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1 Woord vooraf
De CultuurWerkplaats Tarwewijk bestaat binnenkort vijf jaar. In vrij korte tijd zijn wij van een bescheiden ontmoetingsplek
door gegroeid tot een belangrijke bewonersorganisatie. De kosten, vooral voor activiteiten, werden afgelopen jaren voor
circa 60% gefinancierd door fondsen. Slechts 20% van de kosten werd gedekt door eigen inkomsten en voor hetzelfde deel
door de Gemeente.
De eigen opbrengsten zullen al vanaf 2019 50% van de totale opbrengsten bedragen. Ons streven is om binnen vier jaar
deze percentage te verhogen tot 65%. Het aandeel van fondsen zal dan slechts nog 13% bedragen.
In het voor u liggende bedrijfsplan kunt u volgen waarom wij actief zijn, hoe wij werken en wat het resultaat ervan is. Ook
vertellen wij u met wie wij samen werken, wat wij nodig hebben en hoe u ons hierbij kunt ondersteunen.
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2 Over de CultuurWerkplaats en onze wijk
De CultuurWerkplaats Tarwewijk werd in 2014 door geëngageerde bewoners uit het gebied Charlois in Rotterdam opgezet.
Wij, de initiatiefnemers, vormen een gemêleerd gezelschap:
· Sociaal actieve vrouwen, veelal moeders met een niet-Nederlandse achtergrond.
· Schrijvers geïnteresseerd in taal, literatuur en in de geschiedenis van de wijk.
· Sociaal-cultureel ondernemers.
Wat ons verbindt is onze betrokkenheid met het gebied en de wens om te leven en te werken in een vriendelijke, met aandacht verzorgde en inspirerende omgeving mét ontwikkelingsmogelijkheden voor jong en oud.
We zijn kleinschalig begonnen met het huren van een appartement op de begane grond in de Tarwewijk. Het appartement
met tuin hebben wij tot huiskamer van de wijk gemaakt waar verschillende soorten wijkbewoners elkaar konden ontmoeten
en sociaal-culturele activiteiten konden ontplooien.
Vanwege de toenemende belangstelling onder de Tarwewijkers zijn we in het najaar 2016 verhuisd naar het voormalige
schoolgebouw aan de Cillershoekstraat 1. Hier beschikken wij over 300 m2 binnenruimte en een tuin van driekwart hectare.
Met een uitgebreide verbouwing in 2017 hebben we het pand geschikt gemaakt voor onze doelstellingen en activiteiten. De
totaal verwaarloosde binnentuin hebben wij opgeknapt en getransformeerd tot een aantrekkelijke recreatieplek openbaar
toegankelijk voor iedereen.
Onze CultuurWerkplaats richt zich met name op de Tarwewijk, een van de meest lastigste probleemwijken van Nederland. De
wijk werd circa 100 jaar geleden aangelegd voor de havenarbeiders die vanuit andere provincies naar Rotterdam vertrokken:
een plek voor nieuwkomers, een doorstroomwijk. Dat is tot op heden niet verandert. Ook stedenbouwkundig wordt het
verschijnsel van komen en gaan beklem toont. De Tarwewijk vormt een driehoek dat ingekaderd is door uitvalswegen en
doorsneden wordt door de metrolijn. De buurt die tussen metrolijn en uitvalsweg Dordtselaan is ontstaan werd bekend als
de Millinxbuurt, in de jaren negentig verklaart tot veiligheidsrisicogebied. In de Millinxbuurt bevindt zich onze CultuurWerkplaats.
    Samen met ons woont in de Tarwewijk een kleurrijk palet aan mensen, voor 78% van niet Nederlandse afkomst. De
bevolking is jong, er wonen veel gezinnen met kinderen en relatief weinig ouderen. Bijna de helft van de bewoners tussen
de 15 en 75 jaar heeft geen startkwalificatie en circa 70% van de huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen. De
veiligheidsindex is de laagste van alle Rotterdamse wijken. Dat is vooral gevolg van de persoonlijke veiligheidsbeleving en
minder van de daadwerkelijke criminaliteit cijfers. Volgens ons heeft de lage veiligheidsbeleving veel te maken met het feit
dat de verschillende soorten bewoners elkaar nauwelijks kennen en daarom elkaar niet vertrouwen. Ook is men als nieuw
komer (want de wijk blijft een doorstroomwijk) niet zo goed bekend met de omgeving en dat maakt bang.

