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I. VOORWOORD 

 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is een vrijwilligersorganisatie die 

ondersteund wordt door professionals. Sinds 2014 organiseren we projecten en 

activiteiten om inwoners in Rotterdam West te ondersteunen. In dit jaarverslag 

blikken we zowel inhoudelijk als financieel terug op het jaar 2020. Een bijzonder 

jaar door de impact van het coronavirus. 

 

Veel bewoners in het Oude en Nieuwe Westen staan er alleen voor en hun 

positie is door de coronacrisis vaak kwetsbaarder geworden. Onderzoek van het 

Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat bij een aantal groepen de nadelige 

effecten van de crisis nadrukkelijk zichtbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

jongvolwassenen, bij wie het psychisch wel- bevinden afnam en de kans op 

werkloosheid toenam; om ouderen, bij wie de emotionele eenzaamheid toenam; 

om mensen met een lage opleiding en mensen met een niet- westerse 

migratieachtergrond, die relatief vaak werkloos werden. Dit maakt het werk van 

ons Wijkpastoraat, en onze trouw aan inwoners, nog meer relevant dan het altijd 

al was.   

 

De 1e lockdown op 13 maart zorgde voor een abrupt einde van veel van onze 

reguliere activiteiten. Binnen de corona-beperkingen hebben we gezocht naar 

alternatieve vormen om ons werk toch door te laten gaan, wat ook diverse 

(digitale) innovaties en nieuwe contacten bracht. We hoopten na de 

zomervakantie weer volledig open te kunnen, maar helaas gooide de 2e 

besmettingsgolf opnieuw roet in het eten. Pas in het voorjaar van 2021 konden 

we ons groepswerk weer geleidelijk opstarten. 
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Ondanks de corona-beperkingen is het ons in 2020 gelukt een nieuw project rond 

het thema armoede te starten en hiervoor financiers te vinden. Armoede-

problematiek komen we tegen bij bewoners en bij deelnemers aan onze 

activiteiten. Tot nu toe konden we incidenteel een situatie verlichten. Door 

middel van een specifiek armoedeproject willen we hier meer structuur en focus 

in aanbrengen.  

 

Dit jaarverslag is opgesteld voor alle belanghebbenden van de Stichting 

Wijkpastoraat Rotterdam West. Specifiek denken we aan onze vrijwilligers, onze 

samenwerkingspartners en aan iedereen (fondsen, kerken, gemeente en 

particulieren) die ons werk financieel ondersteunt. Zonder hun inzet en bijdragen 

kan ons werk niet bestaan. Hartelijk dank daarvoor! 

 

 

II. ACTIVITEITEN 

 

2.1. ONS WERKGEBIED 

Het werkgebied van het Wijkpastoraat valt binnen de Rotterdamse wijken 

Centrum en Delfshaven. Een multicultureel deel van de stad, bewoond door 

mensen vanuit veel verschillende nationaliteiten. Zestig tot tachtig procent van 

de bewoners heeft een andere afkomst dan de Nederlandse. De wijken zijn 

kinderrijk. De bewoners zijn trots op hun wijk.   

 

Het Oude en Nieuwe West kennen echter ook hun problemen zoals armoede, 

eenzaamheid en isolement. Veel bewoners durven 's avonds het huis niet uit 

omdat het gevoel van onveiligheid te groot is, vooral bij oudere mensen. Het 

gevoel van onveiligheid is echter groter dan de reële criminaliteitscijfers 

rechtvaardigen.   

 

 

 

 

2.2. ONZE MISSIE 

Ons motto is “Trouw aan bewoners”.   

 

Als Wijkpastoraat willen we trouw zijn aan de bewoners door aan te sluiten bij 

hun vragen. Wij ondersteunen hen om de regie over hun leven in eigen hand te 

houden, begeleiden hen bij problemen en bij de manier waarop zijzelf hun 

problemen bekijken en (wel of niet) oplossen. 

 

De activiteiten van het Wijkpastoraat worden uitgevoerd vanuit twee locaties: 

één in het Oude Westen (Sint-Mariastraat) en één in het Nieuwe Westen 

(Burgemeester Meineszstraat).  

 

Wij geloven dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan en willen 

ons hiervoor inzetten, samen met buurtbewoners, vrijwilligers, professionals. Wij 

weten ons daarbij geïnspireerd door verhalen uit de christelijke traditie. Door de 

samenwerking met mensen vanuit verschillende geloofstradities wordt deze 

inspiratie versterkt en verbreed. Dat schept openheid en ruimte voor 

buurtbewoners om hun verhalen te vertellen. 

 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is er voor iedere buurtbewoner, maar 

we willen vooral aansluiten bij mensen die elders nauwelijks gehoor vinden of 

mensen die het niet lukt hun leven zelf vorm te geven. Onze missie is samen te 

vatten in de woorden: trouw, luisteren en menswaardigheid. 

 

Het Wijkpastoraat sluit aan bij vragen van buurtbewoners. Dit betekent dat er 

goed geluisterd wordt naar wat er in onze buurten en bij haar bewoners speelt. 

