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1. Inleiding 

 

De Stichting Vrienden van het Klooster exploiteert het monumentale gebouw het Klooster in de wijk 

Oude Noorden in Rotterdam. Het Klooster Oude Noorden (HKON) is al vele jaren een succesvol Huis 

van de Wijk in zelfbeheer dat onderdak biedt aan welzijnsorganisaties, culturele organisaties, 

educatieve instellingen en bewonersactiviteiten.  

 

HKON heeft een centrale plek in de wijk. Het biedt bewoners gelegenheid om te participeren, advies 

te vragen, talent te ontwikkelen en initiatieven te ontplooien. HKON helpt eveneens om de 

zelfredzaamheid én samenredzaamheid van kwetsbare bewoners te vergroten. Bewoners worden 

gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving. Als Huis van de Wijk in 

zelfbeheer verzorgen wijkbewoners het beheer en de exploitatie van HKON. 

 

Het beleidsplan ‘Heel de Stad’ en de notitie ‘Uitvoeringsplan Huizen van de Wijk in zelfbeheer’ vormen 

het uitgangspunt van het beleidsplan van HKON. Dit beleidsplan is een zesjarenplan voor de periode 

2022 – 2027 en volgt de eisen van de gemeente, zoals de gewenste prioritaire doelgroepen en de 

minimale programmering. Voor de korte termijn (2022) benoemen wij in het laatste hoofdstuk onze 

doelstellingen en plannen. 

 

De basis van HKON is de facilitaire ondersteuning voor de programmering van activiteiten van met 

name welzijnsorganisaties. Wij richten ons op het optimaal inzetten van de ruimten en de vrijwilligers. 

De meerwaarde van HKON zien wij in het herkennen van de behoeften in de wijk en het succesvol 

hierin voorzien door middel van facilitering van een aanvullend programma-aanbod. Daardoor kunnen 

wij bewoners steeds meer kwaliteit in de programmering bieden. Verdere professionalisering in de 

komende zes jaar is onze ambitie. Ons gastvrijheidsconcept, dat in het teken staat van ontmoeting en 

verbinding, is daarbij een belangrijk instrument. 

 

Waar staan we, waar willen we naartoe en wat is ervoor nodig? Wij vertrouwen erop dat dit 

beleidsplan richting geeft aan de door ons gewenste ontwikkeling in de komende jaren. 

 

 

2. Missie en Visie 

 

Visie 

Het Klooster Oude Noorden verbindt mens en wijk. 

 

Missie 

Het Klooster Oude Noorden realiseert verbinding en draagt bij aan verbetering van het sociaal welzijn 

in de wijk. Zij faciliteert activiteiten in het gebouw voor en door bewoners, welzijnsinstellingen en 

andere sociale partijen. 

 

 

3. Huidige situatie 

 

Het Oude Noorden is de grootste stadsvernieuwingswijk van Rotterdam en kenmerkt zich sinds 1975 

door stadsvernieuwing. De samenstelling van de bevolking is in deze periode veranderd. Bewoners 

met een migratieachtergrond vormen inmiddels de meerderheid. 

 

In de wijk zijn veel projecten op het gebied van sociale participatie, onderwijs en veiligheid. Maar ook 

voor studenten, kunstenaars en ‘nieuwe stedelingen’ is de wijk aantrekkelijk. Ook is er een prettige 

diversiteit in bebouwing en bewoners ontstaan. Dit betreft overwegend meergezinswoningen van voor 

2000. Zestig procent van de woningen is eigendom van woningcorporaties. 
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De statistieken laten zien dat het Oude Noorden te maken heeft met verschillende (sociale) 

uitdagingen. De wijk is met 17.040 inwoners volgens de laatste cijfers een buurt met een grote 

populatie. De inwoners zijn verspreid over een groot aantal huishoudens: 9.030. De grootte van de 

huishoudens is met 1,9 personen aan de lage kant ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. 

 

Bewoners ervaren Het Oude Noorden als een cultureel diverse wijk. Momenteel verschuift de 

verhouding tussen het aantal autochtone en allochtone bewoners. Ongeveer 64,7% van de bewoners 

is van niet-autochtone afkomst tegenover 50,8% in de gemeente Rotterdam en 23,1% in heel 

Nederland. Dat maakt de wijk bijzonder. 

