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A. Achtergrond 
 
CultuurWerkplaats Tarwewijk (CWT) -gevestigd in de Millinxbuurt te Rotterdam- is een huiskamer 
annex werkplaats voor ontmoeting en educatie.  
Wij, de wijkbewoners die de CWT runnen, zijn geëngageerde vrouwen -veelal moeders- met een 
niet-Nederlandse achtergrond, mannen en vrouwen met een interesse in taal, literatuur en de 
geschiedenis van de wijk, en cultureel ondernemers.  
Wij streven ernaar meer sociaal contact tussen de bewoners tot stand te brengen, de binding met de 
wijk te vergroten en de sociale en economische omstandigheden van ons en onze buren te 
verbeteren. 
 
De Tarwewijk, en met name de Millinxbuurt, is een wijk die in verband met de hoge 
criminaliteitscijfers eind jaren negentig aangewezen werd als veiligheidsrisicogebied. In 2009 
behoorde de wijk -volgens het ministerie van VROM- nog steeds tot de twintig meest problematische 
wijken van Nederland. Sindsdien is de wijk aangepakt. De situatie is minder nijpend geworden maar 
nog steeds scoort de Tarwewijk in het wijkprofiel 2016 buitengewoon laag.  
Sinds 2014 werken we aan het verbeteren van het leven in wijk en buurt en doen dat via onze 
CultuurWerkplaats. De eerste twee en een half jaar van ons bestaan vormde een woonhuis ons 
onderkomen. In het najaar van 2016 is de CWT, onder meer vanwege het groeiend aantal bezoekers, 
verhuisd naar Cillershoekstraat 1, een schoolgebouw in de buurt met vier klaslokalen, een kantoor, 
een keuken en een riante tuin. Deze nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden dan de oude. Hier 
kunnen we drie werkplaatsen inrichten (houtbewerking, film & nieuwe media en textiel) en we 
kunnen meer directe samenwerking aangaan met andere organisaties die bijvoorbeeld een ruimte bij 
ons huren of samen met ons de tuin onderhouden en daar activiteiten ontplooien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het schoolpand met binnenterrein circa twee jaar geleden. 
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B. Samenvatting van ons programmaplan 
 

Onze CultuurWerkplaats is een plek van bewoners voor bewoners. In onze gezellige 'huiskamer' kan 
iedereen informeel binnenlopen en rekenen op een hartelijke ontvangst, een kop koffie of thee en 
een luisterend oor. In de praktijk betekent het dat wij in onze huiskamer dagelijks circa 30 veelal 
allochtone vrouwen plus hun kinderen op bezoek krijgen. Vijf vrijwilligers hebben de taak op zich 
genomen gastvrouw te zijn.  
Naast gezelligheid bieden staat ook hulp en advies geven hoog in ons vaandel. Zo staan we bij 
uiteenlopende sociaal-maatschappelijke vragen de bezoekers met raad en daad terzijde. Op ons 
kantoor helpen twee vrijwilligers bij het invullen van formulieren en het regelen van diverse 
administratieve zaken waartoe vele van onze bezoekers zelf niet in staat zijn. Wanneer wij zien dat 
we de knelpunten niet geheel kunnen oplossen sturen we bezoekers door naar hulpverlenende 
instanties. Indien nodig begeleiden wij de betreffende persoon daarbij. Verder nodigen we 
regelmatig andere (maatschappelijke) organisaties uit om hun werkgebied en werkwijze toe te 
lichten.  
 
Veel van onze bezoekers verkeren in precaire omstandigheden en kunnen zichzelf slecht helpen omdat 
zij daar psychisch niet toe in staat zijn, te laag opgeleid zijn en/of de taal niet of nauwelijks spreken. 
Naast hulp bieden bij maatschappelijke vragen en praktische formaliteiten willen we ook de algemene 
ontwikkeling van onze bezoekers verbeteren zodat zij zelfbewuster en minder afhankelijk in het leven 
komen te staan. Vandaar dat de werkplaats ook een breed scala van activiteiten en projecten initieert. 
Binnen onze projecten leggen wij de nadruk op cultuur en kunstzinnige vorming als middel tot sociale 
activering, educatie en algemeen menselijke groei. Daarmee wordt de werkplaats tot een 
CultuurWerkplaats. Voor een aanzienlijk deel van de bezoekers (allochtone vrouwen, kinderen/jeugd) 
zal daardoor de integratie verbeteren en de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner worden. Hiertoe 
hebben we een uitgebreid programma uitgewerkt waarbij de afzonderlijke onderdelen elkaar 
aanvullen en te samen een actief bruisend gebeuren vormen. 
Binnen dit programma vormt taalbeheersing voor jong en oud een belangrijk onderdeel. Wij bieden 
in onze huiskamer twee keer per week een conversatieles Nederlands aan. Onze goed Nederlands-
sprekende vrijwilligers brengen de minder goed Nederlands-sprekende bezoekers een 
basiswoordenschat bij en enige grammatica. Ook een in literatuur en poëzie geïnteresseerde groep 
mensen maakt deel uit van ons team. Zij schrijven zelf en organiseren maandelijks een lezing waarbij 
zij op een laagdrempelige wijze de lees en schrijflust stimuleren.  
Omdat kinderen en jongeren onze speciale aandacht hebben zorgen wij door de weeks voor een 
goede lunch en op woensdagmiddagen voor sport en spel. Regelmatig geven we een kunst en taal 
workshop en we organiseren voorleesmiddagen. Daarnaast kan de jeugd in onze werkplaatsen 
kennis opdoen over film & nieuwe media en over hout en textielbewerking.  
 
