3 gezinnen 5 gezinnen

2) Gezinnenspreekuur
46 hulpverlenings-

gesprekken

62 hulpverlenings-

gesprekken

77 hulpverlenings-

gesprekken

3) Samen-Mamagroep 25 x Samen-Mama - 16 x Samen-Mama

http://www.houseofhope.nl/
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Huiskamerinloop 

Het aantal drempeloverschrijdingen / contactmomenten via alle drie locaties samen, ligt op 41.710 keer per jaar. 

Dat betekent dat er maandelijks 3.475 keer contactmomenten zijn geweest en gebruik is gemaakt van het aanbod 

van House of Hope. Met al deze activiteiten zijn ca. 3.250 unieke wijkbewoners (volwassenen en kinderen) bereikt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning 

Het maatschappelijk (inloop)spreekuur werd 4.959 keer bezocht, met een gemiddelde gespreksduur van 1,5 uur 

per gesprek. Binnen deze gesprekken zijn 3.232 hulpvragen opgepakt voor 962 cliënten, waarvan bijna 50% van 

financiële aard (zie figuur hiernaast). 

Daarnaast is nog ruim 7.000 keer ondersteuning geboden in de vorm van voedselverstrekking, praktische klussen 

en meegaan naar instanties.   

Tevens werden er 2.690 huisbezoeken afgelegd. Er werd 1.964 keer doorverwezen naar ca. 130 verschillende 

instanties, loketten, activiteiten en organen. 

 

Groepsaanbod / ontmoeting  

Op alle locaties worden diverse georganiseerde groepsactiviteiten aangeboden voor mannen, vrouwen, tieners en 

kinderen. Inclusief de bezoekersaantallen tijdens de Weken van Hoop werden deze activiteiten 9.030 keer bezocht. 

Hierbij gaat het niet zozeer in op kwantiteit, maar we proberen in een veilige setting te stimuleren dat deelnemers 

actief gaan participeren, zich ontwikkelen en voor elkaar gaan zorgen. 

 

Extra coronahulp 

De coronatijd bracht ons in een nieuwe realiteit met nieuwe (hulp)vragen en uitdagingen. De behoeften 

veranderden en we moesten andere wegen vinden om in verbinding te blijven met de wijkbewoners. We hebben 

de organisatie flink omgegooid en ons aanbod aangepast, om wijkbewoners te laten ervaren dat we hen niet 

vergeten zijn. Ook is het ondersteunend aanbod fors verbreed voor zowel volwassenen als kinderen. We zijn in de 

wijk veel actief geweest en via 9.710 deurcontacten hebben we verbinding gehouden. Ook zijn er meer dan 5.000 

telefoontjes en appjes gestuurd, hebben we 3.500 maaltijden en 4.500 kinderpakketten bezorgd. In het kader van 

bemoedigingsacties zijn 1.235 verassingspakketjes rondgebracht en bijna 800 speelgoedpakketten en -bonnen 

voor kinderen. Op die manier hebben niet alleen de verbinding met bestaande wijkbewoners weten te behouden. 

Ook zijn veel nieuwe contacten gelegd. 

http://www.houseofhope.nl/
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Maatschappelijke impact 

Impact van vrijwilligersuren  

Onder begeleiding van een klein team professionals werd door 219 vrijwilligers in totaal 54.580 uur ingezet om het 

in de wijken en op straat beter en mooier te maken. Tegenover elk uur van een betaalde kracht staat dus een inzet 

van 2,6 vrijwilligersuren. 

 

Op basis van deze ureninzet is berekend dat de dienstverlening van Stichting House of Hope een maatschappelijke 

waarde vertegenwoordigt van ca. € 2.065.000. Deze waarde is ongeveer tweemaal zoveel dan de kosten die voor 

het werk van House of Hope in 2020 zijn gemaakt.  

 

Impact van individuele noodhulp  

Er is in 2020 voor € 276.155 aan noodhulp ingezet, waarvan € 266.290 als gift. Op die manier zijn 392 huishoudens 

(gezinnen / alleenstaanden) geholpen bij hun acute nood- en crisissituaties.  

Met hulp van deze noodfondsen en bemiddeling is in 2020 o.a. 1.002 keer leefgeld verstrekt aan 259 huishoudens. 

Daarnaast zijn vele woningontruimingen, beslagleggingen en energieafsluitingen voorkomen. Ook is veel geld 

aangewend om mensen te kunnen voorzien in acute medische hulp, ondersteuning van gezinnen en aanschaf van 

basisvoorzieningen zoals een koelkast of wasmachine.  

 

Financieel 

De jaarrekening van Stichting House of Hope over 2020 is opgesteld door Visser & Visser Accountants en voorzien 

van een beoordelingsverklaring. Onderstaand diagram laat het verloop van de realisatie zien over de afgelopen 

jaren. Hoewel House of Hope niet actief inzet op groei, neemt de realisatie toch gaandeweg toe door 

kostenstijgingen als gevolg van CAO-verhogingen, stijgende lasten voor huisvesting en toenemende vraag vanuit 

de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele inzet  2020 inzet in uren inzet in fte %

- 16 betaalde krachten, incl. inhuur via ZZP'ers 21.620 uur  13,03 fte 28%

- 219 vrijwilligers / stagiaires 54.580 uur  32,88 fte 72%

Totale inzet 2020 76.200 uur 45,91 fte 100%

http://www.houseofhope.nl/
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Winst- en verliesrekening  

Onderstaande diagrammen laten de belangrijkste inkomstenbronnen en bestedingen in 2020 zien. 

 

Stichtingsvermogen 

Het stichtingsvermogen per 31 december 2020 bedraagt € 204.577. Hiervan maakt een huisvestingsreserve deel 

uit voor een bedrag van € 7.500, die in 2021 zal worden ingezet voor de verbouwing van de locatie Tarwewijk. 

Daarnaast maakt een bedrag van € 30.198 deel uit van beschikbare reserves, wat reeds is uitgegeven, maar 

boekhoudkundig over meerdere jaren wordt afgeschreven. Daarmee is de vrij beschikbare reserve van House of 

Hope in feite € 166.879, waarmee ongeveer de kosten voor 1,5 maand kunnen worden overbrugd. 
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Met 

dank aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer leven in de wijk dankzij inzet van velen 

Ondanks allerlei beperkingen door corona is er is in 2020 ontzettend veel (extra) werk verzet. 

Door vele outreachende wijkacties hebben we de verbinding met de meeste wijkbewoners 

weten te behouden en ook nieuwe contacten opgedaan.  

Daarom grote waardering voor iedereen die zich, ondanks alle coronabeperkingen en 

gezondheidsrisico’s, heeft ingezet om met liefde, betrokkenheid en flexibiliteit naast 

wijkbewoners te blijven staan. 

Overheid, fondsen, kerken, scholen, bedrijven, particulieren en andere gevers wil ik hartelijk 

bedanken voor hun financiële steun in 2020.   

Medewerkers en vrijwilligers: enorm bedankt voor jullie geweldige inzet en liefdevolle 

betrokkenheid bij de wijkbewoners die bij ons kwamen of actief hebben opgezocht.   

Boven alles gaat onze dank uit naar God die ons gezondheid, wijsheid, creativiteit, energie 

en liefde heeft gegeven om, ondanks corona, toch hoopvol present te zijn in de wijk.  

Wij hebben herstel, leven en hoop zien opbloeien bij wijkbewoners en vrijwilligers die we 

mochten ontmoeten en waarvan velen nog steeds bij ons betrokken zijn. 

Cor Hubach 

Directeur 

http://www.houseofhope.nl/
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1. Waar House of Hope          

                 voor staat 

 

1.1 Identiteit en missie  

House of Hope is een sociaal-maatschappelijke organisatie die present wil zijn in diverse wijken op Rotterdam-

Zuid. Vanuit drie locaties, te weten de Tarwewijk, Katendrecht en de Beverwaard staat House of Hope dichtbij 

mensen. Sinds januari 2006 is House of Hope een zelfstandige stichting. De organisatie heeft christelijke wortels 

en draait voornamelijk op vrijwilligers. Naast 16 betaalde krachten (12,4 fte, eind 2020) worden, zonder corona, 

jaarlijks ca. 350 vrijwilligers ingezet op de diverse werkvelden en locaties. Door corona lag het aantal in 2020 een 

stuk lager, namelijk 219. 

De slogan ‘Meer leven in de wijk’ is voor ons richtinggevend en inspirerend. We willen de wijk verrijken met meer 

leven. ‘Leven’ is een complex en veelzijdig begrip. Wij willen dat niet versimpelen, maar juist in ons aanbod zo breed 

mogelijk naar voren laten komen. In grote lijnen hebben wij bij ‘meer leven’ oog voor vier velden:  

1. Sociaal leven – ontmoetingsactiviteiten. 

2. Persoonlijk leven – ondersteunende activiteiten.  

3. Geestelijk leven – pastoraat. 

4. Bron van leven – inspiratie voor anderen / delen van expertise. 

 

1.2 Doelstelling  

House of Hope wil kwetsbare mensen in Rotterdam-Zuid, waar veel armoede, eenzaamheid en 

schuldenproblematiek is, hoop en ondersteuning geven, zodat het gewone leven wordt hersteld. We richten ons 

op de wijk als geheel, met bijzondere aandacht voor wijkbewoners die de reguliere dienstverlening en 

voorzieningen onvoldoende weten te vinden. 

Wij organiseren daarvoor op Rotterdam-Zuid laagdrempelige eerstelijnszorg en samenbindende activiteiten om 

mensen hoop te bieden. Elk mens is waardevol en wij staan open voor ontmoetingen met wijkbewoners van alle 

rassen, culturen en groepen. Niemand uitgezonderd! House of Hope legt verbindingen met reguliere instellingen 

http://www.houseofhope.nl/
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en schakelt voor haar werk vrijwilligers en wijkbewoners in, om met liefde, persoonlijke nabijheid en aandacht 

naast kwetsbare mensen uit de wijk te staan.  

 

1.3 Doelgroep 

Door onze relatiegerichte benadering, outreachende werkwijze en laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten 

ontmoet House of Hope veel mensen die de weg naar de reguliere hulpverlening en/of het aanbod aan 

voorzieningen onvoldoende weten te vinden of hierin de aansluiting missen. 

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat mensen onbekend zijn met de mogelijkheden, de reisafstand mentaal 

of financieel niet kunnen overbruggen of fysieke beperkingen hebben. Daarnaast komt voor dat mensen zich 

schamen, niet in staat zijn hun hulpvraag te formuleren, de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, analfabeet 

zijn, een integratieprobleem hebben of een laag begripsvermogen. Ook speelt mee dat veel mensen er alleen voor 

staan, traumatische ervaringen hebben opgelopen, teleurgesteld zijn in de vaak zakelijke manier van werken bij 

bestaande voorzieningen en/of gemeentelijke instellingen wantrouwen vanwege eerdere ervaringen.  

Veel ingangen in de wijk geeft een uniek bereik. Met 91 doorlopende activiteiten (85 maatschappelijk en 6 

pastoraal) heeft House of Hope veel ingangen naar de wijken waarin ze actief is en levert zo vanuit 3 locaties een 

belangrijke bijdrage in het tegengaan van armoede en eenzaamheid op Rotterdam-Zuid. House of Hope wil 

onzichtbare groepen zichtbaar maken. De achterliggende 10 jaar is gebleken dat House of Hope door haar 

benaderingswijze bij ca. 63% van alle nieuwe cliënten het eerste hulpverleningsloket was. In 2020 lag dit percentage 

op ca. 53%. Dit komt met name doordat House of Hope vaker doorverwijzingen ontving vanuit o.a. de Vraagwijzers 

en de Wijkteams en/of fungeerde als vangnet wanneer bepaalde hulpvragen elders niet goed konden worden 

opgepakt en/of afgerond.  

 

1.4 Methodiek en benaderingswijze 

Werken vanuit de bedoeling 

House of Hope is een sterk intrinsiek gedreven organisatie. Dat kenmerkt de medewerkers en de missie waaruit 

wij werken. We zijn geen organisatie die alleen maar hulp geeft en activiteiten aanbiedt. We zetten ons in voor 

een duurzame verandering. Naastenliefde is de basis, gedreven door de liefde die we van God hebben ervaren.  

Samen met de wijkbewoners vormen we een community in een familiaire 

setting, waarin mensen zichzelf mogen zijn, op adem kunnen komen en 

mogen ervaren dat ze van waarde zijn. Aan dit alles geven we vorm en 

inhoud vanuit de presentiebenadering. Er voor mensen zijn, vooral voor 

hen die geen netwerk hebben. 

Door te werken vanuit de bedoeling, krijgt de systeemwereld minder ruimte 

binnen het beleid van House of Hope. We kiezen ervoor om aansluiting te 

zoeken bij de leefwereld van mensen, hetgeen een andere mindset en 

houding vraagt van het personeel. Tegelijk heeft de ervaring van de 

afgelopen 17 jaar laten zien dat werken vanuit de bedoeling niet betekent 

dat je als (vrijwilligers)-organisatie ook niet een grote mate van 

professionaliteit kunt ontwikkelen. In de combinatie van eigenheid, benaderingswijze en professionaliteit is House 

of Hope onderscheidend en aanvullend.  

http://www.houseofhope.nl/
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Verkleining van de afstand 

Een groter beroep doen op ‘eigen kracht’ en ‘eigen netwerk’, betekent niet dat deze aspecten altijd beschikbaar 

zijn. Bij de wijkbewoners, in de wijken waar House of Hope actief is, zien wij slechts beperkte capaciteiten om de 

onderlinge zorg binnen de wijk zelf op te pakken. Een deel van de wijkbewoners weet de Vraagwijzer als ingang 

naar de zorg niet te vinden. Mede daardoor is de functie van House of Hope als laagdrempelige, voorliggende 

voorziening een belangrijke aanvulling. Daarbij is het essentieel om actief de wijk in te gaan, te weten wat er achter 

de voordeur speelt en door te dringen tot in de haarvaten van de wijk. House of Hope stemt haar aanbod af op de 

behoeften van de wijkbewoner. Dat wordt heel goed zichtbaar in het vele nieuwe aanbod dat tijdens de 

coronapandemie is ontwikkeld. De beperkingen van de wijkbewoner zien wij als opgave voor de organisatie.   

Hoge participatie van wijkbewoners 

House of Hope heeft, als informele organisatie, inmiddels heel wat ervaring opgebouwd met de inzet van 

vrijwilligers (uit de doelgroep) en activering van wijkbewoners. 

Doen wat nodig is 

House of Hope laat zich niet als eerste leiden door geldstromen, maar doet wat nodig is om de wijk leefbaarder en 

mooier te maken en levens van wijkbewoners tot bloei te brengen. Dat doen we o.a. door onze hulpverlening en 

ondersteuning niet te kaderen en veel werk te maken van individuele noodhulp (voedsel, klussen, noodfondsen). 

Ook is het niet altijd mogelijk om een WMO-arrangement voor langdurige hulp in te zetten, terwijl langdurige 

begeleiding wel nodig is om de situatie stabiel te houden. We zullen de doelgroep dan motiveren om deel te nemen 

aan het brede aanbod van ontmoetingsactiviteiten. Op die manier blijven we op een natuurlijke manier verbonden 

en is een waakvlamfunctie feitelijk ingebouwd.  

De brede aanpak van House of Hope laat zich goed 

illustreren aan de hand van het ondersteuningsmodel 

dat de gemeente Rotterdam hanteert. Het streven van 

de gemeente, om de druk op de tweedelijnszorg te 

verminderen en meer in te zetten op eigen kracht, is 

hierin terug te vinden. De wijkteams en specialistische 

hulp kunnen pas aangesproken worden als de 

voorliggende voorzieningen onvoldoende blijken te zijn. 

Vaak zijn de problemen dan al ernstig opgelopen.  

House of Hope kiest vanuit haar presentiebenadering 

niet voor deze gelaagdheid en is daarom binnen alle 

lagen van deze piramide actief: 

1. Zeer regelmatig vormen medewerkers en vrijwilligers het enige stabiele sociale netwerk (presentie). 

2. Civil society komt op een natuurlijke manier tot stand door de vele vrijwilligers en wijkbewoners die binnen 

onze organisatie actief zijn voor de wijk. 

3. House of Hope maakt als organisatie deel uit van het wijknetwerk en vervult hierin een verbindende rol 

naar andere partners binnen het wijknetwerk. Via het brede aanbod aan ontmoetingsactiviteiten lopen 

veel lijntjes naar de wijk. 

4. Hulpverleningscasussen die om allerlei redenen niet door het wijkteam opgepakt (kunnen) worden, 

worden door maatschappelijk werkers van House of Hope opgepakt. 

5. Als de situatie erom vraagt, blijven we langdurig betrokken. Waar dat het beste is voor de cliënt, voeren 

we in onderaanneming ook WMO-arrangementen uit. 

http://www.houseofhope.nl/
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Een recent onderzoek van Bureau Krachtwijken
1
 laat zien dat steeds meer bewoners zicht onttrekken aan hulp, 

omdat ze de reguliere instanties, gelinkt aan de overheid, niet vertrouwen. In wijken met veel werkloosheid, sociale 

problemen en criminaliteit lopen tal van organisaties rond die zich bezighouden met kwetsbare bewoners, en toch 

weten bewoners en hulploketten elkaar onvoldoende te vinden. Er is veel versnippering en kortdurende aandacht, 

terwijl deze bewoners juist een grote behoefte hebben aan een hulpverlener met wie ze een vertrouwensband 

kunnen opbouwen. De versnippering in hulpaanbod en buurtwerk creëert allerlei schotten, waardoor niemand het 

totale plaatje kent om de situatie duurzaam te verbeteren. 

Familiesfeer 

House of Hope is meer dan een hulpverleningsinstantie. Mensen kunnen via een breed aanbod aan activiteiten 

verbonden zijn met House of Hope. Door het creëren van een familiesfeer is de drempel laag en de bereidheid om 

actief te participeren hoog. Daarmee biedt House of Hope voor veel mensen een nieuw sociaal netwerk en een 

opstap om zich in te zetten voor de ander. Van daaruit worden mogelijkheden geboden om door te groeien naar 

een constructieve dagbesteding, in de vorm van werk of structureel vrijwilligerswerk. Ook vieren we door middel 

van wijkevents regelmatig de mooie kanten van het leven. Dat versterkt de onderlinge band, verkleint de afstand 

en geeft mensen het gevoel dat ze ergens bij horen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Artikel Trouw, dd. 7 januari 2021; https://www.trouw.nl/binnenland/onderzoek-inwoners-probleemwijken-

vertrouwen-versnipperde-hulpverlening-niet~b896f7d9/  

UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

Corona   |   verbinding houden via lockdown-wijkmaaltijden  

Toen corona in 2020 zijn intrede deed, werd ook roet in het eten van de wijkmaaltijden gestrooid. Veel van de 

vaste bezoekers van onze wijkmaaltijden behoren ook tot de risicogroep qua leeftijd en/of gezondheid. Je kunt 

er niet om heen dat zo’n maaltijd leidt tot een verhoogde kans op besmetting met Covid-19. Aangezien het 

primaire doel van de wijkmaaltijden het bevorderen van sociale participatie is, moesten wij nadenken over een 

verantwoord alternatief, zonder onze doelen helemaal los te laten. Onder de naam ‘lockdown-wijkmaaltijd’, 

hebben wij in de wijk vele maaltijden rondgebracht in combinatie met een sociaal praatje aan de voordeur of 

een anderhalve-meter-bezoekje aan de keukentafel. Het was een laagdrempelige manier om in contact te blijven 

en hoop te bieden in een jaar dat normaal contact niet meer vanzelfsprekend is. Tevens gaf het een aantal 

wijkbewoners gelegenheid om te koken of een maaltijd langs te brengen. 

Terugblikkend op de het afgelopen jaar, mogen we met dankbaarheid constateren dat deze vorm van presentie 

ook veel goeds heeft gebracht. We waren, ondanks alle beperkingen, toch positief betrokken bij wijkbewoners 

die  nu extra eenzaam zijn. Vele wijkbewoners konden genieten van een gezonde maaltijd en vele vrijwilligers 

konden op deze manier toch worden ingezet. En omdat we op een andere manier aanwezig waren in de wijk, 

heeft het ook veel nieuwe contacten opgeleverd.  

http://www.houseofhope.nl/
https://www.trouw.nl/binnenland/onderzoek-inwoners-probleemwijken-vertrouwen-versnipperde-hulpverlening-niet~b896f7d9/
https://www.trouw.nl/binnenland/onderzoek-inwoners-probleemwijken-vertrouwen-versnipperde-hulpverlening-niet~b896f7d9/
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2. De organisatie 

 

2.1 Koninklijk bezoek 

Op donderdag 11 juni 2020 verraste Hare Majesteit Koningin Máxima de medewerkers van House of Hope met 

een werkbezoek. We zien dit als een bijzondere waardering voor ons werk op Rotterdam-Zuid. 

Het werkbezoek startte met een ontmoeting met de oprichters en bestuursleden van House of Hope, waarbij ook 

wethouder M.K.A. Grauss (Armoede) en mevrouw S. Jetten (directeur Oranje Fonds) aanwezig waren. Met de 

koningin spraken we over de organisatie, de unieke aanpak van House of Hope en de plannen voor de komende 

jaren. Ook de gevolgen van de coronamaatregelen kwamen aan bod, en er werd dieper in gegaan op de rol van 

vrijwilligers en wijkbewoners binnen House of Hope. 

Koningin Máxima nam de tijd om deze belangrijke groep mensen te ontmoeten. Medewerkers en vrijwilligers 

mochten hun ervaringen delen: hoe zij het vonden om activiteiten te organiseren, over de rol van verbinden en 

versterken van mensen, en hun ervaringen met het inzetten van de talenten van wijkbewoners. 

Tot slot sprak de koningin met een aantal wijkbewoners over hoe hun persoonlijke situatie is verbeterd. En 

bespraken zij welke rol de gesprekken, spreekuren en andere activiteiten van House of Hope daarin hebben 

gespeeld. Zo kon koningin Máxima een goed beeld krijgen van ons werk. 

Het werkbezoek stond in relatie tot het vierjarige programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje 

Fonds. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. House of Hope is 

een van de deelnemers van het programma van het Oranje Fonds.  

 

2.2 Bestuur 

Het organogram van Stichting House of Hope is weergegeven in bijlage 1. 

Stichting House of Hope is in 2006 opgericht en heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden (zie hoofdstuk 7). Onder 

dit bestuur zijn alle drie de vestigingen van House of Hope actief, en ook de pastorale activiteit House of Life.  

Het bestuur heeft een groot deel van haar taken gedelegeerd aan de directeur. De directeur en zijn echtgenote zijn 

ook de initiatiefnemers c.q. grondleggers van House of Hope. Beide verrichten hun taken deels als vrijwilliger.  

http://www.houseofhope.nl/
https://www.houseofhope.nl/aanpak/
https://www.houseofhope.nl/2019/10/04/beleidsplan-2019-2022/
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De maatschappelijke activiteiten binnen House of Hope zijn opgedeeld in drie werkvelden: Steun geven, Netwerk 

versterken en Activeren, Participeren en Leren. Deze werkvelden worden op locatieniveau verder vormgegeven. 