 

Steeds meer jonge starters kiezen voor deze wijk. Deze verschuiving brengt merkbare veranderingen 

met zich mee. Zo is meer dan 60% van de bevolking tussen de 25 en 65 jaar. Van de 17.000 inwoners 

in de wijk is in 2020 tweederde ongehuwd. 

 

Inwoners naar leeftijd 

 

 

Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie. 

 

Burgerlijke staat 
 

Aantal inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat. 

 

Het verschil tussen arm en rijk neemt toe in de wijk. Het huidige gemiddelde bruto jaarinkomen is met 

€ 21.500 nog steeds laag, hoewel wordt verwacht dat dit gemiddelde door de komst van starters zal 

stijgen. Van de 17.040 bewoners in Het Oude Noorden hebben 13.400 personen een inkomen. Een 

vijfde van de huishoudens (20,8%) moet vaak langdurig maandelijks rondkomen van een inkomen 

onder of rond het sociaal minimum. Deze groep heeft weinig perspectief op het vinden van een baan. 

 

64%
24%

9%
3%

Ongehuwd Gehuwd Gescheiden Verweduwd
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In de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar heeft ruim eenderde van de bewoners een laag 

opleidingsniveau. 

 

Opleidingsniveau 15-75 jaar Aantal inwoners  

Laag opleidingsniveau 4.760 

Middelbaar opleidingsniveau 4.550 

Hoog opleidingsniveau 4.370 

 

De nieuwkomers in Het Oude Noorden kiezen overtuigend voor wonen in een cultureel diverse wijk. Er 

zijn namelijk alternatieve wijken met een minder culturele diversiteit. Enerzijds wordt het cultureel 

divers wonen als positief ervaren, maar anderzijds is de drempel voor ontmoeting en verbinding vaak 

te hoog. 

 

De multiculturele samenleving zorgt ook voor verdeeldheid in de wijk. Segmentaties ontstaan op basis 

van etniciteit en bevolkingsgroepen leven hierdoor mogelijk meer langs elkaar heen. Daarbij kan de 

taal als barrière worden ervaren. 

 

Migratieachtergrond inwoners Het Oude Noorden 

 
Bevolking in Het Oude Noorden per 1 januari 2020, onderverdeeld in westerse en enkele niet-westerse landen op grond van 

hun geboorteland of dat van hun ouders. 

 

De Nederlandse taalvaardigheid van een gedeelte van de inwoners van Het Oude Noorden is beperkt, 

wat deze inwoners kwetsbaar maakt. Niet alleen veel nieuwkomers, maar ook inwoners die al lang in 

de wijk wonen, ervaren deze taalachterstand dagelijks. 

 

In Het Oude Noorden wonen relatief veel jonge schoolverlaters zonder diploma. Hun kansen op de 

arbeidsmarkt zijn beperkt, waardoor zij mogelijk een gebrek aan toekomstperspectief hebben. Dit kan 

een negatieve invloed hebben op hun geestelijk welzijn. 

 

3.1 Resultaten beleidsplan 2018 – 2021 

 

Op basis van het beleidsplan 2018 – 2021 hebben wij een groot deel van onze doelstellingen kunnen 

realiseren. Andere doelstellingen konden we onvoldoende of nog niet succesvol voltooien, mede 

vanwege de coronaperiode sinds begin 2020. Wij zetten ons in om ook met deze doelstellingen een     

succesvol resultaat te bereiken. 

 

Gerealiseerd 

HKON heeft voldaan aan de subsidiecriteria en de exploitatie is binnen de begrotingen gerealiseerd. 

Met de kanttekening dat 2020 en 2021 moeilijke jaren waren vanwege beperkende maatregelen. Met 

20%

24%

5%13%

18%

20%

Westers Marokko Antillen Suriname Turkije Overig
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de gemeente konden goede afspraken worden gemaakt over onvermijdbare aanpassingen in de 

doelstellingen.  

 

Alle doelgroepen werden bereikt, zowel via de welzijnsaanbieders als via door HKON aangetrokken 

partijen. De activiteiten hadden vooral betrekking op de functies participatie en talentontwikkeling. De 

faciliteiten ten aanzien van de functie ontmoeting boden minder mogelijkheden dan HKON had gewild. 