Voor de fysieke, sociale en geestelijke ontwikkeling van onze volwassen bezoekers biedt de CWT 
naast de taallessen workshops en cursussen aan; aquarelleren (vanuit een kunsttherapeutische 
aanpak), yoga vanaf de stoel, textielbewerking, tuinieren en gezonde voeding. Voor de twee laatst 
genoemden is ons grote buitenterrein bijzonder geschikt. De aldaar verbouwde kruiden en groenten 
worden in de keuken gebruikt en komen tijdens de maandelijkse feestelijke bijeenkomst op tafel. 
Deze gezellige buurtdiners zorgen voor continuïteit in de kennismaking en brengen stap voor stap 
onze doelen dichterbij. 
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C. Activiteiten  

 

1 De Multiculturele Huiskamer 

2 De werkplaatsen  

3 Talentontwikkeling 

4 Kinderprojecten 

5 Literaire oogst 

6 Samenwerking  

 
1. De Multiculturele Huiskamer  
 
De Multiculturele Huiskamer vormt vanaf het eerste uur het hart van de CWT.  
In deze informele en vooral gezellige setting ontvangen wij iedereen hartelijk met koffie, thee, een 
praatje, en koekjes of andere zelfgemaakte lekkernijen. Dagelijks komen hier circa 30 veelal 
allochtone vrouwen en hun kinderen op bezoek. Vijf vrijwilligers hebben de taak op zich genomen 
om gastvrouw te zijn.  
Naast gezelligheid en geborgenheid bieden we ook hulp en advies. Dat gebeurt terloops dagelijks in 
onze huiskamergesprekken maar vaak vraagt de situatie om meer. Veel van onze bezoekers verkeren 
in precaire omstandigheden en kunnen zichzelf slecht helpen omdat ze daartoe psychisch niet in 
staat zijn, te laag opgeleid zijn of de taal onvoldoende beheersen. Twee van onze vrijwilligers helpen 
hun op ons kantoor bij het invullen van formulieren en het regelen van diverse administratieve 
zaken. Wanneer wij zien dat wij de knelpunten niet alleen kunnen oplossen sturen we bezoekers 
door naar hulpverlenende instanties. Indien nodig begeleiden we de betreffende persoon daarbij. 
Regelmatig nodigen wij andere maatschappelijke organisaties uit om hun werkgebied en werkwijze 
toe te lichten.  
 
Voor Opzoomer Mee zorgen wij sinds januari 2017 voor de uitbetaling en de administratie van kleine 
bedragen voor buurtinitiatieven. Zodoende komen er bij ons veel buurtbewoners over de vloer die 
we na het regelen van de administratie bekend maken met onze plek. Deze maar ook alle andere 
bezoekers nodigen we uit om deel te nemen aan de kunstzinnige, sociale, culturele en sportieve 
activiteiten van onze werkplaats.  
Ook taalbeheersing vormt een wezenlijk aandachtspunt. Onderling voeren wij de gesprekken in het 
Nederlands. Bezoekers die geen Nederlands spreken stimuleren we het zo snel mogelijk wél te leren 
door bijvoorbeeld deel te nemen aan onze conversatielessen die wij twee keer per week geven en/of 
door hen bekend te maken met andere cursusmogelijkheden in de wijk.  
Omdat onze huiskamer niet alleen een plek is voor verschillende culturen maar ook voor 
verschillende leeftijden organiseren we eens per maand een gratis ontbijt voor de ouderen uit de 
buurt. Vanzelfsprekend zijn er dan ook personen van andere leeftijden aanwezig waardoor er een 
mooie mix ontstaat. Een aantal van de ouderen neemt ook deel aan de overige activiteiten, 
voornamelijk aan de literaire en historische.  
 
Activiteiten die in de Multiculturele Huiskamer plaatsvinden: 

- Informeel komen buurtbewoners langs om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten, elkaar 
te steunen. 

- Onze (en andere) kinderen komen tussen de middag naar de CWT om er gezamenlijk te 
lunchen en te spelen.  

- Een keer in de maand organiseren wij een gratis ontbijt voor de ouderen uit de wijk.  
- Een keer in de maand organiseren wij voor alle bezoekers een feestelijke 

bijeenkomst met zelfgemaakte hapjes (soms van in de tuin verbouwde groenten en 
kruiden) en iets te drinken. Bij goed weer stellen wij ook de tuin hiervoor open. 