De teamleiders sturen de teams en vrijwilligers op de 3 locaties aan. Ook dragen zij zorg voor een goede 

wisselwerking tussen de drie werkvelden, zodat de maatschappelijke presentie zo goed mogelijk wordt 

vormgegeven. De pastorale activiteiten zijn ondergebracht binnen een apart onderdeel onder een herkenbaar 

label: House of Life. 

 

2.3 Medewerkers  

Professionals, stagiaires en vrijwilligers werken nauw samen en versterken elkaar om de presentie via een breed 

aanbod aan activiteiten vorm te geven. 

 

2.3.1 Professioneel kader 

In totaal werken bij House of Hope 16 betaalde professionals, waarvan het merendeel als maatschappelijk werker. 

Maar dat kan niet zonder een goede bedrijfsvoering. Zo wordt de directeur ondersteund door twee medewerkers 

bedrijfsvoering (fondswerving, financiën, website, CRS, huisvesting etc.). Zij zijn samen verantwoordelijk voor de 

algemene aansturing van de organisatie en het scheppen van de juiste randvoorwaarden om het werk te kunnen 

doen. Vanuit bedrijfsvoering worden ook de vele financiële transacties voor noodfondsen geadministreerd, zodat 

we deze uitgaven goed kunnen verantwoorden.  

Het brede aanbod aan activiteiten, taken en verantwoordelijkheden wordt per locatie door drie teamleiders 

bewaakt en verdeeld binnen de teams. Verantwoordelijke medewerkers pakken binnen hun deelgebieden de 

aansturing en begeleiding van andere medewerkers, stagiaires en vrijwilligers op. De teamleider legt verbindingen 

tussen activiteiten, bewaakt de kwaliteit, zorgt voordeskundigheidsbevordering en legt contacten met andere 

organisaties. Naast deze 3 teamleiders waren in 2020 nog 10 hbo-geschoolde social workers en 1 mbo-geschoolde 

social worker werkzaam. Ook worden op bescheiden schaal enkele ZZP-ers ingezet op specifieke taakvelden. 

 

2.3.2 Vrijwilligers 

Binnen House of Hope werkt een groot aantal vrijwilligers, 

verdeeld over 3 locaties. In 2020 werden 219 vrijwilligers, 

waaronder 24 stagiaires en 128 participerende wijkbewoners, 

aangestuurd door de professionals. Door corona is dit aantal fors 

lager dan voorgaande jaren. 

Veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de doelgroep (wijkbewoners) en 

hebben zelf nog hulp nodig om een stabiel leven op te bouwen. 

Het vrijwilligerswerk is op die manier vaak onderdeel van het 

hersteltraject. Wijkbewoners worden geactiveerd, maken deel uit 

van een groter geheel en het werk beschermend om terug te 

vallen in oude patronen.    

Vrijwilligers en stagiaires namen in 2020 ongeveer 72% van het aantal werkuren voor hun rekening. Civil Society 

krijgt zo op een natuurlijke manier handen en voeten.  

‘House of Hope voelt als mijn 

tweede huis, waar ik al 12 jaar 

vrijwilliger ben. Dat ik gevraagd 

werd om met koningin Máxima te 

spreken, is het mooiste wat mij is 

overkomen’. 
 

oudere vrijwilliger, vrouwengroep 

 

http://www.houseofhope.nl/
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Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. In dat opzicht heeft House of Hope een stevige 

positie opgebouwd. Het is dan ook vanzelfsprekend dat House of Hope haar vrijwilligers koestert en hen op 

gepaste momenten graag in het zonnetje zet. Geen succes voor House of Hope zonder een trouwe vrijwillige 

achterban, dat is onze heilige 

overtuiging. Voor wijkbewoners die 

vrijwilligerswerk doen geldt dat ze 

hierdoor meer betrokken raken bij de 

wijk waarin ze leven. Zij vormen zo een 

waardevol netwerk naar andere 

wijkbewoners.  

Het diagram hiernaast laat zien hoe de 

inzet van betaalde krachten en 

vrijwilligers zich over 3 jaren heeft 

ontwikkeld. Als we alle ingezette uren 

omrekenen naar fte’s, dan zou House of 

Hope bestaan uit een organisatie van 

ruim 46 fte (situatie 2020).  

Voor de impact van al deze inzet wordt 

verwezen naar paragraaf 4.2. 

 

2.4 Ontwikkeling van kwaliteit en deskundigheid 

Om de kwaliteit van ons werk te borgen, investeert House of Hope zowel in mensen als systemen, protocollen en 

werkwijzers. Ons cliëntregistratiesysteem is afgestemd op de nieuwe regelgeving van de AVG en we werken binnen 

dit systeem voortdurend aan verbeteringen en nieuwe modules.  

Leer-werk-gemeenschap 

Onder de deskundigheidsbevordering worden de volgende onderdelen gerekend: training, coaching en opleiding 

van medewerkers, vrijwilligers en studenten. Daarmee fungeert House of Hope in feite als een leer-werk-

gemeenschap. Meer daarover leest u onder paragraaf 3.6. 

Prestatie010 

In 2020 waren 49 vrijwilligers (25 Tarwewijk, 5 Katendrecht en 19 Beverwaard) via W&I in het kader van prestatie010 

bij House of Hope actief als telefonist(e), gastheer, schoonmaker of als vrijwilliger bij de wijkmaaltijden, het 

klussenproject en de mannen- en vrouwengroepen. Deze vrijwilligers draaiden wekelijks mee. 

 

Opleiding van studenten 

In 2020 hebben 24 studenten bij House of Hope een korte of langer lopende stage gevolgd.  

Het gaat om de volgende stages:  

▪ 7 HBO Social Work stagiaire (4e-jaars); 

▪ 9 HBO Social Work stagiaires (3e-jaars); 

▪ 2 HBO Social Work stagiaires (2e-jaars, deeltijd); 

▪ 6 MBO stagiaires (2e- en 3e-jaars). 
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Verder hebben 6 studenten binnen House of Hope een afstudeeronderzoek uitgevoerd. Bij een aantal studenten 

loopt dit onderzoek nog door in 2021.  

House of Hope is een erkende leerinstelling en geaccordeerd door SSB en vier Hogescholen.  

 

2.5 Locaties 

Om activiteiten te kunnen ontplooien, is naast de inzet van betrokken medewerkers ook passende huisvesting van 

groot belang. Enerzijds om medewerkers een werkplek te bieden, anderzijds om mensen uit de wijk te kunnen 

ontvangen voor deelname aan diverse activiteiten. Naaste persoonlijke relaties bepaalt de huisvesting in 

belangrijke mate onze zichtbaarheid in de wijk.  

In 2020 is de locatie Katendrecht fors uitgebreid en verbouwd. Naast een prachtige nieuwe huiskamerinloop zijn 

extra werkplekken gecreëerd, waar ook medewerkers van andere locaties gebruik van kunnen maken.  

Met 3 locaties in respectievelijk de Tarwewijk (2004), Katendrecht (2007) en de Beverwaard (2008), heeft House of 

Hope een groot bereik op Rotterdam-Zuid. In het figuur op de volgende pagina zijn de locaties aangegeven. De 

kleuren laten de relatie zien tussen de locaties en wijken van waaruit onze doelgroep met name afkomstig is. 
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3. Passie voor mensen -  

 blik op het werkveld 

 

3.1 Overall beeld 

House of Hope is een soort samenleving in het klein. De wijk loopt in en uit. Voor hulp, voor activiteiten of gewoon 

voor een kop koffie. Ook vele vrijwilligers zijn onderdeel van diezelfde wijk. Kortom, alles grijpt in elkaar, versterkt 

elkaar en staat in verbinding met elkaar. Hoewel we spreken over cliënten, deelnemers, vrijwilligers en 

professionals, zijn we voor alles buren van elkaar. 

Door de coronacrisis is de hulpverlening, gericht op armoede, in 2020 verder toegenomen. Op de 3 locaties samen 

is in totaal 12.070 keer gebruikgemaakt van ondersteunende activiteiten. Dat is 28% meer dan in 2019. Dat houdt 

zeker ook verband met corona, door bijvoorbeeld verlies van betaald werk of doordat mensen meer op zichzelf 

werden teruggeworpen en te laat hulp zochten.  

Ondanks de crisis lag het bereik van unieke wijkbewoners (kinderen en volwassenen) in 2020 ongeveer 12% hoger 

(totaal ca. 3.250). Dat komt o.a. doordat we meer de wijk in zijn gegaan, omdat we geen groepen mensen op onze 

locaties konden ontvangen. De huiskamerinloop is 10.900 keer bezocht. Dat is als gevolg van corona 53% minder 

dan in 2019. De georganiseerde groepsactiviteiten voor mannen, vrouwen, tieners en kinderen, inclusief de 

huiskamerinloop en Weken van Hoop, konden door corona lange tijd geen doorgang vinden. Het gevolg is een 

afname van 55% ten opzichte van de deelname in 2019. 

Door de coronapandemie zijn we meer de wijk ingegaan en is nieuw aanbod ontwikkeld voor volwassenen en 

kinderen. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn vele deuren langsgegaan met een bezorgmaaltijd, een 

kinderpakket, een plantje of een kerstpakket. We hebben op die manier 9.710 bezoeken langs de deur gebracht 

om in contact te blijven met kwetsbare wijkbewoners. Dit outreachende werk is erg arbeidsintensief, maar heeft 

ook vele mooie contacten opgeleverd. 

In 2020 zijn in totaal 40.710 drempel-overschrijdingen / contactmomenten in de wijk geweest. Dat is 24% minder 

dan in 2019. Door het outreachende werk zijn echter wel nieuwe contacten ontstaan, waardoor we uiteindelijk 

meer unieke wijkbewoners hebben bereikt. 

http://www.houseofhope.nl/


 

House of Hope • Meer leven in de wijk! • Jaarrapportage 2020 • houseofhope.nl 

 

21 

Er vonden 91 doorlopende en 23 incidentele (events) activiteiten plaats (+37%) waarbinnen 219 vrijwilligers en 

stagiaires (-38%) werden ingezet.  

In de tabel hiernaast zijn de 

belangrijkste verschillen tussen 2019 

en 2020 op een rijtje gezet. Het gaat 

hierbij om de resultaten voor House 

of Hope als geheel. Voor een 

gedetailleerd beeld van de cijfers per 

locatie wordt verwezen wij naar 

bijlage 2: Informatie en resultaten op 

locatieniveau. 

Deze aantallen laten zien dat, 

ondanks de coronapandemie, de 

verbinding met vele wijkbewoners is 

gebleven en nieuwe contacten zijn 

gelegd. Gemiddeld is er per maand 

3.475 keer gebruik is gemaakt van 

ons brede aanbod. Er werden 962 

gezinnen / alleenstaanden in een 

korter of langer traject begeleid. 

Daarin werkten we intensief samen 

met allerlei hulpverleningsinstanties.  

De paragrafen in dit hoofdstuk geven 

een overzicht van het brede 

maatschappelijke aanbod van House 

of Hope, zoals die heeft 

plaatsgevonden op en vanuit de 

locaties Tarwewijk, Katendrecht en 

Beverwaard.  

In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op enkele specifieke projecten in 2020 gericht op versterking van kwetsbare 

gezinnen en arbeidsparticipatie.  

In de daaropvolgende paragrafen wordt vervolgens het maatschappelijk aanbod van House of Hope beschreven 

aan de hand van de volgende indeling: 

▪ steun geven (3.3); 

▪ netwerk versterken (3.4); 

▪ extra coronahulp (3.5); 

▪ activeren, participeren en leren (3.6); 

▪ pastoraat (3.7). 

Voor de inhoudelijke resultaten en het bereik per locatie wordt verwezen naar de bijlage 2.2 t/m 2.4. De nummering 

in deze bijlagen loopt synchroon met de nummering van de paragrafen in dit hoofdstuk. 

In de paragrafen 3.2 t/m 3.7 wordt voor middel van onderstaande symbolen aangegeven op welke locatie de 

activiteit beschikbaar is en welke aspecten binnen de beschreven activiteit de nadruk krijgen. 

 

Overall beeld 

activiteiten op hoofdlijnen 2019 2020

Afwijking t.o.v. 

2019 in %

1) Aantal contactmomenten / 

drempeloverschrijdingen
53.630 41.710 -22%

2) Bereik unieke wijkbewoners 3.000 3.250 +8%

3) Inzet van vrijwilligersuren 73.020 54.580 -25%

4) Contacten voor hulpverlening  

en praktische ondersteuning
9.450 12.070 +28%

5) Bezoeken huiskamer-inloop 23.025 10.900 -53%

6) Deelname georganiseerde 

groepsactiviteiten
21.155 9.030 -57%

7) Deurcontacten door diverse 

Corona-acties
0 9.710 +9.710%

8) Hulpverleningstrajecten 887 962 +8%

9) Huisbezoeken 1.876 2.690 +43%

10) Bezorgmaaltijden 996 3.508 +252%

11) Noodhulp via fondsen in € 182.700 266.290 +46%

12) Pastorale gesprekken 497 699 +41%
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In onderstaand kader worden deze symbolen nader toegelicht. 
 

   Aandachtsgebieden: 

1. Vinden 

Veel mensen kunnen de weg naar reguliere hulpverlening en/of het aanbod aan 

voorzieningen niet vinden. Wij willen juist hen vinden door outreachend werk, onze 

relatiegerichte benadering, en laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten. 

2. Verbinden 

In een samenleving waar zelfredzaam leven centraal staat en veel individualisering is, 

proberen wij mensen met elkaar te verbinden. Dat noemen we samenzaam: een veilige 

sociale omgeving waarin mensen deel zijn van een steunend netwerk, elkaar helpen, groeien 

en herstellen.  

3. Versterken 

Met professionele hulp binnen House of Hope en ons netwerk willen we mensen verder 

helpen. We proberen vanuit een holistische benadering te kijken, de mensen aandacht te 

geven en hen in onze veilige omgeving mee te laten doen, zodat zij steviger in hun schoenen 

komen te staan. 

4. Vieren 

Het is feest als mensen groeien, weer actief meedoen en met meer vertrouwen in het leven 

komen te staan. Het is mooi om dit zowel te delen door wat je zelf doet en doorgeeft, als dat 

we het samen vieren. Feest zorgt ook voor verbinding en dat geeft weer nieuwe energie. 

 

       Locaties: 

       Met het roze icoon wordt locatie Tarwewijk aangeduid. Zie ook bijlage 2.2. 

 

       Met het gele icoon wordt locatie Katendrecht aangeduid. Zie ook bijlage 2.3. 

 

       Met het groene icoon wordt locatie Beverwaard aangeduid. Zie ook bijlage 2.4. 

 

3.2 Specifieke projecten 

3.2.1 Gezin Centraal  

In Rotterdam groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Veel 

initiatieven om dit tegen te gaan zijn tijdelijk en gericht op een enkel 

aspect van gezinnen in armoede, zoals huiswerkbegeleiding of een 

opvoedcursus. Wat wij echter hebben gemerkt, is dat deze vorm van 

armoedebestrijding slechts symptomen bestrijdt en het probleem niet bij 

de wortels aanpakt. House of Hope wil graag bijdragen aan duurzame verandering. Geldzorgen veroorzaken stress, 

waardoor zij geen denkruimte meer hebben voor alle vormen van hulp die daar bovenop komen. Vanuit de praktijk 

zijn wij ervan overtuigd geraakt dat het nodig is om gezinnen in armoede eerst te ondersteunen door naast hen te 

 

 Beschikbaar op:  

 

 Focus op: 
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gaan staan en hen praktische, snelle en direct materiële ondersteuning te bieden. Een laagdrempelige, 

fouttolerante houding, aansluitend bij de gezinscontext, is daarbij van groot belang. In de loop der jaren is House 

of Hope al een methodiek toe gaan passen waarbij zowel ouders als kinderen op outreachende wijze worden 

ondersteund in verschillende leefgebieden die vaak in directe verbinding staan met armoede. Dit kan nog beter. 

Vanuit onze holistische benadering zien wij de kans om gezinnen via een integrale, uitvoeringsgerichte aanpak 

extra te ondersteunen vanuit de brede context: Gezin Centraal. Als het goed gaat met het gezin, dan profiteren de 

kinderen daar als eerste van, is de gedachte. 

Om te komen tot deze bredere aanpak zijn we in 2020 verdergegaan op de basis die in 2019 is gelegd voor 

implementatie van het project. Via het maatschappelijk spreekuur worden jaarlijks doorgaans zo’n 850 gezinnen 

en alleenstaanden begeleid. Door corona waren dat er in 2020 meer dan 960. Daarnaast hebben we veel 

wijkcontacten via het groepsaanbod. Project Gezin Centraal bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Integrale begeleiding van focusgezinnen, met aandacht voor alle gezinsleden; 

2.  Gezinnenspreekuur 

3. Samen-mamagroepen 

 

1)  Uit haar cliëntenbestand heeft House of Hope in de loop van 2020 zo’n 25 Focus-Gezinnen geselecteerd, 

waarvan integrale begeleiding in 2021 zal worden gecontinueerd. Het gaat dan om gezinnen waarvan wij 

inschatten dat een (meerjarige) intensieve aanpak positief zal bijdragen om het gezin stabieler te maken en 

duurzaam uit de armoede te helpen. De zorg voor het gezin wordt integraal opgepakt, met aandacht voor de gehele 

gezinscontext en zorg voor alle gezinsleden. Daarbij wordt in een heel aantal gevallen nauw samengewerkt met 

reguliere zorgorganisaties. In een deel van de gezinnen hebben we een maatje geplaatst die naast hulp ook 

activiteiten aanbiedt om de gezinscontext te versterken. 

 2)  Het gezinnenspreekuur draait op de 3 locaties met 2 tot 4 spreekuren per week en is beschikbaar voor alle 

gezinnen in de wijk. Via de wijk, het inloopspreekuur, onze backoffice, vanuit Gezin Centraal of via onze 

ontmoetingsactiviteiten krijgen wijkbewoners met kinderen een afspraak 

in het gezinnenspreekuur. De benadering is aanbodgericht en specifiek 

gericht op kinderen. Er is een werkwijzer opgesteld die gevolgd wordt om 

zo volledig mogelijk te zijn. Als voorbeeld staan hieronder een aantal 

vragen:  

▪ Maak je gebruik van het Jeugdsportfonds? 

▪ Zijn er fietsen voor alle kinderen? 

▪ Is er genoeg speelgoed of kleding? 

▪ Wordt er een beroep gedaan op stichting Jarige Job? 

▪ Zijn er voldoende faciliteiten voor schoolwerk thuis (computer, 

laptop, software)? 

▪ Zijn de betalingen voor school en boeken gedaan? 

▪ Is een fondsaanvraag nodig voor zaken rondom een laptop, een nieuw bed voor het kind of een 

schooluitje? 

In 2020 zijn 185 gezinnen geholpen via het gezinnenspreekuur. Al deze gezinnen hebben één of meerdere 

afspraken gehad, waarbij de behoeften in kaart zijn gebracht. Vervolgens zijn via allerlei regelingen en fondsen 

aanvragen gedaan voor passende vormen van steun. Een deel daarvan viel samen met de extra coronahulp, zoals 

eerder beschreven. Door de coronacrisis is bewust extra ingezet op deze vorm van gezinsondersteuning. 

3)   Binnen de Samen-mamagroepen wordt opvoedingsondersteuning vormgegeven binnen de context van sociaal 

werk. Persoonlijke begeleiding en je open durven stellen in een groep over opvoeddilemma’s is daarbij erg 

‘De mensen van House of 

Hope zijn als familie voor 

mij. Zij helpen mij om, 

ondanks vele negatieve 

ervaringen, toch een goede 

moeder voor mijn kinderen 

te zijn’ 
 

Alleenstaande moeder, 

Gezin Centraal  
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belangrijk. Het gaat er niet om dat een programma met opvoedthema’s wordt afgedraaid, maar dat er een veilige 

plek wordt geboden waarin het opvoedingsgesprek vorm krijgt. Daarbinnen is aandacht voor de culturele context 

uiterst belangrijk, maar evenzeer inzicht in de Nederlandse context waarin de kinderen opgroeien en worden 

gevormd.  

De Samen-mama groep kwam voor de coronacrisis wekelijks en soms tweewekelijks bij elkaar en wordt in de 

Tarwewijk en Beverwaard bezocht door 6 tot 10 moeders per keer. Door de coronacrisis kon de groep minder goed 

vorm worden gegeven, mede omdat de kinderen vaker thuis waren en er te veel beperkingen zijn geweest door 

de coronaregels. Op beide locaties samen is de groep 41 keer bij elkaar geweest. 

 

3.2.2 Duurzame arbeidsparticipatie 

Wat betreft arbeidsparticipatie richtte de aandacht zich tot 2019 vooral 

op inzet van vrijwilligerswerk binnen House of Hope. De begeleiding naar 

betaald werk werd overgelaten aan andere organisaties. We hebben 

geconstateerd dat velen (die vaak al lange tijd in de bijstand zitten) de stap 

naar betaald werk niet makkelijk zetten. Bij cliënten en bezoekers speelt 

dit eveneens, waarbij persoonlijke instabiliteit belemmerend werkt voor het vinden van passend werk.  

In de loop van 2020 is House of Hope meer aandacht gaan geven aan het ondersteunen van wijkbewoners en 

vrijwilligers bij het vinden van (betaald) werk. Deze behoefte richt zich op twee groepen wijkbewoners: 

1. Mensen met een geringe kans hebben om door te stromen naar een betaalde baan: 

▪ Deze groep heeft vaak al lange tijd een bijstandsuitkering en weinig tot geen startkwalificaties; 

▪ Voor deze groep is vrijwilligerswerk al een hele stap en in veel gevallen ook het hoogst haalbare; 

▪ Een beperkt deel van deze groep is na verloop van tijd zodanig arbeidsfit dat de kansen op een 

betaalde baan / opleiding zijn toegenomen. 

2. Mensen met een redelijke kans om door te stomen naar een betaalde baan: 

▪ Voor deze groep kan actiever gezocht worden naar betaald werk; de periode dat deze mensen 

zonder werk hebben gezeten is meestal veel korter; 

▪ We komen deze groep vooral tegen op ons maatschappelijk spreekuur; er is vaak geen duurzame 

arbeidsrelatie (instabiel inkomen en veel kortdurende baantjes); 

▪ Bij deze groep zijn de levensomstandigheden veelal iets stabieler, waardoor zij meer ruimte 

ervaren om via een betaalde baan aan de slag te gaan; 

▪ Bij een deel van deze groep is betaald werk de enige manier om inkomen te verwerven, waardoor 

de motivatie voor werk hoog is (arbeidsmigranten).  

 

Voor de eerste groep fungeert House of Hope in zekere zin als een 

beschutte werkplek, in de hoop dat bij een deel van hen de kans op betaald 

werk toeneemt door arbeidsgewenning en opdoen van vaardigheden. 

Voor de tweede groep wordt het vinden van werk meer als hulpvraag 

opgepakt en vervult House of Hope een brugfunctie naar andere loketten, 

of we zetten ons eigen netwerk in om mensen te helpen bij het vinden van 

betaald werk. 

