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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2018 van Thuis Op Straat
(TOS) in Rotterdam. Hierin staan op hoofdlijnen de
activiteiten van TOS in 2018, vooral verteld door
TOS-bazen (teamleiders). Er verschijnt ook een
financieel jaarverslag met toelichting.

Stichting Thuis Op Straat
In 2018 was Thuis Op Straat (TOS) in Rotterdam
actief in de gebieden Centrum, Charlois,
Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, KralingenCrooswijk en Noord. In het Centrum en Delfshaven
is TOS onderaannemer bij Wmo Radar; in
Charlois, Hillegersberg-Schiebroek en KralingenCrooswijk bij DOCK, en in Noord bij SOL.
Vanaf 1 januari 2018 had TOS geen opdracht meer
in het gebied Feijenoord, maar was er tot 1 maart
2018 nog wel een medewerker in dienst voor de
afronding van de lopende trajecten met stagiairs
en ondersteuning van wijkevenementen in
Hillesluis en Vreewijk.
Organisatie
Het personeelsbestand van TOS bestond begin
2018 uit 33 personen, eind 2018 waren dit er 37.
Daarnaast waren er zo’n 150 jongeren met een
bijbaan, 190 stagiairs en vele tientallen kinderen
met een zakgeldbaantje, bonusjongeren en
vrijwilligers.
Op directieniveau kende TOS in 2018 diverse
wijzigingen. De manager van Delfshaven, Clyde
Pinas, verliet TOS voor een functie bij welzijnsorganisatie SOL. Hij werd opgevolgd door
Zsuzsanna Lajko.

Algemeen directeur Peter van Gelderen ging met
vervroegd pensioen. Ook zijn opvolger is intern
gevonden, in de persoon van Peter Steenbergen.
De taken binnen de directie zijn herverdeeld. Peter
Steenbergen is algemeen directeur en
contactpersoon voor de hoofdaannemer DOCK.
Zsuzsanna Lajko is manager Finance & Control en
contactpersoon voor de hoofdaannemers Wmo
Radar en SOL. Marcel de Jong is manager
Scholing, Innovatie en Projecten.
Ook binnen de organisatie zijn wijzigingen doorgevoerd. De TOS-bazen hebben meer taken
gekregen zoals het voeren van functionerings- en
voortgangsgesprekken, meeschrijven aan het
gebiedswerkplan en fondswerving.
Wegens het vertrek van een medewerker in
Kralingen-Crooswijk zijn er aanpassingen gedaan
in diverse functies en posities. De TOS-baas
Centrum is nu ook verantwoordelijk voor Noord en
Kralingen-Crooswijk en het team Centrum is
uitgebreid met een uitvoerend medewerker.
Door het wegvallen van capaciteit in HillegersbergSchiebroek ten gunste van de directie is in dat
gebied een uitvoerend medewerker aangesteld.
Algemeen directeur van Thuis Op Straat Peter
Steenbergen: “Ik ben trots op alle TOS-praktijken
en vooral hoe TOS bijdraagt aan de ontwikkeling
van de jeugd. TOS werkt met zakgelders, dat zijn
tieners tussen de 12 en 15 jaar, en met bijbaners,
dat zijn jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Er zijn
mooie voorbeelden van medewerkers die
doorgroeien. Zo is de buurtsportcoach in
Delfshaven daar ooit begonnen met een
zakgeldbaantje.”

De voorgestelde wijzigingen zijn eerst besproken
met een vertegenwoordiging van het personeel en
later binnen een personeelsvergadering.
De aanstelling van de nieuwe algemeen directeur
en de wijzigingen binnen de organisatie zijn
vastgesteld door de raad van toezicht. Deze
bestond in 2018 uit (v.l.n.r.) Ben van Hoorn,
Marchien van Marle, Martin Groot Wesseldijk, Rob
Beek (voorzitter) en Paula van Hamburg.

Welzijnsopdracht
Per 1 januari 2018 startte TOS als onderaannemer
in zes gebieden met de welzijnsopdracht 20182020, inmiddels met een jaar verlengd tot 2021.
In de gebieden Centrum en Charlois betrof dit een
voortzetting van de samenwerking met de
hoofdaannemer, in Delfshaven en Noord was de
hoofdaannemer deels of geheel een andere partij,
in Kralingen-Crooswijk betrof het een herstart van
TOS en in Hillegersberg-Schiebroek was TOS voor
het allereerst actief.