- Eens in de twee maanden nodigen wij een maatschappelijke organisatie uit (zoals Stichting 
Jeugd en Gezin, Frontlijn, Vraagwijzer) om een informatiebijeenkomst te beleggen. 

- Vier keer per jaar bezoeken de vrijwilligers en de vaste kern bezoekers een culturele 
instelling in de stad. 

- Op kantoor behandelen wij allerhande hulpvragen en/of verwijzen we door. 
- Op kantoor regelen we de uitbetalingen/administratie voor Opzoomer Mee. 
- Twee keer per week vindt er een conversatieles/basiscursus Nederlands plaats. 
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2. De werkplaatsen 
 
Houtwerkplaats: 
Aanwezig: 1 zaagtafel, 2 werkbanken, 1 kolomboor, 1 afkortzaag, divers handgereedschap (in een 
verrijdbare werkkast), elektronisch gereedschap, 1 afsluitbare kast. 
Naast het gebruik door buurtbewoners voor eigen werkzaamheden (deels onder begeleiding) willen 
wij hier cursussen aanbieden. Ze zijn bedoeld voor jeugd en volwassenen die het leuk vinden met 
hout te werken, die een goede (her) start willen maken met een beroep of die een nieuwe vorm van 
vrijetijdsbesteding zoeken. Stapsgewijs leert men: machines en gereedschap veilig gebruiken, 
ontwerpen en een bouwtekening maken, verschillende houtverbindingen tot stand brengen. Met 
deze ervaring gaan de cursisten vervolgens aan de slag om eigen eenvoudige meubelen of 
voorwerpen te bedenken, te tekenen en ook feitelijk te bouwen. 
Begeleiding: 2 vrijwilligers (gepensioneerde timmermannen) zullen er gemiddeld 10 uur per week 
aanwezig zijn om buurtbewoners te begleiden bij hun eigen werkzaamheden. Verder willen we drie 
keer gedurende het programmajaar een cursus van 12 weken aan bieden van ca 2,5 uur. Deze 
cursussen worden door de 2 vrijwilligers gegeven. 
 
Textielwerkplaats: 
Aanwezig: 4 naaimachines, 1 Lockmachine, 5 kleinere werktafels, 1 grote snij – patroontafel, 1 
afsluitbare kast, divers kleingereedschap/materiaal. 
Ook hier kunnen bewoners gebruik maken van de machines voor eigen werkzaamheden (deels onder 
begeleiding) en zij kunnen een cursus volgen. Het is een cursus voor beginners en licht gevorderden. 
In een gezellige en ongedwongen sfeer leren de cursisten de eerste (en latere) kneepjes van het vak, 
ieder op zijn of haar eigen niveau. Naast het gebruik van de naaimachine leert men de 
basisbeginselen van het naaien en het maken van kleding. Aan de orde komen onder andere 
patroontekenen, aard en gebruik van de verschillende stoffen, ontwerpen. Tevens wordt er speciale 
aandacht besteed aan het repareren van kleding, het maken van kinderkleding en van tassen of 
andere accessoires. 
Begeleiding: 2 vrijwilligers zullen er gemiddeld 10 uur per week aanwezig zijn om buurtbewoners te 
begleiden bij hun eigen werkzaamheden. Verder willen we drie keer gedurende het programmajaar 
een cursus van 12 weken aan bieden van ca 2,5 uur. Deze cursussen worden door de 2 vrijwilligers 
gegeven. 
 
Mediawerkplaats: 
Aanwezig: 2 Imacs met software, 2 camera’s, tafels, kluis om gereedschap veilig op te bergen 
In eerste instantie is deze werkplaats ervoor bedoeld dat de jongeren uit de buurt (met wie we al 
contact hebben) van onze camera’s en computers zelfstandig gebruik kunnen maken. Verder maken 
we zelf regelmatig rapportages over onze eigen activiteiten (bv de literaire lezingen) en zullen 
daarvoor de werkplaats gebruiken. In navolging op onze media activiteiten in de afgelopen twee jaar, 
hebben we bemerkt dat er bij de jongvolwassenen interesse is in techniekcursussen met 
profesionele software en hardware op het gebied van film en geluid. In een aantal lessen willen we 
deze specifieke kennis overbrengen aan de geïnteresseerde leerling. Verder zijn we van plan om ons 
media-jongerenproject ZOOM, uitgevoerd in 2014, een vervolg te geven. Bij ZOOM ligt de focus op 
het maken van korte rapportages over de eigen buurt.  
Begeleiding: 3 mediaspecialisten zullen afhankelijk van de aanmeldingen/behoeftes de cursussen 
gaan geven, het project runnen.  
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3. Empowerment en talentontwikkeling  
 