Onder ander vanwege deze belaste geschiedenis en de multiproblematische situatie is het gemeentelijke beleid vooral
gericht op beheersbaarheid en het verplichte halen van targets zoals het omlaag brengen van de werkloosheid (vaak zonder
eerst de talenten te laten ontplooien). Bewoners zijn niet alleen bang voor elkaar en voor de beleidsmakers maar ook de
beleidsmakers zelf zijn bang. Zij moeten voorzichtig hun werk binnen de voorop gestelde kaders doen. Een creatieve en op
vreugde gerichte aanpak is niet toegestaan.
Behalve ons bewonersinitiatief zijn er nauwelijks andere (niet geloof georiënteerde) initiatieven, organisaties of bedrijven
die vanuit een andere invalshoek en houding actief zijn. Een houding van: ‘Ik wil en durf en ik heb er plezier aan’ in plaats
van: ‘Ik moet en ik ben bang dat het mislukt’. Wij zijn de eersten in deze multiproblematische wijk die het verschil maken,
we zijn pioniers.
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3 Het doel; onze missie en visie
Wij willen dat de Tarwewijkers elkaar leren kennen en waarderen. Wij willen dat zij zich zelf leren kennen en hun talenten
ontdekken, ontwikkelen en toepassen. Wij willen dat zij hun wijk leren kennen, er meer binding mee hebben en met aandacht er voor zorgen.
Deze doelen denken wij te bereiken door het openstellen van een locatie die door wijkbewoners zelf gerund wordt. Een centrum waar wijkbewoners hun buren hartelijke ontvangen, elkaar leren kennen en van elkaar leren. Een plek waar gelijkheid,
creativiteit en mogelijkheden voorop staan. De bezoekers zelf bepalen met elkaar welke activiteiten er plaats vinden, hoe
en wanneer. Zodoende groeit ons programma op organische wijze en is altijd een weerspiegeling van de behoeftes van de
bewoners. Ook vullen de verschillende activiteiten elkaar aan en vormen een integraal geheel. Het is een Gesamtkunstwerk.
In dat kunstwerk speelt het ontwikkelen van vaardigheden een centrale rol. Deze vaardigheden zijn gericht op het verbeteren van de eigen positie, op het leggen van verbindingen met anderen en op het zorgen voor de omgeving. Specifiek
voor ons is dat wij hiertoe naast de meer algemene scholing- en ontmoetingsactiviteiten die andere organisaties in het
gebied aanbieden vooral kunst en cultuur als middel inzetten. Wij kiezen hiervoor omdat in multiculturele wijken zoals de
Tarwewijk o.a. door taalbarrières en cultuurverschillen de onderlinge communicatie niet makkelijk is en men hierdoor vaak
ook minder betrokken is bij de wijk. Middels kunst en cultuur leren bewoners een andere (beeld)taal kennen en vinden een
vorm waarin ze zich makkelijker kunnen uitdrukken en met elkaar kunnen communiceren.

Uiteindelijk werken we aan een wijk waar een kleurrijke mix van bewoners ondanks de onderlinge verschillen om elkaar
geeft en waar men met aandacht voor de omgeving zorgt. Een omgeving die minder grijs en versteend is maar net zo
kleurrijk is als de bewoners zelf. En vooral bewoners die meer gelukkig zijn omdat zij zich hebben kunnen ontwikkelen en
hierdoor actiever en stabieler in het leven staan.
En wat wij niet willen is: een vervanging van de huidige bewoners omdat het een hippe wijk geworden is waar de huidige
bewoners de huren niet meer kunnen betalen. We willen met de bewoners van nu en de sluimerende kwaliteiten die er zijn
de wijk tot bloei laten komen zodat de tarwe geoogst kan worden.
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Onze missie
De CultuurWerkplaats is een centrum in de wijk waar bewoners
zich via verschillende vormen van kunst en cultuur bekwamen
in vaardigheden gericht op het verbeteren van hun eigen positie
en hun wijk.
Situatie 2015
CBOH[JKO