Wanneer er een probleem wordt gesignaleerd, brengen we dat, met behulp van 

bewoners, onder woorden. We bekijken of we hier iets aan kunnen doen of wat 

en wie we daarbij nodig hebben.  
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Vieren is een belangrijk aspect van het Wijkpastoraat. Er zijn religieuze vieringen, 

maar ook het leven wordt gevierd. Regelmatig wordt een feest van ontmoeting 

georganiseerd voor buurtbewoners, deelnemers van de activiteiten en 

vrijwilligers van het Wijkpastoraat. Een belangrijk doel van deze bijeenkomsten is 

het organiseren van ontmoeting. 

 

Vanuit onze missie zijn we voor veel verschillende doelgroepen en op veel 

verschillende terreinen actief. De activiteiten die we in 2020 ontplooid hebben, 

beschrijven we  - op hoofdlijnen -  in dit jaarverslag. We benoemen kort de 

ontwikkelingen die plaats gevonden hebben.  

 

2.3. ONS WERK IN HET  NIEUWE WESTEN 

De belangrijkste activiteiten in het Nieuwe Westen zijn het bestrijden van 

Eenzaamheid, Buurtvrouwen-huis Rosa en Kinderwerk. 

 

A. Eenzaamheid 

Met het project Samen tegen Eenzaamheid richten we ons op het terugdringen 

van eenzaamheid en sociaal isolement, vaak bij ouderen. Doel van het project is 

ouderen geleidelijk andere mensen te laten ontmoeten.  

 

De werkzaamheden in het project zijn in hoofdlijn te splitsen in a) bezoekwerk en 

b) versterken van het sociale netwerk van de ouderen. Deze twee onderdelen 

versterken elkaar. Mensen van de Rotterdampas-groep nemen bekenden mee. 

Ook komt het voor dat, na enkele individuele gesprekken, mensen deel gaan 

nemen aan de groepsactiviteiten en daar weer nieuwe contacten opdoen.   

 

Hoe hebben we dit ingevuld vullen binnen de corona-beperkingen? 

• Door de Coronamaatregelen waren huisbezoek en groepsactiviteiten niet 

meer mogelijk. Als alternatief is er intensief belcontact ontstaan van de 

professional met de vrijwilligers en de bezoekcontacten.  

• De eetgroep en de pasgroep zijn in de coronaperiode grotendeels gestopt.  

 

• Onze professional is door samenwerkingspartners gevraagd coördinator te 

zijn voor hulpvragen in het Nieuwe Westen vanuit het project ‘Delfshaven 

Helpt!’. De coördinatie gebeurde samen met een medewerker van 

WMORadar. Onder andere ging het om boodschappenhulp en laptops voor 

kinderen die thuis schoolwerk moeten doen. Ook waren er veel vragen over 

geld en was er contact met de voedselbank.  

• Onze professional heeft ook deelgenomen aan twee video-overleggroepen. 

Bij een groep lag de focus op het beter opsporen van kwetsbare mensen in 

de straten. De andere ging over ouderen en eenzaamheid.  

• Er is meegewerkt aan het bezorgen van 80 voedsel- en hygiënepakketten bij 

mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Dit was ook een manier om 

mensen te monitoren 

 

B. Buurtvrouwenhuis Rosa 

De doelstelling van Buurtvrouwenhuis Rosa is het vergroten van de 

zelfredzaamheid van vrouwen. Rosa wordt door vrouwen bezocht die vanuit een 

situatie van achterstand een eerste stap zetten op zoek naar aansluiting. Ieder 

jaar komen er nieuwe vrouwen bij.  

 

Naarmate we de vrouwen beter leren kennen, krijgen we een beter zicht op hun 

situatie. Vaak is er is sprake van bijvoorbeeld taalachterstand, armoede en gebrek 

aan sociale netwerken. Rosa bestaat inmiddels 25 jaar en heeft in die tijd een 

warme kern opgebouwd van vrouwen die een netwerk vormen en in staat zijn 

nieuwe vrouwen op te nemen. Vrijwel elk jaar starten er nieuwe activiteiten. 

 

Hoe hebben we dit ingevuld binnen de corona-beperkingen? 

• Gastvrouwen hebben achter de schermen voorlichting gegeven in de eigen 

taal over corona en de maatregelen.  
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• Er was veel app-, mail- en belcontact vooral onderling. Er is veel aandacht 

besteed aan individuele contacten en de verbinding met de anderen. Samen 

werken aan de vermindering van de verspreiding van het virus stimuleert de 

zelfredzaamheid van individuele vrouwen. 

• Het onderling omzien naar elkaar vond in kleine groepjes of tweetallen 

plaats, waardoor zoveel mogelijk vrouwen in beeld bleven. Er is druk 

gebruik gemaakt van de groeps-appen om elkaar te bemoedigen.  

• Waar mogelijk vonden groepsactiviteiten nog digitaal plaats. Het koor 

Grenzeloos had bijvoorbeeld via Zoom wekelijks een repetitie, en af en toe 

een koffie/thee ontmoeting.   