De bezoekers van de cultuurwerkplaats zijn voor het merendeel laag opgeleid, hebben een niet-
westerse achtergrond, spreken over het algemeen gebrekkig Nederlands en hun positie in de 
samenleving is vaak precair. Een van onze doelstellingen is het verbeteren van de sociale en ook 
economische omstandigheden van een aantal van de bezoekers.  
Veel van onze bezoekers heeft of had een passieve houding. Vanaf onze oprichting proberen wij die 
inactiviteit te doorbreken, door gesprekken en met behulp van het goede voorbeeld van andere 
bezoekers. In het verleden zijn er ook wel activerende projecten uitgevoerd maar dat gebeurde niet 
structureel en niet gekoppeld aan een meting. In 2017 willen wij met in empowerment 
gespecialiseerde deskundigen een duidelijk activeringstraject opstellen en aanbieden. 1De uitvoering 
van dat traject zal gedurende de eerste helft van het programmajaar een dagdeel in beslag nemen. In 
aanvulling op dit activeringstraject willen wij een cursus aquarelleren en stoelyoga aanbieden en 
activiteiten in de tuin uitvoeren.  
 
Via de cursus Luisteren naar aquarel brengen wij op een plezierige manier de deelnemers met hun 
creatieve bronnen én met elkaar in contact. Zelfexpressie, persoonlijke groei, van elkaar leren en 
eenzaamheid-doorbreken liggen in elkaars verlengde. Het gaat in de cursus om het leren beheersen 
van de techniek maar met name ook om het onderlinge gesprek over de werkstukken. In de 
gedachtewisseling rond de aquarellen ontstaat begrip en waardering voor elkaar. 
 
Stoelyoga bestaat uit het uitvoeren van milde yogahoudingen op een stoel. Het is een 
bewegingsvorm die voor vrijwel iedereen geschikt is ongeacht leeftijd, lenigheid of conditieniveau. 
Tijdens de lessen staat het respecteren van de eigen mogelijkheden centraal en er wordt creatief 
omgegaan met eventuele beperkingen. Een stoelyogales is erop gericht spieren en gewrichten 
soepeler te maken, spanning los te laten en concentratie en motoriek te verbeteren. In een 
stoelyogales komen ontspannings en ademhalingsoefeningen, rek en strekoefeningen, oefeningen 
voor een gezondere lichaamshouding, concentratietechnieken en meditatie aan de orde. Ondanks de 
kleine bewegingen zal bij regelmatige beoefening de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
verbeteren. 
 
Verder hebben wij onze riante tuin waar wij in samenwerking met andere organisaties sociale 
groenprojecten gaan uitvoeren. Deze projecten (en een tuin op zich al) vragen om een actieve 
houding en bevorderen deze tegelijkertijd. Een deel van de tuin gaan we samen met onze bezoekers 
onderhouden en wij gaan kleinschalig kruiden en groenten kunnen verbouwen, die we – als het 
zover is- gaan gebruiken voor maaltijden die o.a. genuttigd zullen worden tijdens onze feestelijke 
bijeenkomsten. 
 
Hier alle tot nu toe genoemde cursussen op een rij: 
 
Conversatieles Nederlands: Doorlopend 2 keer per week 
Houtbewerking: 3 keer 12 weken 
Naailes: 3 keer 12 weken 
Media: nog in ontwikkeling 
Empowerment: 1 keer 14 weken 
Aquarel: 3 keer 12 weken 
Stoelyoga: 3 keer 12 weken 

                                                 
1 Dit traject maakt onderdeel uit van ons project wat wij in het kader van City Lab 010 uitvoeren en wordt ook door de 

Gemeente gefinancierd.  
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4. Kinderprojecten 
 
In opdracht van de CWT geven sinds 2014 twee kunstdocenten creatieve kunstworkshops in 
speeltuin Millinx. De speeltuin ligt bij ons pand om de hoek en beschikt over een clubgebouw waar 
de activiteiten meestal plaatsvinden. Met de kinderen en de begeleiders van de speeltuin is in de 
loop der tijd een goede band ontstaan. Wij hebben een flexibele manier van werken ontwikkeld 
zodat de kinderen zowel aan de workshop kunnen deelnemen als van de speeltuin gebruik kunnen 
maken. Het is mooi om te zien dat de kinderen graag komen en blijven komen en dat er zodoende in 
de ontwikkeling van de kinderen een duidelijke progressie zit.  
Deze 'speeltuin'-workshops willen we ook in de toekomst aanbieden. Het thema van de workshop 
gepland voor april t/m juni 2017 moet nog nader bepaald worden. Momenteel loopt er een 
workshop met de titel ITT – Improvisatie Team Tarwewijk. Hier leren de kinderen te improviseren 
met materiaal en met elkaar samen te werken.  
Op onze nieuwe locatie hebben wij meer ruimte om ook zelf aan een groep kinderen workshops te 
geven. In samenwerking met de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) gaan we in januari 
2017 bekijken hoe we en een sterk programma voor de kinderen -en deels ook in samenspel met hun 
moeders/ouders- kunnen neerzetten. 
Los van de workshops; er komen sowieso bij ons dagelijks veel kinderen over de vloer, zeker op de 
woensdagmiddag. Voor hen ontwikkelen we nu een flexibel programma waarbij -wanneer het weer 
het toelaat- gebruik zal worden gemaakt van de tuin. Onderdeel van dit programma is de workshop 
taal en kunst. Deze workshop werd afgelopen jaar door onze kunstdocenten voor de speeltuin 
ontwikkeld en delen daarvan kunnen wij nu goed inzetten voor onze woensdagmiddagen.  
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5. Project Literaire Oogst Tarwewijk 
 
