Beleid 2019-2020

Inleiding
Het Oude Noorden is een Rotterdamse wijk met twee gezichten. Leuke winkeltjes, gezellige straatjes,
kunst en horeca bepalen het straatbeeld. Een levendige stadswijk waar de huizenprijzen gelijk
opgaan met de hoeveelheid mensen die er graag wil wonen.
Wie met wat meer aandacht kijkt en wat langer blijft hangen ziet ook de andere kant van de wijk.
Alleenstaande moeders die moeite doen om het hoofd boven water te houden, kinderen die na
schooltijd op straat hangen, werkloosheid, laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid zijn altijd
dichtbij.
De uitersten in de wijk stimuleren ons om te zoeken naar verbinding en manieren om mensen de
kans te geven elkaar te verrijken. De gemeente Rotterdam heeft hierin heldere doelen gesteld voor
de wijk en daar werken wij graag aan mee.
Goud van Noord is een diaconale stichting en dat maakt dat we ons positioneren in een eeuwenoude
christelijke beweging waarin de wereld op zijn kop gezet wordt. Het licht valt op de eenzame, de
werkloze, de laaggeletterde, de armlastige, het kind met verdriet. Op mensen met minder rechten,
stem, kansen of helper. Zo gaan zij stralen en krijgen hoop. Wij zoeken samen met hen naar wegen
om die hoop handen en voeten te geven.

Doelgroep
GOUD van Noord gelooft dat ieder mens unieke vaardigheden en mogelijkheden heeft gekregen. Als
een mens deze in de loop van zijn leven kan ontplooien, verhoogt dit zijn levensgeluk. Ook levert hij
een unieke bijdrage aan de gemeenschap.
Helaas krijgt niet iedereen zomaar de kans om zijn/haar vaardigheden en mogelijkheden te
ontplooien.
In de loop van het leven raken mensen soms steeds verder verwijderd van wat er potentieel in hen
zit. Mensen komen dan aan de zijlijn van de maatschappij terecht en lijden onder armoede,
eenzaamheid en een gebrek aan perspectief. Zij worden vaak kansarm genoemd.
GOUD van Noord stelt zich ten doel mensen in de stad Rotterdam, en met name in het Oude
Noorden, te bereiken die ver verwijderd zijn geraakt van hun vaardigheden en mogelijkheden en aan
de zijlijn van de maatschappij staan of terecht dreigen te komen. Zij probeert ruimte te scheppen
zodat mensen hun eigen vaardigheden en mogelijkheden opnieuw kunnen ontdekken en ontplooien.
Mensen komen zo weer in verbinding met hun kracht. We willen mensen helpen om passiviteit en
uitzichtloosheid achter zich te laten, weer in beweging te komen en weerbare, actief denkende,
creatieve mensen te worden met een unieke creatieve inbreng in de samenleving.

Aanpak
De stichting zet laagdrempelige activiteiten om te werken aan het opbouwen van een relatie met de
doelgroep en om mensen te helpen hun netwerk (en daarmee kansen) te vergroten. Een veilig
klimaat scheppen is een basisvoorwaarde.
Voorbeelden van succesvolle activiteiten in 2019 zijn de inloop, maaltijden, vrouwenochtenden,
taallessen, kringloopwinkel ’t Pakhuys, kinderclub en een maatjesproject voor het hele gezin.
In 2020 wordt het aanbod uitgebreid met coaching voor vrouwen, huiswerkbegeleiding, een project
in samenwerking met de Julianaschool om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de beheersing
van de Nederlandse taal te verbeteren. Het gezinsproject zal verder worden uitgebreid en de inloop
wordt zo vormgegeven dat hij een plaats biedt aan mensen van 0-99 jaar. ’t Pakhuys wordt onder de
loep genomen om te bekijken op welke manieren we nog beter aan kunnen sluiten bij onze doelen.
We werken aan een plek waar mensen de kans krijgen om werkervaring op te doen.
We geloven in samenwerking en sluiten met onze aanpak waar mogelijk aan bij het door de
gemeente uitgezette beleid. Tegelijk willen we daar zijn waar de gaten vallen. Daar waar de
mogelijkheden van de gemeente, scholen of hulpverlening stoppen beginnen die van ons.
We werken samen met een groot aantal partners in de wijk aan nieuwe en sterke(re) netwerken.