Door middel van sollicitatietrainingen, het aanhalen van de contacten met activeringscoaches en door 

verbindingen te leggen met (leerwerk)bedrijven zet House of Hope hier intensiever op in. Ook zijn er in 

samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen en Hogeschool Rotterdam twee afstudeeronderzoeken 

 

 Beschikbaar op:  

 

 Focus op: 

 

‘Dat jullie in mij geloofden, 

waardoor ik na lange tijd 

weer werk heb gevonden, 

voelt als een tweede kans’ 
 

alleenstaande man, 

spreekuur 
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afgerond die dit proces verder hebben gevoed. Hierin is o.a. samengewerkt met een lector ‘arbeidsparticipatie en 

sociale inclusie’, die ten aanzien van dit onderwerp ook de gemeente Rotterdam adviseert.  

Algemeen wordt erkend dat voor de doelgroep van House of Hope nog weinig passende activeringsprogramma’s 

beschikbaar zijn die leiden tot een succesvolle toeleiding naar werk.  

House of Hope pleit voor meer maatwerk voor deze groep om zo belemmeringen ten behoeve van werk te 

verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld een fiets geregeld, zodat iemand naar zijn/haar werk kan gaan of worden 

vervoerskosten voorgeschoten om op sollicitatiegesprek te gaan. Ook rondom oppas wordt zo nodig meegedacht 

over passende oplossingen. Dit draagt bij aan de kans dat iemand aan het werk gaat en dit werk kan behouden. 

Meer resultaten rondom activeren, participeren en leren zijn te lezen in paragaaf 3.6. 

 

3.3 Steun geven 

3.3.1 Maatschappelijk (inloop)spreekuur  

Het maatschappelijk spreekuur behoort tot de kern van de 

dienstverlening van House of Hope. Via onze laagdrempelige 

inlooppunten en vele wijkcontacten, lopen wijkbewoners makkelijk 

binnen met hun hulpvragen. Op die manier vervult House of Hope de 

rol van vindplaats en voorliggende voorziening. Door de corona is het 

aantal hulpvragers en hulpvragen flink toegenomen. 

Vanuit onze drie locaties zijn in totaal 962 gezinnen en alleenstaanden met 3.232 hulpvragen geholpen. In bijna 

alle gevallen met meerdere hulpvragen. Het diagram hieronder geeft een indruk van het aantal en de diversiteit 

aan hulpvragen, waarbij opvalt dat 

bijna 50% van alle hulpvragen 

betrekking heeft op financiën en 

inkomen.  De grafiek laat zien dat 

wijkbewoners via het 

maatschappelijk spreekuur worden 

geholpen met een breed scala aan 

hulpvragen, waarbij het regelmatig 

ook om urgente crisissituaties gaat. 

Door corona en verlies van inkomen 

zagen we wijkbewoners acuut in de 

problemen komen, hetgeen een fors 

beroep deed op de ondersteuning 

van House of Hope. 

Waar mogelijk vindt doorverwijzing 

plaats naar het reguliere Zorg en 

Welzijnsaanbod, en vindt er 

samenwerking plaats met Vraagwijzers, Wijkteams en de gecontracteerde welzijnsaanbieders. Als langdurige zorg 

nodig blijkt, wordt een WMO-arrangement aangevraagd voor meer langdurige begeleiding. Bij de kwetsbare 

doelgroep, waarin vertrouwen en relatie belangrijk zijn, loopt de uitvoering van deze arrangementen deels via 
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House of Hope. Deze uitvoering van WMO-arrangementen vindt dan plaats in onderaanneming van enkele WMO-

aanbieders.  

Gezinnenspreekuur via Gezin Centraal  

Vanuit de aanpak Gezin Centraal (zie paragraaf 3.2.1) nodigen we via het gezinnenspreekuur actief gezinnen uit 

om te bespreken hoe het gaat en hoe we (de kinderen in) het 

gezin breder kunnen ondersteunen. Vaak leidt deze 

aanbodgerichte aanpak tot concrete ondersteuning waar 

ouders zelf niet opkomen, terwijl daar wel alle reden voor is. De 

meeste ondersteuning richt zich op zaken als: fiets, laptop, 

sport, muzieklessen, babyspullen, schoolbenodigdheden en 

soms een gezinsuitje. In 2020 zijn op die manier 185 gezinnen 

geholpen. 

 

3.3.2 Noodhulp / crisishulp 

Binnen het maatschappelijk spreekuur en bezoekwerk worden 

medewerkers van House of Hope regelmatig geconfronteerd met urgente 

crisissituaties. De doelgroep waarmee House of Hope werkt kenmerkt zich 

door veel multi-problem gevallen. Zeker 75% van de cliënten leeft rond of 

onder bijstandsniveau en velen staan onder bewind en/of zijn aangewezen 

op de voedselbank. De intensieve begeleiding is ook in 2020 sterk gerelateerd aan armoede en 

schuldenproblematiek, crisissituaties, gezinsproblemen en huisvestingsproblematiek.  

Hulp via noodfondsen 

Er is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om deze situaties te overwinnen door middel van individuele 

noodfondsen (zie ook paragraaf 4.3). In 2020 is € 266.290 aan noodhulp (als gift) voor individuele personen en 

gezinnen ingezet, voor o.a. de volgende redenen: 

▪ Leefgeld gedurende een periode dat er geen inkomsten zijn; 

▪ Voorkomen van woningontruimingen / afsluiting nutsvoorzieningen; 

▪ Voorkoming openbare verkoop / beslag op inboedel; 

▪ Voorschot 1e huur; 

▪ Ziekenfondsverzekering; 

▪ Medische kosten / tandartskosten; 

▪ Inrichtingskosten zoals vloerbedekking, schilderwerk, meubilair; 

▪ Reiskosten voor familiebezoek in land van herkomst (bijvoorbeeld na overlijden); 

▪ Kosten voor ID, reiskosten, legeskosten etc. 

In totaal zijn op die manier 392 gezinnen en alleenstaanden geholpen met allerlei urgente noden. In geval van 

acute financiële noden probeert House of Hope altijd eerst de voorliggende voorzieningen, zoals Voedselbank en 

Bijzondere Bijstand aan te spreken. Individuele steunfondsen (zie bijlage 6) worden ingezet bij schrijnende situaties 

en/of als met inzet van een noodgeld weer perspectief kan worden geboden voor een stabieler leven. De fondsen 

verdwijnen dus niet in een bodemloze put, maar zijn altijd bedoeld om situaties duurzaam te veranderen.  Naast 

het aanvragen en uitkeren van eenmalige bedragen om bijvoorbeeld woningontruimingen te voorkomen of andere 

betalingen te doen, voorziet House of Hope mensen zo nodig ook gedurende een langere periode van leefgeld (via 

fondsen verkregen). De uitvoering van dit type fondswerving vraagt om een intensieve begeleiding. Na toekenning 

worden betalingen gedaan, worden uitgaven gemonitord en in voorkomend geval wordt met de cliënt een plan 
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gemaakt hoe bijvoorbeeld de kosten voor woninginrichting het beste besteed kunnen worden. Uitgaven worden 

per situatie verantwoord en uitbetaling vindt veelal in delen plaats.  

 

Voedselhulp / noodpakketten 

Naast de inzet van noodfondsen vindt ook veel hulp plaats in natura. Zo maakt House of Hope veel werk van 

ondersteuning met voedsel, waar ook andere organisaties zoals Vraagwijzers en Wijkteams gebruik van maken. 

Dagelijks worden restanten uit supermarkten gedistribueerd en er worden regelmatig voedselinzamelacties 

gehouden via scholen en kerken. Op die manier zijn in 2020 in totaal 4.040 voedselpakketten en 6.120 broden 

verdeeld onder ongeveer 850 huishoudens. 

 

3.3.3 Huisbezoek maatschappelijk 

Met het maatschappelijk bezoekwerk in de wijk kijken medewerkers van 

House of Hope letterlijk achter de voordeur. Bij maatschappelijke 

huisbezoeken staat hulpverlening centraal. We bezoeken mensen thuis 

om zicht te krijgen op de thuissituatie (bijvoorbeeld bij een gezin met 

kinderen of bij illegale bewoning / zorgwekkende leefomstandigheden. 

Ook begeleiden we mensen thuis met hun hulpvragen (als bezoek aan het spreekuur niet mogelijk is). 

In alle gevallen stimuleren wij de mensen om deel te nemen aan wijkactiviteiten van House of Hope en (indien 

mogelijk) voor hulpvragen langs te komen op het maatschappelijk spreekuur. Daarmee zijn deze huisbezoeken 

nadrukkelijk onderdeel van onze outreachende aanpak. 

 

In 2020 werden in totaal 805 maatschappelijke huisbezoeken afgelegd. Op die manier zijn 256 wijkbewoners / 

gezinnen via huisbezoeken begeleid. Het aantal huisbezoeken is met name in de Beverwaard gestegen, doordat 

het wijkgebouw waar House of Hope gebruik van maakt, als gevolg van corona, een hele periode was gesloten. 

 

3.3.4 Klussenhulp 

Regelmatig steken wij letterlijk de handen uit de mouwen, door 

praktische hulp te bieden. Tijdens het maatschappelijk spreekuur of via 

het bezoekwerk komen zaken aan het licht, waarin House of Hope met 

klussenhulp in behoeften kan voorzien om het leven in huis aangenamer 

te maken en stress te verminderen.  

In 2020 hebben wij in totaal 307 klussen uitgevoerd. Al deze klussen zijn uitgevoerd door een kerngroep aan 

vrijwilligers vanuit de wijken waarin we actief zijn. Zo stimuleren wij dat mensen zich nuttig maken voor anderen. 

In alle gevallen gaat het om huishoudens waar financiële middelen, fysieke gezondheid en/of andere 

omstandigheden belemmerend zijn om de klus zelf uit te kunnen voeren. Soms wordt door de maatschappelijk 

werker eerst een noodfonds aangevraagd, zodat de benodigde spullen voor reparatie, inrichting en huisraad 

kunnen worden aangeschaft. Ook bij het ophalen van deze spullen helpt het klussenteam.  

Voorbeelden van aangeboden klushulp zijn:  

▪ Hulp bij verhuizingen; 

▪ Schoonmaakwerkzaamheden; 

▪ Schilder- en behangwerk; 

▪ Het leggen van vloerbedekking, laminaat; 
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▪ Het opknappen van tuinen, leggen van tegels, plaatsen 

van schuttingen etc.; 

▪ Het ophalen en afleveren van witgoed, huisraad (vaak 

tweedehands), boodschappen en andere 

benodigdheden voor de inrichting; 

▪ Opruimwerkzaamheden in huis en afvoeren van spullen 

naar het milieupark; 

▪ Allerlei soorten reparaties in en om huis (PC’s, fietsen, 

lampen ophangen, hang- en sluitwerk etc.). 

House of Hope werkt met een eigen klusbus waarvan het onderhoud en de brandstof volledig wordt bekostigd 

door een transportonderneming.  

Van het klusteam werd door RTV Rijnmond een prachtige TV-documentaire gemaakt voor de serie ‘Het geheim van 

de Tarwewijk’.  

 

3.3.5 Groepsgesprek i.c.m. empowerment 

Binnen House of Hope zijn in principe alle activiteiten erop gericht om 

mensen in hun kracht te zetten. Binnen empowermentgroepen worden 

belangrijke en actuele thema’s behandeld. Deze themagesprekken 

worden afgewisseld met educatieve workshops, films en zo nu en dan 

een uitstapje. Mannen en vrouwen worden aangemoedigd om zichzelf te 

zijn en zich te ontwikkelen. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd, waar zij zich kunnen uiten en vertrouwd 

voelen met de anderen.  

Binnen House of Hope zijn de volgende empowerprogramma’s actief: 

▪ Vrouwengroepen (op 3 locaties); 

▪ Mannengroepen (op 2 locaties); 

▪ Samen-mamagroepen (op 2 locaties). 

Op de locatie Katendrecht is een kleine groep ontstaan voor vrouwen uit Somalië en daarnaast is er een Chinese 

groep die grotendeels uit vrouwen bestaat. Ook binnen deze groepen wordt voorlichting gegeven en worden 

thema’s behandeld. 

Binnen de empowermenttrainingen wordt gewerkt aan de hand van thema’s zoals  ‘leren van inspirerende 

vrouwen, vaderschap en omgaan met social media. Verder hebben diverse vrouwen hun eigen verhaal in de groep 

gedeeld en hebben we hier lessen uit getrokken voor anderen. Bij de mannengroepen werden ook 

maatschappelijke thema’s besproken aan de hand van korte tv-documentaires. Dankzij de groepsgesprekken zien 

we het zelfvertrouwen bij deelnemers van de mannen- en vrouwengroep toenemen. We zien dat de onderlinge 

verbondenheid is gegroeid, wat zeker in coronatijd van grote waarde 

bleek.  

Binnen de Samen-mamagroep worden gesprekken gevoerd over de 

opvoeding van kinderen en kunnen moeders hun ervaringen met elkaar 

delen. Daarbinnen is aandacht voor de culturele context uiterst 

belangrijk. Veel van deze vrouwen zijn alleenstaande moeders, hebben te 

maken met armoede en/of een cultuur-/taalbarrière, Juist dan is een 

veilige plek belangrijk om al je vragen te kunnen stellen over opvoeden 
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binnen een westerse context. Ontdekkingen van de ene deelnemer zijn weer een bemoediging voor de ander. Zo 

help je elkaar. 

De coronapandemie heeft het groepswerk flink onder druk gezet. Een heel aantal maanden mochten groepen niet 

samenkomen. In de periode dan er iets meer mocht, kwamen we samen in kleinere groepen. Met iets grotere 

groepen kwamen we bij elkaar in de buitenlucht; in het park of de binnentuin. 

In totaal hebben er bij House of Hope in 2020 ruim 93 groepsgesprekken in combinatie met empowerment 

plaatsgevonden met gemiddeld 6 tot 10 deelnemers per keer.  

 

UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

Traumatische ervaringen en een huisvestingsprobleem  I   Casusbespreking 

Hanna is een jonge vrouw van 21 jaar. Ze is het oudste van drie en heeft nog een broertje en zusje. Ze was 15 

jaar toen ze als vluchteling vanuit Eritrea naar Nederland kwam. Haar familie zou later via gezinshereniging ook 

naar Nederland komen. Hanna heeft veel onderdrukking en misbruik meegemaakt. Eenmaal in Nederland 

aangekomen, heeft ze 2 jaar in een opvanghuis voor Eritrese meiden gewoond. Langzamerhand ging het beter 

met haar, tot een goede vriendin zelfmoord pleegt. Dit geeft Hanna naast diep verdriet ook stress en ontneemt 

haar veel levensvreugde. 

Haar familie is inmiddels in Nederland en Hanna volgt een mbo-opleiding. Ze doet nare ervaringen op met 

jongens en voelt zich vaak onveilig. Ook thuis is het niet veilig als haar vader regelmatig dronken thuiskomt en 

ruzie maakt met haar moeder en broertje. Haar broertje wordt met de dag agressiever. Uiteindelijk pakt ze haar 

spullen en gaat weg. Ze gaat bij een vriendin op de bank slapen, maar deze vriendin heeft ook zelf begeleiding 

vanuit een instantie. Haar begeleider maakt zich zorgen en schakelt House of Hope in om contact te leggen met 

Hanna. 

Als we kennis maken met Hanna, zien we een vrouw die voor haar leeftijd al veel te veel heeft gezien en 

meegemaakt. Maar ook iemand met kracht, motivatie en vechtlust. Ze spreekt goed Nederlands en is erg 

toegewijd aan haar opleiding. Met stralende ogen vertelt ze dat ze verpleegkundige wil worden. Haar hele 

verhaal komt op tafel. Ze voelt zich gehoord en gezien, waardoor ze veel vertrouwen geeft. 

Het vinden van een betaalbaar huis bleek niet makkelijk. Uiteindelijk vindt ze een huis waar ze samen met haar 

vriendin kan gaan wonen. Ze betaalt nu mee aan de huur en vindt een baantje naast haar opleiding. Daarnaast 

ziet ze haar zusje en moeder weer regelmatig. Ze geeft aan dat House of Hope haar op een belangrijk kruispunt 

in haar leven heeft geholpen en gemotiveerd om stappen in de goede richting te zetten.  

Deze vertrouwensrelatie met House of Hope maakt dat Hanna zich vrij voelt om regelmatig voor hulp langs te 

komen. Ze bespreekt hoe het met haar gaat en welke stappen ze neemt. Ze wil na haar mbo- opleiding 

doorstuderen, zodat ze verpleegkundige kan worden. Het is mooi om te zien hoe Hanna met enthousiasme 

bouwt aan een stevige basis voor een toekomst in Nederland. 
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3.4 Sociaal netwerk versterken 

3.4.1 Huiskamer-inloop 

De huiskamer-inloop is een informele ontmoetingsplek waar iedere 

wijkbewoner vrij binnen kan lopen. Er zijn gastheren en -vrouwen 

die je welkom heten en informeren wat de bezoekers nodig 

hebben. Zo nodig staat een dagcoördinator (professional) de 

mensen kort te woord, luistert naar hulpvragen en geeft uitleg over 

het maatschappelijk (inloop)spreekuur.  

Vanuit de huiskamerinloop worden verbindingen gelegd naar andere activiteiten van House of Hope, zoals het 

bezoekwerk, (gespreks)groepen voor mannen, vrouwen, tieners en kinderen en kluswerk in de wijk. Ook worden 

bezoekers gewezen op activiteiten bij andere organisaties. 

Onder de huiskamerinloop vallen spontane inloop overdag (los van activiteiten) en het gebruik van de PC’s via 

internet @home. De huiskamerinloop is normaal gesproken 5 dagen per week open en draagt bij aan: 

▪ Het tegengaan / verminderen van sociaal isolement;  

▪ Activering van wijkbewoners;  

▪ Participatie en integratie van wijkbewoners; 

▪ Bevordering van de sociale cohesie;  

▪ Zichtbaar en laagdrempelig zijn voor de wijk; 

▪ Present zijn in de wijk; 

▪ Integratie van verschillende interne deelprojecten. 

Het is belangrijk dat wijkbewoners de inloop als de huiskamer van de wijk beschouwen en zichzelf mede-eigenaar 

voelen van de inloop. De inloop is vaak een beginpunt voor de bevordering van participatie van wijkbewoners. In 

2020 zijn er in totaal 10.900 drempeloverschrijdingen geweest. Dat is ruim de helft minder dan in 2019. Door de 

corona-omstandigheden was de huiskamerinloop vanaf maart korte tijd gesloten en daarna beperkt open. We 

moesten de spontane inloop reguleren en in de Beverwaard was vanwege het strikte beleid voor Huizen van de 

Wijk helemaal geen inloop toegestaan.  

Om in de Beverwaard toch beschikbaar te zijn voor wijkbewoners, hebben we gedurende 16 weken dagelijks een 

ontmoetingstent voor het Huis van de Wijk opgezet, zodat wijkbewoners toch even langs kunnen lopen voor een 

praatje of een hulpvraag. De tent ontwikkelde zich gaandeweg steeds meer als een hulploket waar de opvolging 

vervolgens vaak aan huis werd vormgegeven.  

 

3.4.2 Huisbezoek sociaal 

Via het sociale bezoekwerk in de wijk krijgen medewerkers van House of 

Hope een goed beeld van de leefomstandigheden achter de voordeur. 

Deze huisbezoeken hebben een sterk outreachend karakter. De 

aanleiding kan heel verschillend zijn. Het kan gaan om bekenden van 

House of Hope die door fysieke beperkingen de deur niet meer uitgaan 

en in isolement terecht dreigen te komen. Maar huisbezoek wordt ook ingezet als wij signalen ontvangen via 

wijkbewoners, cliënten, huisartsen of andere instanties. We reiken uit naar mensen die doorgaans geen sociaal 

netwerk hebben en ontmoeten hen dan voor het eerst in huis. Via deze huisbezoeken proberen we de 

wijkbewoners die eenzaam zijn, te betrekken bij onze ontmoetingsactiviteiten. Dit is vaak een traject, waarin eerst 
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vertrouwen moet ontstaan. Waar mogelijk worden wijkbewoners als vrijwilliger ingezet, zodat mensen weer een 

doel krijgen en de sociale cohesie binnen de wijken op natuurlijke wijze toeneemt. 

Het tijdstip waarop huisbezoeken worden verricht is flexibel. Vooral op locatie Tarwewijk is het effect van dit werk 

goed merkbaar: we hebben de reservesleutel van verschillende wijkbewoners die in een sociaal isolement verkeren 

en weinig tot geen sociaal netwerk hebben. In coronatijd heeft dit enkele keren geleid tot levensreddende 

handelingen (bijvoorbeeld bij acute ziekenopnames, valpartijen in huis). Ook 

troffen we enkele malen als eerste een overleden wijkbewoner aan, omdat het 

niet meer lukte contact te leggen. 

Deze situaties schetsen hoe eenzaam wijkbewoners soms zijn. De corona-

situatie heeft dit alleen nog maar ernstiger gemaakt. Daarom hebben we in het 

afgelopen jaar extra ingezet op huisbezoeken bij kwetsbare wijkbewoners. Op 

die manier konden we een vinger aan de pols houden en tevens de stilte van de 

week doorbreken. In totaal zijn 1.853 sociale huisbezoeken afgelegd bij 116 

verschillende huishoudens / wijkbewoners, waaronder veel ouderen.  

 

3.4.3 Ontmoetingsgroepen rondom eten en gezelligheid  

Hoe hechter de sociale cohesie, hoe groter de solidariteit in de buurt. Op 

microniveau binnen het gezin en de familie, maar niet minder belangrijk: 

op macroniveau, in de samenleving. Door de multiculturele samenleving 

en individualisering staat de sociale cohesie al lange tijd onder druk. Bij 

House of Hope streven we ernaar om de wijk samen te brengen en meer 

begrip te kweken, zodat er meer verbondenheid tussen de diverse groepen en culturen ontstaat. Daarom zijn er 

op alle locaties wijkmaaltijden en/of –lunches, maar worden er ook activiteiten voor specifieke doelgroepen 

georganiseerd. Op locatie Katendrecht kwam bijvoorbeeld de Chinese ontmoetingsgroep bij elkaar en werd 

aansluitend op de wijklunch een inloopactiviteit georganiseerd. 

Er is een behoorlijke groep vaste wijkbewoners die tot medio maart wekelijks bij de maaltijden en lunches op onze 

locaties komt. Door de coronamaatregelen is dit voortgezet met bezorgmaaltijden, maar daarmee mis je de 

onderlinge ontmoeting. Met de bezorgmaaltijden hebben we ons vooral gericht op de meest kwetsbare groepen. 

In 2020 zijn toch nog 80 keer groepsmaaltijden met elkaar gedeeld met 1.745 deelnamemomenten. Tijdens deze 

maaltijden hebben mensen elkaar leren kennen, waardoor er ook groepjes zijn ontstaan van mensen die elkaar 

buiten House of Hope ontmoeten. In die gevallen is het dus gelukt om ‘een zelfstandig functionerend micro-

netwerk’ te creëren. Een deel van deze groepjes hield ook contact toen we niet als groep konden samenkomen.  