De gemeente Rotterdam beschouwt 2018 als een
overgangsjaar. Onder meer vanwege het
ontbreken van het stedelijk controleprotocol is
over 2018 geen assurance-verklaring vereist en is
geen sprake van afrekening op basis van de
behaalde kwalitatieve prestatie indicatoren (KPI’s).
De verschillende hoofdaannemers leveren conform
de opdracht een jaarverslag en verantwoording bij
de gemeente aan.

TOS in Rotterdam
Naast de vele activiteiten in de gebieden waar
TOS aan het werk is, waren er ook in 2018 mooie
gezamenlijke prestaties en activiteiten.
TOS organiseerde samen met BuurtLAB en Jantje
Beton het NK Stoepranden 2018. In het stadion
van Excelsior streden 16 september zo'n 750
deelnemers om de titel in zes leeftijdscategorieën. De jongste deelnemer was 4 jaar, de
oudste 92.
Ter gelegenheid van de internationale dag van de
rechten van het kind organiseerde Unicef in
samenwerking met TOS Rotterdam voor de
tweede keer het Kinderrechtenfestival op het
ss Rotterdam. Op 18 november deden hieraan
ruim 200 kinderen mee. Er waren allerlei
activiteiten die in het teken stonden van
kinderrechten. Ook leerden de kinderen meer over
(het belang van) kinderrechten die niet altijd en
overal vanzelfsprekend zijn.
Sabine Kuiper, afdelingshoofd Jeugd van de
gemeente Rotterdam, verrichtte de opening. Ook
de Kinderombudsman van Rotterdam, mevrouw
Stans Goudsmit, was aanwezig. Zij meldde op
Twitter: “… op het kinderrechtenfestival van Thuis
Op Straat en Unicef over kinderrechten verteld.
Onder andere over gelijkheid. Op mijn vraag aan
Leila wat ze later wil worden, zegt ze: ‘Ik wil
Aboutaleb worden.’ Missie geslaagd!”
De gemeente Rotterdam reikte in 2018 voor de
tweede keer de Kinderrechtenaward uit aan een
Rotterdammer en een Rotterdamse organisatie die
iets goeds doen voor Rotterdamse kinderen. Thuis
Op Straat eindigde in de top 3 van genomineerde

organisaties. De prijs ging naar Big Brothers, Big
Sisters, maar TOS is wel heel trots op de
nominatie. In het juryrapport stond:
Thuis Op Straat (TOS) is een organisatie die in
Rotterdamse wijken activiteiten organiseert voor
jongeren. Dat doet TOS samen met de buurtbewoners, de ouders en natuurlijk de jongeren.
TOS leert kinderen hun talenten te ontdekken.
Ook vormt de organisatie een aanspreekpunt voor
de ouders van de jongeren. Ziet TOS dat er dingen
niet goed gaan in de wijk, dan vraagt zij daar
aandacht voor. Zo zijn de activiteiten van TOS niet
alleen leuk, maar draagt TOS ook bij aan een
gezonde en veilige leefomgeving voor de jongeren.
TOS bleek voor de Kinderrechtenaward aangemeld te zijn door Salwa El Ziane: “TOS is in
Rotterdam heel belangrijk voor kinderen. Dat
weet ik uit eigen ervaring, ook ik ben met TOS
opgegroeid. En nu heb ik, naast mijn studie en
stage, een jongerenbijbaan en organiseer ik in
Charlois de TOS-meidenclub”.

Centrum
De hoofdaannemer in het Centrum is Wmo Radar.
TOS is onderaannemer en maakt deel uit van het
team Jeugd. TOS-baas Atilla Nazligul: “Dat
betekent dat we onze activiteiten afstemmen en
veel samenwerken. TOS neemt deel aan het
casuïstiekoverleg. Dat is belangrijk, want omdat
wij zo veel op straat zijn, kennen we de jeugd. Met
TOS investeren we in kinderen; dat voorkomt heel
veel overlastgevende jongeren in de toekomst.
Ons reguliere aanbod is twee tot drie keer per
week op pleinen zoals het Gerrit Sterkmanplein,

Josephplein, Akeleiplein en ’t Landje. Incidenteel
zijn we ook op binnenterreinen, het Adrianaplein
en de Stadsdriehoek. In de zomer zijn we ook te
vinden in het Wijkpark Oude Westen. In Odeon
oefenen we met kinderen het hele jaar door
circus, samen met Circus Rotjeknor. Een mooi
voorbeeld van talentontwikkeling!

