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Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2017 van Thuis Op Straat 

(TOS) in Rotterdam. Hierin staan op hoofdlijnen de 

activiteiten van TOS in 2017 en vooruitblikken op 

2018.  

 

Stichting Thuis Op Straat 

Per 2 januari 2017 is de Stichting Thuis Op Straat 

(juridisch) gefuseerd met Stichting Thuis Op 

Straat Charlois en Stichting Thuis Op Straat 

Delfshaven. De eerstgenoemde stichting gaat als 

verkrijgende partij verder onder de naam Stichting 

Thuis Op Straat. De dagelijkse leiding is in handen 

van Peter van Gelderen.  

In 2017 waren er vier gebiedsondernemers:  

• Marcel de Jong voor TOS Charlois inclusief 

Sportplaza Zuiderpark en Zuiderpark 

Avonturen Point (ZAP), en de opdracht in 

Kralingen-Crooswijk; 

• Peter van Gelderen voor TOS Centrum en de 

JongerenBijdrageRegeling; 

• Clyde Pinas voor TOS Delfshaven en Noord; 

• Peter Steenbergen voor TOS Feijenoord. 

 

Aanbesteding 

2017 stond in het teken van de aanbesteding voor 

de welzijnsopdracht 2018-2020. TOS deed in acht 

gebieden als onderaannemer mee aan de aan-

besteding: Centrum, Charlois, Delfshaven, 

Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, IJssel-

monde, Kralingen-Crooswijk en Noord. In zes 

gebieden is de opdracht gegund aan de partij 

waarmee TOS samenwerkt, in Feijenoord en 

IJsselmonde aan een andere partij. 

Na de gunning van de welzijnsopdracht 2018-2020 

en aangekondigde personele wisselingen is er een 

wijziging opgetreden in de verdeling van de 

gebieden: 

• Marcel de Jong voor TOS Charlois inclusief 

Sportplaza Zuiderpark en Zuiderpark 

Avonturen Point; 

• Peter van Gelderen voor TOS Centrum en de 

JongerenBijdrageRegeling; 

• Zsuzsanna Lajko voor TOS Delfshaven; 

• Peter Steenbergen voor TOS Hillegersberg-

Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Noord. 

 

Organisatie 

De raad van toezicht is in 2017 van samenstelling 

veranderd. Twee leden namen afscheid: Edwin 

van Spronsen en voorzitter Theo Magito. De raad 

van toezicht wordt nu gevormd door Rob Beek 

(voorzitter), Martin Groot Wesseldijk, Paula van 

Hamburg, Ben van Hoorn en Marchien van Marle. 
 

Begin 2017 bestond het personeelsbestand van 

TOS uit 35 personen, eind 2017 waren dit er 33. 

Naast de vaste personeelsleden waren er in 2017 

zo’n 150 jongeren met een bijbaan, 250 zak-

gelders, ‘bonusjongeren’ en vrijwilligers en 300 

stagiairs aan de slag bij TOS. In totaal waren dit 

dus zo’n 700 jongeren die zich hebben ingezet 

voor anderen en hun eigen wijk. 

 

Kinderrechtenfestival 

Alle TOS-praktijken werkten aan hun opdracht in 

het eigen gebied, maar er was ook een mooie 

gezamenlijke activiteit. Ter gelegenheid van de 

internationale dag van de rechten van het kind 

organiseerde Unicef in samenwerking met TOS 

Wethouder Sven de Langen opent 

het Kinderrechtenfestival 



 

Rotterdam op 19 november het Kinderrechten-

festival op het ss Rotterdam. Hieraan deden ruim 

200 kinderen mee. 

 

Effectieve sociale interventie 
Thuis op Straat is erkend als Effectief door de 

onafhankelijke Erkenningscommissie Maat-

schappelijke ondersteuning, participatie en 

veiligheid. Uit effectonderzoek blijkt dat TOS 

positieve effecten heeft op speelklimaat en op de 

emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, 

op voorwaarde dat de interventie voldoende 

intensief wordt uitgevoerd. 
  
In 2017 is het boek ‘Bezielende interventies; wat 

sociaal werk succesvol maakt’ uitgebracht. Daarin 

wordt onder meer beschreven hoe Thuis Op Straat 

op de pleinen jongeren ‘opvoedt’ en daarmee de 

buurt leefbaarder en toegankelijker maakt. 

 

In 2017 is TOS aangemerkt als ‘Echt Rotterdams 

Erfgoed’ en heeft een plekje in Museum 

Rotterdam.  

Centrum 

In het Centrum was TOS in 2017 onderaannemer 

bij RADAR WMO diensten. “Samen met 

‘bonusjongeren’, onze eigen variant op de 

jongeren met een bijbaan, en stagiairs verzorg ik 

het pleinenwerk in het Centrum”, vertelt 

pleincoach Atilla Nazligul. “We zijn 2 à 3 keer per 

week aanwezig op pleinen en binnenterreinen, 

zoals het Josefplein, Sterkmanplein, Akeleiplein,  

’t Landje, Adrianaplein, bij Odeon en in het 

Wijkpark. Er zijn rond de 40 jongeren, vooral uit 

het Oude Westen, die regelmatig helpen bij TOS. 