JOEJWJEV

UBSHFUT

NPFUFO

CFIFFSTCBBS

POHF[POE

POWFS[PSHE

JOBDUJFG

OJFUCFUSPLLFO

HSJKT

POHFMVLLJH

Onze locatie, ons aanbod, onze werkwijze

LMFV

O
LF

SSJKL

PL
FUS

BBOE

BDIU

C

WFS[PSH
E

WSFVHEF

TBBNIP

SJHIFJE

JFG

BDU

EFO

IF
MJKL

F
EVSWFO NPH

XJMMFO

Situatie 2025
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4 De waarde van de CultuurWerkplaats
Onze waarde komt op drie verschillende wijzen tot uitdrukking. Zo is er onze vrij unieke locatie, ons aanbod en onze werkwijze.
Onze locatie
Wij bieden een mooie locatie met binnen- en buitenruimte aan de Cillershoekstraat. De tuin van driekwart hectare maakt
onze locatie buitengewoon aantrekkelijk en biedt ons veel mogelijkheden. Met haar weelderige en tegelijkertijd verzorgde
uitstraling is de tuin uniek in de Tarwewijk die weinig groen kent. Drie bronzen beelden afkomstig van de Coolsingel verrijken de tuin en geven haar extra flair en bekendheid. In de tuin kan men ontspannen, groenten en kruiden verbouwen en
kennis opdoen van de natuur. Er is een huttendorp voor kinderen en een jeu-de-boules baan. De overdekte buitenkeuken
biedt de mogelijkheid tot catering o.a. met zelf geteelde groenten en kruiden. Vandaar dat we in 2019 een tuincafé willen
openen.
Het gebouw (300 m2) zelf heeft een open uitstraling. Alle zeven ruimtes bieden direct toegang tot de tuin. Er is een
ontmoetingsruimte en een buurtloket, een naaiatelier en houtwerkplaats, een activiteitenruimte en een keuken. Verder
heeft het pand behalve een gang, drie opslagruimtes en vier toiletten nog een atelier en een kantoor wat we vast verhuren.
Ons Aanbod
1. In de huiskamer en de tuin kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. Dit vormt de eerste stap voor bewoners om binnen
te komen en actief te worden in de CultuurWerkplaats. Voor eigen bijeenkomsten kan men de huiskamer en de tuin ook
huren, wel of niet in combinatie met de activiteitenruimte en keukens.
2. In het tuincafé kan men vanaf 2019 gezonde en lokale producten consumeren gemaakt met recepten uit de wereldkeuken.
3. In de binnen- en overdekte buitenkeuken bereiden bewoners maaltijden voor onze bezoekers.
4. In de activiteitenruimte vinden er verschillende soorten cursussen en workshops plaats die men kan volgen en/of die
men zelf wil geven en waarvoor men deze ruimte huurt. Onze eigen workshops geven wij tevens op andere locaties zoals
de speeltuin Millinx.
5. In het buurtloket worden bezoekers geholpen bij administratieve zaken en het is ontvangstloket van de aanvragen voor
de Opzoomer Mee activiteiten.
6. In de goed uitgeruste houtwerkplaats en het naaiatelier leren wij de omgang met machines en de desbetreffende technieken. De werkplaatsen kunnen ook gehuurd worden voor eigen gebruik. Zelf maken wij daar handgemaakte producten,
op bestelling of volgens eigen ontwerp. De eigen ontwerpen, zoals houten tuinmeubilair of met de hand bedrukte kussens,
produceren wij in een kleine oplage. Hiervoor gebruiken we materialen van hoge kwaliteit, de verwerking laat top vakmanschap zien. Dat kunnen we waar maken omdat wij deze kennis in huis hebben binnen de cultureel ondernemers van
ons team.
7. Het atelier en het kantoor worden vast verhuurd aan een cultureel ondernemer respectievelijk aan een culturele instelling 	
(CBK). Deze huurders nemen deel aan onze activiteiten en maken gebruik maken van ons netwerk en faciliteiten.
8. In ons pand en elders in de wijk organiseren wij culturele evenementen.
Onze werkwijze
In de CultuurWerkplaats kan men zich via activiteiten vooral op kunst- en cultuurgebied ontwikkelen en vaardigheden leren
die uiteindelijk leiden tot meer zelfredzaamheid ook op financieel vlak. Wij begeleiden vanuit onze kennis bewoners bij het
opzetten van een eigen onderneming.
Vrijwilligers doen werkervaring op en ontvangen een vergoeding hiervoor. Ook bieden wij burgers uit de tegenprestatieregeling werkgelegenheid inclusief begeleiding.
Wij hebben kennis van de wijk en van kunst en cultuur. Via de CultuurWerkplaats brengen we wijkbewoners in contact met
de verschillende kunstuitingen in de wijk en daarbuiten.
De CultuurWerkplaats draagt bij aan een goed leefbare Tarwewijk. Zo zijn we in contact met de gemeente om een project te
starten waarmee via kunst- en cultuurbeleving tevens gewerkt wordt aan het verbeteren van de subjectieve veiligheidsbeleving.
Hartelijkheid, menselijke maat, persoonlijke aandacht, exclusiviteit, betrokkenheid en enthousiasme zijn kernwaarden in
en van de CultuurWerkplaats. Het delen van onze idealen en het deel uit maken van de ‘pioniersclub Tarwewijk’ schept een
band.
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5 Onze doelgroepen
Betalende klanten

Niet betalende klanten

Culturele  instellingen, stichtingen en organisaties

Wijkbewoners

Culturele  ondernemers, kunstenaars

Kinderen,  jongeren

Sociale  instellingen, stichtingen en organisaties

Vrijwilligers

Sociale  ondernemers
De Gemeente
Bewonersorganisaties
Wijkbewoners
MKB uit de  buurt
Sociale en  culturele MKB uit Rotterdam en omgeving
Opleidings- en  kennisinstituten
Overige  Rotterdammers
Welgestelde  particulieren
Groen = zijn al klant    Oranje = nog niet of niet meer, maar wel binnen bereik    Rood = nog geen klant
Met onze klanten onderhouden wij contact wat zich kenmerkt door persoonlijke aandacht en exclusiviteit. We geven onze
klanten het gevoel van familiebinding en dat zij samen met ons aan het pionieren zijn. Samen met ons vormen zij de
Pioniersclub Tarwewijk. Dat gevoel - het deel uit maken van de Pioniersclub Tarwewijk - willen vanaf 2019 versterkt als
middel inzetten om klanten te binden en nieuwe klanten te werven. Onze PR zal hierop in spelen.
Wij stralen een enthousiaste houding uit van ‘alles kan en wij maken het mogelijk’. Tegelijkertijd zijn wij betrouwbaar, wij
nemen ons werk en de klant serieus en wij werken degelijk.
Onze prijzen zijn laag en wij triggeren onze klanten met speciale aanbiedingen.