 

C. Kinderwerk  

Het kinderwerk concentreert zich op drie hoofdplekken in Rotterdam West: De 

Essenburgbuurt, de buurtspeeltuin ‘Ali Baba’ en onze eigen locatie BMVier. In 

samenwerking met een buurtnetwerk zorgen we voor een aanbod voor zowel 

kinderen als voor moeders. Met dit aanbod zorgen we ervoor dat kinderen op 

een positieve wijze, en met de nodige begeleiding, bij elkaar kunnen komen.  

 

Vanuit het Wijkpastoraat brengen we een breed aanbod in de buurt: we zijn er 

op straat, gelinkt aan de school in de buurt, aanwezig op de buurtspeeltuin, in 

contact met de moeders. En met Bellenblazen erbij doen we de kinderen een 

aanbod wat veel breder is dan de welzijnsorganisaties. We ontmoeten kinderen 

namelijk op verschillende plekken, onder verschillende omstandigheden, en 

verbreden dit door ook contact te hebben met de moeders. 

 

Hoe hebben we dit ingevuld binnen de corona-beperkingen? 

• Tijdens de hele corona periode konden kinderen gelukkig nog een groot 

deel ‘gewoon’ naar buiten, iets dat in andere landen niet eens aan de orde 

was. Daarom bleven we aan het begin van de coronaperiode actief 

aanwezig op straat. Toen de maatregelen strenger werden, is dit straatwerk  

 

 

helemaal gestopt en verliep het contact alleen nog via de digitale weg, zoals 

appen, en via bellen.  

• In de zomerperiode zijn de binnen-activiteiten voorzichtig weer opgestart. 

Het RIVM had toen vastgesteld dat het besmettingsgevaar via kinderen 

minimaal is. Voorzichtigheidshalve hebben we geen kook- en eetactiviteiten 

georganiseerd. 

• Ook de moedergroep is vlak voor de zomervakantie weer van start gegaan, 

waarbij het gebruikelijk gezamenlijk ontbijt werd weggelaten.  

 

D. OVERIGE ACTIVITEITEN IN HET NIEUWE WESTEN 

 

Vieren in het Nieuwe Westen  

Maandelijkse worden vieringen georganiseerd door een werkgroep. Deelnemers 

organiseren deze vieringen bij toerbeurt. Gemiddeld zijn er 15 mensen. In de 

coronaperiode zijn geen vieringen georganiseerd.  

Daarnaast is gebruik elke eerste zaterdag van de maand een maaltijd te 

organiseren onder de noemer: “Het leven vieren”. Omzien naar elkaar en het 

delen van levensverhalen zijn een belangrijk onderdeel van deze maaltijden. Ook 

deze maaltijden konden vanwege corona slechts een enkele keer gehouden 

worden.  

 

Samenwerken in BMVier 

In het Nieuwe Westen vinden onze activiteiten plaats in BMVier. Dit pand delen 

we met de Gereformeerde kerk te Rotterdam, die het gebruikt voor de zondagse 

diensten. Kerk en het Wijkpastoraat zijn in 2017 gestart met een lichte vorm van 

samenwerking, met als doel een bijdrage te leveren aan een betekenisvol leven 

van bewoners en aan zingeving in de wijk. Om de samenwerking te versterken is 

dat in 2019 projectmatig opgepakt onder de noemer Samen Meer. Inmiddels 

ontstaat samenwerking en uitwisseling in BMVier op een natuurlijke wijze. Het 

project Samen Meer is daarom in 2020 afgesloten.  
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2.4. ONS WERK IN HET OUDE WESTEN 

In 2020 heeft in het Oude Westen de nadruk gelegen op Pastoraat & Diaconaat, 

Pastoraat aan de Basis, Vieren en het Verstevigen van de contacten met 

partnerorganisaties. 

 

A. PASTORAAT EN DIACONAAT 

Met het project Diaconaat en Pastoraat willen we een belangrijke diaconale rol 

spelen in Rotterdam West. Dit doen we mede namens de Gereformeerde Kerk te 

Rotterdam, maar eveneens in samenwerking met andere kerken. Het 

Wijkpastoraat is een oecumenisch verlengstuk van hun diaconieën in de oude 

buurten van Rotterdam West.  

 

Hoe hebben we dit werk ingevuld binnen de corona-beperkingen? 

• Onze professional bleef in de coronaperiode zichtbaar op straat, en 

daarmee benaderbaar voor inwoners. Ook werd actief contact 

onderhouden met andere professionals die in de wijk, zoals de gebieds-

netwerker en de wijkagente. Hiermee is het vertrouwen en de zichtbaarheid 

van ons Wijkpastoraat toegenomen, zowel bij inwoners als bij partners. 

• Op initiatief van ons Wijkpastoraat is een voedseldistributie opgezet, 

waarbij is samengewerkt met WMORadar en gemeente Rotterdam.  