En we hebben per jaar zo’n 40 stagiairs van 

uiteenlopende opleidingen die bij ons aan de slag 

zijn. We bieden allerlei activiteiten aan gericht op 

talentontwikkeling, we verzorgen de speelgoed-

uitleen in Cool, en we organiseren activiteiten in 

samenwerking met RADAR. Dat zijn er 20 tot 25 in 

dit gebied. Daarbij moet je denken aan een 

meidenclub, spelletjesclub waar Monopoly en Risk 

gespeeld wordt en nog veel meer. TOS helpt ook 

jongeren op weg zodat ze geld kunnen aanvragen 

en hun ideeën kunnen uitvoeren. In 2017 

begeleidden we acht groepen jongeren bij het 

doen van een aanvraag voor een bewoners-

initiatief, een fondsaanvraag of het regelen van 

sponsoring door een grote supermarktketen of 

Alliantie West-Kruiskade. Ook zijn jongeren 

dankzij TOS naar sportverenigingen gegaan en 

naar Circus Rotjeknor. 

In het Oude Westen leveren wij onze bijdrage aan 

het project Vreedzame Wijk, dat komt voort uit de 

Vreedzame School. Het doel is een gezamenlijke 

pedagogische visie bij alle partijen die met 

basisschoolkinderen werken. Dus de regels op 

school en op straat bij TOS zijn hetzelfde. We 

leren kinderen onder meer op een democratische 

manier beslissingen nemen, verantwoordelijkheid 

dragen en conflicten oplossen. Door ook ouders 

hierin mee te nemen, willen we de drie werelden 

van het kind – thuis, school, straat – bij elkaar 

brengen. Het resultaat is een veilig, positief, 

sociaal klimaat in de wijk. Nou, dat past natuurlijk 

volledig bij de doelstellingen van Thuis Op Straat. 

Opdracht 2017 Centrum 

Prestatie Minimaal aantal 

Verbreding perspectief door 

deelname aan activiteiten 

2.350 

3.000 

1.800 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Toeleiding sportvereniging 

e.d. door deelname aan 

activiteiten 

178 

150 

45 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Organisatie activiteiten door 

jongeren 

10  

Interventie op plein ter 

bevordering positieve omgang 

8  



 

Het geven van complimenten hoort bij de aanpak 

Vreedzame Wijk en ook dat passen we in de 

dagelijks praktijk toe.”  

 

Avondvierdaagse en vissen 

Atilla antwoordt op de vraag naar hoogtepunten in 

2017: “Onze avondvierdaagse is zeker niet de 

grootste van Rotterdam, maar voor mij wel de 

mooiste. Reuze gezellig en ook een succes waar 

het ouderbetrokkenheid betreft. Er liepen zo’n 100 

kinderen en 50 tot 60 ouders mee. En we hadden 

de uitreiking van de medailles op het stadhuis! In 

de zomervakantie hebben we een huttendorp 

gehouden in het wijkpark, inclusief een nachtje 

slapen en, dankzij onze sponsors, met elkaar 

hamburgers eten in een zaak op de West-

Kruiskade. Een kleine, maar echt heel bijzondere 

activiteit vond ik het vissen in het Vroesenpark. 

Met een dozijn kinderen en evenveel buurt-

bewoners met hengels aan de waterkant. 

Natuurlijk hadden we wormen als aas en als dan 

net een van de jongens op Discovery in de serie 

‘Ultimate Survival’ heeft gezien dat je wormen 

kunt eten, kan je je wel voorstellen dat niet alle 

wormen aan het haakje werden gedaan. ’t Kan 

gelukkig geen kwaad en we hebben er met elkaar 

heel veel lol om gehad. Op al deze activiteiten ben 

ik reuze trots, maar misschien nog wel meer op 

het feit dat bijna al onze stagiairs het hebben 

gehaald. Komend jaar gaan we graag op dezelfde 

voet verder. Wel zullen we extra aandacht geven 

aan sport en gezondheid, mede dankzij de inzet 

van een buurtsportcoach in het Centrum. Hierbij 

hoort ook voorlichting over gezonde voeding, de 

hoeveelheid suiker in drankjes en meer van dat 

soort zaken. Nu zijn de energiedrankjes bij ons 

altijd al verboden, dus daarmee waren we al op de 

goede weg!” 
 

Gerard Roijackers, vicevoorzitter gebieds-

commissie Centrum: “Als je het over TOS in het 

Centrum hebt, dan heb je het over Atilla. Hij heeft 

een vracht aan ervaring en verbindt alle pleinen, 

zeker in het Oude Westen. Kinderen hebben groot 

ontzag voor hem. Hij is duidelijk en consequent, en 

doet verschrikkelijk goed werk. Atilla is er gewoon 

altijd en daar heb ik grote bewondering voor.” 

 

Charlois 

In 2017 functioneerde TOS als onderaannemer 

van DOCK in Charlois. Marcel de Jong, gebieds-

ondernemer TOS Charlois: “Naast het pleinenwerk 

betrof de opdracht, op hoofdlijnen, vroeg-

signalering, talentontwikkeling, bewoners 

ondersteunen in zelfredzaamheid bij het 

organiseren van leuke dingen, jeugd toeleiden 

naar sport en zorgen dat jeugd op het goede pad 

blijft. TOS verzorgde een goed basisaanbod in 

Charlois noord, Charlois zuid en op Sportplaza 

Zuiderpark. Per wijk waren we zes dagen per week 

op drie pleinen actief, in totaal op 15 pleinen zoals 

het Verschoorplein, Amelandseplein, Plein 1953, 

de Tiengemetenbuurt en in de Burgen. 