6 Producten en kernactiviteiten
Producten waarmee wij nu geld verdienen

Producten waarmee wij geld willen verdienen

· Vaste verhuur van twee ruimtes en activiteitenruimte.
· Flexibele verhuur van huiskamer, binnen- en
   buitenkeuken, de tuin, de activiteitenruimte en de werk   plaatsen voor zelfstandig gebruik/invulling.
· Flexibele verhuur met onze catering, workshops, lezingen.
· Workshops en cursussen.
· Kennis van de wijk voor studie en onderzoek.

· Workshops, lezingen op andere locaties.
· Ondersteuning en begeleiding bij integratieprojecten.
· Ter beschikking stellen van ons netwerk, het in contact
   brengen met bewoners.
· Culturele evenementen.
· Catering aan tuinbezoekers, tuincafé.
· Verkoop van handgemaakte, luxe producten van hout en
   textiel.
· Kinder- en jongeren projecten/workshops.

Punt 3, 4 en 5 vraagt om een verdere uitbouw, professionalisering.
Producten waarmee wij geen geld willen verdienen

Onze kernactiviteiten zijn

· Ontmoetingen tussen wijkbewoners.
· Steun, hulp, advies.
· Kinder- en jongeren projecten/workshops.

· Het geven van workshops.
· Het verhuren van ruimtes.
· Het verwerven van meer bekendheid.
· Het verbreden van ons netwerk.
· Het verbinden van mensen.
Deze kernactiviteiten voeren we zelf uit, dwz met ons team
aan ZZP’ers en vrijwilligers. Ons huidig netwerk schakelen
wij in om het netwerk te verbreden en om meer bekendheid te genereren.
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7 Over onze verkoopstrategie
Unique Selling Point (USP)
Het USP van de CultuurWerkplaats is het professionele aanbod van artistieke projecten (bv exposities) waarmee bewo
ners van de Tarwewijk en daarbuiten op een laagdrempelige wijze in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Deze
mogelijkheid wordt de Tarwewijkers nergens anders in de wijk geboden. Ook is de CultuurWerkplaats de enige plek in de
wijk waar kunst, cultuur en creativiteit wordt ingezet om bewoners hun talenten te laten ontwikkelen, zichzelf te ontplooien en meer zelfredzaam te worden. Andere wijkorganisaties richten zich bijna uitsluitend op hulpverlening, ondersteuning
en integratie.
Wij geven creatieve en sociale ondernemers de gelegenheid om vanuit de CultuurWerkplaats hun start up project of cursus
pilot aan te bieden. Met onze kennis begeleiden wij zij hierin en/of werken wij samen. Geen andere organisatie in het
gebied die dat doet.
Wij zijn in staat om de door de Gemeente of andere organisaties beoogde doelgroepen te mobiliseren, waardoor zij binnen
de vaak krap gestelde deadlines in staat zijn hun project of onderzoek te realiseren.
Wij kunnen gemeentelijke en politieke delegaties voorzien van gesprekspartners uit de wijk: Zij organiseren vaak werkbe
zoeken in de wijk in combinatie met gespreksronden. Onze kennis van de wijk en ons contact met de bewoners stelt ons in
staat om inhoudelijk hierin bij te dragen.
Ons team vrijwilligers maken deze bijeenkomsten bijzonder ‘smaakvol’ met recepten uit alle streken van de wereld. Onze
kleurrijke binnen- en buiten ruimtes ronden het helemaal af.
Wij werken met een team van enthousiaste mensen met een flexibele en oplossing gerichte houding. Wij zijn open, geïnteresseerd en altijd bereid om mee te denken en aan te pakken. 24/7.
Wij werken in de CultuurWerkplaats niet omdat het onze baan is, het is onze passie!
Hoe bereiken we onze klanten?
Voorop staat voor ons het verwerven van meer algemene bekendheid en het verbreden van ons netwerk. De CultuurWerk
plaats zal op die wijze steeds meer een begrip in de Tarwewijk, Charlois en Rotterdam worden.
Hierdoor denken wij meer (betalende en niet betalende) klanten aan te trekken.
Meer bekendheid verwerven en ons netwerk verbreden doen we door:
· Ons huidig netwerk hiervoor in te zetten (sneeuwbaleffect).
· Een opvallende Personal Identity en PR met eigenwijze flyer- en reclame acties. Het slimme gebruik van social media en
   een aansprekende website.
· Contact met de lokale pers om daar regelmatig te verschijnen.
· Contact met andere aanbieders in de wijk en deel uit maken van een wijksite waar de activiteiten van alle aanbieders
getoond en op elkaar afgestemd zijn.
Onze locatie
In het voorjaar 2019 gaan wij ons pand inclusief muur- en hekwerk van een in het oog springende beschildering inclusief
lichtkunstwerk voorzien. Wij maken van ons pand een icoon van de wijk. Hiermee kunnen wij meer en meer verschillende soorten bezoekers aantrekken en verwerven wij ook buiten de wijkgrenzen meer bekendheid. Zelfs voor de voorbij
trekkende metroreiziger zal ons pand zichtbaar worden en nieuwsgierig maken.
We hebben in het afgelopen jaar met verschillende stakeholders samengewerkt en in gesprekken met deze partijen hebben we gekeken welke aanpassingen aan ons pand voor hen belangrijk zijn en een extra redenen kunnen vormen om voor
onze locatie te kiezen. Daaruit komt naar voren dat de toegankelijkheid van het pand voor minder validen gewenst is. Een
invalide oprit en toilet staan daarom op onze lijst van investeringen.
Verder is een flexibele inrichting van het meubilair (klaptafels, stapelstoelen, verrijdbare zitmeubels) waardevol. Tot slot is
het aanbieden van parkeergelegenheid aan 1 of 2 auto’s wensenwaardig (parkeervergunning).
Onze werkplaatsen, vooral de houtwerkplaats, zijn uniek in het gebied. Een vergelijkbare binnentuin is nergens in Rotterdam te vinden.
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Ons pand als kunstwerk