Literaire Oogst Tarwewijk is de naam van de schrijversclub die zich bezighoudt met historische en 
literaire thema’s die gerelateerd zijn aan de Tarwewijk.  
Wij zijn een gezelschap van 7-10 literatoren die maandelijks een nieuw thema aan bod laten komen 
dat wij onderzoeken en als uitgangspunt nemen voor het creëren van gedichten en teksten 
gedurende deze maand. De nieuwe teksten leggen wij aan elkaar voor om te bekritiseren, te 
verdiepen en te verrijken. Daarna vinden op locatie in de wijk de presentaties plaats van de 
afgeronde/definitieve gedichten of andersoortige teksten.  
De thema’s die wij behandelen hebben zich in de loop van de tijd ontwikkelt van meer algemenere 
thema’s zoals ‘Jazz in poëzie, Ruimtevaart poëzie’ naar plaatsgebonden thema’s in de Tarwewijk. Een 
voorbeeld van een recent gebruikt thema zijn de beeldgedichten die de openbare beeldhouwwerken 
in de Tarwewijk als onderwerp hebben. En daar waar de presentaties voorheen in de 
cultuurwerkplaats plaatsvonden worden de gedichten nu middels een wandeling langs de 
behandelde locaties in de wijk ter plekke vanaf een ‘zeepkist’ geproclameerd.  
Tijdens deze literaire middagen vindt ook de presentatie plaatst van de De Literaire Oogst; de 
verzamelde resultaten van een maand literair onderzoek in tekst en beeld in een publicatie (A6 
formaat, gemiddeld 20-24 pagina’s). 
In het verleden werden voor de literaire middagen gastsprekers gevraagd om voordrachten te 
houden of om te worden geïnterviewd. Maar inmiddels ligt de focus veelal meer op de ontwikkeling 
en stimulering van de vaste deelnemers van het gezelschap en het in beeld brengen van de literaire 
kwaliteiten van de tarwewijk en haar geschiedenis. En in plaats van het publiek naar ons toe te laten 
komen in een openbare setting in de cultuurwerkplaats zoeken wij het publiek nu op, in de wijk op 
straat. Daar kunnen wij wijkbewoners treffen die niet naar de cultuurwerkplaats komen, daar kunnen 
wij ons enthousiasme voor de wijk en haar literaire kwaliteiten delen en laten horen. 
Het is onze intentie om andere wijkbewoners te betrekken bij de Literaire Oogst. Anderstalige 
dichters en schrijvers aan te moedigen en een podium op straat te bieden. De verhalen van de 
Tarwewijk naar boven te halen en te proclameren.  
Dit project draagt in grote mate bij aan de taal en talentontwikkeling in de Tarwewijk. Het opsporen 
van onbekend schrijverstalent en de ontwikkeling van talent op het gebied van de omgang met taal 
behoren tot onze doelstellingen. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen, voor 
allochtonen als voor autochtonen. Het literaire gezelschap stimuleert de schrijf en leeslust, zorgt 
voor literaire kennis in en over de wijk, verkleint taalachterstanden en brengt uitwisseling tussen 
verschillende literaire invalshoeken en tussen verschillende taalgebieden tot stand. Dit alles met het 
doel binding met de wijk tot stand te brengen, taalbeheersing te bevorderen en het literaire niveau 
van de Tarwewijk/Zuid te verhogen. 
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6. Samenwerking 
 
Doordat we een deel van de ruimtes aan andere organisaties gaan verhuren -soms voor een dagdeel, 
soms voor langere tijd- zal samenwerking en kruisbestuiving met andere organisaties gestimuleerd 
worden. 
 
Momenteel zijn er binnen onze locatie de volgende partners2 :  
 
- Sculpture International/CBK:  
Sculpture International/CBK huurt voor het voorbereiden van een kunst-triënnale die Rotterdam-
Noord met Rotterdam-Zuid zal verbinden bij ons een projectruimte. Via ons netwerk kunnen ze in 
contact komen met bewoners van Charlois en advies krijgen over de situatie in Rotterdam-Zuid. Wij 
zijn dus naast verhuurder ook een inhoudelijke partner voor hen. 
 