Mooie dingen die we in 2017 hebben gedaan, zijn 

alle activiteiten rondom zwerfboeken. In Charlois 

noord hebben we vijf locaties waar kinderen 

boeken kunnen halen. Ook in Charlois zuid is een 

kinderzwerfboekstation en op Sportplaza.  

Een groep meiden heeft er in Charlois zuid een 

voorleesactie aan gekoppeld, dat was een 

jongereninitiatief.  

We ondersteunen onder meer de directie veiligheid 

van de gemeente Rotterdam om doelen te 

behalen, bijvoorbeeld via Jong Burger Blauw 

(JBB), het buurtpreventieproject dat mede door 

TOS wordt begeleid, en activiteiten rondom Das, 

het symbool voor Veilig. Das gaat samen met 

agenten langs de scholen om over veiligheid te 

praten. De boodschap is onder meer om het huis 

goed af te sluiten als je weggaat. Via de kinderen  



 

krijgen ook de ouders tips en handvatten om 

dieven buiten de deur te houden. De mascotte Das 

is ook ingezet bij allerlei activiteiten zoals de 

beachweken, de iftar maaltijd en een speurtocht 

die TOS uitvoerde.” 

 

Sportplaza 

Sportplaza Zuiderpark is onderdeel van de 

opdracht van TOS Charlois. Projectleider Kaj 

Dijkhuizen licht toe dat het gaat om een uniek 

openbaar sportterrein waar iedereen gratis kan 

komen sporten. “De teller staat op 55.000 

bezoekers. TOS is zes dagen per week, alle dagen 

behalve maandag, aanwezig voor het sociaal 

beheer en de programmering. Sociaal beheer is 

het signaleren van de omgeving, het gebouw, het 

materiaal en de personen. We helpen bezoekers 

met vragen, brengen ze met elkaar in contact en 

sporten mee. En we verzorgen de uitleen van 

sportmaterialen. Waar nodig spreken we mensen 

aan op hun gedrag. Zo is het natuurlijk niet de 

bedoeling te fietsen op de sportvelden. En alcohol 

drinken en blowen horen niet thuis op een 

sportterrein. Onze programmering is heel breed. 

De basis is het sporten. Verder zijn er kleine en 

grote sportevenementen die wij organiseren, 

mede-organiseren of faciliteren. Een voorbeeld 

daarvan was de viering van het twintigjarig 

bestaan van de Krajicek foundation. 

Sportdagen voor het onderwijs zijn onderdeel van 

de programmering. Dat is een mooie manier om 

jeugdigen te laten kennismaken met Sportplaza. 

We doen per jaar ongeveer 40 sportdagen met per 

keer zo’n 200 deelnemers. Als er via een buurt-

initiatief een sportdag is, faciliteren wij met 

tenten, geluidsinstallatie, sportmaterialen en 

personeel. Dat is gratis. Komen er ook grote 

luchtkussens bij dan moet men daarvoor betalen. 

Van dat geld onderhouden we dat materiaal en we 

investeren in een buurtsportcoach, speciaal voor 

Sportplaza. De buurtsportcoach is breed inzetbaar, 

ook voor onze sportclubs. Dat is het derde 

onderdeel van onze programmering. We hebben 

sportclubs met elk hun eigen doelgroep en 

Opdracht 2017 Charlois 

Prestatie Minimaal aantal 

Huisbezoeken (vroeg)signalering 60  

Faciliteren bewonersinitiatieven 40  

Deelname aanbod mensen 

met een beperking 

25-30  

Bewoner met uitkering als 

vrijwilliger binnen organisatie 

25  

Verbreding perspectief door 

deelname aan activiteiten 

2.550 

1.800 

1.500 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Toeleiding sportvereniging 

e.d. door deelname aan 

activiteiten 

353 

170 

70 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Vergroting competenties 

door deelname aan 

activiteiten 

600 

300 

550 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Organisatie activiteiten door 

jongeren 

35 en 6 fonds-

aanvragen 

Interventies tegengaan 

overlast 

60  

Toeleiding risicojongeren naar 

activiteiten talentontwikkeling 

150  

Aanpak bestaande en 

nieuwe overlastplekken 

2x per week ‘rondje 

wijk’ in iedere wijk 

Interventie op plein ter 

bevordering positieve omgang 

30  

Deelname jeugdigen aan 

preventieve activiteiten 

1.450  

Openstelling Duimdroppen 

met vrijwilligers 

3  

Pauzeactiviteiten onderwijs 1.200  

Sportdagen onderwijs 35  

Inzet buurtsportcoach 1  

Gebiedsmanager Maljaerd den Hollander kijkt 

met plezier terug op de samenwerking met TOS in 

2017. “Een van mijn taken is het behandelen van 

aanvragen voor bewonersinitiatieven zodat de 

gebiedscommissie een besluit kan nemen over de 

toekenning. Diverse bewonersinitiatieven zijn via 

Sportplaza ingediend. Ik heb er respect voor hoe 

TOS de jongeren in positie zet om verant-

woordelijkheid te nemen voor activiteiten. Zo levert 

TOS een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 

van die jongeren. De prettige samenwerking in het 

afgelopen jaar versterkt het vertrouwen in elkaar 

en dat is een goede basis voor 2018.” 



 

doelstelling, zoals de voetbalclub, social moves 

voor niet-werkenden, daily fit voor senioren en de 

aangepast tennisclub voor mensen met een 

lichamelijke of licht verstandelijke beperking.  