Deze foto’s laten de maquette van ons pand zien met het ontwerp van de beschildering.

Maquette van ons pand getransformeerd tot openbaar kunstwerk.
Het hek- en muurwerk wat zich uitstrekt over bijna de gehele lengte van de straat zal met verticale strepen beschilderd
worden. De voorgevel van het pand zal horizontale strepen krijgen. Hierdoor ontstaat er een visuele overlapping tussen de
verticale en horizontale strepen. Een nauwkeurige samenstelling van de kleuren voor de strepen is bepalend voor de werking van dit abstracte kunstwerk. Wij willen werken met een breed pallet aan groentinten. Hierdoor willen wij de nadruk leggen op de natuur in de grote binnentuin welke zich achter ons pand bevindt. S ’avonds en s’nachts zal het kleurenbelevenis
van overdag voort gezet worden door een lichtkunstwerk. De kleinere bovenramen aan de voorgevel worden van binnenuit
met groen gekleurd licht verlicht. De ruimtes tussen de pilaren van de muur waar zich het hekwerk bevindt worden tevens
van groen gekleurd licht voorzien (het groene licht wordt in de maquette weergegeven door gele vlakken).
Het doel van het kunstwerk is:
· Meer schoonheid en kleur naar de vrij grijze Tarwewijk te brengen;
· De wijk met het ‘kunstwerk’ te verrijken en daarmee ook voor meer binding met de wijk te zorgen;
· De veiligheidsbeleving te verbeteren door de verlichting;
· Een voorbeeld te geven aan andere Tarwewijkers om ook met meer aandacht voor de/onze omgeving te zorgen;
· Meer en meer diverse soorten bezoekers aan te trekken, meer bekendheid te genereren.
De kosten voor het kunstwerk zijn al gedekt en komen daarom niet terug bij de investering.
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8 De samenwerkingspartners
Onze belangrijkste samenwerkingspartner is het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Behalve het huren van een kantoorruimte
bij ons zullen wij vanaf 2019 aan de uitvoering van een gezamenlijk kunstprogramma werken wat vastgelegd wordt in een
convenant. Het kunstprogramma zal ook aansluiten op het beleid in het gebied wat Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam
(SKAR, onze verhuurder) aan het uitzetten is. Directeur van het CBK, Ove Lucas, kiest voor de CultuurWerkplaats als samenwerkingspartner vanwege onze “verbondenheid met de mensen in de omgeving, onze menselijke maat in samenwerking,
onze overtuiging en enthousiasme.”
Verder werken wij met de volgende culturele organisaties samen:
Cultuurscout, Paviljoen aan het water, stichting B.a.d., galerie Niffo, Charlois Speciaal, South Explorer, SKVR.
Op gemeentelijk niveau werken wij samen met:
Gebiedsnetwerker en manager, afdeling Werk en Inkomen, CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg.
Een hechte samenwerking hebben wij met Opzoomer Mee. Wij zijn het uitbetaaladres voor de Opzoomer projecten in de
Tarwewijk en regelmatig houdt Opzoomer Mee informatiebijeenkomsten bij ons. Gezamenlijk stimuleren wij binnen de wijk
de participatie aan de diverse trajecten van Opzoomer Mee. Te denken valt aan voorleesmiddagen, Lief & Leed projecten,
schoonmaakacties. Vaak stellen wij ons pand en tuin gratis ter beschikking voor het uitvoeren van Opzoomer Mee evene
menten die de bewoners opzetten.
En met andere organisaties op het gebied van welzijn en onderwijs actief in het gebied, de wijk:
DOCK ,Thuis Op Straat, Jong Burger Blauw, House of Hope, Hof van Bas, De nieuwe banier, Hoedje van Papier, speeltuin
Millinx, basisschool De Akker.
Met opleidingsinstituten in de stad:
HRO en InHolland afdelingen social works, Willem de Kooning academie.
Verder nemen wij deel aan trainingen en bijeenkomsten van Rotterdamse en landelijke organisaties (bv LSA) om onze kennis op het gebied van bewonersinitiatieven te vergroten en om ons netwerk uit te bouwen.
Voor het realiseren van onze doelstellingen spreken wij ons netwerk binnen het gebied en de stad aan. De meeste van
onze projecten realiseren we met de kennis, het engagement en de middelen van onszelf en die van anderen: burgers die
betrokken zijn bij de sociale misstanden in de Tarwewijk en die samen met ons durven te pionieren, de Pioniersclub.
De kracht van het culturele leven in Rotterdam is de wil en de bereidheid om samen te werken. Men zoekt elkaar op en ziet
elkaar niet als concurent maar als potentiële partner. Vanuit onze achtergrond als kunstenaar en creatief ondernemer zijn
we gepokt en gemazeld met dit gegeven.
Voor ons is dit een volkomen natuurlijke houding als we ons in de sociale en welzijn kringen begeven in de wijk; we benaderen hen met de vraag waar zij mee bezig zijn, we vertellen wat wij doen en of we ‘iets’ samen kunnen doen. Daar wordt
wat onwennig op gereageerd omdat men met minimaal een jaarplan werkt. Het behalen van targets en het werken binnen
voorop gestelde kaders en regels is gangbaar en niet het vrij spontaan inspelen op een behoefte, situatie die op dat moment urgent is. Inmiddels weten we beter hoe we deze partijen moeten benaderen en gaan we al ruim van te voren met hen
om de tafel.
Waar we onze (welzijn-)partners in de wijk voor nodig hebben? Toegang tot hun netwerk, hun toegang tot weer andere
bewonersgroepen, de jongeren in de wijk, hun adressenbestand. Maar ook heel concreet: het afzetten van onze producten
in de wijk bij groepen waar zij op dat moment goede toegang toe hebben. We leveren kant en klare plannen bij ze in: workshops, trainingen, voorzien met een begroting voor de begeleidende docent en materialen. Deze plannen zijn gericht op
het sociale wijkplan, en specifiek daar waar wij denken dat creativiteit een belangrijke rol kan spelen.
Wat bieden we ondertussen aan onze partners in de wijk?
Wij onderschrijven het sociale convenant en de daaruit te trekken conclusie dat zeker in de Tarwewijk - naast een lange
adem - het bundelen van krachten een absolute vereiste is om tot wijkverbetering te komen.
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9. Onze benodigdheden
Aanwezig
Mensen