Binnen de wijkmaaltijden zijn veel vrijwilligers betrokken. Zij helpen door te koken, eten op te scheppen of de zaal 

klaar te zetten en/of af te ruimen. Tijdens de coronasituatie ging het koken gewoon door en werden vrijwilligers 

ingezet om de maaltijden te bezorgen en om inkopen te doen. 

Verder zijn er in het kader van ontmoeting eenmalige activiteiten georganiseerd, zoals een kerstbrunch en een 

oliebollenactie. Ook was House of Hope met Oud & Nieuw open, om met een klein groepje wijkbewoners de 

jaarwisseling te vieren. 
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3.4.4 Vrouwengroepen 

Binnen de vrouwenactiviteiten staan ontmoeting en netwerkversterking 

centraal. Er vinden op alle locaties vrouwengroepen plaats, waarbij 

creatieve workshops en gespreksochtenden / empowerment (zie 

paragraaf 3.3.5) elkaar afwisselen. De creativiteitsochtenden zijn 

laagdrempelige inloopochtenden, waarin vrouwen gemakkelijk kunnen 

participeren. Het doel van de ochtenden is om de vrouwen creatief bezig te laten zijn, te laten ontspannen en 

nieuwe ervaringen op te laten doen. Een tweede doel is het uitbreiden en versterken van hun sociale netwerk. Het 

seizoen wordt altijd afgesloten met een groepsuitje, bijvoorbeeld bezoek van musea of wandelen aan zee. 

De coronapandemie heeft het groepswerk flink onder druk gezet. Een heel aantal maanden mochten groepen niet 

samenkomen. In de periode dan er iets meer mocht, kwamen de vrouwen in kleinere groepen samen. Een deel 

van de ontmoetingen vond plaats in het park. 

In 2020 waren er 61 groepsontmoetingen voor vrouwen met 598 deelnamemomenten. Het is mooi om te zien dat 

door deze groepen het onderlinge contact is toegenomen en vrouwen elkaar ook buiten de vrouwengroep 

ontmoeten en ondersteunen.  Dit was helpend om met elkaar in contact te blijven tijdens de coronaperiode. 

Op alle drie locaties wordt, naast de vrouwengroep, ook een naaicursus georganiseerd. Deze wordt gegeven door 

een professionele coupeuse die als vrijwilliger betrokken is. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Vrouwen 

kunnen op verschillende niveaus instromen, als beginner of gevorderde. De cursus heeft tot doel om vrouwen de 

vaardigheden van het naaien aan te leren, maar ook om sociale vaardigheden te bevorderen. Daarnaast is het een 

belangrijke ontmoetingsactiviteit waarin contacten worden gelegd en (steun)relaties ontstaan. Het is voor veel 

vrouwen een wezenlijk sociaal netwerk. In totaal zijn er 19 cursusochtenden geweest met gemiddeld 7 tot 9 

vrouwen per naailes.  

 

3.4.5 Mannengroep 

Met de mannenactiviteit wordt een diverse groep mannen bereikt. Binnen 

deze groepen bevinden zich heel wat mannen die weinig netwerk hebben. 

Via deze activiteit zijn vriendschappen ontstaan en gaan de mannen ook 

bij elkaar op bezoek. Het doel van de mannengroep is om elkaar als 

mannen te ontmoeten, maar ook verbindingen te leggen met de 

huiskamerinloop, de wijkmaaltijden, de kinderinloop, het klussenproject en het beheer van de binnentuin in de 

Tarwewijk. De mannengroep helpt ook regelmatig mee met andere activiteiten van House of Hope. Zo worden 

soms ook bezoekjes afgelegd. Daarnaast zette deze groep zich in voor de jaarlijkse schoonmaakdag en de reparatie 

van stoelen, tafels en andere facilitaire diensten.  

In de Tarwewijk is al jaren een stabiele mannengroep. Ik het afgelopen jaar heeft op Katendrecht de mannengroep 

een doorstart gekregen. Via ontspannende activiteiten is geïnvesteerd in netwerkversterking. Verder waren er 

gespreksavonden rondom actuele thema’s.  

De mannengroepen rondom ontmoeting werden 18 keer gehouden, met in totaal 118 deelnamemomenten. 

Samen met het empowermentprogramma (zie paragraaf 3.3.5) participeerden in totaal 31 unieke mannen.  
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3.4.6 Kinderwerk (4 tot 9 jaar) 

Het doel van de kinderactiviteiten is het creëren van een veilige 

omgeving, waarin kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze 

worden uitgedaagd en zich kunnen ontwikkelen. Door de 

ontmoeting en gezamenlijke activiteiten in een veilige setting, 

worden verbindingen gelegd. Deze verbindingen overbruggen 

culturele verschillen, verschillen in leeftijd en verschillen in sociale status.   

Een deel van de kinderen ontmoeten we op de clubs, een deel komt o.a. via Gezin Centraal in beeld. Hierdoor 

kunnen we hen vanuit inzicht op de thuissituatie ook persoonlijk coachen. Daarnaast kan de relatie die tijdens het 

kinderwerk wordt opgebouwd, helpend zijn bij een eventueel gezinsgesprek.  

Het kinderwerk is vooral actief op de locaties Beverwaard en Tarwewijk. In 

de Beverwaard wordt nauw samengewerkt met partnerorganisaties in het 

wijkgebouw, zoals het Buurtsteunpunt (Leger des Heils) en Meer dan 

Beverwaard. Binnen het Talenthuis worden kinderen van 4 tot 9 jaar 

uitgedaagd om te leren, te lezen en te ontdekken. Ook in de Tarwewijk is het 

aantal kinderen gegroeid. Binnen de kinderclub en House of Kids 

(kinderinloop) zien we veel verschillende kinderen aansluiten bij diverse 

actieve programma’s.   

Omdat kinderen in eerste instantie minder kans maakten om corona te krijgen, konden we toch nog regelmatig bij 

elkaar komen. In totaal waren er 79 groepsontmoetingen voor kinderen van 4 tot 9 jaar, met 834 

deelnamemomenten.  

 

3.4.7 Jongerenwerk (9 tot 16 jaar) 

Binnen House of Hope worden allerlei activiteiten voor jongeren en 

tieners van 9 tot 16 jaar georganiseerd. In de Tarwewijk is House of 

Girls actief voor tienermeiden van 9 tot 12 jaar. Het doel van deze 

tienerclub is niet alleen om te investeren in een goed programma, 

maar vooral in de (ontwikkeling) van de tiener. De meiden groeien 

op in een achterstandswijk en komen doorgaans uit probleemgezinnen. Daarbij is er vaak een kloof tussen hun 

wereld thuis en hun schoolomgeving. De club is een plek die daar los van staat, waar ze hun verhaal veilig kunnen 

delen en even kunnen ontspannen. Ze vormen een netwerk met leeftijdsgenoten en teamleden waar ze, indien 

nodig, op kunnen terugvallen. We wisselen af tussen groepsgesprekken, educatieve workshops en ontspannen 

avonden.  

In de Beverwaard zijn activiteiten voor zowel jongens als meiden. Dit krijgt 

vorm binnen de ‘Youth community’, waarin we samenwerken met het 

Buurtsteunpunt en Meer dan Beverwaard. We bieden een keten van 

activiteiten die op elkaar aansluiten en waarin netwerken, verbindingen 

en gemeenschappen kunnen ontstaan. De vier pijlers die we hierin willen 

bieden zijn: ontmoeting (outreach/voorkant), ondersteuning (hulpverlening), talentontwikkeling en toerusting. We 

geven dit gezamenlijk vorm, maar ieder heeft hierin zijn eigen focusgebied. Het focusgebied van House of Hope is 

vooral op ontmoeting en ondersteuning gericht. Bij de voorkant (sporten, kinderinloop, jongereninloop, 

matties/girls4life) zijn we gezamenlijk aanwezig. Deze activiteiten fungeren als poule, waar iedereen zijn 
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verbindingen uit kan halen en naar zijn eigen focusgebied kan leiden. De Youth community is ook een vindplaats 

voor gezinnen. Wij proberen de Youth community ook te linken aan het maatschappelijk spreekuur, 

gezinnenspreekuur, de Samen mama-groep en Gezin Centraal.  

In beide locaties bezochten totaal in 2020 ca. 150 unieke jongeren (9 tot 16 jaar) het jongerenwerk. Er waren ruim 

69 groepsontmoetingen met meer dan 2.300 deelnamemomenten. Door corona kon ook deze activiteit maar 

beperkt doorgang vinden. 

 

3.4.8 Sportactiviteit voor kinderen en jongeren 

Sportactiviteiten zijn een sterk middel zijn om jongeren te bereiken. In de 

Beverwaard vinden, als onderdeel van de Youth community, 

sportactiviteiten plaats. Samen wordt er gevoetbald, gebasketbald en 

worden andere spellen gespeeld. House of Hope is hierbij tweewekelijks 

aanwezig. In de Tarwewijk staan sportactiviteiten regelmatig op het 

programma van het speelcafé en het jongerenwerk. Dit vindt dan plaats op het Verschoorplein. 

Vanwege de coronaregels konden de sportactiviteiten lange tijd geen doorgang vinden. Hierdoor is er slechts 17 

keer een sportavond geweest met een lagere opkomst dan gewoonlijk.  

 

3.4.9 Week van Hoop / wijkevents 

Vanwege alle onzekerheden rondom corona, is in de zomerperiode geen 

Week van Hoop georganiseerd.  Rond de kerstperiode juist wel, omdat 

Nederland toen in een lockdown zat en veel mensen in deze donkere tijd 

van het jaar wel wat bemoediging konden gebruiken.  

Met de Weken van Hoop wil House of Hope op een positieve en 

verrassende manier naar buiten treden met leuke activiteiten voor jong en oud. Rond de kerst werden activiteiten 

georganiseerd vanuit alle drie locaties. Vanwege gevaar van besmetting hebben we dit jaar het aantal vrijwilligers 

beperkt, en ook het aantal participerende wijkbewoners laag gehouden. 

Rond de kerstdagen zijn vanuit alle locaties samen 12 activiteiten gedaan, waarmee we 1.680 wijkbewoners (jong 

en oud) hebben gediend. Dit jaar lag het accent vooral op het ondersteunen en verrassen van gezinnen en 

alleenstaanden, om zo een extraatje te bieden. Voor de jongeren kinderen waren er diverse groepsactiviteiten, 

maar verder vond het gebeuren grotendeels in de wijk plaats en zijn we langs vele deuren gegaan. 

Een greep uit deze activiteiten: 

▪ Kinder- en jongerenwerk op locatie van House of Hope; 

▪ Kerstbrunch voor ouderen (via 1 op 1 contact), deels thuis en deels op locatie; 

▪ Oliebollenactie; 

▪ Kerstdiner via thuisbezorging; 

▪ Samenstellen en rondbrengen van 260 boodschappenpakketten; 

▪ Rondbrengen van 900 kerstpakketten (ook op veel nieuwe adressen). 

Tijdens deze acties hebben we veel nieuwe wijkcontacten opgedaan en vele wijkbewoners op een positieve manier 

verrast. We hopen dat hierdoor de wijkbetrokkenheid in het komende jaar zal worden vergroot.   
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3.5 Extra coronahulp  

Door de coronapandemie is het welzijnswerk het afgelopen jaar 

behoorlijk afgeschaald en ook in het 1e kwartaal van 2021 duurt 

deze situatie helaas nog voort. Veel organisaties waren lange tijd 

alleen online bereikbaar. Hoewel House of Hope heeft gekozen om 

open te blijven, moest ook het werk van House of Hope flink worden 

afgeschaald. Onze gebouwen zijn niet ruim genoeg om alle medewerkers, vrijwilligers en wijkbewoners op veilige 

afstand te kunnen ontvangen. Door medewerkers en vrijwilligers in te roosteren en wijkbewoners op afspraak 

binnen te laten komen, kon onze dienstverlening toch op een veilige manier doorgang vinden. Deze 

beschikbaarheid voor de wijk was met name van groot belang voor de niet digitaal vaardige wijkbewoners, voor 

wie de online benadering een te hoge drempel opwerpt.    

 

Helaas moest House of Hope ook flink snoeien in het groepsgerichte activiteitenaanbod. De huiskamer-inloop en 

alle groepsactiviteiten werden een periode afgeschaald. De hulpverlening daarentegen vroeg juist extra aandacht. 

Onder wijkbewoners met weinig marge en zonder een stabiel netwerk zagen we de problemen snel toenemen. We 

hebben meer dan ooit het belang gemerkt van community en relatiegericht werken. Hierdoor was het mogelijk 

om, ondanks social distancing, toch de verbinding met wijkbewoners vast te houden. We konden in veel gevallen 

goed inschatten waar extra zorg nodig was of waar het fout dreigde te lopen. 

 

Door middel van belrondes, huisbezoeken, gesprekswandelingen, parkontmoetingen, ondersteunende acties en 

verrassingsacties langs de deur, zijn we veel in de wijk aanwezig en beschikbaar geweest om te doen wat nodig 

was. Hierdoor is in de achterliggende maanden ons ondersteuningsaanbod fors uitgebreid. Voorbeelden hiervan: 

deurgesprekken, bezorgmaaltijden, voedsel- en kerstpakketten, leefgeld, huiswerkbegeleiding, kinderpakketten, 

steun bieden bij overlijden en praktische klussen in en rondom het huis.   

 

3.5.1 Extra coronahulp voor volwassenen / gezinnen 

In het kader van ‘extra coronahulp’ werd het volgende aanbod voor volwassenen gerealiseerd: 

▪ Bereiden en bezorgen van vers gekookte maaltijden aan huis: 2 à 3 keer per week voor ouderen/ gezinnen/ 

kwetsbaren (gem. 225 maaltijden per week, totaal 3.508 maaltijden).  

▪ Verstrekken van voedselpakketten: verstrekking op aanvraag en ook bij gezinnen die het krap hebben 

vanwege financiële problemen, verlies van werk, extra kosten etc. (hierin zijn ook de aanvragen via de 

wijkteams en schoolmaatschappelijk werk opgenomen); totaal zijn ruim 4.000 voedselpakketten en ruim 

6.000 broden verdeeld; deze hulp valt samen met de reguliere noodhulp van House of Hope. 

▪ Telefonisch contact: wekelijks/ tweewekelijks bel- of app-contact; op deze manier hielden we contact met 

zo’n 455 cliënten, gezinnen, deelnemers en/of vrijwilligers; totaal ca. > 5.000 contact momenten. 

▪ Boodschappenhulp: op aanvraag hulp geboden aan ouderen en mensen uit kwetsbare groepen (totaal 

100 keer voor ca. huishoudens). 

▪ Diverse bloemen- en bemoedigingsacties: op alle locaties hebben we wijkbewoners via diverse acties laten 

weten dat we hen niet vergeten zijn. Ter bemoediging en om nieuwe contacten te leggen en bekendheid 

te geven aan onze coronahulp. Op die manier boden we 1.235 gezinnen en alleenstaanden een 

bemoedigingsmoment. 

▪ Hygiënepakketten via Unilever: we hebben actief meegedaan aan de eenmalige uitdeelactie van pakketten 

voor mensen op het sociaal minimum. Naast hulp bij het samenstellen van de pakketten (waar we via 
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andere kanalen eten aan toe hebben gevoegd), heeft House of Hope voor 535 huishoudens 

hygiënepakketten rondgebracht. 

▪ Voedselhulp in de vorm van boodschappenbonnen: via een gift van de Rotaryclub en een aantal kerken 

hebben we 260 gezinnen op het sociaal minimum een boodschappenpakket gegeven. 

▪ Mondkapjes: Op de locatie Tarwewijk zijn er 50 zelfgemaakte (wasbare) mondkapjes beschikbaar gesteld 

voor wijkbewoners met een kleine beurs, daarnaast zijn vele setjes met 

‘gewone’ mondkapjes uitgedeeld onder wijkbewoners. 

▪ Extra huisbezoeken en deurgesprekken: mede door corona zijn er ten 

opzichte van 2019 zo’n 800 extra huisbezoeken gedaan. Verder hebben we 

door de vele rondbrengacties van voedselpakketten, bezorgmaaltijden, 

kinderpakketten, hygiënepakketten en andere acties veel face-to-face 

contact onderhouden met onze doelgroep. Daarbij zijn ook veel nieuwe 

contacten gelegd. We hebben op die manier ruim 9.710 deurgesprekken 

gevoerd. Zo zorgden we ervoor dat de meest kwetsbare wijkbewoners goed 

in beeld bleven en kon vroegtijdig hulp worden geboden als daar aanleiding voor was. 

 

3.5.2 Extra coronahulp voor kinderen 

In het kader van ‘extra coronahulp’ werd het volgende aanbod voor kinderen gerealiseerd: 

▪ Kinderpakketten: iedere week een pakket met leuke en creatieve opdrachten voor elke dag waar de 

kinderen (meerdere leeftijdscategorieën) thuis mee aan de slag konden toen ze niet naar school mochten. 

Met iedere keer iets extra’s zoals bijv. een set kleurpotloden, scharen, gekleurd papier, klei, vlieger etc.; de 

achterliggende periode zijn er weken geweest dat er 320 kinderpakketten werden samengesteld en 

rondgebracht; totaal 4.500 knutselpakketten. 

▪ Laptopactie: we hebben met hulp van een fonds gezinnen op 

het sociaal minimum kunnen voorzien van een laptop voor 

thuisonderwijs en later op school; soms is helemaal geen 

laptop aanwezig of slechts 1 laptop voor 4 kinderen; we 

hebben in totaal 31 laptops kunnen geven. 

▪ Huiswerkcafé: toen de scholen gesloten waren, hebben we 

enkele kinderen en tieners 2 á 3 keer per week 

huiswerkbegeleiding bij House of Hope gegeven; dit gaat om 

kinderen waar ouders het thuis niet kunnen vormgeven 

vanwege GGZ-problematiek, taalachterstand of het 

ontbreken van de juiste voorzieningen (wekelijks 6 tot 8 

kinderen/ tieners); ruim 250 keer begeleiding gegeven. 

▪ Speelgoedactie: in combinatie met de actie Sint voor Kint zijn er speelgoedpakketten en -bonnen 

uitgedeeld om gezinnen op sociaal minimum te ondersteunen voor thuisblijvende kinderen (in totaal zijn 

ca. 400 speelgoedpakketten en -bonnen uitgedeeld). 

▪ Vakantietassen: eenmalige meivakantie-actie met vakantiespullen voor kinderen in gezinnen op sociaal 

minimum (395 tassen). 

 

De hierboven genoemde extra coronasteun vond met name plaats de periode van eind maart tot eind juli van 

2020. In de maanden juli t/m oktober is dit corona-aanbod afgeschaald. Vanaf november hebben we deze vormen 

van ondersteuning op diverse vlakken weer vergroot.  
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Met name rond de kerstdagen, toen Nederland al in een lockdown zat, hebben we tijdens de Week van Hoop veel 

extra’s kunnen doen voor wijkbewoners, waaronder vele gezinnen. Deze extra activiteiten staan gerapporteerd in 

paragraaf 3.4.9. ‘Week van Hoop / wijkevents’. 

 

 

3.6 Activeren / participeren / leren  

Onder de doelgroep van House of Hope zijn aanzienlijk wat wijkbewoners 

die nauwelijks meedoen in de samenleving. Daar liggen allerlei 

problemen aan ten grondslag. 

House of Hope loopt daarom met wijkbewoners op, om hen te leren hoe 

ze gaandeweg de verantwoordelijkheid voor hun leven weer zelf kunnen 

gaan dragen. Voor velen betekent dit vaak een lange weg om af te leggen. Het ontbreekt hen simpelweg aan 

capaciteiten (taal, opleiding, vaardigheden, gezondheid, psyche) of er spelen allerlei zaken in de persoonlijke 

levenssfeer die aandacht vragen en vooral veel energie kosten.  

Om toe te groeien naar een meer stabiel leven in verbondenheid met anderen, vindt House of Hope het belangrijk 

dat mensen niet langs de zijlijn (blijven) staan. Daarom stimuleren we wijkbewoners als eerste om deel te nemen 

aan ontmoetingsactiviteiten. Binnen de groepen kan de participatiegraad groeien van deelnemer naar participant, 

waarbij mensen een kleine taak en/of verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld. Dit kan de opstap zijn om meer 

structureel vrijwilligerswerk te gaan doen, ook als het leven nog verre van stabiel is. Door hulpverlening en 

participatie, zo mogelijk als vrijwilliger, samen op te laten lopen, wordt het herstelproces versneld. We werken zo 

aan groei van eigenwaarde, geven verantwoordelijkheid en bieden dagstructuur, waardoor de weg naar een stabiel 

leven wordt versneld.  

Hiermee fungeert House of Hope in zekere zin als een beschutte werkplek voor mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt, in de hoop dat een deel van hen via deze vorm van arbeidsgewenning alsnog zal uitstromen naar 

betaald werk. Tot nu toe ging de aandacht vooral uit naar het goed uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen House 

of Hope zelf. De uitstroom naar betaald werk werd overgelaten aan andere organisaties. Hier gaat House of Hope 

nu ook zelf actiever mee aan de slag, hopend hiermee de kans op duurzame arbeidsparticipatie te vergroten. 

Door corona waren in 2020 aanzienlijk minder vrijwilligers actief dan in voorgaande jaren. In totaal kwamen 128 

vrijwilligers uit de wijk, waarvan 49 via Prestatie010. Daarnaast hebben voor mensen uit ons vrijwilligers- als 

cliëntenbestand 19 uitgevoerd om hen door te leiden naar betaald werk. In 9 gevallen heeft dat daadwerkelijk 

geleid tot een betaalde aanstelling. 

 

3.6.1 Leer-werk-gemeenschap 

Om vrijwilligers te laten groeien biedt House of Hope begeleiding aan in de vorm van gesprek en coaching. We 

doen dit binnen een leer-werkgemeenschap voor vrijwilligers. Naast de inzet van eigen professionals werken we 

hierin ook samen met andere organisaties, scholen en bedrijven. Omdat House of Hope voor veel wijkbewoners 

een veilige plek is, vindt het trainingsaanbod in eerste instantie met name op de locaties van House of Hope plaats. 

Voor de wat sterkere vrijwilligers wordt ook het trainingsaanbod buiten de organisatie benut. Passend bij de 

activiteiten waarin vrijwilligers participeren en specifieke vaardigheden opdoen, wordt de coaching in groepen 

vormgegeven. Ook stagiaires kunnen bij deze training/coaching een rol spelen, wat tevens een mooie ervaring is 

om kennis over te dragen aan anderen.   
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Het vrijwilligerswerk bij House of Hope, in combinatie met het trainingsaanbod, draagt bij om de afstand tot de 

arbeidsmarkt te verkleinen. Zaken als werkritme, op tijd komen, werken in een team en verantwoordelijkheid 

dragen, verhogen de arbeidsfitheid en daarmee de kans op betaald werk.   