• Mensen uit de wijk die het moeilijk vonden om in coronatijd een uitvaart te 

organiseren hebben onze professional gevraagd bij uitvaarten aanwezig te 

zijn of om te spreken. Ook het Ouderenwerk van WMORadar wist ons met 

dergelijke verzoeken te vinden.  

 

B. PASTORAAT AAN DE BASIS 

De Union is een kleine, en daardoor veilige en gezellige plek voor veel groepen in 

het Oude Westen. Het Huis van de Wijk, de Nieuwe Gaffel, kent grote 

zaalruimtes, met als gevolg dat vooral kleinere groepen onderdak vragen in de 

Union. De Union wordt nu bijna elk dagdeel gebruikt door diverse groepen van 

binnen en buiten het Wijkpastoraat.  

 

Specifiek in de wijk Oude westen is de Union een plek voor ontmoeting, 

informatie-uitwisseling en een plek voor zorg en aandacht voor de kwetsbare 

wijkbewoners. 

 

 

Hoe hebben we dit in kunnen vullen, binnen de corona-beperkingen? 

• Alle groepsactiviteiten zijn gestopt. Dat geldt zowel voor onze eigen 

activiteiten als ook die van groepen van buiten, die van De Union gebruik 

maken.  

• Wat wel door is gegaan zijn de individuele contacten met de bewoners van 

onze wijken die wel een steun in de rug kunnen gebruiken. Deze contacten 

zijn en waren belangrijker dan ooit. De contacten waren ook intensiever dan 

ooit, ook in besteding van tijd.  Fysieke huisbezoeken waren veelal niet 

mogelijk, omdat deze bewoners veelal tot de risicogroep van het 

coronavirus horen.  

• Het Open Huis is in de 1e lockdown helemaal dicht gegaan en is op maandag 

22 juni weer gestart. Om te zorgen dat de corona-maatregelen goed werden 

nageleefd, was naast de gastvrouw ook altijd een professional aanwezig.  

 

C. Kinderkansen in West (Armoedeproject) 

In ons werk komen we armoedeproblematiek tegen bij bewoners en bij 

deelnemers aan onze activiteiten. Tot nu toe konden we slechts incidenteel een 

situatie verlichten. Door middel van een specifiek armoedeproject willen we 

hieraan structureel vormgeven. Onder de projectnaam ‘Kinderkansen in West’ 

willen we samen met bewoners en andere organisaties het leven van 

mensen ondersteunen en met name voor kinderen verbeteren. Vier 

sleutelwoorden zijn op het project van toepassing: 
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• Presentie. Nadruk ligt op het nabij zijn, het contact maken en meeleven en 

daarin trouw zijn. De leefsituatie, zorgen en ambities van mensen staan 

daarbij voorop. Op basis van de signalen wordt ondersteund of 

doorverwezen.  

• Pastorale zorg. In de ontmoetingen is er met name aandacht voor 

levensvragen die gerelateerd zijn aan omgaan met financiële beperkingen, 

kwetsbaarheid, omgang met kinderen enz.    

• Empowerment. We proberen de eigen talenten en kwaliteiten van mensen 

aan te boren. Zij zijn de dragers van de activiteiten.  

• Netwerkversterking en gemeenschapsvorming. Door meer onderling 

contact van buurtbewoners ontstaat een groep van kennissen en 

vriend(in)en, die elkaar steunen.  

 

De eerste fase van het project behelst twee aandachtsgebieden: 

1. MoederTafels 

2. Versterken van de banden met andere organisaties in de wijk.  

 

Hoe hebben we dit werk in kunnen vullen, binnen de corona-beperkingen? 

In 2020 zijn er ondanks de Corona beperkingen veel initiatieven ontplooid, die 

ons optimistisch stemmen voor het verdere verloop van dit project.   

 

• Kansentafels: We zijn gestart met het organiseren van Moedertafels, 

waarbij een groep van moeders regelmatig bij elkaar komt. Eerste stap was 

het leren kennen van elkaar en ontwikkelen van vertrouwen. De moeders 

hebben in die fase zelf een aantal thema’s ingebracht. Hierop zal verder 

worden geborduurd, zo groeien de MoederTafels door naar KansenTafels 

In 2020 zijn er ondanks de Corona beperkingen, vier MoederTafel 

bijeenkomsten geweest in de Union. De planning is om in het vervolg 

tweewekelijks op vrijdagochtend bij elkaar te komen. 

 

 

 

Tussen de bijeenkomsten door zijn er divers individuele gesprekken 

geweest. Dat varieert van meerdere huisbezoeken tot individuele 

hulpverlening via de bestaande spreekuren op het wijkpastoraat.  

• Versterken van de banden met andere organisaties in de wijk.  

Diverse initiatieven zijn ondernomen om de contacten met andere 

organisatie te versterken. Enkele voorbeelden zijn:  

- Onze professional, die nieuw is in de wijk, heeft ‘Slow social work’ 

uitgevoerd, om de kans te krijgen een vertrouwd gezicht te worden in de 

wijk. 