Elke vakantie is TOS vijf dagen per week actief,
met bijzondere activiteiten zoals een Meidenavond, een uitstapje naar de bibliotheek of in de
kerstvakantie een vuurwerkquiz. In de zes weken
van de zomervakantie was de opkomst, met
uitzondering van de laatste week, niet zo hoog,
maar de kinderen die naar de activiteiten kwamen,
waren heel blij met TOS. Aan het einde van de
zomervakantie veranderde het Wijkpark vier
dagen lang in een huttendorp. Per dag waren er
zo’n 45 kinderen aan het timmeren en spelen.
Daarvan bleven er 20 tot 25 ook slapen tijdens de
twee overnachtingen. Ook waren veel ouders en
vrijwilligers actief. Dankzij een lieve buurtbewoonster hebben we met elkaar heerlijk
spaghetti gegeten.
Bij het pleinenwerk, vakantieactiviteiten en
evenementen werken bonusjongeren en stagiairs
mee. In 2018 hadden we zo’n 20 stagiairs en
minstens 30 bonusjongeren. We hebben ook veel
vrijwilligers, maar ik heb het liever over ‘vrienden
van TOS’. Sommige helpen dagelijks of wekelijks,
terwijl anderen misschien maar een paar keer per
jaar komen of alleen bij bepaalde evenementen.
Wij vragen gericht om hulp aan mensen die
speciale kwaliteiten hebben. De ene is heel goed in
begeleiding bij de avondvierdaagse of helpen bij
het huttendorp, de andere helpt bij activiteiten op
het plein. Trouwens, de Avondvierdaagse was ook
in 2018 weer een groot succes. ’t Wordt elk jaar
een beetje groter, nu al met meer dan 200
deelnemers, dus kinderen én ouders. Dit jaar was
extra speciaal, want we hadden aan de avondvierdaagse een sponsoractie gekoppeld om een
financiële bijdrage te kunnen leveren aan ‘Het
geheim van Sophia’. Dat is een film met acteurs

en medewerkers en patiënten van het Sophia
Kinderziekenhuis. De cheque is in de zomer van
2018 overhandigd aan de regisseur. Begin februari
2019 was de landelijke première en wij staan als
sponsor met logo prominent op de aftiteling! Zeker
iets om trots op te zijn.”
Op de vraag waarop hij nog meer trots is, noemt
Atilla de Voetbalschool, inmiddels ook bekend bij
premier Rutte. “Toen Rutte in november in de wijk

was, renden de jongens van de Voetbalschool
spontaan op hem af om over TOS te vertellen.”
De Voetbalschool is belangrijk, onder meer om
bewegingsarmoede tegen te gaan. De
sportverenigingen zitten vooral aan de rand van
de stad, vervoer daar naar toe is lastig. Bovendien
kan het probleem van contributie niet volledig
opgelost worden via het Jeugdsportfonds. Via de
Voetbalschool kunnen kinderen sporten en onder
meer meedoen aan de Feyenoord Streetleague. De
trainingen zijn in de wijk, ook voor meiden. Een
vrouwelijke trainer van De Betrokken Spartaan
heeft het vrouwenvoetbal in het Centrum een
grote impuls gegeven, samen met de buurtsportcoach en een stagiaire van het CIOS.
Deef Kuiper is vanaf 1 november 2018 in dienst bij
TOS. “Het bevalt heel goed. Ik werk veel samen
met de buurtsportcoach Centrum en andere
collega’s van Radar, en natuurlijk met Atilla. Ik
geniet enorm van de interactie met de kinderen in
de wijk en van het werken met de stagiairs en
bonusjongeren. Atilla heeft jarenlange ervaring in
het Centrum en dat is gelukkig niet verloren
gegaan. Hij is er nog, alleen meer op de
achtergrond. Samen met hem heb ik goed kunnen
kennismaken met het gebied en de mensen. Wat
me opvalt, is dat kinderen minder buiten spelen,
en zeker meiden. Maar we proberen de jeugd op
verschillende manieren naar buiten te krijgen en
mee te laten doen aan onze activiteiten.”
Samen vertellen Atilla en Deef over een bijzonder
voorval in 2018. “We zagen regelmatig tijdens
schooltijden een jongen op straat hangen. Hij was
een jaar of 13 en sprak geen Nederlands. Het

bleek een vluchteling te zijn die op de wachtlijst
stond om naar school te gaan, alleen duurde dat
erg lang. Vluchtelingenwerk was er wel mee bezig,
maar het was nodig om hier en daar een beetje te
duwen. Via het team Jeugd hebben we deze
jongen bij de juiste partijen onder de aandacht
gebracht en in december mocht hij proefdraaien
op school. In januari is hij gestart. Zijn Nederlands
gaat met sprongen vooruit en hij heeft nu een rol
bij TOS. Hij helpt ons bij trainingen van de
Voetbalschool.”