Onze sportclubs zijn een tussenstap tussen vrij 

sporten op de Sportplaza en lid worden van een 

vereniging. Daar zijn vaak allerlei regels aan 

verbonden: altijd op de training komen, ouders 

moeten rijden naar uitwedstrijden, enzovoort. Bij 

onze sportclubs zijn er ook regels, maar minder 

strak. Zo is het een mooie springplank naar een 

sportvereniging. Ik ben trots op al onze sport-

clubs, maar vooral op de aangepast tennisclub die 

in 2017 de sport award voor gehandicaptensport 

heeft gewonnen. Dat onderstreept dat Sportplaza 

een plek is voor iedereen, ook voor mensen met 

een beperking.” 

 

Diepte in 

Marcel blikt vooruit. “Voor 2018 is de opdracht in 

grote lijnen gelijk aan die van 2017, alleen gaan 

we van een breed aanbod waarmee we veel 

kinderen bereiken naar een minder breed aanbod. 

We zullen bijvoorbeeld meer doen op het gebied 

van weerbaarheid, het tegengaan van pesten en 

cyberpesten. Daarmee gaan we dan met kleine 

groepen meer de diepte in.” 

 

Delfshaven 

In Delfshaven was TOS in 2017 onderaannemer bij 

de combinatie Zowel!Buurtzorg en RADAR WMO 

diensten. TOS zocht de helft van het totaal aantal 

VSV’ers in Delfshaven thuis op. (VSV staat voor 

voortijdig schoolverlaters; dit zijn jongeren die het 

onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een 

startkwalificatie is een diploma op minimaal havo 

of mbo-2 niveau.) Van de bezochte jongeren is 

55% teruggeleid naar een dagbesteding (school of 

werk). 

 

Hoogtepunten 

Zsuzsanna Lajko van TOS Delfshaven vertelt trots: 

“Vanwege dat mooie resultaat mogen we in 2018 

alle VSV’ers in Delfshaven bezoeken. Ook de 

andere onderdelen van onze opdracht zijn goed 

verlopen, zoals het opzetten en begeleiden van 

bewonersinitiatieven en het aanbieden van 

activiteiten op vijftien pleinen in Delfhaven, 

verdeeld over west, oost en zuid.  

Voor mij waren er heel veel hoogtepunten in 2017. 

Het Buurtcomité Kapiteinsbuurt heeft, met 

ondersteuning van TOS, een belangrijke rol 

gespeeld voor de herinrichting van het plein. Daar 

zijn ouders nadrukkelijk bij betrokken. De 

informatiebijeenkomst vond plaats op het plein, in 

aanwezigheid van de ontwerper. Buurtbewoners 

die niet goed onder woorden kunnen brengen wat 

hun wensen en verwachtingen zijn, konden nu 

gewoon laten zien wat zij bedoelden. En de 

ontwerper stond, met aanwijzingen van de ouders, 

ter plekke tekeningen te maken. 

De avondvierdaagse die wij altijd organiseren was 

dit jaar de grootste editie tot nu toe: 2.250 

deelnemers! Ook de iftar die we in samenwerking 

met ouders voor jongeren organiseerden, was een 

groot succes. Dat ging niet alleen om de maaltijd, 

maar er was een thema aan gekoppeld. Dat doen 

we vaak, want zo lukt het om allerlei thema’s 

onder de aandacht van de jeugd, maar ook van 

ouders, te brengen. Vaak moet je dan klein 

beginnen en het stapsgewijs uitbouwen.  

Ineke Palm, vicevoorzitter van de gebieds-

commissie Delfshaven, omschrijft TOS als een 

warme club. “Thuis Op Straat dringt echt door tot in 

de haarvaten van de samenleving en ziet wat er 

gebeurt. Het lukt TOS om een band met kinderen en 

jongeren op te bouwen waardoor zij beter in het 

leven komen te staan, meer zelfvertrouwen krijgen 

en meer kansen hebben om zelf iets van hun leven 

te maken.” 



 

Zo hadden we ook seks als thema voor meiden. 

Dat moet je dan heel breed zien, van alle 

veranderingen in het lichaam van een jonge vrouw  

 

 

tot hoe je kunt reageren als iemand opmerkingen 

naar je maakt of aan je wil zitten. Dit hebben we 

georganiseerd samen met moeders en met 

studenten van de Hogeschool Rotterdam. 

Verder hadden we in samenwerking met de Huizen 

van de Wijk diverse projecten, bijvoorbeeld 

huiswerkbegeleiding. De moeders regelen bijna 

alles, van de leraar tot de afspraken met de school 

over wie wat nodig heeft. Of een kookgroep met 

moeders. In Schiemand was er het moeder-

kindproject over gezondheid, met bewegen door 

middel van zumba en yoga, en gezond eten. Een 

ander voorbeeld, ook uit Schiemond, was een 

project met jongeren die meer aandacht vroegen 

voor programmering speciaal voor jongeren.  

We doen heel veel met ouders, en dan vooral met 

moeders. Als moeders hun zorgen over hun 

pubers uiten, kan dan uitgroeien tot een project. 

TOS helpt daar in het begin mee, maar als het 

eenmaal draait, gaan de deelnemers zelfstandig 

door. We praten met ouders over pubers en 

pubergedrag. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten 

over allerlei onderwerpen, zoals het gebruik van 

alcohol, drugs en lachgas. Afhankelijk van het 

onderwerp kan, op uitnodiging, de wijk-

verpleegkundige hierbij aansluiten.” 
 