- Er is geïnvesteerd in de contacten met de schoolmaatschappelijk werker, 

die werkzaam is bij WMO Radar en op twee scholen in de wijk actief is. 

Afgesproken is (potentieel) kansarme kinderen naar elkaar te verwijzen. 

- Met Aktiegroep het Oude Westen is verkend of onze professional een 

actieve rol kan gaan vervullen bij de samenstelling van de Buurtkrant, en 

of het Armoede-platform van de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum 

nieuw leven ingeblazen kan worden. 

- Er zijn goede contacten met de welzijnswerkers van het Huis van de 

Wijk. Waar mogelijk wordt samengewerkt. 

- De initiatiefnemers van de Leeszaal Rotterdam West hebben ons de 

leeszaal aangeboden voor bijeenkomsten die wat meer ruimte nodig 

hebben. 

 

D. OVERIGE ACTIVITEITEN IN HET OUDE WESTEN 

 

Buurtkerk 

De Buurtkerk Oude Westen is al tientallen jaren een ‘gevestigde’ kerk met 

wekelijkse vieringen. Naast de wekelijkse vieringen worden er verschillende 

activiteiten georganiseerd, zoals Taizé-avonden. De professional heeft als 

voorganger een wezenlijke rol binnen deze geloofsgemeenschap. Het bestuur en 

veel uitvoerend werk is echter in handen van vrijwilligers zelf. Het onderling 

pastoraat is hoog. De professional wordt betrokken bij crisispastoraat.  
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In de coronaperiode zijn de diensten van de buurtkerk digitaal gehouden, via 

whatsapp en YouTube. De ervaringen met deze digitale diensten waren positief. 

Er kwam veel creativiteit vrij bij de invulling van deze diensten. Dit werd ook 

positief gewaardeerd door de ‘bezoekers’. Het persoonlijk contact voor en na de 

dienst werd natuurlijk wel gemist. Na de zomer zijn enkele diensten live 

gehouden, in kleine setting. Dit is snel weer gestopt, toen de tweede lockdown 

zich aandiende.  

 

 

 

 

Eetclub 

Eten is een belangrijke activiteit om mensen samen te brengen. De wekelijkse 

eetclub wordt bezocht door een hechte groep van mensen die steeds 

kwetsbaarder wordt. Het aantal bezoekers aan de eetgroep is stabiel. Eens in de 

6 weken kookt de professional met een van de deelnemers. In de andere weken 

zijn er vrijwilligers die koken.  

 

In de corona-periode is de eetclub in alternatieve vorm voortgezet. Mensen 

konden het eten afhalen. Toen het binnen de richtlijnen weer mogelijk was, is het 

gezamenlijk eten geleidelijk opgestart waarbij elke week een paar mensen 

uitgenodigd zijn. En bij mooi weer konden ook een aantal mensen buiten in de 

tuin zitten. 

 

 

III. SPEERPUNTEN 2020 en 2021 

 

De afgelopen twee jaren hebben we belangrijke stappen gezet om ons werk in 

Rotterdam West te kunnen blijven voortzetten. Dat geldt voor de opzet en het 

bereik van onze projecten. Maar ook op financieel gebied en in de organisatie is 

veel werk verzet. Hiermee ligt er nu een fundament voor de toekomst. 

 

Speerpunten 2020 

Voor 2020 waren onze speerpunten: 

 

1. Opstarten en implementeren van het armoedeproject. 

Zoals gepland hebben we de voorbereiding van het armoedeproject in 2020 

afgerond en hebben we hier ook daadwerkelijk een start mee kunnen maken. 

Het project beslaat een periode van drie jaar, waarbij het eerste jaar een pilot 

is. Op basis van de pilot wordt het project waar nodig bijgesteld.  

 

 

2. Opstellen van een meerjarig beleidsplan 

Ruim zeven jaar geleden zijn we gestart met Stichting Wijkpastoraat 

Rotterdam West. In deze periode hebben we een mooie organisatie opgezet 

en weten de bewoners van het Oude en Nieuwe Westen ons steeds beter te 

vinden. Ondertussen staat de wereld om ons heen niet stil en dat heeft 

invloed op het Wijkpastoraat.  

 

In 2020 zijn we daarom gestart met het opstellen van een beleidsplan. Door 

de coronabeperkingen hebben we er helaas geen interactief traject van 

kunnen maken met gezamenlijke bijeenkomsten van werkers, vrijwilligers en 

bestuur. Om niet te veel de vertraging in te schieten is het bestuur in 2020 

gestart met het maken van een concept plan. Dat wordt in de loop van 2021 

afgerond. Insteek is tegen het einde van dit traject alsnog een gezamenlijk 

bijeenkomst te organiseren, zodat ook vrijwilligers en adviesraad nog input 

kunnen meegeven.  

 

3. Scherper sturen op de uitvoering van projecten  

In de loop der jaren is het werk van het Wijkpastoraat complexer geworden. 