Charlois
Net als de voorgaande jaren, was TOS in 2018
onderaannemer van DOCK in Charlois. TOS
verzorgde het ambulant jongerenwerk en het
basisaanbod op pleinen in Charlois noord, Charlois
zuid en op Sportplaza Zuiderpark. Ook de
speelgoeduitleen via de Duimdroppen en de
Zonnetjes vallen hier onder. ’s Avonds en in de
weekenden heeft TOS activiteiten in gymzalen,
zoals voetbal en zelfverdediging, en dansclub en
fitclub voor meiden.
Bij diverse basisscholen, inclusief scholen voor
speciaal onderwijs, bood TOS de tussenschoolse
opvang en pauzeactiviteiten aan. TOS werkte bij
verschillende scholen mee aan sportdagen en aan
de Koningsspelen. Daarbij hielpen ook veel
moeders.
In vakanties waren er allerlei uitstapjes en in de
zomervakantie werden de Beachweken
georganiseerd in Carnisse, Oud-Charlois,
Pendrecht, Tarwewijk en Zuidwijk.

Marouane Sahraoui, TOS-baas van Charlois zuid,
is trots op de vele bijzondere activiteiten en
evenementen. “De Beachweken waren zeker
speciaal. Een week van maandag tot en met
vrijdag in Pendrecht, en een week in Zuidwijk. Het
was heel warm, dus we deden vooral veel
waterspelletjes. Voor zo’n 200 tot 250 kinderen
per dag boden we een kleine zomervakantie in
eigen wijk. Ook heel bijzonder was de Avondvierdaagse in Zuidwijk, alweer de derde editie. Met
ongeveer 850 mensen per dag was het een groot
succes. We hopen dat er in juni 2019 nog meer
mensen meelopen.
De Pendrecht-cup en de Zuidwijk-cup wil ik ook
graag noemen. Aan dit voetbaltoernooi voor alle
scholen in de wijk doen per wijk 350 tot 400
leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 mee,
jongens en meisjes.
We merken dat het meidenvoetbal steeds
populairder wordt, dat komt natuurlijk ook door
het succes van de het Nederlands dameselftal.

Met een superactieve bewoner uit de Halsterenstraat werken we regelmatig samen. Met een
groep bewoners waar nogal wat last mee was
hebben we een uitstapje gemaakt. Uiteindelijk
gingen we met 90 personen naar Bobbejaanland.
Door samen onderweg te zijn en met elkaar te
eten, raak je met elkaar in gesprek en dat heeft
echt geholpen. En vervolgens organiseerden ze
samen het Halloweenfeest. In die buurt doen nu
ook bewoners mee aan activiteiten die eerder niet
actief waren.
TOS ondersteunde bij het bewonersinitiatief van
speeltuin Jeugdveld die drie dagen veranderde in
een IJspaleis. Alle groepen 4 tot en met 8 van alle
scholen in Zuidwijk konden hier overdag schaatsen, anderhalf uur per klas. Van 5.00 tot 20.00
uur en op zaterdag kon iedereen er terecht. Op
zaterdagavond was er bovendien disco voor
kinderen tot en met 12 jaar. We werkten mee aan
de DAS-activiteiten, een project van de Directie
Veiligheid waarbij op scholen aandacht wordt
besteed aan onder andere inbraakpreventie en
verkeersveiligheid. Het gaat om zes acties per
jaar. Ook ondersteunde TOS Jong Burger Blauw en
Jong Burger Blauw junior, de buurtpreventieprojecten waarbij jeugdigen rondes maken door de
wijk om problemen of knelpunten te signaleren en
door te geven aan de juiste instantie.”
De allermooiste activiteit in 2018 was voor
Marouane de Iftar. “De Ramadan was in mei en
we hebben gezamenlijk in Pendrecht de Iftar
georganiseerd in een leegstaand pand aan Plein
1953. Met ongeveer 80 mensen hebben we hier
samen de eerste maaltijd genoten. We hadden de

burgemeester uitgenodigd en hij is de hele avond,
van het begin tot het einde, gebleven. Hij ging
met veel bewoners in gesprek en iedereen heeft
dat zeer gewaardeerd!”
Sportplaza
Op Sportplaza Zuiderpark verzorgt TOS het sociaal
beheer, de programmering en de uitleen van
sportmaterialen. Er zijn kleine en grote sportevenementen die TOS (mede) organiseert of
faciliteert, zoals diverse sportdagen, de Sportseizoensopening in april, de Zomerspeeldag in juni
en de Sport op Maat Scholensportdag in
september. Onderdeel van de programmering zijn
de Sportplaza sportclubs: basketbal, voetbal,
aangepast tennis voor mensen met een beperking,
social moves voor niet-werkenden en daily fit voor
senioren.