Middelen

Kennis

Directeur

Huiskamer

Van de wijk

Locatiemanager

Activiteitenruimte

Van kunst en cultuur

Gastheer/vrouw

Kantoor

Nodig voor het buurtloket

Schoonmakers

Binnen- en  buiten keuken

Van hout- en textielbewerking

Pandonderhoud

Atelier vast  verhuurt

Van project- en evenementen organisatie

Workshop  producenten

Kantoor vast  verhuurt

Evenementproducenten

Houtwerkplaats

Bestuur

Naaiatelier
Tuin
Tuingereedschap
Toiletten  (niet aangepast)

Beperkt aanwezig
Mensen

Middelen

Kennis

Netwerker

Inrichting  huiskamer

Van boekhouding

Portier/huismeester

Inrichting  activiteitenruimte

Van catering

Zaalverhuurder

Inrichting  buurtloket

Van tuinieren

Cateraars

Inrichting  binnen- en buiten keuken

PR

Schoonmaakuitrusting

Tuinonderhoud

Opslagruimte

Financiële administratie

Niet aanwezig
Mensen

Middelen

Kennis

Secretaresse

Uitrusting  voor lezingen/workshops
(beamer, flipover, etc)

Sociale Hygiëne Diploma’s

Vrijwilligercoordinator

Uitrusting  voor horeca

EHBO diploma’s

Horeca deskundige

Keukenappaaratuur
(afzuiging, koelkast, wasmachine)