Steeds meer wordt een integrale aanpak gevraagd, wat betekent dat werkers 

intensiever met elkaar moeten optrekken en afstemmen. Dit komt zeker tot 

uiting bij het nieuwe Armoedeproject. Ook zijn de financiële belangen en 

risico's groter geworden, doordat we meer projecten tegelijkertijd draaien.  
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Deze ontwikkelingen vragen een andere rol vanuit het bestuur. Tot nu toe 

was die rol vooral faciliterend. In 2020 was de inzet om vanuit het bestuur 

scherper te sturen op de doelen van de projecten en de mate waarin deze 

gerealiseerd worden. Dit is slechts deels van de grond gekomen, aangezien de 

projecten vanwege corona noodgedwongen een heel andere invulling kregen.  

 

 

Speerpunten 2021 

Voor 2021 zijn onze speerpunten: 

 

1. Afronden van het beleidsplan 

We zijn in 2020 gestart met het opstellen van een beleidsplan. Dit plan willen 

we in 2021 afronden, zodat het in 2022 geïmplementeerd kan worden. We 

gaan jaarplannen maken zodat het beleidsplan gestructureerd wordt 

uitgevoerd.  

 

2. Spreiden bestuurstaken / instellen commissies 

Belangrijke taken als ‘fondsenwerving’ en ‘personeelsbeleid’ zijn op dit 

moment sterk geconcentreerd in het bestuur. Dit maakt onze organisatie 

kwetsbaar. Inzet is in 2021 een aantal taken van het bestuur breder te 

beleggen, via commissies waarin ook niet-bestuursleden zitting kunnen 

hebben. Concreet wordt gedacht aan het instellen van een financiële en een 

personele commissie. Zo wordt het vele werk verdeeld over meerdere 

schouders. 

 

3. Post-corona: combineren van het oude en nieuwe normaal 

Door de beperkingen rond het corona-virus voeren we nu onze activiteiten in 

alternatieve vorm uit. Zodra er weer meer mogelijk is, willen we snel maar 

ook verantwoord terug naar ons ‘oude normaal’, waarbij groepsactiviteiten 

weer mogelijk zijn. Tegelijkertijd is het echter ook goed om innovaties, die we 

in coronatijd hebben bedacht, te behouden wanneer die waardevol zijn.  

 

 

IV. EXTERNE CONTACTEN 

 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West is een kleine stichting. We werken 

samen met partners in ons grote netwerk om onze doelen en ambities te 

realiseren.  

 

Partnerorganisaties 

De rol van het Wijkpastoraat is vaak die van een bemiddelende en onafhankelijke 

partner. Dit heeft de corona-periode wel uitgewezen. Veel partners in de wijk 

‘gebruiken’ ons om advies, om te sparren, om te brainstormen. Het werk van 

onze professionals wordt zeer gewaardeerd, al zien onze partners hen eerder als 

individuen dan als werkers van Wijkpastoraat Rotterdam West. We kunnen het 

Wijkpastoraat dus nog nadrukkelijker positioneren.  

 

In de coronaperiode hebben we ontdekt dat ons team van professionals een 

groot netwerk heeft. Wij kennen niet alle mensen, maar wel de sleutelfiguren die 

weer contact hebben met voornamelijk ‘verborgen vrouwen’. Dat leert ons dat 

we deze sleutelfiguren een goede/zichtbare plek in onze organisatie moeten 

geven.  

 

In het Oude Westen is het Wijkpastoraat één van de weinige organisaties die in 

de wijk gebleven is. Het nieuwe welzijn is niet meer zichtbaar in de wijk. 

Bewoners zoeken naar vertrouwde plekken en gezichten. Deze ontwikkeling 

heeft ervoor gezorgd dat de bewonersorganisatie, de Aktiegroep, en het  

 

Wijkpastoraat meer naar elkaar toe gegroeid zijn en samen wegen zoeken om 

bewoners ruimte en mogelijkheden te bieden en om initiatieven te ontwikkelen. 

Deze samenwerking is door de coronaperiode verder versterkt.  
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Met welzijnsorganisatie WMORadar hadden we afgelopen jaren al enige 

samenwerking opgebouwd, waarbij de focus lag op oudere bewoners in de wijk. 

Deze samenwerking is door corona geïntensiveerd. We hebben op een aantal 

projecten gelijkwaardig samengewerkt, onder andere bij ons initiatief voor 

voedseldistributie.  

 

 

Buurtbewoners 

Buurtbewoners vormen de doelgroep van onze stichting, maar zij zijn ook de 

vrijwilligers, de tipgevers, de mensen die ondersteuning bieden en het 

Wijkpastoraat met andere mensen in contact brengen, de mensen die ons op 

ideeën brengen, de mensen die ….. .  Zonder samenwerking met vele 

buurtbewoners zou de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West niet bestaan. 