Helaas kon de leer-werkgemeenschap voor vrijwilligers door corona niet goed worden vormgegeven. Vanaf april 

is de groepscoaching nagenoeg stil komen te liggen en is de individuele coaching afgeschaald. Vanwege de 

afstandsregels konden veel minder vrijwilligers op locatie aanwezig zijn. In totaal zijn nog 7 trainingen gegeven en 

hebben 15 teams in de eerste maanden van 2020 groepscoaching ontvangen. 

 

3.6.2 Maatwerk voor duurzame arbeidsparticipatie 

Het grootste deel van de doelgroep ontvangt geen inkomsten uit betaald 

werk. Bij degenen die wel betaald werk hebben, is het inkomen vaak 

instabiel, mede omdat het vaak om tijdelijke baantjes gaat, of een 

gedeeltelijke baan in combinatie met een uitkering. Het gevolg is dat de 

inkomensvoorziening kwetsbaar is en dat er veel misgaat in de digitale 

afstemming tussen inkomsten uit werk en de uitkering die als vangnet geldt. 

Dat wordt o.a. zichtbaar in de vele hulpvragen rondom financiën en inkomen 

(zie paragraaf 3.3.1). Dit komt niet alleen voor bij wijkbewoners die we als 

cliënt helpen, maar dit speelt evengoed bij een deel van onze vrijwilligers. Deze instabiliteit en bureaucratische 

complexiteit is doorgaans niet erg motiverend om een tijdelijke of halve baan aan te nemen, zeker als daar ook 

nog hulpvragen op andere gebieden spelen. 

In de loop van 2020 is House of Hope binnen haar dienstverlening meer aandacht gaan geven aan het 

ondersteunen van wijkbewoners en vrijwilligers bij het vinden van (betaald) werk.  

Daarvoor hebben we de volgende acties ondernomen: 

1) Actief benaderen en gericht helpen van vrijwilligers en wijkbewoners (cliënten) die zich op de korte of 

langere termijn moeten richten op betaald werk en/of een passende opleiding. 

2) Actieve samenwerking zoeken met jobhunters / activeringscoaches van de gemeente. 

3) Contacten leggen met potentiële werkgevers / (leer-werk)bedrijven en actief op zoek gaan naar bruikbare 

verbindingen in het eigen netwerk (achterban) of netwerk van derden. 

4) Begeleiding en hulp bieden bij het opstellen van cv’s, sollicitatiebrieven en reageren op vacatures. 

5) Support bieden bij de voorbereiding van sollicitatiegesprekken en eventuele plaatsing bij een werkgever. 

 

Hierdoor is dit onderwerp binnen House of Hope meer gaan leven. Er zijn diverse contacten gelegd met leer-

werkbedrijven en uit een brede screening van bedrijven zijn met 9 bedrijven afspraken gemaakt om kandidaten 

voor te stellen. In totaal is 19 keer een kandidaat voorgesteld, waarvan uiteindelijk 9 personen betaald werk 

hebben gevonden. Zeker in coronatijd is dat een prestatie waar we bijzonder blij mee zijn. Het gaat om banen en 

opleidingstrajecten voor de bouw, als beveiliger, verkeersregelaar, schoonmaakwerk in de horeca, winkel Retail en 

vertaalbureau. 

 

 

 

 

‘Er zouden meer van 

zulke hulpverleners als 

jullie moeten zijn. Hoe 

kan ik iets terugdoen?’ 
 

jonge vrouw, spreekuur 

 

http://www.houseofhope.nl/


 

House of Hope • Meer leven in de wijk! • Jaarrapportage 2020 • houseofhope.nl 

 

39 

3.7 House of Life 

Binnen de familiaire setting van House of Hope ontstaat meer openheid, waardoor ook pastorale behoeften 

worden gesignaleerd. Deze kunnen zowel bij het maatschappelijk spreekuur als tijdens ontmoetingsactiviteiten en 

gespreksgroepen naar voren komen. Desgewenst wordt doorverwezen naar House of Life, de pastorale afdeling 

binnen House of Hope. Medewerkers van House of Life zijn niet alleen actief op het pastorale vlak, maar 

participeren ook binnen diverse ontmoetingsactiviteiten. Zo wordt op een natuurlijke manier contact gelegd en 

worden mensen in een vertrouwde setting bemoedigd en versterkt.  

 

3.7.1 Pastorale hulp 

In 2020 zijn in totaal 41 mensen geholpen via een hulpverleningstraject van 

House of Life. In deze trajecten zijn 250 gesprekken gevoerd.  Daarnaast 

zijn er nog ca. 450 losse pastorale gesprekken geweest met stagiaires, 

vrijwilligers en wijkbewoners. In totaal vonden op de 3 locaties dus 

ongeveer 700 pastorale gesprekken plaats. 

De hulpvragen zijn uiteenlopend, maar in veel gevallen spelen depressiviteit, eenzaamheid, traumatische 

ervaringen, verstoorde relaties, boosheid en een negatief zelfbeeld een rol. Soms worstelen mensen ook met een 

verslaving. Binnen House of Life bieden we een luisterend oor en denken we mee in zingevingsvragen. In diverse 

gevallen zijn mensen naast de pastorale zorg van House of Life ook onder behandeling bij de huisarts, een 

psycholoog of een verslavingsinstelling. 

Voor 6 vrouwen is een pastorale midweek georganiseerd in ‘Kroeze Danne’ in Delden, volledig gesponsord vanuit 

diaconie, particuliere gevers en bedrijfsleven. Samen met enkele pastorale werkers van House of Hope is zowel 

groepsgewijs als individueel gewerkt en over een aantal belangrijke levensthema’s gesproken. Hierdoor ontstond 

bij deze vrouwen gelegenheid om gebeurtenissen uit het verleden onder ogen te zien en een plek te geven, zodat 

er ruimte kon komen voor herstel.  

 

3.7.2 Onderwijs en groepsgesprekken 

In de Tarwewijk worden Bijbelstudies voor mannen en vrouwen 

aangeboden, waar wijkbewoners vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Deze 

vorm van ontmoeting en toerusting blijkt in een behoefte te voorzien en 

levert soms diepgaande gesprekken op over levensvragen en moeilijke 

processen waar mensen doorheen gaan.  

Er zijn 57 groepsontmoetingen geweest met 5 à 6 deelnemers per keer. 

Op locatie Tarwewijk komt verder tweewekelijks een gespreksgroep bij elkaar rondom Bijbelse thema’s. Deze 

groep, onder de naam House of Light, is in 2020 officieel van start gegaan en wordt door een zeer diverse groep 

wijkbewoners bezocht. De gemiddelde opkomst is 22 wijkbewoners per keer (inclusief kinderen) en ca. 50 unieke 

wijkbewoners (inclusief kinderen) nemen hieraan deel. Binnen deze samenkomst is veel tijd voor ontmoeting. Zo 

is tot medio maart altijd gestart met inloop en warme maaltijd. Voor de kinderen is er tijdens deze bijeenkomst 

een eigen club. 

Er zijn 13 groepsontmoetingen geweest voor volwassenen met 195 deelnamemomenten en 22 clubmomenten 

voor kinderen met 176 deelnames. 

 

 Beschikbaar op:  

 

 Focus op: 

 

 

Beschikbaar op:  

 

Focus op: 
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Op locatie Beverwaard ligt het pastoraat voornamelijk bij ‘Meer dan Beverwaard’. Vanwege de nauwe 

samenwerking met hen verwijzen we door, waardoor we zelf geen groepen draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

Basis op orde, inclusief een baan   I   Levensverhaal 

Ik ben een gehuwde man en woon samen met mijn vrouw en twee kinderen. Sinds kort werk ik als medewerker 

bij Elcotel, een baan die ik te danken heb aan House of Hope. In dit werk help ik bij het inrichten van 

supermarkten. In 2018 is mijn vrouw vanuit Marokko hierheen gekomen. Zelf heb ik een Nederlandse 

verblijfsvergunning maar mijn vrouw niet. Het is onzeker of ze hier mag blijven. 

Mijn karakter is om zelf alles op te lossen. Begin 2018 merkte ik dat dit niet meer lukte, mede doordat ik de 

Nederlandse taal onvoldoende begreep. Mijn financiën bijhouden lukte niet, ik had geen werk en leefde van 

een WW-uitkering. Als ik mijn huur had betaald, was het geld al bijna op. Door al deze dingen ontstonden er 

schulden. Het was een trieste tijd. We voelde ons alleen, omdat we niemand hadden die ons kon helpen.  

Ik ging hulp zoeken en kwam uit bij House of Hope. Vanaf het begin zijn we met open armen ontvangen. Het 

voelde fijn en vertrouwd om hier te zijn. Ik kwam binnen met één probleem en uiteindelijk ben ik geholpen met 

al mijn problemen. Ze hebben hier geen vaste ‘afspraak-tijd’ voor mensen staan, ze maken tijd voor je vrij, zoveel 

wat op dat moment nodig is.   

Door hulp van House of Hope kan ik weer normaal leven. Ze hebben de voedselbank voor mij geregeld en een 

baan waar ik tot heden nog werkzaam ben. Voor mijn kinderen hebben we samen een school geregeld. En 

dankzij House of Hope zijn mijn financiën weer onder controle en lukt het mij om zelfstandig mijn schulden af 

te lossen. 

Waar ik het meest trots op ben is dat de situatie nu stabieler is dan voorheen. Door de vele informatie en uitleg 

die ze mij gegeven hebben, ben ik nu veel zelfstandiger. Dat was mijn wens. 

In de toekomst hoop ik mijn rijbewijs voor vrachtwagenchauffeur te halen. House of Hope helpt mij hierbij. Ik 

hoop ook meer tijd te hebben om andere mensen te kunnen helpen. Ik heb de hulp gekregen die ik nodig had 

en wil graag iets terug doen voor andere mensen die zelf ook door een moeilijke tijd gaan. 
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4. Maatschappelijke  

                     impact  

 

4.1 Samenwerking versterkt 

Binnen House of Hope denken we vooral in termen van samenwerking. We willen met onze dienstverlening 

meerwaarde bieden voor de wijk. Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt 

binnen het Rotterdams Welzijn. Een belangrijk uitgangspunt voor onze activiteiten 

is dat deze aanvullend zijn op het bestaande aanbod of dat met hetzelfde aanbod 

een andere doelgroep kan worden bereikt.  

De samenwerking krijgt vanuit House of Hope op de volgende wijze vorm en 

inhoud: 

▪ Er wordt nauw samengewerkt met de vraagwijzers en lokale wijkteams. 

House of Hope streeft naar een sluitende aanpak, waarin dubbel werk 

zoveel mogelijk worden voorkomen; ook gebruiken diverse wijkteams de 

route en expertise van House of Hope om noodfondsen en noodpakketten 

te verstrekken aan cliënten; andersom gebruikt House of Hope ook de 

expertise van de wijkteams; 

▪ Er wordt samengewerkt met de welzijnsaanbieders die via een aanbesteding van Zorg en Welzijn per 

gebied diverse welzijnstaken voor de gemeente uitvoeren; 

▪ House of Hope is betrokken bij diverse overlegplatforms met de gemeente, reguliere hulpverlenings-

instanties, sociale voorzieningen, zorginstellingen, gezondheidscentra, corporaties, scholen en andere 

partijen die zich vanuit verschillende invalshoeken richten op de wijken waarin wij actief zijn;  

▪ House of Hope vervult vaak een brugfunctie naar andere organisaties en activiteiten. Daarbij wordt de 

behoefte van de wijkbewoner in relatie tot het beschikbare aanbod als uitgangspunt genomen. Om deze 

brugfunctie te vervullen is samenwerking geen wens, maar een noodzaak. Alleen samen kunnen we de 

achterstands-problemen in de wijken verminderen en de leefbaarheid vergroten; 

Er is 1.964 

keer doorverwezen 

naar ca. 130 

verschillende 

instanties, loketten 

en activiteiten.  
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▪ House of Hope verwijst in het kader van de hulpverlening naar ca. 130 verschillende instanties, loketten 

activiteiten en (informele) organen. Vaak bestaat die samenwerking alleen uit een doorverwijzing, maar 

met diverse organisaties in het gebied wordt ook afstemmend overleg gevoerd; 

▪ House of Hope biedt voor de hulpverlening ook een vangnet. O.a. als de aansluiting met reguliere 

instanties niet lukt, ter overbrugging van wachttijden of als de hulpverlening moeizaam van de grond 

komt; 

▪ Reguliere instanties verwijzen regelmatig door naar House of Hope voor ontmoetingsactiviteiten, 

praktische hulp, vertaling door een tolk, voedselhulp en hulp aan ongedocumenteerden of 

arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. In veel gevallen gaat het dan om situaties waarin het 

reguliere zorgaanbod niet of ten dele kan voorzien;  

▪ Er wordt samengewerkt met diverse kerken, kerkelijke initiatieven en religieuze instanties (zoals 

Samen010, Samen Kerken in Nederland (SKIN), Rotterdam United (RU) en diaconale platforms) die actief 

zijn in het gebied. Door onze netwerken te verbinden kunnen zwakke en sterke wijkbewoners bij elkaar 

worden gebracht en persoonlijke netwerken worden gebouwd.   

 

4.2 Maatschappelijke vervangingswaarde  

Als alle maatschappelijke inzet die in 2020 door House of Hope werd geboden op het bord van de overheid zou 

komen, zou het welzijnsbudget fors verhoogd moeten worden. Via de activiteiten van House of Hope werden in 

totaal 76.200 mensuren ingezet; 28% daarvan zijn betaalde uren en maar liefst 72% van alle uren zijn verricht door 

vrijwilligers en stagiaires.  In voorgaande jaren lag de inzet van vrijwilligers nog hoger, maar door corona was het 

niet mogelijk om meer vrijwilligers op een veilige manier te laten participeren. 

De tabellen hieronder geven een overzicht van de ingezette uren en laten in een berekening zien wat de 

maatschappelijke vervangingswaarde is van het werk van House of Hope. 

Personele inzet  2020 inzet in uren inzet in fte %

- 16 betaalde krachten, incl. inhuur via ZZP'ers 21.620 uur  13,03 fte 28%

- 219 vrijwilligers / stagiaires 54.580 uur  32,88 fte 72%

Totale inzet 2020 76.200 uur 45,91 fte 100%Maatschappelijke vervangingswaarde uren x uurtarief waarde in € %

Gemiddeld € 50 per uur voor een betaalde 

kracht
21.620 x € 50 € 1.082.500 52%

Gemiddeld € 18 per uur voor een vrijwilliger 

(bestuur, ontmoeting, ondersteuning)
54.580 x € 18 € 982.440 48%

Berekende maatschappelijke vervangingswaarde o.b.v. ureninzet € 2.064.940 100%

Inst itut ionele kosten i.r.t . maatschappelijke vervangingswaarde bedragen in € %

Totaal realisatie House of Hope

(institutionele kosten, excl. noodfondsen)

gerealiseerde kosten € 1.113.833 54%

gecreëerde extra 

maatschappelijke waarde*
€ 951.107 46%

*) als gevolg van inzet door vrijwilligers
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Van de activiteiten die House of Hope verricht, heeft de gemeente Rotterdam het meeste profijt. De activiteiten 

richten zich immers op de achterstandsproblematiek binnen Rotterdam-Zuid.  

Dankzij de grote inzet van vrijwilligers enerzijds en cofinanciering van 

vermogensfondsen, kerken en particulieren anderzijds, ontvangt de 

gemeentelijke overheid voor een bedrag van ca. € 2.064.940 aan 

maatschappelijke dienstverlening. Dat is bijna 10 keer hoger dan de 

verleende subsidie door de gemeente. 

Deze cijfers laten het indrukwekkende effect zien van een dubbele 

hefboomwerking: 

▪ inzet vrijwilligers (72% van alle ingezette uren); 

▪ co-financiering door fondsen / achterban (85% van alle kosten 

wordt gedekt met geld van derden; niet zijnde overheid).  

 

4.3 Crisishulp aan individuele personen 

Het diagram hieronder laat zien dat met hulp van noodfondsen een bedrag van € 266.290 als gift is ingezet voor 

acute noodhulp aan individuele personen. Het ingezette bedrag ligt in werkelijkheid nog € 9.865 hoger, omdat 

noodhulp deels als lening is ingezet. Op die manier konden met de beschikbaar gestelde budgetten nog meer 

mensen geholpen worden. In totaal zijn 392 huishoudens (gezinnen / alleenstaanden) geholpen in hun acute nood. 

De financiële middelen voor deze noodhulp werden verkregen uit o.a. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, 

Vincentius Rotterdam, Maatschappij van Welstand, Stichting NFK, Stichting Becker la Bastide, Vrienden van de 

Hillevliet, Fonds familie Sint Antheunis, fonds DBL, Rust en Vreugd, RDO Balije, Papefonds, M.C. de Visserfonds, 

Dekkersfonds, Burkens Stichting, Talenting Foundation, kerkelijke diaconieën en giften van particulieren en 

bedrijven (zie ook bijlage 6). 

Het diagram op de vorige pagina laat een forse stijging zien ten opzichte van 2019. De belangrijkste oorzaak is de 

coronacrisis, waardoor meer mensen acuut in de problemen zijn gekomen. Mede dankzij de meedenkende 

houding van diverse noodfondsen kon House of Hope in 2020 extra financiële noodhulp bieden in.  

De dienstverlening van 

House of Hope 

vertegenwoordigt een 

maatschappelijke 

vervangingswaarde van 

2.064.940 euro.  

Er is in 2020 voor 

276.155 
euro aan noodhulp 

ingezet, waarvan 

266.290 

euro als gift. 

Voor 392 

huishoudens.  
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Met behulp van deze noodfondsen en bemiddeling zijn in 2020 vele woningontruimingen, beslagleggingen en 

energieafsluitingen voorkomen. Daarnaast is veel geld aangewend om mensen te helpen bij acute medische zorg, 

eerste levensbehoeften (o.a. via leefgeld) en betaling van achterstallige zorgpremie. Zo is 1.002 keer leefgeld 

uitgekeerd aan 259 huishoudens. Veelal ter overbrugging van een periode zonder inkomsten.  

House of Hope maakt veel werk van deze vorm van hulpverlening. Het is opmerkelijk dat House of Hope al vele 

jaren bij Fonds Bijzondere Noden Rotterdam in de top-10 van aanvragende organisaties staat vermeld.  

 

4.4 Theory of Change 

Met haar activiteiten wil House of Hope een bijdrage leveren om wijken en mensenlevens blijvend te veranderen. 

Maar wat is precies nodig om die gewenste veranderingen tot stand te brengen? Hoe zorgt House of Hope er, 

samen met andere wijkpartners, voor dat niet alleen individuele levens van mensen worden veranderd, maar ook 

de gemeenschap waar zij deel van uitmaken? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat deze veranderingen blijvend 

zijn? Dit zijn ingewikkelde vragen zonder makkelijke antwoorden. Om op deze vragen toch een begin van een 

antwoord te formuleren heeft House of Hope haar presentiebenadering samengevat in een Theory of Change (zie 

bijlage 4). 

Belangrijke aandachtspunten in deze veranderingstheorie zijn: 

▪ Voor structurele verandering is langdurige presentie nodig; 

▪ Verandering is nodig op drie niveaus: individueel, gemeenschappelijk en in de samenleving; 

▪ Verandering zit meer in mensen dan in activiteiten. 

Om mensen te veranderen heb je versterkende en verbindende activiteiten nodig. Daarom kiest House of Hope 

voor een breed aanbod binnen de wijken waar we actief zijn en kiezen we in alles wat we doen voor een 

relatiegerichte benadering, waarin familie, hoop en respect belangrijke sleutelwoorden zijn. 

Met ons werk willen we specifiek aandacht geven aan wijkbewoners die onvoldoende gebruik weten te maken van 

de beschikbare voorzieningen. We willen hen bereiken en helpen. Vinden, Verbinden, Versterken en Vieren zijn vier 

belangrijke kernwoorden in ons werk. We willen mensen uit het isolement halen en naar de juiste zorgloketten en 

voorzieningen leiden. In de afgelopen 10 jaar bleek dat gemiddeld 63% van onze nieuwe cliënten niet eerder bij 

een zorgloket had aangeklopt. Daarmee fungeert House of Hope als een laagdrempelige voorliggende voorziening, 

dichtbij wijkbewoners. 

Dit benaderingsproces van Vinden – Verbinden – Versterken - Vieren geven we concreet vorm door in onze 

wijkpresentie:  

▪ …. een laagdrempelige huiskamerinloop te bieden, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen en 

andere wijkbewoners kan ontmoeten; de huiskamer is tevens de plek waar mensen een luisterend oor 

wordt geboden en zij op basis daarvan een afspraak of doorverwijzing krijgen; ook kunnen zij hier wachten 

op hun afspraak met een van onze medewerkers; 

▪ …. met ons voorportaal een laagdrempelige voorliggende voorziening te zijn naar de reguliere 

hulpverlening, zodat we vandaaruit een brugfunctie kunnen vervullen naar achterliggende voorzieningen 

en loketten;  

▪ …. een vangnet te zijn als reguliere hulpverlening niet snel kan worden geregeld of als mensen terugvallen; 

▪ …. praktische hulp te bieden bij acute noden in de vorm van voedsel, kleding en klussen; 

▪ …. huisbezoeken en straatactiviteiten te verrichten om nieuwe mensen te vinden en te verbinden met 

anderen;   
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▪ …. een veilige plek te bieden waar wijkbewoners elkaar binnen de vele ontmoetingsactiviteiten in 

georganiseerd (groepsactiviteiten voor diverse doelgroepen) en minder georganiseerd verband (inloop, 

maaltijden) kunnen ontmoeten; 

▪ …. door nadrukkelijk in te zetten op samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid, als het mensen in 

eigen kracht niet lukt om een stabiel leven op te bouwen; 

▪ …. door voor kwetsbare wijkbewoners een waakvlamfunctie te vervullen; vanuit onze relatiegerichte 

benadering blijven we in verbinding met afgeronde cliënten en monitoren we of hun leven voldoende 

stabiel blijft; 

▪ …. door wijkbewoners te activeren en hen een kans te bieden om actief te participeren binnen activiteiten 

van House of Hope; zo worden hulpvragers hulpgevers voor anderen; 

▪ …. door wijkbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van passend 

(beschut) werk of een passende opleiding. 

Door deze unieke combinatie van diensten biedt House of Hope een plek waar wijkbewoners persoonlijk kunnen 

groeien (o.a. op het gebied van dagstructuur, eigenwaarde, sociaal netwerk, talentontwikkeling) en waar zij weer 

van betekenis kunnen zijn voor anderen. Het is ons verlangen dat deze processen zich ook buiten House of Hope 

(in de wijk) zullen voortzetten. Zo proberen wij van onderaf bij te dragen aan blijvende positieve veranderingen in 

de wijk.  

 

4.5 Business Model Canvas 

Met steun en advies van het capaciteitsversterkingsprogramma ‘Meedoen’ van het Oranjefonds heeft House of 

Hope een Business Model Canvas (BMC) opgesteld. Dit model geeft op een overzichtelijke manier de plek weer van 

House of Hope binnen het werkveld. De gedachte achter dit model is het in beeld brengen van de waarde 

propositie van de organisatie, waarmee de unieke bijdrage van House of Hope inzichtelijk wordt binnen het sociale 

wijkgerichte werk.  