Drankvergunning

Transport

Horeca kennis

Mindervaliden  toiletten en oprit
Parkeervergunning
In mensen, middelen en kennis die beperkt of niet aanwezig zijn willen wij in 2019 extra investeren.
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10 De organisatie
De verantwoording voor het dagelijkse reilen en zeilen en voor het geven van een aantal cursussen en activiteiten ligt in
handen van ons team vrijwilligers, gemiddeld 15 personen. Zij wonen allemaal in het gebied en de samenstelling ervan
is vrij divers waardoor zij een goede afspiegeling vormen van de wijkbevolking. De hoofdvrijwilligers zijn Samira Bensidi
(1981) en Jamina Abbou (1969.) Beide vrouwen behoren tot de tweede generatie Nederlandse Marokanen, zij hebben een
HBO opleiding gevolgd en werken fulltime in de CultuurWerkplaats. Bensidi runt het buurtloket en Abbou is hoofd verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoekers. Bensidi volgt op kosten van de werkplaats een opleiding tot boekhouder
en financieel controler. Bij het opzetten van haar eigen bedrijf zal zij door het netwerk van de stichting begeleidt worden.
Hetzelfde geldt voor Samira Sialioui (1980), die het naaiatelier runt en een opleiding tot coupeuse volgt. Alle vrijwilligers
nemen deel aan de workshops en activiteiten.
De workshops die niet door vrijwilligers gegeven kunnen worden omdat zij de benodigde vakkennis niet hebben worden
door cultureel-sociaal ondernemers uit het gebied gegeven. Zij maken deel uit van het netwerk van de werkplaats.
De algemene projectleiding ligt in handen van Karin Trenkel (1966) en Henk Bakker (1959). Beiden wonen en/of werken
in het gebied Charlois en hebben jarenlange werkervaring bij verschillende (gemeentelijke) organisaties op het gebied van
kunst, cultuur en sociaal engagement. Trenkel heeft voornamelijk de zakelijke en artistieke leiding. Tot haar taken behoren
ook de fondsenwerving, het financieel beheer, het ontwikkelen en monitoren van projecten en het PR-beleid. Zij staat in
nauw contact met het bestuur en wordt door hen aangestuurd. Henk Bakker is de dagelijkse coordinator op de werkvloer.
De contacten met het veld verdelen beiden al naar gelang van onderwerp en actualiteit.
Het bestuur bestaat uit vier leden:
Voorzitter Duco de Bruijn (1950) studeerde bouwkunde aan de TU Delft en kunstgeschiedenis aan de universiteit Leiden.
Hij heeft in Dordrecht gewerkt aan de restauratie van deze stad en was in de jaren negentig daar politiek actief. Vanaf 1998
heeft hij leiding gegeven aan de integrale gebiedsaanpak van Rotterdamse probleembuurten. Vanaf 2013 werkt hij zelfstandig in het bureau ‘Stadse Zaken’, bureau voor advies en projectmanagement op het terrein van stedelijke vraagstukken.
Penningmeester Jan Maas (1949) heeft sociale academie gedaan en o.a. als opbouwwerker in verschillende probleem
buurten van Rotterdam gewerkt. Tegenwoordig is hij zelfstandig ondernemer op het gebied van sociaal investeren in
stedelijke gebieden en organisator van culturele reizen. Daarnaast heeft hij enkele bestuurlijke functies en is hij meerdere
jaren verbonden geweest aan de Leeszaal West in Rotterdam waar hij o.a. literaire lezingen heeft georganiseerd.
Secretaris Ilse Mathijssen is (1984) is als ruimtelijk ontwerper aan de AKV St. Joost afgestudeerd. Zij is werkzaam geweest
als interieurontwerper bij Ahrend Inrichten. Sinds 2014 heeft zij haar eigen studio in Rotterdam als interieurarchitect.
Algemeen bestuurslid John Giskes (1944) heeft eerst grafische vormgeving gestudeerd en daarna heeft hij de sociale aca
demie gevolgd. Bij buurthuis Arend en Zeemeeuw is hij jaren teamleider geweest en later directeur van één van de vestig
ingen. Op dit moment is hij zelfstandig ondernemer in de creatieve sector en geeft hij fotografielessen
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11 Financiën
Exploitatiebegroting
Opbrengsten

2019

2020

2021

2022

Verhuur vast

7.000

8.000

9.000

10.000

Verhuur flexibel

6.000

7.000

8.000

9.000

Catering (in combinatie met verhuur flexibel)

3.000

4.000

5.000

6.000

Catering en drank van het tuincafe

1.500

3.000

4.000

5.000

Workshopcontributie door eigen bezoekers

1.000

1.500

2.000

2.500

Verkoop workshops, cursussen, lezingen, evenementen  aan
derden (na aftrek van kosten)

3.000

5.000

7.000

9.000

Verkoop handgemaakte producten

6.000

6.500

7.000

8.000

Culturele evenementen (entree gelden)

300

500

700

1.000

Samenwerkingspartner kunstprojecten (CBK)

15.000

15.000

15.000

15.000

Verkoop kennis van de wijk, het contact brengen met  bewoners

2.500

3.000

4.000

5.000

Ondersteuning en begeleiding bij integratieprojecten

2.500

3.000

4.000

5.000

Subsidies

30.000

30.000

30.000

30.000

Fondsen

22.000

20.000

18.000

16.000

Giften

500

750

1.000

1.500

Totaal omzet

100.300

107.250

114.700

123.000

Inkoop catering

1.000

1.500

1.750

2.500

Personeel catering (vrijwilligers en 1 ZZP’er)

1.000

1.500

1.750

2.500

Inkoop handgemaakte producten (materiaal en personeel)

3.000

3.250

3.500

4.000

Bruto winst / toegevoegde waarde

95.300

101.000

107.700

114.000

Kosten

2019

2020

2021

2022

Vrijwilligersvergoedingen (gastvrouw, schoonmakers, pand/
tuinonderhoud, portier/huismeester, secretaresse)