 
Kerken en kerk gerelateerde instellingen 

In ons werk weten ons geïnspireerd door verhalen uit de christelijke traditie. Met 

kerken en kerkelijke instellingen die zich herkennen in het werk en de doelstelling 

van onze stichting, wordt samengewerkt. In 2020 waren dat name de Stichting 

Binnenstadspastoraat, de Gereformeerde Kerk te Rotterdam, PKN Rotterdam 

Noordrand, Protestantse Gemeente Hoogvliet, Thuis in West, Samen010 en 

wijkpastoraten in Rotterdam: Stichting Pastoraat Oude Wijken-Zuid, Kerk en 

Buurt Lombardije, Wijkpastoraat Oude Noorden. Daarnaast geeft een aantal 

kerken in en om Rotterdam een (financiële) bijdrage aan de stichting. 

 

 

V. COMMUNICATIE 

 

We zorgen dat de basis van onze communicatie op orde en actueel is. Social 

Media (Facebook) en internet zijn in de huidige tijd onmisbare media, en in de 

coronaperiode al helemaal. De werkgroep communicatie coördineert alle 

activiteiten op dit gebied.  

 

Website 

Om ons bestaan en onze activiteiten onder de aandacht te brengen, is er een 

website opgezet: www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl. De site is gevuld 

met basisinformatie over ons werk. In 2021 krijgt de site een nieuwe, eigentijdse 

look. 

 

Social media 

Op socialmedia zijn we te vinden via onze Facebook-pagina  

www.facebook.com/Wijkpastoraatrotterdamwest. Deze pagina gebruiken we 

vooral voor actualiteiten en nieuwsberichten.  

 

Nieuwsbrieven 

Aanvullende op deze digitale media versturen we periodiek nieuwsbrieven naar 

onze vrienden, fondsen, verbonden kerken en overige geïnteresseerden. Zo 

blijven we in verbinding. Rond bijzondere gebeurtenissen en activiteiten plegen 

we extra communicatie-inzet, zowel op de site, via Facebook als ook via gerichte 

uitnodigingen. 

 

Communicatie naar vrijwilligers 

Interne communicatie wordt steeds belangrijker doordat het aantal vrijwilligers is 

gegroeid. De meeste vrijwilligers verbinden zich aan een (deel)activiteit en 

hebben geen zicht op het geheel van de organisatie. Het leggen van 

dwarsverbindingen en het elkaar goed informeren is een uitdaging. Om hieraan 

te werken organiseren we normaliter jaarlijks een vrijwilligersevenement. Door 

corona hebben we dit evenement in 2020 niet gehouden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl/
http://www.facebook.com/wijkpastoraatrotterdamwest
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VI. INTERNE ORGANISATIE 

 

De organisatie van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West bestaat uit vier 

bouwstenen die onderling sterk verbonden zijn en elkaar aanvullen: vrijwilligers, 

adviesraad, professionals en bestuur. 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Het meeste uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers. Zij worden 

geworven uit de buurt en daarbuiten. Het Wijkpastoraat is ‘eigendom’ van de 

mensen die aan de activiteiten deelnemen en de vrijwilligers die deze activiteiten 

coördineren. De vrijwilligers bepalen grotendeels de dagelijkse gang van zaken bij 

het Wijkpastoraat. Zij vangen ook de signalen op in de wijk en kunnen goed 

aangeven welke (groepen) mensen het zwaar hebben en extra aandacht vragen. 

Vanwege de Corona-beperkingen is de jaarlijkse vrijwilligersdag in 2020 niet 

georganiseerd.  

Beroepskrachten 

Onze beroepskrachten coördineren en verbinden de activiteiten van het 

Wijkpastoraat. Ze ondersteunen en coachen de vrijwilligers en verlenen 

pastorale, professionele hulp aan de mensen die extra aandacht nodig hebben. 

We hebben als uitgangspunt gekozen geen personeel met een vast 

dienstverband aan te stellen. Het risico daarvan wordt voor het voorbestaan van 

onze stichting te groot geacht en suggereert een schijnzekerheid voor de 

betrokken werkers.  

 

In 2019 zijn we dankzij de bijdragen van fondsen in staat geweest het team van 

professionals in omvang en samenstelling te behouden. Eind 2020 zijn zes 

parttime professionals binnen onze stichting actief: 

 

Naam Taakveld 

Katinka Broos Predikant, algehele coördinatie 

Arja Poot Project Vrouwenhuis Rosa 

Jan van Diepen  Project Eenzaamheid en Isolement 

Monique van Donk Project Kinderwerk, Kinderkansen in West 

Bart Starreveld Project Kinderkansen in West 

Fina Awusa Project Pastoraat aan de Basis en Inloopactiviteiten 

 

 

Stagiairs 

Het Wijkpastoraat bood in 2020 plek aan een stagiair in De Union.  

Adviesraad en klankbordgroepen 

De professionals worden in hun werk ondersteund door een eigen 

klankbordgroep en door de Adviesraad. In de adviesraadvergaderingen komen de 

inhoudelijke kanten van het werk aan bod en vind afstemming plaats tussen 

vrijwilligers, professionals en bestuur. Alle werkgroepen die binnen de stichting 

actief zijn, zijn in de adviesraad vertegenwoordigd. De professionals die 

betrokken zijn bij de activiteiten wonen over het algemeen ook de vergaderingen 

van de adviesraad bij. Afhankelijk van de agendapunten schuiven ook andere 

bestuursleden aan.  