In bijlage 5 is de Business Model Canvas op een pakkende wijze gevisualiseerd. 
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5. Financieel 

jaarverslag  

 

 

De jaarrekening van Stichting House of Hope over 2020 is opgesteld door Visser & Visser Accountants en voorzien 

van een beoordelingsverklaring.  

Uit de cijfers van de achterliggende jaren (zie diagram hieronder) blijkt dat de uitgaven van House of Hope gestaag 

toenemen. De groei van de organisatie bedraagt 11% ten opzichte van 2020. Deze stijging wordt met name 

veroorzaakt door extra personeelskosten als gevolg van verplichte CAO-verhogingen, toenemende vraag uit de 

wijk en hogere huisvestingskosten. Verder valt op dat dat het budget voor noodhulp met 46% is toegenomen. Deze 

stijging is grotendeels gerelateerd aan extra geboden hulp in coronatijd. 
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Hoewel het werk van House of Hope breed wordt gewaardeerd, blijft de opbouw van een gezonde 

vermogenspositie essentieel. Vele fondsen hebben op basis van het meerjarenplan 2019 – 2022 voor meerdere 

jaren steun toegezegd, echter het behouden van structurele financiering in een gezonde financieringsmix blijft een 

grote uitdaging. Eind 2020 is door Twijnstra Gudde een onderzoek gestart om te na te gaan hoe de financiering 

voor de langere termijn toekomstbestendiger kan worden. 

 

5.1 Winst- en verliesrekening 

In hiernavolgende tabellen en diagrammen presenteren wij u de winst- en verliesrekening over 2020. De tabel 

hieronder geeft een overzicht van de inkomsten over 2020, met een vergelijking ten opzichte van 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van de fondsen, kerken en organisaties die Stichting House of Hope in 2020 hebben gesteund, is 

opgenomen in bijlage 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten: financierende instant ies

2020 2019

Subsidie gemeentelijke overheid 219.977,00€              189.977,00€              

Stagefonds 8.174,00€                   9.390,00€                   

Kerkelijke ondersteuning 12.500,00€                12.554,00€                

Steun via algemene fondsen en instellingen

(o.a. vermogensfondsen en steunfondsen)
829.993,00€              789.935,00€              

Steun via particulieren 5.500,00€                  5.081,00€                  

Sponsoring door bedrijven / scholen 3.253,00€                  2.000,00€                  

Steunfondsen voor individuele hulp aan personen 

(noodhulp)
266.054,00€              176.065,00€              

Opbrengsten uit activiteiten 36.612,00€                27.071,00€                

Bijdragen Opzoomer Mee 13.600,00€                10.731,00€                

Overige opbrengsten -€                            -€                            

TOTAAL inkomsten in boekjaar 1.395.663,00€     1.222.804,00€     

Verkregen subsidie / fondsen / 

steun

http://www.houseofhope.nl/


 

House of Hope • Meer leven in de wijk! • Jaarrapportage 2020 • houseofhope.nl 

 

48 

De cijfers van voorgaande tabel laten in onderstaande diagram een beeld zien van de verhouding tussen de diverse 

inkomstenbronnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verhouding tussen de belangrijkste kostenposten zijn weergegeven in onderstaand diagram. Verdere details 

van de uitgaven staan in de tabel op de volgende pagina. 
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In bijlage 7 is een vergelijking opgenomen tussen de oorspronkelijke begroting van 2020 en de werkelijk 

gerealiseerde baten en lasten, zoals deze hierboven zijn weergegeven.  

Uitgaven: diverse kostenposten

2020 2019

Algemene kosten projectaansturing,  

organisat ie en middelen

stichtingskosten (o.a. accountant, verzekeringen) 27.278,00€                32.818,00€                

kantoorinrichting, ICT, etc. 17.551,00€                28.302,00€                

systeembeheer 30.535,00€                26.020,00€                

telefoonkosten 18.040,00€                15.639,00€                

reiskosten 4.757,00€                  5.266,00€                  

drukwerk / kopieerkosten 6.630,00€                  9.185,00€                  

kantoorkosten 6.330,00€                  3.192,00€                  

Personele kosten

betaalde krachten (salarissen, incl. sociale lasten en 

pensioen)
709.810,00€              619.884,00€              

ziekteverzuimverzekering 28.057,00€                25.520,00€                

vergoeding vrijwilligers 75.136,00€                66.449,00€                

diensten door derden / inhuur 12.371,00€                18.323,00€                

opleidingskosten 15.312,00€                13.750,00€                

overige personeelskosten 24.308,00€                12.252,00€                

Huisvest ingskosten

huur en exploitatie gebouwen 44.987,00€                32.452,00€                

inrichtingskosten t.b.v. werkruimten 15.563,00€                20.174,00€                

onderhoud / schoonmaak gebouwen 7.441,00€                  2.339,00€                  

Specifieke kosten projectact iv iteiten

specifieke kosten voor de diverse deelprojecten 

(alle 3 locaties)
55.700,00€                52.447,00€                

Kosten PR , website en folders

folders / website / promotiematerialen 6.724,00€                  16.908,00€                

Kosten crisishulp / indiv iduele steun

individuele hulp aan personen (crisishulp en 

doorzetten van verkregen geldelijke middelen t.b.v. 

persoonlijke noden)

266.290,00€              182.700,00€              

Afschrijv igen en lasten

afschrijvingen 6.332,00€                  474,00€                      

financiële lasten 971,00€                      939,00€                      

TOTAAL kosten in boekjaar 1.380.123,00€    1.185.033,00€    

TOTAAL inkomsten in boekjaar 1.395.663,00€          1.222.804,00€          

TOTAAL resultaat  in boekjaar 15.540,00€         37.771,00€         

Verrichte uitgaven
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5.2 Stichtingsvermogen 

Het stichtingsvermogen bestaat uit twee componenten: 

▪ Stichtingskapitaal; 

▪ Reserveringen. 

 

In de tabel hieronder wordt inzicht gegeven in het stichtingsvermogen per 31 december 2020.  

 

Stichtingsvermogen 

Het streven is om met een groeiende begroting ook het stichtingsvermogen mee te laten groeien. De maandelijkse 

kosten voor de financiering van alle activiteiten, het personeel en de organisatie worden hoger, waardoor meer 

reserves nodig zijn om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. 

Boekjaar 2020 wordt afgesloten met een cumulatief stichtingsvermogen van € 204.577. Binnen dit vermogen zijn 

diverse reserveringen gedaan om ruimte te creëren voor specifieke investeringen en te zorgen voor de continuïteit  

 

De algehele vermogenspositie van de stichting blijft echter kwetsbaar. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor 

de komende jaren. Daarbij spelen de volgende zaken een rol: 

▪ Een bedrag van € 86.918 (6% van de begroting 2020) van de toegezegde fondsen is nog niet uitbetaald. 

Deze kunnen pas worden opgevraagd nadat de eindrapportage van 2020 is ingediend en goedgekeurd. 

Deze restbedragen ontvangen wij doorgaans pas rond juli van het daaropvolgende boekjaar. 

▪ Een bedrag van € 30.198 maakt boekhoudkundig deel uit van de gerapporteerde reserve, maar is reeds 

uitgegeven. Het gaat hierbij om investeringen die over meerdere jaren worden afgeschreven. 

▪ Een huisvestingsreserve voor een bedrag van € 7.500 is onderdeel van het vermogen, maar het betreft 

een gelabelde reservering ten behoeve van voorziene verbouwingskosten in 2021. 

Dankzij de vooruitbetaalde fondsen en subsidies (totaal € 80.000) heeft House of Hope in de eerste maanden van 

2021 gelukkig geen liquiditeitsproblemen.   

 

Dit alles betekent dat de vrij beschikbare reserve van House of Hope per 31 december 2020 in feite € 166.879 

bedraagt. Met deze reserve kan zonder nieuwe inkomsten ongeveer 1,5 maand worden overbrugd.    

 

Continuïteitsreserve 

Binnen het stichtingsvermogen is een continuïteitsreserve aangelegd. Belangrijke overwegingen bij het creëren 

van deze continuïteitsreserve zijn: 

▪ Het indekken van risico’s op de korte termijn (zie toelichting bij stichtingsvermogen); 

▪ Fondsen en subsidies worden vaak gedeeltelijk of soms achteraf uitgekeerd op basis van de 

eindrapportage. De uitgaven zijn dan al gedaan en moeten dan (gedeeltelijk) worden voorgefinancierd; 

Omschrijv ing

St icht ings- 

kapitaal

Continuïteits- 

reserve

Huisvest ings-

reserve

Bestemmings-

fonds klusbus TOTAAL

Stand per

01-01-2020
€ 60.067,00 € 90.000,00 € 32.500,00 € 6.470,00 € 182.567,00

Aandeel in het 

resultaat in 2020
- € 42.758,00 -€ 25.000,00 -€ 2.218,00 € 15.540,00

Stand per 

31-12-2020
€ 60.067,00 € 132.758,00 € 7.500,00 € 4.252,00 € 204.577,00
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▪ Besluitvorming van fondsen en subsidiërende instanties laten soms langer op zich wachten; hierdoor 

ontstaat dan pas duidelijkheid gedurende het lopende exploitatiejaar (gevolg: voorfinanciering en een 

afbreukrisico als de aanvraag toch wordt afgewezen); 

▪ Soms is het nodig om al te beslissen over een uitgave, terwijl de besluitvorming door sponsors / financiers 

nog niet formeel rond is; 

▪ Het kan gebeuren dat financieringsaanvragen worden afgewezen, gedeeltelijk worden toegekend of 

worden aangehouden tot de jaarrekening van het voorgaande boekjaar is gepubliceerd. 

 

De continuïteitsreserve van House of Hope heeft dus als doel om met meer zekerheid de doorlopende kosten van 

de organisatie te kunnen betalen voor het geval bepaalde inkomsten, om welke reden dan ook, wegvallen of later 

worden uitgekeerd. Gezien de omvang van de begroting, is het wenselijk deze reservering te vergroten. 

 

De continuïteitsreserve mag volgens de FIN (Vereniging Fondsen in Nederland) maximaal 1,5 maal de jaarlijkse 

kosten zijn. Deze factor is voor House of Hope nu slechts 0,1. Hiermee blijven wij ruimschoots onder deze norm 

(15x keer lager). De richtlijn van het FIN is ook opgenomen binnen de Richtlijn Financieel beheer van Goede Doelen 

Nederland. Hieruit blijkt dat dit een gangbare rekenregel is voor de non-profitsector. 
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6. Plannen en  

 perspectieven   

 

6.1  Meerjarenplan 2019 - 2022 

In 2018 is een nieuwe Meerjarenplan voor de periode 2019 – 2022 met de titel ‘Dieper de Wijk in!’ uitgekomen. Wat 

zijn de plannen voor de komende jaren, waar willen we aan bouwen en hoe gaan we hiermee aan de slag? Dat zijn 

de vragen die in dit hoofdstuk worden behandeld.  

 

6.1.1  Wat is de bedoeling? 

‘Dieper de wijk in’. Wat bedoelen we daarmee? Het woord ‘dieper’ tekent de doorgaande beweging die we willen 

meemaken. Blijvend evalueren en innoveren, dromen en doen, om steeds diepere resultaten te boeken. Groeien 

in impact. Het ‘diepere’ kan ook gevonden worden in de oriëntatie op geloof, waar we als House of Hope veel 

inspiratie uit putten. Ten slotte staat ‘dieper’ ook voor dichter bij de mensen: nog meer aansluiten bij de leefwereld 

door de persoonlijke beleving van de cliënt/wijkbewoner een belangrijke leidraad te laten zijn in gesprekken. Dit 

doen we met o.a. het model van Het Levenshuis (zie ook paragraaf 6.1.2 en bijlage 3). 

Met ‘de wijk in’ tekenen we de richting van meerdere bewegingen. Onze inzet is erop gericht dat er in de wijk meer 

leven zichtbaar wordt. Meer vrolijkheid en geluk op de pleinen. Meer kwetsbaarheid en herstel achter voordeuren. 

Graag zien we meer groepen en netwerken ontstaan; community’s, waarbinnen mensen op elkaar gericht leven in 

hun wijk. Mensen die het leuk vinden om wat ze zelf ontvingen ook weer door te geven, waardoor steeds nieuwe 

stukjes wijk bereikt worden. Om deze bewegingen te faciliteren, willen we zelf ook meer en dieper de wijk in: 

groeien in presentie en meer zichtbaar zijn op straat. 

Kort gezegd: we willen werkend vanuit het hart meer leven brengen in de wijk, daar waar de realiteit rafelig is, maar 

ook daar waar sterke(re) wijkbewoners openstaan om via participatie de schouders onder de wijk te zetten. 

Bouwen aan de wijk en aan ieders unieke levenshuis door het stimuleren van zelfregie, het initiëren van leven als 

een community en het verleiden tot uitdelen. 
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6.1.2  Hoe pakken we het aan? 

House of Hope is een ‘bouwbedrijf’ en heeft een unieke plek in het welzijnsspectrum van Rotterdam-Zuid. We 

zetten geen gebouwen neer, maar hebben aandacht voor levenshuizen van mensen. Met een gepassioneerd team 

en vrijwilligerscorps staan we tussen de systeemwereld en de mensen die zich omringd zien door scheuren en 

brokken.  

House of Hope bouwt aan mooiere wijken door levenshuizen te herstellen en verbinding te stimuleren. Maar 

simpel is het niet. Bij veel mensen is achterstallig onderhoud, meestal angstvallig verstopt. Wat vraagt dat van de 

aanpak? Welke principes bepalen ons doen?  

Om onze aanpak uit te leggen gebruiken we het beeld van een Levenshuis. Niet alleen als metafoor, maar ook om 

hiermee een instrument te introduceren dat beter aansluit bij de doelgroepen die we willen dienen. 

Er zijn  

De basis van ons werk ligt in het feit dat we er zijn. 

Presentie in de wijk, presentie bij de mensen. De 

presentietheorie van Andries Baart is voor ons een 

belangrijk fundament. We aanvaarden dat de ander 

er mag zijn zoals hij of zij is. Luisteren zonder 

oordeel. Begrijpen zonder uit te willen leggen. Vanuit 

de aanvaardende presentie kijken we of de ander 

geholpen wil worden met bepaalde interventies. 

Presentie kan ook in onze gezellige huiskamers, waar 

mensen gewoon mogen zijn. Net zoals je bij familie 

of vrienden aan tafel schuift en helemaal jezelf kunt 

zijn. 

Heel het huis  

We kiezen een totaalbenadering. De vloer oplappen 

terwijl het dak nog steeds lekt, heeft weinig zin. De 

grote meerderheid van wat zich aandient, is ‘multi-

problem’. Incidentaanpak is dan dweilen met de 

kraan open. House of Hope bouwt aan stevige 

levenshuizen, door aandacht te geven aan het hele 

huis, met vijf velden (ontleend aan het model voor 

‘Mijn positieve gezondheid’ van Machteld Huber), 

geformuleerd als een ideaal: 

a. Gezondheid: “Ik ben en leef lichamelijk en 

geestelijk gezond.”  

b. Basisbehoeften: “Ik heb een huis, inkomen en voorzie in eigen levensbehoeften.” 

c. Persoonlijk welzijn: “Ik heb vertrouwen, voel me veilig en weet wat ik kan.” 

d. Relaties: “Ik leef goed met anderen samen, ervaar en geef steun.” 

e. Zinvol leven: “Ik heb idealen, een zinvolle daginvulling en weet waarvoor ik leef.” 

Deze vijf onderdelen zijn opgebouwd uit meerdere bouwstenen. Hoe meer er in orde zijn, hoe steviger die muur 

of dat deel van het dak. Bij de totaalbenadering hoort ook dat we oog hebben voor de leefsituatie en het gezin. We 

zien andere betrokken mensen, maar ook instellingen, en betrekken hen bij onze aanpak. 
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Steen voor steen 

We denken in ontwikkeling en werken langs vier fasen: 

a. Er zijn 

Door presentie mensen vinden waar ze zijn en op betrokken wijze ontdekken wat er speelt. Actief zoeken 

naar hen die hun levenshuis niet zelf gerepareerd krijgen.  

b. Zelf steviger 

Mensen helpen om de staat van hun levenshuis in kaart te brengen en samen aan allerlei onderdelen te 

werken, waardoor ze persoonlijke steun en groei ervaren. 

c. Meer samen  

Mensen helpen om deel te nemen in groepen en teams, waardoor ze kracht van een nieuwe ‘buurtfamilie’ 

ervaren en daar zelf beginnen met delen. 

d. De wijk dienen 

Nieuwe groepen die ontstaan met elkaar en bestaande wijkpartners verbinden, waardoor op straat en 

achter de voordeuren meer geluk en leven wordt gevonden. 
 

Het hoge doel van de totaalbenadering kan alleen dichterbij komen langs het denken in ontwikkeling. Dat helpt 

zowel House of Hope als de bewoners om steeds het grotere plaatje te zien, waarin elk steentje zijn plek heeft en 

elk nieuwe plank gevierd mag worden. In bijlage 3 is een grotere afbeelding van het Levenshuis opgenomen. Dit is 

het formaat waarmee we in de praktijk gaan werken. 

Dag na dag 

We werken cyclisch en laten ons graag verrassen. Een huis renoveren vraagt tijd en volharding, terwijl het leven 

vaak gewoon door moet gaan. Zo is het ook met ons bouwen aan levenshuizen. Dat vraagt regelmaat, veel 

contacten en zowel kleinere als grotere afspraken. Vanwege de lengte die nodig is en de rauwe realiteit waarin 

dingen soms maanden stilliggen, ontkomen we niet aan cyclisch werken. Op en af. Hoogte- en dieptepunten. 

Zomers en winters. Seizoenen komen en gaan: soms gaat het lekker en soms helemaal niet. 

Ontwikkeling van mensen loopt niet lineair van A naar B langs de kortste lijn. Het cyclische principe verweven we 

ook in onze contacten. Steeds even terugkoppelen: “Hoe was het?”, dan weer vooruitkijken: “Waar gaan we aan 

werken?” en praktisch worden: “Hoe ga je dat doen?” De keer daarop dan weer: “Hoe ging het?” etc. Het praktisch 

maken van dit bouwen helpt de mensen om het leerproces deels zelf uit te voeren in de tijd tussen de gesprekken. 

Deels, want de praktijk wijst uit dat wij een deel doen en de ander ook. In sommige gevallen zijn wij eerst de bouwer 

aan iemands levenshuis. 

Wat zo mooi is aan dit bouwproces, is dat aandacht voor het ene veld zomaar tot effecten kan leiden in het andere. 

Je werkt bijvoorbeeld aan je schulden en ziet nog geen resultaat. Ondertussen geeft het je echter al wel een beter 

gevoel en een stukje vertrouwen dat je er niet alleen voor staat. Het lukt zelfs al wat beter om dat onnodige derde 

en vierde biertje te laten staan… Ook daarom is de totaalbenadering zo belangrijk. Eén actie kan op meerdere 

velden effect sorteren en dat mag je dan ook benoemen! 

Steeds meer zelf 

We werken aan zelfregie. In het begeleiden van mensen nemen we vanuit House of Hope het voortouw, maar niet 

om dat vast te houden. Ons doel is dat de mensen, met behoud van presentie, steeds meer zelf sturen en doen. 

Gericht bouwen wij onze bijdrage af. Vanaf dag 1 krijgt iemand duidelijke eigen verantwoordelijkheden, die we 

geleidelijk opbouwen. Ook leren we mensen om samen te werken en elkaar te steunen. Een stevig levenshuis leunt 

niet te veel op externe bouwers. Wie zelf (of met de buren!) dagelijks onderhoud doen kan, komt het verst.  
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Meer dan het gewone 

House of Hope committeert zich aan meer dan het gewone. Te veel mensen blijven buiten beeld bij de gangbare 

aanpak van welzijn en zorg in onze wijken. Dat blijkt uit het feit dat we al meer dan tien jaar lang voor ca. 65% van 

onze nieuwe hulpvragers het eerste hulploket zijn. Te vaak vallen mensen na een eenmalige oplossing van een 

deelprobleem ook gewoon weer terug. House of Hope wil, waar dat nodig is, verder gaan: 

a. Opzoeken 

Zoals gezegd, wachten we niet in ons pand op wie zelf kan komen. We gaan eropaf en zoeken bij wie we 

kunnen zijn (presentie) en wie ons nodig heeft. Onze vrijwilligers en de mensen die ons hebben leren 

kennen doen mee in dat zoekproces. Velen worden via via bij ons gebracht. 

b. Noodhulp 

House of Hope onderscheidt zich van anderen doordat we meer noodhulp verstrekken. Dat zijn gekregen 

of geleende, relatief kleine kredieten, waarmee iemand een nijpend probleem kan voorkomen. Met 

266.290 euro aan noodhulp hebben we in 2020 zo’n 392 gezinnen geholpen en door voorkoming van 

woningontruimingen, beslagleggingen en afsluitingen van nutsvoorzieningen veel maatschappelijke 

schade voorkomen. 

c. Combinatie 

House of Hope wil mensen niet alleen persoonlijk ondersteunen, maar schept allerlei kansen voor 

ontmoeten. Nieuwe netwerken vormen zich en juist de combinatie van steunen én werken aan sociale 

verbindingen is enorm vruchtbaar. 

d. Langer meelopen 

Door veel met vrijwilligers te werken, zijn we ook in de avonden en weekenden makkelijker beschikbaar. 

Als het tegenzit, kunnen we langer meelopen met mensen dan de betaalde krachten van 

welzijnsinstellingen. 

e. Vangnet 

Regelmatig doen we samen met de bewoner ons best, maar leidt het niet tot succes. In dat geval linken 

we mensen aan House of Hope als buurtfamilie en proberen we een vangnet te zijn voor waar het leven 

structureel moeilijk blijft. 

UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

Van isolement naar meer leven!   I   Levensverhaal  

Ik ben een alleenstaande moeder van twee kinderen. Ik heb een dochter van 10 en zoontje van 4. Verder hebben 

we twee huisdieren, een konijn en een kat. Ik werkte in de thuiszorg. Ik kwam na de zomer, nadat ik ontslagen 

was, binnen bij House of Hope. Mijn moeder vertelde aan mij dat ze daar kunnen helpen met het vinden van 

een andere baan. Ik vond het wel moeilijk om de stap te zetten en hulp te vragen. Ik heb namelijk altijd alles 

zelfstandig kunnen doen. Dankzij hulp van House of Hope heb ik toch snel een uitkering en een tijdelijke baan 

gekregen. Ik ben blij met waar ik nu sta, omdat ik een stuk verder ben gekomen dan paar maanden geleden. Ik 

hoop dat ik bij mijn huidige baan kan blijven en daarin verder kan groeien. 

House of Hope heeft mij geholpen met het aanvragen van een uitkering. Ook is er een fonds voor mij 

aangevraagd omdat ik financieel niet uit kwam. Ik heb van House of Hope ook boodschappen en cadeaus voor 

de kinderen gekregen. Dat heb ik als heel fijn ervaren.  