Vrijwilligers
Met een klein team en vele vrijwilligers van jong tot oud(er) zetten we ons dagelijks in voor het Oude
Noorden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hen adequaat toe te rusten, te begeleiden
en te waarderen. Zij zijn met hun inzet van onschatbare waarde. Zij staan borg voor onze lage
drempel.
Vrijwilligersbeleid is voor ons een manier om vrijwilligers tot hun recht te laten komen. We willen
randvoorwaarden scheppen om vrijwilligers de duidelijkheid te bieden die nodig is en om ook
helderheid te scheppen over onze verantwoordelijkheid en verwachtingen in dezen.
Vrijwilligers, team en bestuur zetten zich in met hetzelfde doel en versterken elkaar op deze manier.
Ieder op zijn eigen wijze.
Het vrijwilligersbeleid is bedoeld als leidraad, niet als leiband. Een leidraad die ons scherp houdt en
waaraan we kunnen toetsen of we nog op de juiste weg zijn. We zullen ook jaarlijks bekijken of het
beleid nog aansluit op de praktijk en waar nodig bijsturen.

Partners
In de afgelopen jaren is er een cultuur van samenwerken ontstaan tussen gemeente, corporaties,
professionals, ondernemers en actieve bewoners, met goede resultaten op allerlei vlakken.
Dit is een prachtige periode om werkzaam te zijn in het Oude Noorden. Er wordt inspanning geleverd
om bedrijven, scholen, organisaties, stichtingen, welzijnsaanbieders, zorgaanbieders, politie en
gemeente te verbinden om tot samenwerking te komen.
Mensen doen hun werk vanuit de participatiegedachte dat het allemaal draait om de mensen in de
wijk en dat is een solide basis voor samenwerking. We zetten ons als stichting in om breed samen te
werken. We zijn een diaconale stichting die zich niet wil opsluiten in een christelijk bolwerk. We
willen met een open houding kijken hoe anderen in het leven staan en de dingen aanpakken.

Vervolgens zoeken we naar onze meerwaarde in het geheel en werken we aan meer verbinding.
Bruggen bouwen is voor ons een belangrijk uitgangspunt.
We werken nauw samen met onze partners in de wijk met als doel elkaars werk te versterken en zo
werkelijk van betekenis te kunnen zijn voor de wijk. Dit willen we concreet doen door kennis te
delen, mensen door te verwijzen, elkaar te ondersteunen waar nodig en door ervaringen uit te
wisselen en samen nieuwe plannen te smeden. Want het werk in het Oude Noorden is nog lang niet
af!
Een aantal belangrijke partners zijn SOL, het wijkteam, Rotterdam Dorst, De Vraagbaak,
Opzoomeren, De Fontein (CBS), Hogeschool Rotterdam, Albeda, De Prinses Julianaschool (CBS), Het
Kristal (SBO), Samen010, De Paraplu, De Bron, Stichting Mara, Wijkpastoraat Crooswijk, CJG, De
Rotary (Noord), Noorderlicht en Serve the City.

Inkomsten
Het werk wordt breed gedragen en dat zie je terug in onze inkomsten. Zo is er een groot aantal
fondsen dat ons werk steunt, kunnen we rekenen op een substantiële bijdrage van de Diaconie van
Rotterdam Centrum. Dan zijn er trouwe donateurs, kerken en ondernemers die hun steentje
bijdragen. Kringloopwinkel ’t Pakhuys levert over het jaar genomen ook een bescheiden bijdrage.
We willen er de komende jaren op inzetten de verhoudingen wat te verschuiven tot een gezonder
evenwicht. We zetten actief in op een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam in de vorm van
subsidie. We bouwen immers mee aan een vitale stad waarin mensen die kansarm genoemd worden
mee kunnen doen.
Ook willen we op zoek naar meer donateurs en bedrijven die bereid zijn te investeren in GOUD van
Noord.
Ten slotte willen we een ondernemende houding hebben en op zoek gaan naar manieren om zelf
inkomsten te genereren door het aanbieden van producten of diensten.