- SKVR:  
SKVR huurt voor verschillende dagdelen ruimtes bij ons voor het geven van introductiecursussen 
tegen een laag tarief (normaliter kost een cursus bij de SKVR circa 60 Euro per maand wat voor de 
meeste bewoners uit de Tarwewijk niet op te brengen is). Verder werken wij met hen een 
programma uit voor kunstzinnige begeleiding van de kinderen, deels in combinatie met die van hun 
ouders/moeders.  
 
- Scheepvaart en Transport College (STC):  
STC wil de tuin voor hun leerlingen gebruiken zodat zij basiskennis met betrekking tot ‘het land’ 
kunnen verkrijgen. 
 
In de loop van het jaar zal het aantal partners nog toenemen. 

                                                 
2 Buiten onze locatie werken we veelvuldig samen met andere wijkorganisaties zoals met de speeltuin Millinx, DOCK, Jong 

Burger Blauw, TOS.  
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D. Relatie met het gebiedsplan 
 
Onze cultuurwerkplaats vormt voor bewoners met uiteenlopende achtergronden een gezamenlijk 
thuis. Deze functie willen we versterken en uitbreiden naar meer bezoekers en meer diversiteit in 
achtergrond van die bezoekers. Door elkaar te ontmoeten en beter te begrijpen, door van elkaar te 
leren en elkaar te steunen ontstaat een hechte band tussen de bewoners. Het wederzijdse 
vertrouwen neemt toe waarmee de basis gelegd wordt voor een groter gevoel-van-veiligheid. Ook 
het volgen van workshops en het opzetten van activiteiten zorgt voor meer onderlinge samenhang. 
Hierdoor neemt tevens de tevredenheid met de wijk toe en is men eerder geneigd in de Tarwewijk te 
blijven wonen (met betrekking tot het monitoren hiervan zie ook punt F).  
 
Door ons culturele programma en met name door het volgen van workshops en het gebruik maken 
van de werkplaatsen (houtbewerking, film & nieuwe media, naaiatelier) zorgen we voor 
talentontwikkeling en voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.  
Door onze op taalbeheersing gerichte projecten voor kinderen en volwassenen voor minder 
taalachterstand.  
Door het investeren in, het beheer en de exploitatie van onze buitenruimte (de binnenruimte van het 
huizenblok) zorgen wij voor een schone en hele leefomgeving.  
Dat zijn allemaal speerpunten van het gebiedsplan. Doordat wij hierbij aansluiten ontvangen wij ook 
van de Gemeente een financiële ondersteuning. Verder werken we nauw samen met de 
cultuurscout, de gebiedsnetwerker en de gebiedsmanager. 
 
 
 
E. Tijdsschema 
 
Soort activiteit Wanneer 
1 Multiculturele Huiskamer doorlopend 
2. Werkplaatsen doorlopend 
3. Empowerment april - september 17 
4 Workshops april - juni 17,  september - december 17,  januari 

- maart 18 
5 - Kinderworkshop Speeltuin april - juni 17 
   - Kinderworkshops ism SKVR april 17 t/m maart 18  
6 Literaire Oogst doorlopend, met elke laatste zondag van de 

maand een lezing, augustus en december pauze 
7 Empowerment april - september 17 
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F. Doelgroepen, bereik, monitoring, evaluatie, PR 
 
Ons programma is afgestemd op alle bewoners van de Tarwewijk. Wij hebben activiteiten voor 
diverse leeftijdsklassen (kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen), voor mannen en vrouwen, voor 
allochtonen en autochtonen, voor hoog en laag opgeleiden. Ons streven is er voornamelijk op gericht 
de diverse culturen die in de Tarwewijk naast elkaar wonen met elkaar in contact te brengen. 
Vandaar dat wij middels een meertalige brochure (oplage 2000) en de inzet van circa 400 studenten 
van de Hogeschool Rotterdam (Instituut voor Sociale Opleidingen) in oktober 2016 onze 
cultuurwerkplaats breed onder de aandacht van de Tarwewijker hebben gebracht. Met dit 
studentenproject dat vijf weken in beslag nam beogen we te achterhalen wat de behoeftes van de 
Tarwewijkers zijn, waar hun interesse naar uitgaat en hoe wij daarop met ons programma kunnen 
inspelen. Voorjaar 2017 zullen de resultaten uitgewerkt zijn. Zij worden gepresenteerd in Museum 
Rotterdam en vervolgens in de Tarwewijk zelf.  
Voor toekomstige metingen werken we samen met een sociologe in de eerste twee maanden van 
2017 een efficiënt en gebruiksvriendelijk monitoringssysteem uit. Hiermee willen wij de 
bezoekersaantallen vastleggen en aanvullende informatie verzamelen zoals de reden van het bezoek, 
de frequentie van het bezoek, de achtergrond en leefsituatie van de bezoeker. Aan het eind van het 
programmajaar zullen we de op deze wijze verkregen informatie uitwerken en delen. 3 
 
Deze informatie dient ons ook bij het evalueren van ons programmajaar. Hierbij hanteren wij het 
S.M.A.R.T. principe en de gebruikelijke vragenlijsten. Gedurende het jaar houden wij door middel van 
vrijwilligersoverleg (2 x per maand), een-op-een-gesprekken (1 x  per 3 maanden) en middels een 
halfjaarsrapportage zicht op de uitvoering. Deze halfjaarsrapportage omvat een inhoudelijke 
reflectie, de resultaten van de bezoekersmonitoring en de halfjaarcijfers. 
 