Jullie zijn open en denken echt met mij mee. Je krijgt een warm welkom en je wordt hier anders behandeld dan 

bij de gemeente bijvoorbeeld. Het is ook fijn dat jullie thuis op bezoek komen, toen het mij niet lukte om naar 

House of Hope toe te komen. Jullie laten je cliënten niet aan hun lot over. 
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6.2 Doelen 2020 – 2021  

6.2.1 House of Hope breed 

House of Hope zet in op een inclusieve samenleving waarin elk mens even waardevol is, mee kan doen en zich 

onderdeel kan voelen van een groter verband. House of Hope wil aansluiten bij de leefwereld van mensen. Tegelijk 

wil zij een gezonde afstand bewaren tot de systeemwereld, waar sterker binnen kaders wordt gewerkt, 

bureaucratie en zakelijkheid meer sturend zijn en minder ruimte is voor maatwerk en persoonlijke aandacht. 

De komende jaren wil House of Hope zich blijven richten op betekenisvolle presentie in de wijk, met een focus op 

wijkbewoners die door andere instanties moeilijker worden bereikt. Daarnaast willen we ook in contact komen met 

sterkere wijkbewoners die van betekenis kunnen zijn voor anderen. We stimuleren de participatie van 

wijkbewoners zowel binnen activiteiten van House of Hope als in de wijk zelf.  

De benaderingswijze van House of Hope zal de komende jaren niet veel worden aangepast. Wel wordt gekeken 

hoe we onzichtbare en kwetsbare wijkbewoners nog beter van dienst kunnen zijn.  

Concrete ideeën hiervoor zijn: 

▪ Extra inzet op betrokken en persoonlijke hulp: 

House of Hope zal telkens nieuwe wegen blijven zoeken om mensen in knelsituaties te ondersteunen. 

Daarbij kan gedacht worden aan het lenigen van acute armoede (bijvoorbeeld via noodfondsen, eigen 

voedsel- en klushulp) en hulp aan (groepen) mensen die buiten de kaders van de reguliere hulpverlening 

vallen; 

Dit willen we o.a. versterken door: 

- De inzet van het Levenshuis als instrument voor gespreksvoering; 

- Extra zorg en aandacht voor kwetsbare gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede; hiervoor is 

project Gezin Centraal gestart; 

- Een gezinnenspreekuur, waarin aanbodgericht wordt gewerkt om gezinnen met kinderen in armoede 

te voorzien van de juiste basisbehoeften; 

- Meer gebruik maken van de capaciteit van de wijkteams en hen te verleiden om meer vanuit presentie 

te gaan werken; 

- Meer aandacht voor het vervullen van een waakvlamfunctie (mensen ‘in the picture’ houden). 

▪ Breder gaan inzetten op samenwerking en partnerschap met bestaande organisaties in de wijk, zo 

mogelijk in de rol van onderaannemer; 

▪ Het, in de rol van onderaannemer, zelf uitvoeren van WMO-arrangementen, met name bij cliënten waar 

de relatie kwetsbaar is en House of Hope de begeleiding kan blijven vormgeven vanuit haar eigenheid;   

▪ Aandacht houden voor outreachend werken, zodat isolement en problematiek achter de voordeur eerder 

in beeld komen; 

▪ Inzetten op dienstverlening, waarbij House of Hope een schakel kan zijn in toeleiding naar werk voor 

doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (door gebrek aan passende startkwalificaties); 

▪ Breder delen van onze expertise en kennis met initiatieven en instanties binnen en buiten Rotterdam 

(principe: vermenigvuldigen door te delen); 

Ik ben het meest trots dat ik bij House of Hope hulp durfde te vragen, want zonder jullie hulp was ik niet ver 

gekomen. Mijn moeder zegt dat ik vrolijker ben en niet meer zo gestrest. 

House of Hope is voor mij: Hoop in donkere tijden! Jullie geven hoop als mensen niet weten hoe het verder 

moet. Ik ben me bewust dat er andere alleenstaande ouders zijn, die veel meer in de penarie zitten dan ik. Als 

ik ze tegenkom, stuur ik ze door naar House of Hope. 
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▪ Actief contact blijven maken met de doelgroep via social media en de mogelijkheden binnen de nieuwe 

website. 

 

6.2.2 Locatie Tarwewijk 

Op locatie Tarwewijk is het aanbod aan activiteiten al zeer divers. Binnen de mogelijkheden van de huisvesting is 

verdere groei nauwelijks mogelijk. Aandacht zal blijven uitgaan naar het bereiken van nieuwe wijkbewoners en het 

activeren van hen die al enige tijd bij activiteiten van House of Hope betrokken zijn. Daartoe zal het outreachende 

werk via wijkbezoeken worden gecontinueerd. Daarnaast willen we wijkbewoners nadrukkelijk stimuleren om de 

opgedane ervaringen binnen de huiskamerinloop ook toe te passen in de eigen woonomgeving, o.a. door 

micronetwerken te vormen. Met de huidige activiteiten van House of Hope willen wij een stabiele basis bieden voor 

uitbouw van verbindingen en ontmoetingen in de wijk zelf.  

Dat heeft voordelen: ons gebouw is dan minder beperkend voor de groei en het creëren van verbindingen wordt 

minder afhankelijk van House of Hope als centrale ontmoetingsplek.  

Het huidige aanbod zal de komende jaren niet veel worden aangepast. Wel wordt gekeken hoe we kwetsbare 

wijkbewoners nog beter van dienst kunnen zijn. 

 

6.2.3 Locatie Katendrecht 

Op Katendrecht zien wij een verdere ontwikkeling van het maatschappelijk spreekuur, waarbij vooral de verbreding 

naar andere wijken opvalt. De huiskamerinloop kan nog verder groeien in zowel omvang als diversiteit. Dat kan in 

2021 nog makkelijker nu de locatie Katendrecht is uitgebreid en de meeste bouwwerkzaamheden in de directe 

omgeving zijn afgerond. Dan verwachten wij, mede gezien de ligging langs een geplande wandelroute en vestiging 

van winkels, een verdere toename van het aantal spontane bezoekers en participanten. De aandacht in 2021 zal 

zich richten op zichtbaarheid en het verder uitbouwen van de huiskamerinloop en groepsactiviteiten. Uitgangspunt 

hierbij blijft dat we een aanvullende rol willen vervullen ten opzichte van het bestaande aanbod.  

 

6.2.4 Locatie Beverwaard 

In de Beverwaard werkt House of Hope vanuit Huis van de Wijk de Focus. In 2020 is de samenwerking met het 

Buurtsteunpunt van het Leger des Heils verder gecontinueerd. De afgelopen jaren heeft House of Hope zich in de 

Beverwaard bewezen als een laagdrempelige voorliggende voorziening, waar veel mensen aankloppen voor hulp. 

House of Hope wil die functie blijven vervullen en aandacht blijven geven aan ontmoetingsactiviteiten. Dit laatste 

wordt steeds vaker samen met het Leger des Heils gedaan.  

In 2021 zal de samenwerking met het Buurtsteunpunt van het Leger des Heils worden voortgezet. Aandacht zal 

het komende jaar o.a. uitgaan naar het verder ontwikkelen van het kinder- en jongerenwerk, waarin we groeiende 

behoefte zien in de wijk. 

Op deze manier wil House of Hope de presentie in de wijk Beverwaard verder versterken, om zo nog beter de aan 

te sluiten bij kwetsbare / eenzame wijkbewoners en anderzijds sterke wijkbewoners te vinden die samen met ons 

de wijk mooier en sterker willen maken.         
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7. Informatie over Stichting 

                   House of Hope 

 

Organisatiegegevens 

Organisatie:  Stichting House of Hope 

Activiteiten:  Sociaal maatschappelijke dienstverlening in Rotterdam 

Vestigingen: Tarwewijk (2004), Katendrecht (2007), Beverwaard (2008) 

Contactpersoon:  Cor Hubach (directeur) 

Adres:    Bas Jungeriusstraat 254B, 3081 VS, Rotterdam 

Telefoonnummer: 010 – 215 06 63  

Website:  www.houseofhope.nl  

Email:       frontoffice@houseofhope.nl 

Inschrijving KvK:   Nr. 24389433 te Rotterdam 

Bankrekeningnummer:  RABO-bank NL17 RABO 0105 9042 52, t.n.v.  

Stichting House of Hope te Rotterdam. 
 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Bram van Hemmen  

Burgemeester Gemeente Hoekse Waard 

Secretaris:  Dorieke Hammink  

Communicatieadviseur Stichting BOOR; openbaar onderwijs in Rotterdam 

Penningmeester: Gert-Jan van der Maas  

Prog. leider Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI); Hogeschool Rotterdam 

Algemeen bestuurslid: Rinus Visser  

Gepensioneerd; eerder beleidsadviseur politie regio Rijnmond, afd. Jeugdzaken 

Algemeen bestuurslid: Jan-Wolter Oosterhuis 

Director Sales & Tendering Sub Cables, Boskalis NV 
 

Team 

1 directeur 

3 teamleiders  

2 medewerkers bedrijfsvoering / financiën 

10 medewerkers maatschappelijk werk / groepsactiviteiten  
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8. Colofon 

 

 

 

Organisatie : Stichting House of Hope 

Titel rapport : Jaarverslag 2020 

Omvang rapport : 59 pagina’s (excl. bijlagen) 

Aantal bijlagen : 7 

Auteur : Cor Hubach 

Bijdrage  : Elsbeth Hubach, Annette Olugosi, Andrea van den Dool, Annemarie Saat, Lydian 

Hubach, Achmed Jaddi, Paul de Romph, Henk-Jan van den Brink, Hanneke 

Kwakernaak, Jeroen Geertsma, Lennart Oudenaarden, Gert-Jan van der Maas, Dina 

Ibrahim, Esther Oosterom, Corine de Jong, Sander Doornbusch. 

Datum : 10 april 2021 

Ondertekening : Voorzitter Stichtingsbestuur  Directeur  

 

 

  …………………………….   ……………………………. 

  Bram van Hemmen   Cor Hubach 
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Bijlage 1 - Organogram Stichting House of Hope    
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Bijlage 2 - Informatie en resultaten op locatieniveau 

2.1  Overall House of Hope 

2.2  Locatie Tarwewijk 

2.3  Locatie Katendrecht 

2.4  Locatie Beverwaard 
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Bijlage 2.1  Resultaten Overall House of Hope 

Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.1 Overall beeld Betreft het totaal van de 3 locaties, incl. 

de locatieoverstijgende inzet van bestuur 

en management

Team 16 betaalde krachten (12,4 fte)

219 vrijwilligers / stagiares

inzet van 54.580 vrijwilligersuren

(33,9 fte)

Activiteiten 26 x  steun geven 

39 x sociaal netwerk versterken 

35 x Coronahulp / bemoedigingsacties

8 x activeren / participatie / leren

7 x House of Life

totaal aanbod:

92 x activiteiten doorlopend

23 x activiteiten incidenteel

Bereik in de wijk 10.900 drempeloverschijdingen inloop totaal 41.710 contactmomenten

12.070 hulpverleningscontacten

9.030 sociale- en groepscontacten

9.710 deurcontacten a.g.v. Covid-19

3.350 unieke deelnemers / wijkcontacten

80 verschillende culturele achtergronden

betreft een inschatting omdat 

niet elk contactmoment op naam 

wordt geregistreerd

3.2 Specifieke projecten in 2020 Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 van dit jaarverslag

3.3 Steun geven

3.3.1 Maatschappelijk (inloop) spreekuur 962 hulpverleningstajecten

76 cliënten direct doorverwezen naar 

juiste instantie (zonder intake), waarvan 

185 trajecten i.c.m. gezinnenspreekuur

3.232 hulpvragen

4.959 hulpverleningscontacten

1e zorgloket voor 53% van nieuwe 

cliënten

3.3.2 Noodhulp / crisishulp € 266.000 aan noodhulp voor leefgeld, ID, 

reiskosten, medische kosten, inrichting, 

huisraad, voorkomen ontruiming, 

nutsafsluiting , beslaglegging, 

schoolkosten, leges etc.  

hulp aan 392 huishoudens, o.a.

1.002 keer leefgeld uitgekeerd 

aan 259 huishoudens / personen

4.042 voedsel-/noodpakketten

6.124 broden

hulp aan ca. 850 huishoudens

3.3.3 Huisbezoek maatschappelijk 805 maatschappelijke huisbezoeken hulp aan 256 huishoudens gericht 

op hulpverlening thuis

3.3.4 Klussenhulp 307 praktische klussen bij mensen thuis hulp aan 156 huishoudens

3.3.5 Groepsgesprek i.c.m. empowerment 93 groepsbijeenkomsten voor  vrouwen, 

mannen en moeders

686 deelnamemomenten rondom  

empowerment

3.4 Sociaal netwerk versterken

3.4.1 Huiskamerinloop 10.900 drempeloverschijdingen inloop 1.815 bezoekmomenten per 

maand (o.b.v. 6 maanden open)

3.4.2 Huisbezoek sociaal 1.885 sociale huisbezoeken om 

eenzaamheid tegen te gaan

bezoek aan 116 huishoudens 

gericht op verbindingen leggen

3.4.3 Ontmoetingsgroep rondom eten en 

gezelligheid (gemengd)

80 groepsontmoetingen voor 

wijkbewoners i.c.m. eten / gezelligheid

1.745 deelnamemomenten 

rondom ontmoetingen en eten

3.4.4 Vrouwengroep 61 groepsontmoetingen voor vrouwen 598 deelnamemomenten

19 x naaigroep 141 deelnamemomenten

3.4.5 Mannengroep 18 groepsontmoetingen voor mannen 128 deelnamemomenten

3.4.6 Kinderwerk 79 groepsontmoetingen voor kinderen 

van 4 - 9 jaar

834 deelnamemomenten

3.4.7 Jongerenwerk 25 groepsontmoetingen voor jongeren 

van 9 - 12 jaar

1.310 deelnamemomenten

18 groepsontmoetingen voor jongeren 

boven 12 jaar

72 deelnamemomenten

9 x jongereninloop (12+) 252 deelnamemomenten
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Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.4.8 Sportactiviteit voor kinderen en 

jongeren

17 x sport in de wijk (divers sportaanbod) 680 deelnamemomenten

3.4.9 Weken van Hoop en wijkevents totaal 12 verschillende activiteiten 1.630 deelname-/ contact-

momenten

3.5 Specifiek aanbod in Coronatijd

3.5.1 Extra hulp aan volwassenen/ gezinnen

- Bezorgen maaltijden aan huis 3.508 maaltijden bereid en bezorgd 134 gezinnen/ alleenstaanden

- Bezorgen hygiënepakketten 534 hygiënepakketten 534 gezinnen/ alleenstaanden

- Boodschappenhulp 100 x boodschappenhulp 50 gezinnen/ alleenstaanden

- Diverse bemoedigingsacties via 

   deurbezoeken/ activiteiten

1.235 bemoedigingsmomenten 1.235 gezinnen / alleenstaanden

- Telefonische bemoediging via bel- en 

appcontact

> 5..000 telefoontjes en appjes om in 

contact te blijven met wijkbewoners en 

vrijwilligers

455 gezinnen/ alleenstaanden / 

vrijwilligers

3.5.2 Extra hulp voor kinderen

- Kinderpakketten 4.499 kinderpakketten, wekelijks 363 unieke kinderen

- Laptop- en tabletactie 31 laptops / tablets bekostigd en 

uitgedeeld

30 gezinnen

- Vakantie- en speelgoedacties 789 pakketten of speelgoedbonnen 427 unieke kinderen

- Huiswerkcafé/ huiswerkbegeleiding 255 keer individuele begeleiding 12 kinderen

3.6 Activeren / participeren / leren

Totaal vrijwilligers / stagiaires 219 unieke personen dagelijkse begeleiding, 

aansturing 

waarvan 24 stagiaires

waarvan 128 uit de wijk

waarvan 121 wekelijks betrokken

waarvan 49 via Prestatie010

Leer-werk gemeenschap voor 

vrijwilligers

7 x training gegeven aan vrijwilligers gericht op kennisvergroting t.b.v 

uitoefenen van vrijwilligerswerk

15 teams met periodieke groepscoaching 

en minimaal 1 persoonlijk gesprek per 

jaar

gericht op vergroten vaardighe-

den, persoonlijke ontwikkeling 

en teambuilding

Arbeidstoeleiding/ brug naar betaald 

werk

19 toeleidingstrajecten 9 trajecten hebben geleid tot 

betaald werk

3.7 House of Life

3.7.1 Pastorale hulp 41 pastorale hulpverleningstrajecten 249 gesprekken

pastorale gesprekken zonder traject ca. 450 gesprekken

3.7.2 Onderwijs en groepsgesprek 75 groepsontmoetingen voor 

wijkbewoners 

730 deelnamemomenten
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De figuur hieronder geeft een indruk van de culturele achtergrond van de cliënten (hulp). De deelnemers van de 

diverse groepsactiviteiten zijn hierin niet meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder geeft een indruk van de diversiteit aan hulpvragen bij wijkbewoners die aankloppen voor 

maatschappelijke hulp. De hulpvragen zijn ingedeeld volgens de leefgebieden van de ZRM. 
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Bijlage 2.2  Resultaten Locatie Tarwewijk 
Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.1 Overall beeld

Team 7 betaalde krachten 

104 vrijwilligers / stagiares inzet van 30.700 vrijwilligersuren

Activiteiten 9 x  steun geven 

15 x sociaal netwerk versterken 

14 x Coronahulp / bemoedigingsacties

3 x activeren / participatie / leren

5 x House of Life

totaal aanbod:

36 x activiteiten doorlopend

10 x activiteiten incidenteel

Bereik in de wijk 5.600 drempeloverschijdingen inloop totaal 20.450 contactmomenten

7.460 hulpverleningscontacten

3.240 sociale- en groepscontacten

4.150 deurcontacten a.g.v. Covid-19 

ca. 1.220 unieke deelnemers

65 verschillende culturele achtergronden

betreft een inschatting omdat niet 

elk contactmoment op naam wordt 

geregistreerd

3.2 Nieuwe ontwikkelingen 2020 Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 van dit jaarverslag

3.3 Steun geven

3.3.1 Maatschappelijk (inloop) spreekuur 258 bestaande hulpverleningstajecten

154 nieuwe hulpverleningstrajecten

20 cliënten direct doorverwezen naar juiste 

instantie (zonder intake)

1.216 hulpvragen

2.186 hulpverleningscontacten 

1e zorgloket voor 52% van nieuwe 

cliënten

Gezinnenspreekuur 46 hulpverleningstrajecten; ontvangen 

veelal ook al maatschappelijke hulp

69 hulpvragen

108  hulpverleningscontacten

Focusgezinnen Gezin Centraal 17 gezinnen met een intensieve 

begeleiding van ouder(s) en kind(eren), 

gericht op doorbreken van armoede

brede aanpak voor ouder(s) en 

kinderen kijkend naar het gehele 

gezinssysteem

3.3.2 Noodhulp / crisishulp 400 fondsaanvragen voor leefgeld, ID, 

reiskosten, medische kosten, inrichting, 

huisraad, voorkomen ontruiming, 

nutsafsluiting , beslaglegging, 

schoolkosten, leges etc.  

hulp aan 188 huishoudens, o.a.    

614 keer leefgeld uitgekeerd aan 163 

huishoudens /personen

3.308 voedsel-/noodpakketten

5.604 broden/ 80 noodpakketten

hulp aan ca. 420 huishoudens

3.3.3 Huisbezoek maatschappelijk 312  maatschappelijke huisbezoeken hulp aan 64 huishoudens gericht op 

hulpverlening thuis

3.3.4 Klussenhulp 236 praktische klussen bij mensen thuis hulp aan 115 huishoudens

3.3.5 Groepsgesprek i.c.m. empowerment 13 x vrouwenochtenden gemiddeld 11 personen

29 unieke vrouwen
25 x samen-mamagroep

o.a. opvoedingsthema's

gemiddeld 7 personen

21 unieke mama's

10 x mannengroep

diverse thema's

gemiddeld 8 personen

16  unieke mannen

3.4 Sociaal netwerk versterken

3.4.1 Huiskamerinloop 32 weken open, 5 dagen per week 300 bezoekmomenten per week (tot 

8 maart 2020); overige weken ca. 100 

bezoeken per week

32 weken gebruik PC-project @home 40 gebruiksmomenten per week

3.4.2 Huisbezoek sociaal 1.091 sociale huisbezoeken om 

eenzaamheid tegen te gaan

bezoek aan 45 huishoudens gericht 

op verbindingen leggen

3.4.3 Ontmoetingsgroep rondom eten en 

gezelligheid (gemengd)

9 x wijkmaaltijd als laagdrempelige 

ontmoetingsactiviteit

gemiddeld 49 personen

100 unieke wijkbewoners

8x dagbestedingsaktiviteit in de huiskamer gemiddeld 4 personen

5 unieke wijkbewoners

40 x dagbestedingsaktiviteit in de 

huiskamer

1 wijkbewoner/ 1 vrijwilliger

4 x maaltijd met wijkbewoners / gastheren-

vrouwenteam

gemiddeld 26 personen

38 unieke wijkbewoners

1 x maaltijd met gezinnen/ Family Together 15 unieke deelnemer/ 5 moeders, 3 

vaders en 7 kinderen

3.4.4 Vrouwengroep 12 x vrouwenochtenden gemiddeld 11 personen

29 unieke vrouwen

5 x naaigroep gemiddeld 10 personen

12 unieke vrouwen
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Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.4.5 Mannengroep 10 x mannengroep gemiddeld 8 personen

17 unieke mannen

3.4.6 Kinderwerk 10 x kinderclub  4 - 9 jaar / House of Kids gemiddeld 16 deelnemers

32 unieke kinderen                                 

23 x Speelcafé  4 - 12 jaar gemiddeld 14 deelnemers

39 unieke kinderen

22 x kinderclub 4 - 12 jaar

32 x bezoekje bij kinderen thuis

gemiddeld 8 deelnemers

18 unieke kinderen

3.4.7 Jongerenwerk 5 x jonge tienermeiden (9 - 12 jaar)

House of Girls

gemiddeld 8 deelnemers

15 unieke meiden

3.4.9 Weken van Hoop 1 x dag van Hoop met Kerst

4 activiteiten voor de wijk, zoals: 

kerstbrunch bij mensen thuis, aandacht 

voor ouderen, kerstpakketten voor 

gezinnnen en alleengaanden, kerstdiner 

via thuisbezorging

inzet van 37 vrijwilligers en 8 

kinderen die: 250 gezinnen/ 

alleengaanden bezocht voor pakket 

of kerstdiner/ 65 ouderen aan de 

deur bezocht, waarvan 16 ouderen 

met een brunch

3.5 Specifiek aanbod in Coronatijd

3.5.1 Extra hulp voor volwassenen/ gezinnen

- Bezorgen maaltijden aan huis 1.482 maaltijden bereid en bezorgd 48 gezinnen/ aleenstaanden

120 unieke personen

- Verstrekken voedselpakketten

  (noodhulp)

zie 3.3.2

- Boodschappenhulp 25 keer 10 unieke adressen

- Hygiënepakketten (i.s.m. Unilever) 230 pakketten samengesteld en bezorgd 230 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 540 unieke personen

- Bloemen- en plantenactie 113 plantebakjes rondgebracht 113 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 210 unieke personen

- Bemoedigingsactie 137 bemoedgingspakketjes rond gebracht 119 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 230 unieke personen

- Telefonische bemoediging via bel- en 

appcontact

> 2.500 telefoontjes en appjes om in 

contact te blijven met wijkbewoners en 

vrijwilligers

245 gezinnen/ alleenstaanden / 

vrijwilligers

- Uitjes voor ouderen 7 uitjes: in grote of kleine groepen 25 ouderen

13 unieke deelnemers

- Spelochtend en brunch voor 

   wijkbewoners i.c.m. Hoornbeeck

2 ontmoetingsactiviteiten 25 wijkbewoners, waaronder 17 

ouderen

- Crea-puzzelboek voor ouderen 7 edities, totaal 80 boekjes samengesteld 

en verspreid

15 unieke ouderen

3.5.2 Extra hulp voor kinderen

- Kinderpaketten 2.100 kinderpakketten ontwikkeld, 

samengesteld en rondgebracht

150 unieke kinderen

- Laptop- en tabletactie 8 laptops bekostigt en uitgedeeld 7 gezinnen/ 8 unieke kinderen

- Vakantietassen actie 150 vakantietassen samengesteld en 

rondgebracht

150 unieke kinderen

- Speelgoedactie (o.a. Sint voor Kint) 102 speelgoedbonnen/ pakketten 

rondgebracht 

102 unieke kinderen

- Huiswerkcafé 234 keer huiswerkbegelelding in groepjes 

op computers van House of Hope

gemiddeld 6 - 8 kinderen

8 unieke kinderen

3.6 Activeren / participeren / leren

Totaal vrijwilligers / stagiaires 104 personen dagelijkse begeleiding, aansturing 

waarvan 8 stagiaires

waarvan 64 uit de wijk

waarvan 54 wekelijks betrokken

waarvan 25 via Prestatie010

Leer-werk gemeenschap voor 

vrijwilligers

4 x training gegeven aan vrijwilligers gericht op kennisvergroting t.b.v 

uitoefenen van vrijwilligerswerk

9 teams met periodieke groepscoaching en 

minimaal 1 persoonlijk gesprek per jaar

gericht op vergroten vaardighe-den, 

persoonlijke ontwikkeling en 

teambuilding

Arbeidstoeleiding / brug naar betaald 

werk 

19 trajecten/ 16 unieke personen/ 

samengewerkt met 9 bedrijven

9 trajecten hebben geleid tot  

betaald werk/ 10 niet gelukt

3.7 House of Life

3.7.1 Pastorale hulp 28 pastorale hulpverleningstrajecten 188 gesprekken

niet geplande pastorale gesprekken ca. 170 gesprekken

3.7.2 Onderwijs en groepsgesprek 25 x bijbelontdekking mannen

32 x bijbelontdekking vrouwen

gemiddeld 5 mannen en 6 vrouwen

18 unieke deelnemers

13 x groepsgesprek op zondag gemiddeld 15 personen

31 unieke wijkbewoners

Herstelweek 1 midweek weg om te werken aan herstel 

(groepsgesprekken)

6 unieke vrouwen
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De figuur hieronder geeft een indruk van de culturele achtergrond van de cliënten (hulp) op de locatie Tarwewijk. 