Delfshaven
In Delfshaven was TOS in 2018 onderaannemer bij
Wmo Radar. De reguliere activiteiten werden
uitgevoerd door de professionals, stagiairs,
15 vaste vrijwilligers, 50 jongerenbijbanen en 15
jongeren met een zakgeldbaantje. Dit betrof drie
keer per week aanbod van minimaal drie uur op
de diverse locaties zoals het Tidemanplein, Jaap
Valkhoffplein, Driehoeksplein, Watergeusplein, en
in de zomer ook het Branco van Dantzigpark. In
alle vakanties was er een speciaal vakantieaanbod
en TOS verzorgde in Schiemond op twee scholen
de tussenschoolse opvang. Ook werkte TOS mee
aan de Health Events die door heel Delfshaven in
of met mooi weer buiten de Huizen van de Wijk
georganiseerd zijn, met informatie over gezondheid en een gezonde leefstijl, gekoppeld aan
activiteiten voor jong en oud.
TOS ondersteunde bij diverse activiteiten, zoals de
Lentemarkt, Koningsspelen en tal van bewonersinitiatieven. In Bospolder zijn conversatielessen
opgezet. Via meidengroepjes zijn moeders bereikt
die moeite hebben met de Nederlandse taal.
Al jarenlang is de avondvierdaagse in Delfshaven
een groot succes. “We zijn daar twaalf jaar
geleden mee begonnen, met 80 kinderen”, licht
Jolanda Scholten, TOS-baas van Delfshaven oost
toe. Inmiddels is de vierdaagse, met een route
van 5 en 7 km per avond, uitgegroeid tot een
evenement waaraan ongeveer 1.600 kinderen en
500 ouders meelopen. “We hebben de organisatie
zes jaar geleden overgedragen aan vrijwilligers,
maar TOS helpt nog wel mee. Er komt nogal wat
bij kijken: fondsaanvragen, kleding voor de

ongeveer 50 vrijwilligers, het zorgen voor de
verkeersregeling en het uitzetten van de route. In
2018 ging die door het nieuwe Erasmus, door de
winkelstraat van het medisch centrum.”
Jolanda haalt herinneringen op aan enkele
kippenvelmomenten in 2018. “Aan het Tidemanplein woont een meisje dat in een rolstoel zit. Zij
had moeite om aansluiting te vinden bij de
kinderen die op het plein spelen. We hebben toen
op woensdagmiddag, met toestemming van de
ouders, een make-up activiteit georganiseerd. Al
die meiden zaten heerlijk te tutten en daardoor
viel de drempel weg. Vanaf dat moment is het
meisje helemaal opgenomen in de meidenclub. Er
wordt zelfs een beetje gestreden om wie de
rolstoel mag duwen. Ook op het Tidemanplein
hebben we deze zomer een Waterfestijn
gehouden. Een mooie gelegenheid om aandacht te
schenken aan kinderen van families die niet op
vakantie kunnen. De kinderen hebben veel plezier
gehad en buurtbewoners waardeerden het zo dat
ze allerlei lekkers voor de kinderen kwamen
brengen. Tot slot wil ik graag een activiteit in
Middelland noemen die door TOS wordt onder-

steund. Twee vrijwilligsters koken in het Wijkpaleis
in samenwerking met andere dames iedere
woensdagmiddag een maaltijd voor 40 tot 60
personen. Bewoners kunnen de maaltijd tegen een
kleine vergoeding ophalen of met elkaar eten.
Vooral een groep wat oudere bewoners maakt hier
graag gebruik van.”