7.000

7.200

8.000

9.000

Vrijwilligerscoordinator

1.200

1.400

1.800

2.000

Zakelijke leiding

6.000

7.000

8.500

9.200

Netwerker

1.500

1.500

1.500

1.500

Locatiemanager

4.000

5.000

6.500

8.000

Zaalverhuurder

1.500

1.800

2.500

3.000

Horecadeskundige

2.000

2.500

3.000

3.500

Huisvestingskosten (huur, gemeentelijke heffingen,
avfal belastingen)

13.000

13.000

13.000

13.000

Onderhoudskosten pand

2.500

2.500

2.500

2.500

Onderhoudskosten tuin

2.500

2.500

2.500

2.500

Onderhoudskosten werkplaatsen

2.500

2.500

2.500

2.500

Gas, water, electra

7.000

7.500

8.000

9.000

Huishoudskosten en kantoorkosten

1.500

1.800

2.000

2.500

Kunstprojectkosten

7.500

7.500

7.500

7.500

Projectleiders kunstprojecten

7.500

7.500

7.500

7.500

Culturele evenementen

7.500

7.500

7.500

7.500

Projectleiders culturele evenementen

7.500

7.500

7.500

7.500

Workshopkosten/materiaal (voor eigen bezoekers)

1.500

1.800

1.800

1.800

Workshopproducenten (voor workshops aan eigen  bezoekers)

4.000

5.000

5.000

5.000
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Culturele evenementen

7.500

7.500

7.500

7.500

Projectleiders culturele evenementen

7.500

7.500

7.500

7.500

Workshopkosten/materiaal (voor eigen bezoekers)

1.500

1.800

1.800

1.800

Workshopproducenten (voor workshops aan eigen  bezoekers)

4.000

5.000

5.000

5.000

Promotie en reclamekosten

2.000

2.000

2.000

2.000

PR personeel

4.000

4.000

4.000

4.000

Administratiekosten, bankkosten, accountant

1.200

1.500

1.800

2.000

Diversen

400

500

800

1.000

Totaal kosten

95.300

101.000

107.700

114.000

Resultaat  voor rente belasting en afschrijvingen ( EBITDA )

0

0

0

0

Afschrijving

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedrijfsresultaat ( EBIT )

0

0

0

0

Rentekosten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ontvangen subsidies en donaties

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Winst voor belasting ( EBT )

0

0

0

0

Te betalen belasting uit bedrijf

0

0

0

0

Winst na belasting

0

0

0

0

Investeringsbegroting
Kostenpost

Bedrag

Nieuwe vloerbedekking huiskamer, activiteitenruimte

2.000

Aanvulling, vervanging meubilair huiskamer, activiteitenruimte, buurtloket inclusief nieuwe pc

2.000

Keukenapparatuur (afzuiging, koelkast, wasmaschine)

1.200

Horeca uitrusting en kookgereedschap

1.000

Inrichting tuincafe (stoelen, tafels)

1.500

Schoonmaak uitrusting (bedrijfsstofzuiger,  dweilapparatuur)

800

Uitrusting voor lezingen/workshops (beamer,  flipovers)

1.000

Bouw opslagruimte aan achterkant van het pand

1.000

Bouw mindervalidentoilet en oprit

7.000

Vergunningen en diploma’s

2.000

Opbouw catering, tuincafe door deskundige

5.500

som

25.000

Dekking

Bedrag

Crowdfunding voor mindervalidentoilet en oprit (in  de planning)

7.000

Stichting DOEN (reeds in gesprek hierover)

10.000

Rabobank (reeds in gesprek hierover)

4.000

VSB fonds (nog aan te vragen)

4.000

som

25.000

AANVULLENDE INFORMATIE
Wij hebben een BTW nummer voor de bedrijfsvoering omtrent het verhuren van ons pand (inclusief catering). Daarom zijn
alle bedragen die hiermee in verband staan exclusief BTW. Bij een positief aan BTW zullen wij het bedrag investeren, bij een
negatief zullen wij onze uitgaven verminderen.
Alle andere bedragen zijn inclusief BTW.
De investeringen schrijven wij in een keer af omdat het om kleine bedragen gaat of omdat zij geen verdere verkoopwaarde
hebben. Veel investeringen zullen wij tweedehands doen.
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12 Woord achteraf
Bent u na het lezen van ons bedrijfsplan net zoals wij ervan overtuigd dat de CultuurWerkplaats noodzakelijk is om de misstanden in de Tarwewijk te verbeteren?
Wilt u samen met ons in de Tarwewijk pionieren?
Dat kan door ons te ondersteunen en daarmee wordt u automatisch lid van onze Pioniersclub.
U kunt ons financieel ondersteunen, maar ook materieel door het doneren van goederen. Tevens kunt u zelf van grote
waarde voor ons zijn door uw kennis, netwerk en arbeidskracht.

Een mail naar cultuurwerkplaatstarwewijk@gmail.com is voldoende en wij heten u welkom bij de Pioniersclub Tarwewijk.
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