Gedurende ons jaarprogramma geven wij middels het verspreiden van herkenbare flyers (oplage 
250) en posters (oplage 50) regelmatig -minimaal een keer per maand- bekendheid aan de literaire 
lezingen, de ouderenontbijten, de maandelijkse feestelijke bijeenkomsten en aan onze overige 
activiteiten. Tevens houden wij onze website en facebookpagina wekelijks bij en we zorgen ervoor 
dat deze goed bezocht worden.  
 
Via ons e-mailbestand nodigen wij ons netwerk uit om deel te nemen aan speciale activiteiten en om 
de evenementen te bezoeken. Bij grootschalige activiteiten gaat er een persbericht uit naar de lokale 
en regionale kranten en we informeren de lokale activiteitenagenda’s. Verder verloopt het werven 
van actieve deelnemers ook direct via mond-tot-mondreclame. De samenwerking met andere 
organisaties en de gebiedsnetwerker is met betrekking tot ons PR-beleid van groot belang. 
 

                                                 
3 Ook dit traject maakt deel uit van ons project van City Lab 010 en wordt door de Gemeente gefinancierd. 
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 Met ons programma streven wij het volgende bereik na: 
 
Bezoekers huiskamer nu:  
40 unieke personen die gemiddeld 3 x per week langskomen en er dan meerdere uren verblijven. 
Daarnaast 80 unieke personen die gemiddeld 2 x per maand op bezoek komen en wat langer blijven 
(circa 1- 3 uur).  
Voorts 15 unieke personen per week die langskomen om geholpen te worden met het invullen van 
formulieren et cetera. 
Totaal bereik per maand 180 unieke personen. Elke dag tellen wij gemiddeld 35 bezoekers. 
 
> Doel maart 2018:  
250 unieke personen per maand, 60 bezoekers per dag. 
 
 
Gebruikers werkplaatsen nu: 
0 personen, omdat deze nog niet in gebruik zijn. 
 
> Doel maart 2018:  
20 unieke personen per week. 
 
 
Deelnemers aan workshops nu:  
30 unieke personen die gemiddeld 1 x per week komen. 
 
> Doel maart 2018:  
Deelnemers workshops - 80 unieke personen. 
 
 
Bezoekers van ontbijten, lezingen en andere feestelijkheden nu:  
60 unieke personen die gemiddeld 1 x per maand de werkplaats bezoeken. 
 
> Doel maart 2018:  
Bezoekers van ontbijten, lezingen en andere feestelijkheden - 120 unieke personen. 
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 G. Organisatie 
 
Dagelijkse leiding:  
Vaste (betaalde) vrijwilligers: 16 personen (5 gastvrouwen waarvan 2 ook het hulploket runnen, 2 
docenten Nederlandse les, 2 begeleiders Literaire Werkgroep, 2 huismeesters/conciërges, 1 
klusjesman, 2 houtwerkplaatsbegeleiders, 2 textielwerkplaatsbegeleiders). Daaromheen nog 10 
vrijwilligers (onbetaald) die regelmatig meehelpen (gemiddeld 1 dag per week). 
 
Aansturing dagelijkse leiding:  
De algemene projectleiding ligt in handen van drie cultureel ondernemers (Karin Trenkel, Marco 
Douma en Henk Bakker) die als ZZP’ers met een sociaal tarief (euro 20,- excl BTW per uur) werkzaam 
zijn. Karin Trenkel is de hoofdverantwoordelijke. De werkplaats wordt dagelijks door een van de drie 
projectleiders bezocht. Zij houden het overzicht, sturen de vrijwilligers en de workshopsbegeleiders 
aan. Twee keer per maand vindt er een vrijwilligersoverleg plaats met een gezamenlijke 
gespreksronde en met persoonlijke één-op-één gesprekken. Verder zijn de projectleiders zichtbaar 
actief in het gebied (contacten leggen en onderhouden), zijn ze verantwoordelijk voor de PR en 
verrichten zij administratieve werkzaamheden. 
 
Workshopbegeleiding en uitvoering concrete projecten: 
De workshops worden grotendeels door vrijwilligers uit de buurt begeleidt. Voor sommige 
workshops/projecten is het vanwege de nodige knowhow noodzakelijk om met meer professionele 
begeleiders te werken. Dat zijn dan cultureel ondernemers die voornamelijk in Rotterdam-Zuid 
wonen en/of werken. Zij verrichten hun werkzaamheden voor een sociaal ZZP’er tarief.  
 
