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Rotterdamse Douwer (de, m/v, meervoud: Douwers);  

een Rotterdammer die, belangeloos, uit betrokkenheid, zijn netwerk, talent en vaardigheden inzet om een jongere 
een duwtje in de rug te geven door samen met deze jongere en dus met vereende krachten de Rotterdamse 
handen uit de mouwen te steken opdat deze jongere zijn weg of op z’n minst wat structuur terugvindt, en die er 
niet voor terugdeinst om zo nodig wat te douwen tegen ontoegankelijke organisaties, ambtelijke molens of zich 
achter pantserglas verschuilende incassobureaus.  
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1. Inleiding  

Voor je ligt het jaarverslag 2020 van de Rotterdamse Douwers.  

Onderstaande geeft in facts and figures aan wat hoe het jaar is verlopen. De context van dat alles 
schetsen we graag hier in deze inleiding. En dan hebben we het over de onmeetbare ‘facts and 
figures’, over de subjectieve menselijke ervaringen, over het gevoel. We gingen van kleine drie-
hoog- achter-met-5-deuren-door-voor-je-bij-ons-binnen-stond-ruimte naar een grote transparante 
toegankelijke locatie in de plint (1 deur en je staat bij ons binnen!). Hierdoor kregen we de ruimte 
voor ontmoetingen, onverwachts binnenlopen, koppelingen, mentorgesprekken, trainingen en 
bijeenkomsten die allemaal, volstrekt onmeetbaar, hebben bijgedragen aan de kwalitatieve en 
kwantitatieve groei van het afgelopen jaar. Zonder uitzondering werd ieder die binnen kwam 
geraakt door de sfeer die we hier op de Bierstraat hebben gecreëerd. Deze ruimte is ook 
onontbeerlijk voor vlucht naar voren die we ook in het komend jaar voortzetten. Waarbij we de 
sfeer, de verbinding, de ontmoetingen, de vibe vasthouden en over nog meer Douwers, Jongeren 
en medewerkers verspreiden.  

2020 was ook het jaar van bestuurswisselling die in 2021 een vervolg heeft gekregen in een 
statutenwijziging waarbij onder meer de naam van de Stichting (voorheen Stichting Mentorproject) 
is veranderd in Stichting Rotterdamse Douwers, de zetel is gewijzigd in Rotterdam en de voltallige 
Raad van Bestuur is overgegaan in de Raad van Toezicht en Wim van Losser en Aldo Baljet zijn 
geïnstalleerd als de twee bestuurders. 

2. Resultaten 2020 

2.1 Resultaten primaire proces 2020 

In 2020 hebben de Rotterdamse Douwers via verschillende subsidies het volgende gerealiseerd:  

• 320 beschikbare Mentoren/ Douwers  
• 282 aanmeldingen van jongeren in totaal 
• 177 aanmeldingen zijn er gedaan via het jongerenloket 
• De overige aan aanmeldingen zijn gedaan door; Albeda, via Jongere in traject, Aanmelding 

via Website, Techniek College, Wijkteams en diverse Stichtingen.  
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2.2 Projecten 
 
In 2020 hebben de volgende projecten plaatsgevonden; 
 

-  Opstart Mentorprojecten voor gemeente Rotterdam 
-  Opstart project ‘De weg vrij naar werk’; Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan 

jongeren die uit detentie komen om daarmee de weg vrij te maken naar werk of opleiding. 
We streven daarbij naar een integrale aanpak. 

-  Opstart Onboard Programma en Impactmeting; Opzet van een structuur om de Douwers te 
ondersteunen bestaande uit beschikbare digitale informatie, extra trainingen en periodieke 
impactmeting vanuit Douwers Online 

- Vervolg Project010; Project in opdracht van Gemeente Rotterdam wat zich richt op 
begeleiden van jongeren met een huisvestingsvraagstuk  

- Opstart Project Terug naar School; Project in samenwerking met Gemeente Rotterdam en 
Stichting Neeltje Buijs wat zich richt op begeleiden van jongeren terug naar school 

- Impactmeting II; Project gefinancierd door Stichting het Trekpaert voor de bouw van een 
applicatie gericht op impactmeting bij Rotterdamse Douwers 

3. Activiteiten 

- Het opstellen van het definitieve projectplan 
- Het opstellen van de exploitatiebegroting 2021 
- Bestuurswijziging 
- Het genereren en vastleggen van instroom van jongeren  
- Het genereren en vastleggen van instroom van mentoren  
- Het (door)ontwikkelen, organiseren en faciliteren van trainingen voor mentoren  
- Het verzorgen van 4 kennissessies aan mentoren 
- Het verzorgen van 8 activiteiten voor jongeren, variërend van ‘Gelukkig Nieuw Haar’ tot diverse 

trainingen en bijeenkomsten 
- Opstart van 6 intervisie groepen 
- Het begeleiden van trajecten in uitvoering  
- Het uitbreiden van het zakelijke netwerk en aangaan van samenwerkingen waaronder Gemeente 

Rotterdam, Woonstad, Havensteder, Kredietbank Rotterdam 
- Indienen subsidie- en fondsaanvragen voor 2021 
- Deelname Rotterdam Mentorstad 
- Het schrijven van verantwoordingen voor opdrachtgevers 
- Verstrekken van 31 renteloze leningen aan jongeren vanuit Fonds Rotterdamse Douwers 
- Onderzoek naar RotterdamseSjouwers, een werkmaatschappij om jongeren middels leer- 
werkplekken naar (betaald) werk te begeleiden 
- Ontwikkelen ICT-platform DouwersOnline voor meetbaarheid, kennisdeling en verbinding 

4. Toekomst 

In 2021 blijft het thema; Groei in kwaliteit en kwantiteit. De Stichting Rotterdamse Douwers zal in 
haar netwerk op zoek gaan naar ondersteuning om de organisatie verder te professionaliseren en 
te verduurzamen. Wij hebben de ambitie om meer kennis binnen de organisatie te halen op 
leefgebieden die relevant zijn bij de jongeren zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek.  
 
De applicatie Douwers Online zal in gebruik worden genomen en de eerste impactmeting zullen 
worden gerealiseerd.  
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5. Organisatie 

Naam:  Stichting Rotterdamse Douwers 
Adres: Bierstraat 305, 3011XA Rotterdam 
Email: info@rotterdamsedouwers.nl 
KvK-nr.: 63 84 13 20 
ANBI/ RSIN nummer: 855 42 36 26  

5.1 Bestuur en Raad van Toezicht 

Raad van Toezicht; 

• Dave de Held (voorzitter) 
• Carina Vrieling 
• Jan Pons 
• Ali Davarci 
• Petra de Koning 

Bestuur; 

• Wim van Losser 
• Aldo Baljet 

 
 