Zsuzsanna Lajko, manager voor Delfshaven, vult
aan: “In 2018 waren er zo veel dingen om trots op
te zijn. Bijvoorbeeld de jongerenbijbaners van TOS
die doorgestroomd zijn naar echte banen. Of de
vele, leuke projecten met moeders en meiden. En
in Bospolder-Tussendijken hebben we met elkaar
een leerlingenraad opgezet waarbij negen
basisscholen en een school voor voortgezet
onderwijs bij betrokken zijn en op Coolhaveneiland is nu een pleinenraad. Het hele jaar door
worden thema’s uitgewerkt hoe iedereen kan
bijdragen om de eigen wijk te verbeteren.”
Buurtsportcoach
Vanaf 1 mei 2018 is Bilal Zoulali bij TOS in dienst
als buurtsportcoach Delfshaven. “Ik organiseer
allerlei sportactiviteiten en trainingen op pleinen in
het gebied Delfshaven, in de wijken het Nieuwe
Westen, Spangen, Bospolder-Tussendijken en
Schiemond. Via de introductie op de pleinen willen
we doorgroeien naar de Maatschappelijke
SportVereniging op Sportplaza Lloyd Multiplein. Ik
werk veel samen met De Betrokken Spartaan en
met Hockeyclub Delfshaven, die de assistenten
levert voor de hockeytrainingen op de buurtpleinen. We doen dus echt niet alleen maar
voetbal, maar ook hockey, honkbal, tennis,
basketbal en headis. Dat is een nieuwe sport in
Nederland, een soort combinatie van tafeltennis
en het koppen zoals je dat in voetbal doet. In
plaats van een batje gebruik je je hoofd. Enne… ik
ben Nederlands kampioen!
Ook al ben ik nog niet zo lang bezig als
buurtsportcoach, ik heb wel al leuke dingen
meegemaakt. Zo werd tijdens een training in
Schiemond een jongen door zijn moeder

geroepen. Hij moest naar zijn voetbaltraining toe.
Maar hij wilde niet weg, hij wilde liever bij TOS
blijven.”

Hillegersberg-Schiebroek
Voor het eerst startte TOS met activiteiten in
Hillegersberg-Schiebroek, georganiseerd vanuit
Wijkie (de kinderHuiskamer van de Wijk). TOS
vormt samen met het kinder- en jongerenwerk
van DOCK één team. Daardoor zijn het binnen- en
buitenaanbod voor de jeugd goed op elkaar
afgestemd.
De activiteiten van TOS waren in eerste instantie
vooral gericht op Schiebroek zuid, vanaf oktober is
daar via een aanvullende opdracht (tot eind
september 2019) de wijk 110-Morgen bij
gekomen.

De doelgroep bestaat voor TOS voor een groot
deel uit mensen met een andere achtergrond dan
in veel andere gebieden: in Schiebroek zuid wonen
veel mensen afkomstig uit Somalië en Eritrea.
TOS is betrokken bij de tussenschoolse opvang op
de Goede Herderschool, de Stephanusschool en
OBS Wilgenstam. Dat biedt de kans om de
kinderen uit de wijk te leren kennen en naar de
pleintjes te leiden waar het TOS-aanbod wordt
uitgevoerd.
Het reguliere aanbod begon op het Krajicekveld
aan de Donkersingel (Stephanusschool) en het
schoolplein van de Goede Herderschool. Naar
aanleiding van overlastklachten kwam daar in april
het Ganzerikplein bij. Vanaf juni is het schoolplein
van de Goede Herderschool verruild voor het Van
Bijnkershoekplein. Daar veranderde een bewoner
die veel klaagde over spelende kinderen in iemand
die op snikhete dagen vrolijk naar buiten komt
met ijsjes. Op alle locaties helpen moeders bij de
activiteiten.
In Schiebroek zuid ondersteunde TOS basisscholen bij de Lekker Fit week, de Koningsspelen
en sportdagen. In mei was TOS met zo’n 100
kinderen en 50 ouders in Plaswijckpark voor de
Kiwanis familiedag. Verder organiseerde TOS
diverse voorrondes voor het NK Stoepranden en
werkte onder andere mee aan de open dag van
Stadsbeheer, de boekenmarkt 110-Morgen, de
zomermarkt aan de Donkersingel en Schiebiza, het
huttendorp en Halloween van Natuurtalent. Helaas
lukte het nog maar in beperkte mate om kinderen
van Schiebroek zuid naar Natuurtalent in
Schiebroek noord te krijgen. Maar TOS blijft dit
wel proberen, want Natuurtalent is een prachtige

plek die het verdient om door nog meer kinderen
ontdekt te worden.

“In augustus organiseerde TOS HillegersbergSchiebroek de tweedaagse mini-vakantie op het
ss Rotterdam voor jonge moeders met hun
kinderen”, licht TOS-baas Patricia van Veen toe.
“Het doel was de kennis en het netwerk van de
moeders te vergroten. De kinderen mochten
heerlijk spelen. De moeders, die worden begeleid
door Timon, konden ontspannen en deden mee

aan leuke en leerzame activiteiten, onder meer
yoga en workshops over tanden poetsen en
gezonde voeding. Samen met het CJG is aandacht
besteed aan allerlei onderwerpen waar de veelal
alleenstaande moeders mee te maken hebben.”