 

  

Opdracht 2017 Delfshaven 

Prestatie Minimaal aantal 

Huisbezoeken 

(vroeg)signalering 

100  

Ontwikkeling/versterking 

sociale netwerken 

50  

Matches vraag en aanbod 

bewoners 

50  

Faciliteren bewonersinitiatieven 30  

Ondersteuning mantelzorgers 10  

Deelname activiteiten gericht 

op sociale vaardigheden 

200  

Deelname activiteiten gericht 

op vaardigheden ten behoeve 

van werk 

50  

Bewoner met uitkering als 

vrijwilliger binnen organisatie 

50  

Deelname activiteiten ter 

ontlasting mantelzorgers 

10  

Verbreding perspectief door 

deelname aan activiteiten 

3.000 

2.325 

2.100 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Toeleiding sportvereniging 

e.d. door deelname aan 

activiteiten 

450 

348 

315 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Vergroting competenties door 

deelname aan activiteiten 

500 

900 

600 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Organisatie activiteiten door 

jongeren 

35 en 6 fonds-

aanvragen 

Oud-VSV’ers thuis bezoeken 250  

Marleen ten Vergert is wijkmanager Bospolder-

Tussendijken. “Ik ben heel blij met TOS als partner 

in de wijk. Het is een stabiele partij die al jaren actief 

is in Delfshaven. TOS is veel breder dan alleen de 

inzet op de pleinen; er is niet alleen contact met de 

jeugd, maar ook met de ouders.” 



 

 

Actieve ouders 

Zsuzsanna glimlacht. “Het is fijn dat het in bijna 

elke wijk gelukt is om met actieve ouders iets 

structureels voor kinderen of voor de wijk te 

ondernemen, om echt iets neer te zetten. Dat is 

natuurlijk niet alleen het succes van TOS, maar we 

dragen daaraan wel graag bij. Dat blijven we ook 

in 2018 doen, nu als onderaannemer van RADAR 

WMO diensten.” 

 

Feijenoord 

In 2017 was TOS in het gebied Feijenoord 

onderaannemer binnen Forza!, de combinatie van 

DOCK en RADAR WMO Diensten die het 

welzijnswerk uitvoerde. Naast het verzorgen van 

de sport- en spelactiviteiten op de pleinen was de 

opdracht om activiteiten meer naar binnen te 

brengen. Tot maart en vanaf oktober bood TOS 

kwalitatieve activiteiten voor de jeugd aan in de 

Huizen van de Wijk. Voor TOS lag het accent op de 

wijken Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis en 

Vreewijk.  

 

Gebiedsondernemer Peter Steenbergen blikt 

terug: “We verzorgden op zes pleinen drie keer 

per week het standaardaanbod sport en spel, in 

Bloemhof op het Oleanderplein bij de Speelwinkel, 

in Feijenoord op het Mallegat en op binnenterrein 

De Peperklip, in Hillesluis op het PantserKlosplein 

en Stichtseplein en in Vreewijk op speelplek De 

Mare. Op andere pleinen kwamen we één keer per 

week, als een soort ‘onderhoudsbeurt’. Op die 

manier houdt TOS in de gaten hoe het op de 

pleinen gaat. Verder waren we tussen de middag 

in de buurt van scholen actief met tussenschoolse 

opvang of pauze-activiteiten.  

We hebben veel activiteiten in combinatie met 

boeken en voorlezen gedaan en we zijn gestart 

met het project ‘Laat ze maar denken’ waarbij we 

binnen en buiten denksporten aanboden. Dat was 

vooral dammen en schaken, maar ook vier op een 

rij. ‘Oma’s recept’ was een van de binnen-

activiteiten. Daarbij kookten kinderen in het 

Koepeltje van de Steenplaat in de wijk Feijenoord 

en in De Brink in Vreewijk maaltijden volgens oude 

recepten. Vervolgens aten de kinderen de maaltijd 

samen met oude wijkbewoners op. Een smakelijke 

en leerzame activiteit die bovendien een mooie 

brug sloeg tussen jong en oud. Een andere leuke 

binnenactiviteit was de Mecanoclub die in Vreewijk 

opgestart is.  

Er waren naast het reguliere werk in 2017 ook 

speciale activiteiten die TOS uitvoerde of waarin 

TOS een belangrijke rol speelde.” 

 

Hoera! 

Een van die activiteiten was het project ‘Hoera, wij 

zijn jarig!’. Dit is een activiteit voor kinderen die 

niet in de gelegenheid zijn om hun verjaardag met 

vriendjes te vieren omdat daarvoor in het gezin de 

financiën ontbreken. 
 

“Eens per kwartaal hebben we een groot feest 

voor twaalf tot vijftien kinderen die in die 

maanden jarig zijn geweest”, vertelt TOS-

medewerker Marja van Duffelen. “In totaal is het 

een groep van minstens 100 kinderen, want de 

jarigen mogen natuurlijk ook vriendjes en 

vriendinnetjes uitnodigen. En er zijn vaak ook 

ouders, opa’s en oma’s bij. Voor alle jarigen is er 

een cadeautje en verder is het gewoon feest, met 

muziek, spelletjes en wat lekkers. We zijn in staat 

om deze activiteiten, en ook het tentenkamp, te 

organiseren dankzij bijdragen van sponsors en van 

Platform Vreewijk. Dat tentenkamp is eigenlijk 

voor diezelfde doelgroep als ‘Hoera, wij zijn jarig’, 

dus kinderen die niet of nauwelijks de deur 

uitkomen vanwege geldgebrek. In de zomer- 

Opdracht 2017 Delfshaven 

Prestatie Minimaal aantal 

Interventies tegengaan 

overlast 

5  

Toeleiding risicojongeren naar 

activiteiten talentontwikkeling 

100  

Interventie op plein ter 

bevordering positieve omgang 

15  

Vroegtijdige signalering en 

doorverwijzing naar wijkteam 

100  

Deelname jeugdigen aan 

preventieve activiteiten 

2.000  

Openstelling Duimdroppen 

met vrijwilligers 

ja  

Pauzeactiviteiten onderwijs 535  

Sportdagen onderwijs 5  



 