De deelnemers van de diverse groepsactiviteiten zijn hierin niet meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De figuur hieronder geeft een indruk van de diversiteit aan hulpvragen bij wijkbewoners die bij de locatie Tarwewijk 

aankloppen voor hulp. De hulpvragen zijn ingedeeld volgens de leefgebieden van de Zelfredzaamheidsmatrix. 
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De figuur hieronder laat de leeftijd spreiding zien van de cliënten (hulp) op de locatie Tarwewijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder laat de spreiding per wijk zien van de cliënten (hulp) op de locatie Tarwewijk.  
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Bijlage 2.3  Resultaten Locatie Katendrecht 

Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.1 Overall beeld

Team 3 betaalde krachten 

42 vrijwilligers / stagiares inzet van 10.640 vrijwilligersuren

Activiteiten 9 x  steun geven 

10 x sociaal netwerk versterken 

8 x Coronahulp / bemoedigingsacties

2 x activeren / participatie / leren

1 x House of Life

totaal aanbod:

25 x activiteiten doorlopend

5 x activiteiten incidenteel

Bereik in de wijk 3.300 drempeloverschijdingen inloop totaal 8.920 contactmomenten

2.120 hulpverleningscontacten

1.220 sociale- en groepscontacten

2.280 deurcontacten a.g.v. Covid-19 

ca. 670 unieke deelnemers

44 verschillende culturele achtergronden

betreft een inschatting omdat niet 

elk contactmoment op naam 

wordt geregistreerd

3.2 Nieuwe ontwikkelingen 2020 Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 van dit jaarverslag

3.3 Steun geven

3.3.1 Maatschappelijk (inloop) spreekuur 146 bestaande hulpverleningstajecten

105 nieuwe hulpverleningstrajecten

15 cliënten direct doorverwezen naar 

juiste instantie (zonder intake)

873 hulpvragen

1.271 hulpverleningscontacten

1e zorgloket voor 51% van nieuwe 

cliënten

Gezinnenspreekuur 62 hulpverleningstrajecten; ontvangen 

veelal ook al maatschappelijke hulp

 82 hulpvragen

128 hulpverleningscontacten

Focusgezinnen Gezin Centraal 3 gezinnen met een intensieve 

begeleiding van ouder(s) en kind(eren), 

gericht op doorbreken van armoede

brede aanpak voor ouder(s) en 

kinderen kijkend naar het gehele 

gezinssysteem

3.3.2 Noodhulp / crisishulp 308 fondsaanvragen voor leefgeld, ID, 

reiskosten, medische kosten, inrichting, 

huisraad, voorkomen ontruiming, 

nutsafsluiting , beslaglegging, 

schoolkosten, leges etc.  

hulp aan 122 huishoudens, o.a.

324 keer leefgeld uitgekeerd aan 

77 huishoudens/personen

470 voedsel-/noodpakketten

520 broden

hulp aan ca. 300 huishoudens

3.3.3 Huisbezoek maatschappelijk 62 maatschappelijke huisbezoeken hulp aan 23 huishoudens gericht 

op hulpverlening thuis

3.3.4 Klussenhulp 32 praktische klussen bij mensen thuis hulp aan 18 huishoudens

3.3.5 Groepsgesprek i.c.m. empowerment 8 x vrouwengroep

o.a. workshops en trainingen

gemiddeld 9 personen

25 unieke vrouwen

4 x somalische vrouwengroep gemiddeld 4 personen

6 unieke vrouwen

3.4 Sociaal netwerk versterken
3.4.1 Huiskamerinloop 32 weken open, 5 dagen per week gem. 103 bezoekmomenten per 

week

32 weken gebruik PC-project @home 5 gebruiksmomenten per week

3.4.2 Huisbezoek sociaal 53 sociale huisbezoeken om eenzaamheid 

tegen te gaan

bezoek aan 22 huishoudens 

gericht op verbindingen leggen

3.4.3 Ontmoetingsgroep rondom eten en 

gezelligheid (gemengd)

5 x wijkmaaltijd als laagdrempelige 

ontmoetingsactiviteit

gemiddeld 30 personen

38 unieke wijkbewoners

9 x wijklunch gemiddeld 12 personen

20 unieke wijkbewoners

3 x buurtmaaltijd gemiddeld 5 personen

6 unieke bezoekers

19 x Chinese ontmoetingsgroep gemiddeld 15 personen

25 unieke wijkbewoners
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Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.4.4 Vrouwengroep 24 x crea- en ontmoetingsgroep gemiddeld 9 personen

25 unieke vrouwen

7 x naaigroep gemiddeld 6 personen

9 unieke vrouwen

3.4.5 Mannengroep 8 x mannengroep gemiddeld 6 personen

14 unieke mannen

3.4.9 Weken van Hoop 2 activiteiten voor diverse doelgroepen: 

kleinschalige kerstbijeenkomst en 

oliebollenactie

een bereik van ca. 70 volwassenen 

en 20 kinderen

3.5 Specifiek aanbod in Coronatijd

3.5.1 Extra hulp voor volwassenen/ gezinnen

- Bezorgen maaltijden aan huis 801 maaltijden bereid en bezorgd 44 gezinnen/ aleenstaanden

96 unieke personen

- Verstrekken voedselpakketten

   (noodhulp)

zie 3.3.2

- Boodschappenhulp 48 keer 26 unieke adressen

- Hygiënepakketten (i.s.m. Unilever) 138 pakketten samengesteld en bezorgd 138 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 300 unieke personen

- Bloemen- en plantenactie 100 plantebakjes rondgebracht 100 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 1.80 unieke personen

- Telefonische bemoediging via bel- en 

appcontact

> 1.200 telefoontjes en appjes om in 

contact te blijven met wijkbewoners en 

vrijwilligers

100 gezinnen/ alleenstaanden / 

vrijwilligers

3.5.2 Extra hulp voor kinderen

- Kinderpakketten 1.316 kinderpakketten ontwikkeld, 

samengesteld en rondgebracht

94 unieke kinderen

- Laptop- en tabletactie 14 laptops bekostigt en uitgedeeld 14 gezinnen/ 14 unieke kinderen

- Vakantietassen actie 94 vakantietassen samengesteld en 

rondgebracht

94 unieke kinderen

- Speelgoedactie (o.a. Sint voor Kint) 127 speelgoedbonnen/ pakketten 

rondgebracht 

127 unieke kinderen

3.6 Activeren / participeren / leren

Totaal vrijwilligers / stagiaires 42 personen dagelijkse begeleiding, aansturing 

waarvan 7 stagiaires

waarvan 24 uit de wijk

waarvan 36 wekelijks betrokken

waarvan 5 via Prestatie010

Leer-werk gemeenschap voor 

vrijwilligers

2 x training gegeven aan vrijwilligers gericht op kennisvergroting t.b.v 

uitoefenen van vrijwilligerswerk

3 teams met periodieke groepscoaching 

en minimaal 1 persoonlijk gesprek per 

jaar

gericht op vergroten vaardighe-

den, persoonlijke ontwikkeling en 

teambuilding

3.7 House of Life

3.7.1 Pastorale hulp 4 pastorale hulpverleningstrajecten 30 gesprekken

niet geplande pastorale gesprekken ca. 50 gesprekken
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De figuur hieronder geeft een indruk van de culturele achtergrond van de cliënten (hulp) op de locatie 

Katendrecht. De deelnemers van de diverse groepsactiviteiten zijn hierin niet meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder geeft een indruk van de diversiteit aan hulpvragen bij wijkbewoners die bij de locatie 

Katendrecht aankloppen voor hulp. De hulpvragen zijn ingedeeld volgens de leefgebieden van de 

Zelfredzaamheidsmatrix. 
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De figuur hieronder laat de leeftijd spreiding zien van de cliënten (hulp) op de locatie Katendrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder laat de spreiding per wijk zien van de cliënten (hulp) op de locatie Katendrecht.  
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Bijlage 2.4  Resultaten Locatie Beverwaard 
Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

3.1 Overall beeld

Team 3 betaalde krachten 

55 vrijwilligers / stagiares inzet van 10.900 vrijwilligersuren

Activiteiten 8 x  steun geven 

14 x sociaal netwerk versterken 

13 x Coronahulp / bemoedigingsacties

2 x activeren / participatie / leren

1 x House of Life

totaal aanbod:

30 x activiteiten doorlopend

8 x activiteiten incidenteel

Bereik in de wijk 2.000 drempeloverschijdingen inloop totaal 12.340 contactmomenten

2.510 hulpverleningscontacten

4.550 sociale- en groepscontacten

3.280 deurcontacten a.g.v. Covid-19 

ca. 1.460 unieke deelnemers

43 verschillende culturele achtergronden

betreft een inschatting omdat 

niet elk contactmoment op naam 

wordt geregistreerd

3.2 Nieuwe ontwikkelingen 2020 Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 van dit jaarverslag

3.3 Steun geven

3.3.1 Maatschappelijk (inloop) spreekuur 174 bestaande hulpverleningstajecten

125 nieuwe hulpverleningstrajecten

41 cliënten direct doorverwezen naar 

juiste instantie (zonder intake)

890 hulpvragen

1.000 hulpverleningscontacten

1e zorgloket voor 54% van nieuwe 

cliënten

Gezinnenspreekuur 77 hulpverleningstrajecten; ontvangen 

veelal ook al maatschappelijke hulp

102 hulpvragen

210 hulpverleningscontacten

Focusgezinnen Gezin Centraal 5 gezinnen met een intensieve 

begeleiding van ouder(s) en kind(eren), 

gericht op doorbreken van armoede

brede aanpak voor ouder(s) en 

kinderen kijkend naar het gehele 

gezinssysteem

3.3.2 Noodhulp / crisishulp 159 fondsaanvragen voor leefgeld, ID, 

reiskosten, medische kosten, inrichting, 

huisraad, voorkomen ontruiming, 

nutsafsluiting , beslaglegging, 

schoolkosten, leges etc.  

hulp aan 82 huishoudens, o.a.

64 keer leefgeld uitgekeerd aan 

19 huishoudens / personen

264 voedsel-/noodpakketten hulp aan ca. 130 huishoudens

3.3.3 Huisbezoek maatschappelijk 431 maatschappelijke huisbezoeken hulp aan 169 huishoudens gericht 

op hulpverlening thuis

3.3.4 Klussenhulp 39 praktische klussen bij mensen thuis hulp aan 23 huishoudens

3.3.5 Groepsgesprek i.c.m. empowerment 13 x vrouwengroep

o.a. workshops en EHBO-training

gemiddeld 10 personen

44 unieke vrouwen

16 x samen-mamagroep

o.a. opvoedingsthema's

gemiddeld 3 personen

6 unieke mama's

3.4 Sociaal netwerk versterken
3.4.1 Huiskamerinloop 25 weken open, 5 dagen per week 80 bezoekmomenten per week

25 weken gebruik PC-project @home 16 gebruiksmomenten per week

3.4.2 Huisbezoek sociaal 741 sociale huisbezoeken om 

eenzaamheid tegen te gaan

bezoek aan 49 huishoudens 

gericht op verbindingen leggen

3.4.3 Ontmoetingsgroep rondom eten en 

gezelligheid (gemengd)

13 x wijkmaaltijd als laagdrempelige 

ontmoetingsactiviteit

gemiddeld 15 personen

25 unieke wijkbewoners

9 x ontmoeting op voedseluitdeelpunt gemiddeld 40 personen

72 unieke wijkbewoners

3.4.4 Vrouwengroep 25 x crea- en ontmoetingsgroep gemiddeld 10 personen

32 unieke vrouwen

7 x naaigroep gemiddeld 7 personen

17 unieke vrouwen

3.4.6 Kinderwerk 24 x kinderinloop  4 - 9 jaar/ Talenthuis gemiddeld 6 deelnemers

30 unieke kinderen
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 Hoofdstuk Onderwerp Resultaat / bereik Toelichting

20 x kinderinloop  9 - 12 jaar/ Talenthuis gemiddeld 31 deelnemers

47 unieke kinderen

3.4.7 Jongerenwerk 9 x girls4life (12 - 16 jaar) gemiddeld 4 deelnemers

5 unieke meiden

9 x matties4life (12 - 16 jaar) gemiddeld 4 deelnemers

5 unieke jongens

9 x jongereninloop (12+) gemiddeld 28 deelnemers

46 unieke jongeren

3.4.8 Sportactiviteit voor kinderen en 

jongeren

17 x sportavond in de wijk (divers 

sportaanbod)

40 deelnemers per keer 

(afhankelijk van het weer)

3.4.9 Weken van Hoop 2 x week van hoop (zomer en kerst)

6 activiteiten voor de wijk gericht op  

peuters, kinderen, tieners, jongeren, 

vrouwen en kerstpakkettenactie 

totaal 900 kerstpakketten geregeld en 

uitgedeeld

totaal 1.183 contact- of  

deelnamemomenten met een 

bereik van ca. 800 volwassenen, 

35 jongeren en 97 kinderen

3.5 Specifiek aanbod in Coronatijd

3.5.1 Extra hulp voor volwassenen/ gezinnen

- Bezorgen maaltijden aan huis 1.225 maaltijden bereid en bezorgd 42 gezinnen/ aleenstaanden

105 unieke personen

- Verstrekken voedselpakketten

  (noodhulp)

zie 3.3.2

- Boodschappenhulp 27 keer 14 unieke adressen

- Hygiënepakketten (i.s.m. Unilever) 166 pakketten samengesteld en bezorgd 166 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 400 unieke personen

- Bloemen- en plantenactie 474 plantebakjes rondgebracht 475 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 1.000 unieke personen

- Bemoedigingsactie 107 bemoedgingspakketjes rond gebracht 81 gezinnen/ alleenstaanden

ca. 160 unieke personen

- Telefonische bemoediging via bel- en 

appcontact

> 1.400 telefoontjes en appjes om in 

contact te blijven met wijkbewoners en 

vrijwilligers

110 gezinnen/ alleenstaanden / 

vrijwilligers

- Wijkactie / aanbelactie 150 spontane voordeurbezoekjes 150 gezinnen/ alleenstaanden

3.5.2 Extra hulp voor kinderen

- Kinderpaketten 1.083 kinderpakketten ontwikkeld, 

samengesteld en rondgebracht

86 unieke kinderen

- Laptop- en tabletactie 9 laptops bekostigt en uitgedeeld 9 gezinnen/ 9 unieke kinderen

- Vakantietassen actie 150 vakantietassen samengesteld en 

rondgebracht

150 unieke kinderen

- Speelgoedactie (o.a. Sint voor Kint) 124 speelgoedbonnen/ pakketten 

rondgebracht 

124 unieke kinderen

- Huiswerkcafé 21 keer huiswerkbegelelding in groepjes 

op computers van House of Hope

gemiddeld 4 kinderen

6 unieke kinderen

- Feestdagenpakket 42 gezinsboxen samengesteld en 

rondgebracht

42 gezinnen/ 87 kinderen

3.6 Activeren / participeren / leren

Totaal vrijwilligers / stagiaires 55 personen dagelijkse begeleiding, 

aansturing 

waarvan 10 stagiaires

waarvan 38 uit de wijk

waarvan 29 wekelijks betrokken

waarvan 19 via Prestatie010

Leer-werk gemeenschap voor 

vrijwilligers

1 x training gegeven aan vrijwilligers gericht op kennisvergroting t.b.v 

uitoefenen van vrijwilligerswerk

3 teams met periodieke groepscoaching 

en minimaal 1 persoonlijk gesprek per 

jaar

gericht op vergroten vaardighe-

den, persoonlijke ontwikkeling 

en teambuilding

3.7 House of Life

3.7.1 Pastorale hulp 9 pastorale hulpverleningstrajecten 31 gesprekken

niet geplande pastorale gesprekken ca. 230 gesprekken
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De figuur hieronder geeft een indruk van de culturele achtergrond van de cliënten (hulp) op de locatie Beverwaard. 

De deelnemers van de diverse groepsactiviteiten zijn hierin niet meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder geeft een indruk van de diversiteit aan hulpvragen bij wijkbewoners die bij de locatie 

Beverwaard aankloppen voor hulp. De hulpvragen zijn ingedeeld volgens de leefgebieden van de 

Zelfredzaamheidsmatrix. 
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De figuur hieronder laat de leeftijd spreiding zien van de cliënten (hulp) op de locatie Beverwaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De figuur hieronder laat de spreiding per wijk zien van de cliënten (hulp) op de locatie Beverwaard.  

  

http://www.houseofhope.nl/


 

House of Hope • Meer leven in de wijk! • Jaarrapportage 2020 • houseofhope.nl 

 

77 

Bijlage 3 - Levenshuis  
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Bijlage 4 - Theory of Change (ToC) 
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Bijlage 5 – Business Model Canvas 
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Bijlage 6 - Overzicht fondsverstrekkers 2020 

Het werk van Stichting House of Hope was in 2020 mogelijk met dank aan: 

Subsidie overheid 

▪ Ministerie VWS 

▪ Gemeente Rotterdam 

▪ Opzoomer mee 

Woningcorporaties 

▪ Wooncompas 

Samenwerkingspartners 

▪ Leger des Heils 

▪ Meer dan Beverwaard 

▪ International Christian Fellowship 

Bedrijven 

▪ Techsoup 

▪ Hovetra BV 

▪ Laudame 

▪ NN 

Scholen 

▪ Hoornbeeck College Rotterdam 

Algemene steunfondsen 

▪ Stichting Rotterdam 

▪ Adessium Foundation 

▪ Stichting Bevordering Volkskracht 

▪ Talenting Foundation 

▪ Fonds DBL 

▪ Kans Fonds 

▪ Oranje Fonds 

▪ Stichting Dioraphte  

▪ Sint Laurensfonds 

▪ Stichting ’t Trekpaert 

▪ MWH4Impact 

▪ De Pagter Foundation 

▪ Fonds Franciscus 

▪ Stichting Care for all 

▪ Stichting NN 

Steunfonds voor individuele hulp 

▪ Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 

▪ Vincentius Rotterdam 

Particuliere steun 

▪ Steun via giften van particuliere personen 

>40 (periodieke) gevers 

Kerkelijke fondsen 

▪ Diaconale advieslijst Protestantse Kerk 

Nederland (PKN) te Zuid-Holland 

▪ Goede doelenlijst Christelijk Gereformeerde 

Kerken (CGK) 

Steun diverse kerkelijke gemeenten 

▪ Gereformeerde Kerken 

▪ Protestantse Kerken Nederland 

▪ Christelijk Gereformeerde Kerken 

▪ Gereformeerde Gemeenten 

▪ Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 

▪ Diverse Evangelische kerken 

▪ Maatschappij van Welstand 

▪ Pape fonds 

▪ Familie Sint Antheunis fonds 

▪ Becker La Bastide fonds 

▪ Stichting Vrienden van de Hillevliet 

▪ Stichting Rust en Vreugd 

▪ Fonds DBL 

▪ Fonds RDO Balije 

▪ M.C. de Visserfonds 

▪ Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 

▪ Burkens Stichting 

▪ Talenting Foundation 

▪ Kerkelijke diaconieën 

▪ Particuliere gevers 
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Bijlage 7 – Baten en lasten 2020 – begroot versus gerealiseerd 

 

Staat  van baten en lasten over 2020

Verkregen subsidies / financiële steun 1.350.177,00€       1.395.663,00€       

Personeelskosten 877.977,00€          864.994,00€          

Afschrijvingskosten -€                        6.332,00€              

Huisvestingskosten 55.809,00€            67.991,00€            

Kosten PR / folders / communicatie 6.362,00€              6.724,00€              

Specifieke kosten projectactiviteiten 52.828,00€            55.700,00€            

Algemene kosten projectaansturing 92.501,00€            83.843,00€            

Stichtingskosten 40.200,00€            27.278,00€            

Kosten crisishulp 200.000,00€          266.290,00€          

1.325.677,00€      1.379.152,00€      

Bedrijfsresultaat 24.500,00€            16.511,00€            

Financiële baten en lasten -€                        971,00-€                  

Saldo van baten en lasten 24.500,00€       15.540,00€       

Begrot ing 2020 Gerealiseerd 2020
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