TOS werkt samen met Excelsior4all bij de
begeleiding van teams van de Street League. In
december heeft TOS in samenwerking met
Hockeyclub Rotterdam in het clubhuis een
kerstdiner voor 27 kinderen en zeven ouders uit
Schiebroek zuid verzorgd. Deze samenwerking
met de hockeyclub wordt in 2019 voortgezet met
clinics ‘sticks & tricks’. TOS gaat samen met
sportverenigingen in 2019 nog meer sportactiviteiten aanbieden: Cricket met VOC en zeilen
met Aegir.

Kralingen-Crooswijk
Voor TOS was Kralingen-Crooswijk in 2018 geen
nieuw gebied, maar toch ook weer wel. Als
zelfstandige aanbieder verzorgde TOS tot eind
2015 activiteiten op de diverse pleinen. In 2017
ondersteunde TOS in de periode mei-oktober
DOCK op drie pleinen.
In 2018 ging TOS aan de slag als onderaannemer
van DOCK met de speciale opdracht om 40
jongeren aan zich te binden via een bijbaan. Dit
bleek een lastige opdracht, om diverse redenen.
Door de aantrekkende economie zijn er tal van
andere bijbanen beschikbaar, onder meer in de
horeca, een branche die populair is bij de
jongeren. Ook geven de jongeren aan dat zij liever
op andere dagen en tijden willen werken dan de
momenten waarop bij TOS gewerkt moet worden
(middag, vooravond, weekend, ook op zondag).
Niet alle jongeren kunnen een VOG overleggen en
dat is wel verplicht voor een jongerenbijbaan. Het
beoogde aantal is niet gehaald, maar na een
stroef begin lukt het steeds beter om jongeren
voor een bijbaan te bereiken en in te zetten bij
TOS-activiteiten. Het doel voor 2019: 20 jongeren
met een bijbaan.

TOS biedt in Kralingen-Crooswijk sport- en
spelactiviteiten aan op het Martinplein, het
Generaal van der Heijdenplein en in De Esch. Daar
kunnen jongeren en bewoners elke woensdag in
Wijktuin De Esch tuinieren in combinatie met
spelletjes. Op vrijdag biedt TOS sport- en
spelactiviteiten in de wijk aan.
In samenwerking met Excelsior4all is TOS elke
woensdagmiddag op het Schuttersveld en het
Generaal van der Heijdenplein. In de zomer waren
er leuke vakantieactiviteiten en werden op
woensdag uitstapjes gemaakt naar een museum of
de Pannenkoek.

TOS-medewerker Jurgen van Halen vertelt over
bijzondere activiteiten: “Samen met buurtbewoners, Woonstad, DOCK en JOZ heeft TOS
activiteiten georganiseerd voor de opening van het
Berkelplein dat opnieuw is ingericht. We hebben

met buurtbewoner Nina en Wijktuin De Esch een
wipeout parcours met luchtkussens en water
neergezet. Dat was een spektakel. In oktober
werkte TOS mee aan de opening van Sportcampus
Crooswijk op het Schuttersveld. Met DOCK en Nina
hebben we een groot Halloweenfeest georganiseerd. En zij hielp mee toen we aan het eind van
het jaar in de Esch met jongeren tussen de 12 en
18 jaar een viergangenmenu kookten voor opa’s
en oma’s. Het eten smaakte heerlijk en het was
een heel gezellige avond. Dit is zeker iets wat we
jaarlijks willen laten terugkomen.”

Noord
In gebied Noord is hoofdaannemer SOL (Samen
Ondernemend Leren) samen met onderaannemers
DOCK, Wmo Radar en TOS verantwoordelijk voor
de uitvoering van de welzijnsopdracht. De TOSmedewerkers maken deel uit van het integrale
jeugdteam van SOL.
SOL heeft het hele jaar opgedeeld in clusters van
acht weken waarin een thema centraal staat, zoals
ontmoeten, talentontwikkeling en gezonde
leefstijl. In die periode werken alle partners aan
het thema.
De welzijnspartners in Noord hebben samen één
vrijwilligers- en stagebeleid opgesteld zodat de
regels voor alle vrijwilligers en alle stagiairs
hetzelfde zijn.
TOS is vooral te vinden in de Provenierswijk en in
het Oude Noorden. Het reguliere aanbod wordt
verzorgd op het Baljuwplein, Jacob Loisplein,

Rembrandtplein, Johan Idaplein en Snellemanplein.
Na drie jaar is het TOS-pandje aan de
Tollensstraat verlaten en vanaf april heeft TOS
onderdak gevonden in Huis van de Wijk Propeller
aan de Jacob Loisstraat. Daarmee is TOS beter
bereikbaar en aanspreekbaar geworden.
Tot de zomervakantie verzorgde TOS de
tussenschoolse opvang van basisschool De Klimop.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is die
opdracht helaas komen te vervallen omdat de
school voor een andere (goedkopere) aanbieder
koos. Tussenschoolse opvang is een mooi
contactmoment om kinderen uit de buurt uit te
nodigen om mee te doen aan TOS-activiteiten.