 

 

 

 

vakantie kamperen we gedurende drie dagen met 

ongeveer kinderen op de weide van speelboerderij 

Odilia. Overdag doen we allemaal leuke dingen, 

knutselen, een speurtocht op het Eiland van 

Brienenoord, en nog veel meer. We laten 

bijzondere gasten komen zoals een man met een 

echte krokodil, we eten samen en de kinderen 

overnachten in de tenten. Zo hebben ze veel 

plezier, een heel bijzondere vakantie en mooie 

vakantieherinneringen!” 
 

Activiteiten 

Peter noemt nog meer voorbeelden van mooie 

activiteiten. “De huisbezoeken in het kader van 

Sport in de Jeugdketen, met als doel toeleiding 

van de jeugd uit Vreewijk naar sportverenigingen. 

Het lustrum en tevens de laatste editie van de 

mini-vakantie op het ss Rotterdam: een 

overnachting op het schip en twee dagen vol leuke 

activiteiten voor kinderen die anders niet op 

vakantie zouden gaan. Op de eerste dag waren er 

ook oudere wijkbewoners aan boord die samen 

met de kinderen Oudhollandse spelletjes deden en 

van een ‘high tea’ genoten.  

Het Nederlands Kampioenschap Stoepranden dat 

TOS Feijenoord samen met BuurtLAB en Jantje 

Beton organiseerde. Verder werkte TOS intensief 

mee aan de Stampioenbuurtaanpak, een aanpak 

om via bewonersparticipatie jong en oud in de 

buurt nader tot elkaar te brengen en de buurt 

gezelliger te maken. Een vergelijkbare aanpak 

startte eind 2017 op Katendrecht.” 

 

 

Weg uit gebied 

TOS is na ruim 21 jaar weg uit gebied Feijenoord. 

Ook de inzet van de buurtsportcoach Hillesluis, die 

verbonden was aan TOS, is beëindigd. 

 

 

 

 

Opdracht 2017 Feijenoord 

Prestatie Minimaal aantal 

Huisbezoeken 

(vroeg)signalering 

50  

Matches vraag en aanbod  50  

Deelname aanbod mensen 

met een beperking 

25  

Verbreding perspectief door 

deelname aan activiteiten 

4.000 

2.438

150 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Toeleiding sportvereniging 

e.d. door deelname aan 

activiteiten 

600 

366 

23 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Vergroting competenties door 

deelname aan activiteiten 

950 

1.000 

60 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Organisatie activiteiten door 

jongeren 

35  

Interventies tegengaan 

overlast 

20  

Toeleiding risicojongeren  

naar activiteiten 

talentontwikkeling 

20  

Interventie op plein  

ter bevordering  

positieve omgang 

15  

Deelname jeugdigen aan 

preventieve activiteiten 

900  

Aanbod op Cruijff court 3  

Inzet buurtsportcoach 1  

Fatih Elbay (voorzitter gebiedscommissie 

Feijenoord) draagt TOS een warm hart toe. “Ik ben 

geboren en getogen in Hillesluis, de eerste wijk waar 

TOS in 1996 van start ging. Als we vroeger de 

bakfiets zagen, betekende dat plezier op straat, 

levendigheid en saamhorigheid. Voor ons was TOS 

de reden om naar buiten te komen en samen te 

spelen. TOS heeft een grote bijdrage geleverd aan 

mijn persoonlijke ontwikkeling want TOS weet bij 

kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken en 

naar voren te halen. Ik bedank alle TOS-

medewerkers, vrijwilligers en jongeren voor de 

tomeloze inzet in de afgelopen jaren.” 



 

Vanaf 1 januari 2018 is TOS niet meer actief in 

Feijenoord, met een kleine uitzondering. Tot  

1 maart 2018 blijft TOS-medewerker Marja van  

Duffelen aan het werk in Hillesluis en Vreewijk om 

wijkevenementen te ondersteunen en de lopende 

trajecten met stagiairs goed af te ronden.  

Op basis van de aanbesteding is de welzijnsop-

dracht gegund aan Humanitas. Na contact tussen 

TOS en de nieuwe welzijnsaanbieder blijkt dat 

TOS geen rol kan spelen in de uitvoering van de 

opdracht, met uitzondering van de Speelwinkel 

Bloemhof in de Oleanderbuurt. De Speelwinkel is, 

inclusief vaste medewerker Mohamed el Koubai, 

door Humanitas overgenomen.  
 

Kralingen-Crooswijk 

TOS was in gebied Kralingen-Crooswijk in 2017 

niet zichtbaar actief, maar wel aanwezig. In de 

periode mei-oktober ondersteunde TOS, in 

opdracht van welzijnsaanbieder DOCK en in 

kleding van DOCK, op drie pleinen in Crooswijk: 

het Martinplein (blauwe plein), het Generaal van 

der Heijdenplein en het Van Meekerenplein (rode 

plein).  