 

Bestuur 

Het bestuur behartigt de zakelijke kanten van de stichting. In deze taak wordt het 

bestuur ondersteund door de werkgroepen communicatie en fondsenwerving 

 

Alle bestuursleden zijn nauw betrokken bij het werk van het Wijkpastoraat en zijn 

vaak ook vrijwilliger bij een of enkele van de activiteiten van de stichting. De 

bestuursleden krijgen een vrijwilligersvergoeding. Het bestuur kent eind 2020 de 

volgende samenstelling: 
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Naam Functie Aftredend per 

Aat de Groot Voorzitter, fondsenwerving 10 januari 2023 

Jaap de Jong Secretaris 10 januari 2022 

Dick Minnema Penningmeester 10 juli 2022 

Akke Gerritsen Algemeen Bestuurslid, vertrouwenspersoon 10 juli 2024 

Jamila Talai Algemeen Bestuurslid 10 januari 2022 

Nico Bos Algemeen Bestuurslid 10 juli 2023 

Mak Olieman Algemeen Bestuurslid 10 januari 2024 

 

VII. FINANCIËN 

 

Voor de uitvoering van onze activiteiten leunen we sterk op externe financiers. 

We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Zonder hen zou ons werk niet mogelijk 

zijn. 

 

Bijdragen van fondsen,  

Veel fondsen maken het werk van Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West 

mogelijk. We hechten aan een goede en meerjarige relatie met deze fondsen. Op 

de website staat, voor zover ze daar prijs op stellen, een actueel overzicht van de 

bijdragende fondsen 

http://www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl/fondsen.html. 

 

Voor de projecten hebben we in 2020 de volgende bijdragen van fondsen 

ontvangen: 

Project Gift / Fonds 

Rosa de buurt in € 44.600 

Eenzaamheidsprojecten € 47.000 

Pastorale Basis € 68.000 

Diaconaat en Pastoraat € 15.000 

Toekomst voor elk kind op straat € 46.500 

 

 

 

van kerken,  

Voor de financiering van onze vaste kosten benaderen we met name kerken 

elders in het land. We kiezen hiervoor aangezien fondsen over het algemeen 

minder bereid zijn bij te dragen aan onze vaste lasten, zoals huur en energie. Van 

de onderstaande kerken hebben wij in 2020 bijdragen ontvangen: 

 

 

 

Kerken 

Protestantse Gemeente Hoogvliet 

PKN Rotterdam Noordrand (Hillegersberg) 

Gereformeerde kerk te Rotterdam Bergsingelkerk/BM4 Diaconie 

Buurtkerk 

Diaconie van de Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bolnes 

Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek 

Gereformeerde Kerk in Krimpen aan de Lek 

 

en van vrienden 

Om ook particulieren te stimuleren giften aan onze stichting te schenken, heeft 

onze stichting de ANBI status. Ook schenkingsovereenkomsten zijn mogelijk. De 

inkomsten die we van particulieren ontvangen zijn stabiel. 

 

Financieel stabiel  

De resultaten over het afgelopen jaar van ons bestaan zijn te beoordelen als 

bevredigend. Met een beperkt positief resultaat kon het jaar 2020 worden 

afgesloten. Daarnaast heeft een aantal fondsen meerjarig een bijdrage 

toegezegd, wat de continuïteit van ons werk vergroot. In hoofdstuk XIII vindt u de 

financiële resultaten en worden deze nader toegelicht.  

http://www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl/fondsen.html
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VIII. FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2020 

 
Exploitatie 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans     31-12-2019                 31-12-2020 
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Toelichting op financiële cijfers 2020 

 

Algemeen 

Ten opzichte van het jaar 2019 is de groei van de afgelopen jaren gestabiliseerd 

De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd. 

Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan 

projecten dat we uitvoeren. 

 

Toelichting Kosten. 

Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De 

zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij als 

ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van 

derden’. 

De vermindering van het totale kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door 

minder kosten voor activiteiten, vanwege corona 

 

Toelichting dekkingsbijdragen. 

Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze 

projecten mogelijk willen maken. Er is sprake van ongeveer 20 fondsen die in het 

jaar 2020 hebben bijgedragen. 

In dit jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen. 

De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze 

lopende projecten. 

De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te 

ondersteunen. 

De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen 

minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als een bijdrage in 

de algemene kosten van onze organisatie. 

Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een resultaat zien van € 1462,49 

De Diverse baten/lasten wordt veroorzaakt door een correctie over voorgaande 

jaren 

 

Toelichting Balans 

Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij. 

Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen beperkt ten opzichte van de 

omvang van de organisatie. 

De voorziening groeide onder meer als gevolg van de omvang van inhuur derden. 

De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden 

voor projecten waarvan de uitvoering in 2021 plaatsvindt.   

         

    

         

  