In de zomer waren er allerlei vakantieactiviteiten.
Zo ging TOS met een groep tieners varen op de
Loosdrechtse plassen, een aangename onderbreking van hun Rotterdamse omgeving.
TOS werkte onder meer mee aan Noord Sport en
aan Feestival op het Noordplein. Excelsior4all is
een belangrijke partner van TOS vanwege de
streetleague, de straatvoetbalcompetitie die niet
alleen draait om voetballen, maar juist ook om
samenwerken, goed gedrag en iets doen voor de
buurt. TOS is betrokken bij de streetleague en
begeleidt de teams bij de buurtbijdragen.

JongerenBijdrageRegeling
Thuis Op Straat verzorgt de uitvoering van de
JongerenBijdrageRegeling (JBR), het fonds voor
jongerenprojecten in Rotterdam. Jongeren moet
tussen de 12 en 27 jaar uit alle wijken en
gebieden kunnen voor hun project of evenement
een aanvraag indienen voor een financiële
bijdrage van maximaal € 2.000,-.
Aanvragen
In 2018 zijn 53 aanvragen ingediend, verdeeld
over vijf aanvraagrondes. Een aantal jongeren
heeft de aanvraag ingetrokken toen zij werden
uitgenodigd om te pitchen. De aanvrager twijfelde
dan over het plan of wilde meer tijd om het
project uit te werken of financiële middelen te
verwerven.
De jongerenjury heeft 35 aanvragen gehonoreerd.
Hiervan waren 12 aanvragen ingediend door
jongeren onder de 18 jaar.
Projectleider Jongeren BijdrageRegeling Jason
Loanjoe: “Een van de doelstellingen voor 2018
was om meer jonge jongeren, dus jongeren onder
de 18 jaar, te betrekken bij de JBR. Dat is dus
gelukt!”
Een andere doelstelling was om meer aanvragen
te genereren uit gebieden waaruit de afgelopen
jaren weinig aanvragen zijn binnengekomen. De
JBR is actief naar jongeren in die gebieden op zoek
gegaan, onder meer in Hoek van Holland.
Ook in Hoogvliet raakt de JBR steeds bekender.
Uit dit gebied kwam de aanvraag voor Botreep

Beach Event, met het doel
bedrijven, verenigingen,
stichtingen en andere
belanghebbenden met
elkaar te verbinden tijdens
een evenement met
verschillende strandsporten.
Een andere aanvraag betrof
het project ‘WK Voetbal
2018’, bedoeld om jongeren
een leuk voetbaltoernooi in
de WK sfeer te bezorgen.
De aanvrager is na dit
project jurylid bij de JBR
geworden.

Bijlage

Centrum
Huis van de Wijk Nieuwe Gaffel
Gaffelstraat 63b, 3014 RC Rotterdam

Locaties
Charlois
Huis van de Wijk Het Middelpunt
Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Delfshaven
Oostkousdijk 4, 3024 CM Rotterdam
Hillegersberg-Schiebroek
Huiskamer van de Wijk Wijkie
Teldersweg 287, 3052 TJ Rotterdam

Charlois noord
Katendrechtse Lagedijk 468a, 3082 GH Rotterdam
Charlois zuid
Vaerhorst 20a, 3085 HT Rotterdam
Zuiderpark
Bezoekadres: Oldegaarde 21
Postbus 54017, 3008 JA Rotterdam

Kralingen-Crooswijk
Huis van de Wijk Berkelplein
Ommoordsestraat 12, 3061 LL Rotterdam
Noord
Huis van de Wijk Propeller
Jacob Loisstraat 18, 3033 RD Rotterdam
Stichting Thuis Op Straat Rotterdam
Huis van de Wijk Het Middelpunt
Slinge 250, 3085 EX Rotterdam
010-4103035
info@thuisopstraat.nl

JongerenBijdrageRegeling (JBR)
Huis van de Wijk Het Middelpunt
Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