TOS bood hier, met inzet van stagiairs en jongeren 

met een bijbaan, op de TOS-manier sport- en 

spelactiviteiten aan. Er was volop aandacht voor 

een goede sfeer op het plein en er waren 

duidelijke regels over gedrag en rekening houden 

met elkaar. Tien jongeren uit het gebied volgden 

de cursus Leider sportieve recreatie. In de zomer 

werkte TOS, naast het reguliere aanbod, mee aan 

verschillende activiteiten zoals het zomerfeest en 

op dagen met mooi weer was ‘TOS in het bos’: 

sport- en spelactiviteiten in het Kralingse Bos. 

TOS heeft de werkzaamheden naar tevredenheid 

uitgevoerd en de opdracht heeft een mooi vervolg 

gekregen. TOS is, als onderaannemer van DOCK, 

in 2018 terug in Kralingen-Crooswijk. 
 

Anja Kroes is manager Kralingen-Crooswijk bij 

DOCK. “TOS heeft lange tijd de activiteiten op de 

pleinen georganiseerd in het gebied, maar vanaf 

2016 niet meer. Ik ben heel blij dat TOS nu weer 

terug is.” 

 

Noord 

In gebied Noord was TOS vooral te vinden in de 

Provenierswijk en het Oude Noorden, zo vertelt 

TOS-medewerker Darya de Klepper. “Onze 

opdracht was onder meer het uitvoeren van 

activiteiten op de pleinen, het verzorgen van 

huisbezoeken in het kader van vroegsignalering en 

het werven van vrijwilligers. Drie keer per week 

kon men ons vinden op het Baljuwplein, Jacob  

Loisplein en Rembrandtplein. In vakanties waren 

er ook, wat wij noemen, buitenshuisactiviteiten:  
 

 

met kinderen naar het Kralingse Bos of naar 

Speeltuin Weena. Ook deden we mee aan het 

kampioenschap Stoepranden bij het ss Rotterdam 

en het Kinderrechtenfestival van Unicef. Daar 

gingen we met zo’n 40 kinderen onder begeleiding 

van TOS, vrijwilligers en jongerenbijbaners naar 

toe. Dat was echt heel leuk! Ook mooi was de 

Excelsior Street League. Om de week was er een 

voetbalevenement onder leiding van Excelsior4all 

en de andere week training en opdrachten onder 

leiding van TOS. In deze straatvoetbalcompetitie 

draait het niet alleen om voetballen. De deel-

nemers leren via het bonus-malussysteem over 

winnen, verliezen, samenwerken, goed gedrag en 

iets doen voor je buurt. 

September was weer de Noord Sportmaand. 

Daarbij krijgen kinderen de mogelijkheid om met 

allerlei sporten kennis te maken, ook denksporten 

inclusief Tric Trac. 

Bart Kleijweg van BuurtLAB verzorgde ook in 

2017 Noord Sport, waaraan TOS meewerkte: “De 

samenwerking met TOS is altijd leuk. Darya is heel 

enthousiast en ze wil het beste voor het gebied. 

Voor Noord Sport in 2018 doe ik zeker weer een 

beroep op TOS.”  



 

 

 

Soms komen er uit andere wijken van gebied 

Noord zulke interessante verzoeken om ergens 

aan mee te werken, dat TOS daar graag gehoor 

aan geeft, dus buiten het Oude Noorden en de 

Provenierswijk. TOS ondersteunde bijvoorbeeld de 

basisscholen Bergkristal en Imelda uit Bergpolder 

bij de Goedzak®-actie om speelgoed in te 

zamelen. Dat speelgoed is goed terecht gekomen, 

want het is verdeeld onder kinderen uit arme 

gezinnen. Met de Voedselbank hebben wij goede 

contacten; wij hebben daar vrijwilligers naartoe  

 

geleid. Ook hebben we met Kerstmis met mensen 

van de Voedselbank genoten van een fantastisch 

viergangenmenu bij hotspot hutspot, mede dankzij 

een bijdrage van het Sint Laurensfonds.” 

 

Darya zegt over 2018: “Onze opdracht zal wat 

anders zijn. Een groot verschil is al dat er in 2017 

zeven partijen verantwoordelijk waren voor het 

welzijnswerk in Noord. Nu is dat één organisatie: 

SOL, dat is voluit Stichting Samen Ondernemend 

Leren. TOS blijft actief op pleinen, maar meer 

pleinen dan vorig jaar en vanaf 2018 ook in 

weekends. We gaan veel doen met voorlezen en 

zwerfboeken, en zullen minimaal tien 

jongereninitiatieven ondersteunen en minimaal 

tien jongeren aan een zakgeld- of bijbaan helpen. 

Ik heb er zin in!” 

 

 
 
 
 

  

Opdracht 2017 Noord 

Prestatie Minimaal aantal 

Huisbezoeken 

(vroeg)signalering 

110  

Ontwikkeling/versterking 

sociale netwerken 

5  

Matches vraag en aanbod 

bewoners 

5  

Ondersteuning mantelzorgers 5  

Bewoner met uitkering als 

vrijwilliger binnen organisatie 

5  

Verbreding perspectief door 

deelname aan activiteiten 

486 

360 

180 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Toeleiding sportvereniging 

e.d. door deelname aan 

activiteiten 

73 

54 

27 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Vergroting competenties door 