Algemeen zakelijke en artistieke leiding:  
Karin Trenkel is naast haar functie als projectleider ook verantwoordelijk voor de algemene 
aansturing van alle partijen, de projectmonitoring, het financieel beheer, de fondsenwerving, 
netwerken, et cetera. Zij staat in nauw contact met het bestuur en wordt door hun aangestuurd. Zes 
keer per jaar legt Trenkel in een bestuursvergadering verantwoording af, twee keer per jaar zijn 
hierbij ook de andere twee projectleiders aanwezig. Door regelmatige bezoeken aan de werkplaats 
(circa 1 keer per maand) volgt het bestuur de ontwikkelingen aldaar. Door een accountant worden 
de jaarrekeningen opgesteld inclusief accountantsverklaringen. 
 
Bestuur: 
Voorzitter Fleur Groenendijk. Hij is afgestudeerd als registeraccountant. Na bij Moret en Limperg 
(Ernst & Young) in de accountancy te hebben gewerkt, volgt de Hollandsche Beton Groep. Daarna 
algemeen directeur van Abemy International Holding, de importeur van Mitshubishi, Seat en Hyundai 
auto’s.Tevens president commissaris van Groenendijk Yellowcabin. In die periode ook president 
commissaris van o.a. carosseriefabriek Deckers en de Infotheek Groep. Na de verkoop van  
Groenendijk Yellowcabin in 1996 wordt PG2 Venture Capital opgericht (www.pg2.nl) waarvan hij tot 
op heden eigenaar van is. Ook komen er kunst- en culturele activiteiten bij zoals Galerie GB5 
(www.gb5.nl) en de Fleur Groenendijk Foundation (www.fleurgroenendijkfoundation.nl). Hij heeft 
een eigen foundation, de Fleur Groenendijk Foundation (www.fleurgroenendijkfoundation.nl) 
waarmee hij Rotterdamse jongeren stimuleert bij hun opleiding en vorming op het terrein van 
architectuur. Verdere activiteiten zijn: 
Lid van de Raad van Commissarissen van het Erasmus Biomedical Fund 

Bestuurslid van Arminius * 

Bestuurslid van Het Gezelschap 

Voorzitter van het bestuur van Roodkapje * 

Commissielid van SKE 

Bestuurslid van Bridges to Fashion * 

Voorzitter van het bestuur van de Stichting Zuidzijde 

Voorzitter van het bestuur Stichting Rotterdamse Salon* 

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Beeldende Kunst * 

Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Stroop 

Bestuurslid van Stichting Klassiek in Rhoon 

http://www.pg2.nl/
http://www.gb5.nl/
http://www.fleurgroenendijkfoundation.nl/
http://www.fleurgroenendijkfoundation.nl/
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* inmiddels beëindigd 

Penningmeester en secretaris Marius Gerrits. Hij is eigenaar en directeur van Gerrits Accountants en 
Pensioenadviseurs. Momenteel richt hij zich op arbitrages in binnen en buitenland. In het verleden was hij 
directeur van Otter Group B.V. en Property Managment Associates.  

Algemeen bestuurslid Jan Maas. Jan Maas is in het dagelijks leven zelfstandig ondernemer op het 
gebied van sociaal investeren in stedelijke gebieden en organisator van culturele reizen naar Parijs, 
Antwerpen en Brussel. Daarnaast heeft hij enkele bestuurlijke functies zoals: voorzitter stichting 
Spirit 55+; secretaris Culturele Vereniging Méridon; secretaris, stichting voor Community Art COOR. 
 
Algemeen bestuurslid Janine Schrijver. Zij is fotografe, wonend en werkzaam als cultureel 
ondernemer in Rotterdam-Zuid. In verschillende buurten van Charlois voert zij kinderprojecten uit 
waarbij het fotograferen van de eigen omgeving een belangrijk onderdeel vormt.  
 
Het bestuur werd afhankelijk opgericht door twee bestuursleden van Stichting Zuidzijde (dhr. 
Groenendijk en dhr. Gerrits) met de bedoeling de bestuursleden na twee á drie jaar te vervangen. 
Zodoende zijn in 2015/16 Jan Maas en Janine Schrijver toegetreden. Momenteel zijn we bezig om 
Duco de Bruijn (bouwkundige en als projectleider wijkaanpak werkzaam geweest) en architect Ilse 
Mathijsen als bestuursleden in te schrijven. Zij nemen al sinds medio 2016 deel aan de 
bestuursvergaderingen. Gedurende het jaar 2017 zullen dan Dhr. Groenendijk en Gerrits uit het 
bestuur treden. Dhr. de Bruijn wordt dan voorzitter, Dhr. Maas penningmeester en mevrouw 
Mathijsen secretaris. Verder is het de bedoeling om ook de hoofdvrijwilligers in het bestuur op te 
nemen. In 2017 treedt Robert Tau toe. Hij is de hoofdverantwoordelijke van de literaire groep.  

 

 

  

 