deelname aan activiteiten 

60 

180 

105 

kinderen 

tieners 

jongeren 

Organisatie activiteiten door 

jongeren 

2  

Interventies tegengaan 

overlast 

3  

Toeleiding risicojongeren 

naar activiteiten 

talentontwikkeling 

3  

Interventie op plein ter 

bevordering positieve omgang 

1  

Deelname jeugdigen aan 

preventieve activiteiten 

6  

Pauzeactiviteiten onderwijs 360  

Bilal Zoulali, jongerenwerker/jeugdcoach bij SOL 

werkte in 2017 vanuit Stichting Welzijn Noord 

samen met TOS: “De samenwerking met TOS op de 

pleinen en bij binnenactiviteiten was prima. Nu 

kende ik TOS al vanuit Delfshaven. Ik ben er 

namelijk ooit begonnen als vrijwilliger, daarna 

kwam ik in het zakgeldproject en vervolgens had ik 

jarenlang een jongerenbijbaan bij TOS. Je kunt dus 

wel zeggen dat ik mijn eerste stappen in het sociaal 

werk heb gezet bij TOS!” 



 

JongerenBijdrageRegeling 

De JongerenBijdrageRegeling (JBR), uitgevoerd 

door Thuis Op Straat, is een fonds dat een 

bijdrage levert aan jongerenprojecten in 

Rotterdam. Rotterdamse jongeren uit alle wijken 

en gebieden kunnen voor hun project of 

evenement een aanvraag indienen voor een 

financiële bijdrage van maximaal € 2.000,-.  

Het project of evenement mag in totaal maximaal 

€ 10.000 kosten. De aanvrager moet tussen de 12 

en 27 jaar oud zijn. 

 

Aanvragen 

In 2017 zijn 57 aanvragen ingediend, verdeeld 

over vijf aanvraagrondes. Hiervan zijn 43 

aanvragen gehonoreerd door de jongerenjury. 

Sommige plannen waren inhoudelijk (nog) niet 

concreet genoeg om de jury te overtuigen. Ook als 

een aanvraag niet aan de voorwaarden voldeed, 

volgde een afwijzing. Bijvoorbeeld wanneer de 

aanvrager niet woont, studeert of werkt in 

Rotterdam of ouder is dan 27 jaar. Aanvragers 

moeten hun aanvraag tijdens de juryavond 

presenteren. Als de aanvrager niet komt opdagen, 

wordt de aanvraag afgewezen. 

 

Jason Loanjoe is projectleider Jongeren 

BijdrageRegeling. Op de vraag of hij iets kan 

vertellen over verschillende gehonoreerde 

aanvragen wordt het even stil. “Ik zou het liefste 

alle projecten willen noemen, want ze waren 

allemaal bijzonder.” Na even nadenken noemt hij 

toch enkele voorbeelden: Fright Night, Beatbox 

010, Sing Off South en First Kizz.  

 

 
“Zuiderpark Fright Night was een origineel idee. 

Het gaat om een nieuw evenement in de sfeer van 

Halloween. Op 21 oktober was er eerst de ‘light’ 

versie voor kinderen met een grote horrortour met 

spannende verhalen, attracties, muziek en shows, 

en enge personages die het publiek laten 

schrikken. Daarna was de ‘hardcore’ versie, die 

nog griezeliger was. Voor de uitvoering door 

vrijwilligers zijn onder meer acteurs van een 

toneelschool ingeschakeld.  

Beatbox 010 is het idee om een speciale beatbox 

school te starten, om de vlam van het beatboxen 

weer aan te wakkeren. Zo kan Rotterdam de 

thuisplek worden van beatbox in Nederland. 

Daarvoor organiseert Beatbox 010 creatieve 

beatboxsessies, intensieve beatbox workshops en 

tot slot een eindmanifestaties met battles en 

internationale professionals.  

Sing Off South is een evenement in de vorm van 

een talentenshow met een jamsessie en 

prijsuitreiking. Jongeren uit Rotterdam zuid 

kunnen met elkaar in contact komen en hun 

talenten laten zien. Het resultaat op 27 oktober 

was een avond met rappers, zangers en ‘spoken 

word’ artiesten in Islemunda, podium van 

IJsselmonde.  

First Kizz introduceert de nieuwe dans Kizomba. 

Het is een online webserie inclusief lancerings-

feest, die jongeren inspireert en motiveert om 

Kizomba te leren kennen en leren dansen. Er 

worden diverse afleveringen met drama en 

komedie opgenomen. De acteurs laten de dans 

zien. Op 26 november 2017 was de First Kizz 

Movie Premiere met Kizomba After Partij. Daar 

kon iedereen de eerste aflevering zien, een 

workshop volgen en natuurlijk Kizomba dansen.” 

 

Focus 

In 2018 legt de JongerenBijdrageRegeling, net als 

in 2017, de focus op het vergroten van de 

zichtbaarheid in heel Rotterdam. “Vooral de 

gebieden waaruit we de afgelopen jaren weinig 

aanvragen hebben gekregen”, licht Jason toe.  

 



 

“Daarnaast zullen we meer promotie richten op 

jonge jongeren, dus jongeren onder de 18 jaar. En 

de duurzaamheid van jongerenprojecten krijgt 

veel aandacht. Als jongerenprojecten al meerdere 

jaren een bijdrage toegekend hebben gekregen, 

komen ze niet opnieuw in aanmerking. Deze 

aanvragers helpen we op weg hoe ze zonder JBR-

bijdrage hun project kunnen voortzetten.” 

Hij besluit met: “Ook in 2018 hebben we voor de 

JongerenBijdrageRegeling minimaal vier aanvraag-

rondes. Ik hoop weer op veel aanvragen voor 

mooie projecten!” 

 