 

Gebouw 

De bezettingsgraad van de beschikbare ruimten nam toe. Er waren meer activiteiten. Ook werd de 

voormalige gymzaal gebruiksvriendelijker gemaakt en veel gebruikt. In 2020 echter is HKON op 

verzoek van de gemeente gedurende een periode gesloten geweest. Ook de beperkende 

maatregelen daarna hadden grote gevolgen voor het gebruik van de ruimten. Twee grote 

kelderruimten werden grondig gerenoveerd, nadat zij waren getroffen door wateroverlast. Naar 

verwachting worden deze ruimten begin 2022 weer in gebruik genomen. 

 

De ruimten werden om niet aan welzijnspartijen en bewonersactiviteiten ter beschikking gesteld. 

Resterende beschikbare ruimten werden verhuurd aan andere organisaties met een maatschappelijk 

of cultureel relevant doel. De inkomsten hieruit kwamen volledig ten goede aan wijk gerelateerde 

activiteiten. De interactie en samenwerking tussen huurders onderling en tussen huurders en andere 

aanbieders van activiteiten werd versterkt. HKON ziet hiervan de meerwaarde en heeft partijen actief 

met elkaar in contact gebracht. 

 

De inrichting, en daarmee de interne uitstraling, stimuleerde een ‘aangenaam verblijven’: op meerdere 

plekken werden zitjes gecreëerd, er kwam een leestafel en de foyer kreeg nieuw meubilair. In het 

streven naar een ‘opener’ gebouw werden de raampartijen van de oude gymzaal aan de 

kloostergangzijde ontdaan van bedekkende schotten. De binnenplaats werd verder ingericht met veel 

groen en is een aantrekkelijke verblijfsplek geworden. 

 

 
 

HKON wist een grote groep vrijwilligers aan zich te binden die een belangrijke functie vervullen in het 

bieden van services. Tijdens de beperkende Covid-maatregelen was er voor hen weinig te doen, maar 

heeft HKON wel actief contact onderhouden met deze groep. De relatief rustige Covid-periode werd 

gebruikt om onderhoud te plegen en allerhande klussen te doen. Waar mogelijk nam HKON deel aan 

buurtinitiatieven waar wijkbewoners bij gebaat waren en hield zij actief contact met het netwerk. 
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Hernieuwde visie op gastvrijheid 

 

Dat er behoefte is aan meer bleek uit een toename van het aantal kopjes koffie in de foyer (eerste 

kopje gratis) en de belangstelling voor de door wijkbewoners bereide maaltijd. Er is daarom een 

eenduidige visie ontwikkeld om ontmoeting en verblijven nog beter te verankeren. HKON kan zijn 

functie als Huis van de Wijk nog beter vervullen als huidige bezoekers en nieuwe doelgroepen een 

gezamenlijke reden hebben om naar HKON te komen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met die gedachte werd een hernieuwde visie op gastvrijheid nodig geacht. Het conceptuele deel werd 

uitgewerkt in samenspraak met een externe adviseur. De interne verbouwing die hiervoor nodig is, 

werd in overleg met de gemeente en een architect gedurende een lange periode voorbereid. Naar 

verwachting wordt de voorbereiding in 2021 afgerond. 

 

In ontwikkeling 

 

Communicatie over activiteiten en waar deze plaatsvinden, heeft veel aandacht gekregen en was 

vooral gericht op bezoekers. De externe informatie is hierbij wat achtergebleven. Hoewel de website 

sterk is verbeterd en actuele informatie biedt, ligt er nog een taak om sociale media en andere vormen 

van communicatie effectief in te zetten om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken. Een groter en 

overzichtelijk informatiescherm bij de ingang kan hierbij helpen. 

 

Het actief benaderen van nieuwe doelgroepen, zoals sociaal ondernemers, heeft daarom geen 

prioriteit gekregen. Dit heeft ook te maken met de ontmoetingsruimte die in ontwikkeling is. Zodra 

deze gerealiseerd is, heeft HKON ook iets te bieden voor wijkbewoners die ontmoeting en verblijven 

als hoofdreden hebben om naar het wijkgebouw te komen.  

 

De eigenaren van het pand hebben nog steeds geen besluit genomen over de eigendomssituatie van 

de tweede binnenplaats, grenzend aan ruimten die HKON huurt. 

 

HKON heeft geconstateerd dat wijkbewoners weinig aanspraak doen op het HKON-budget dat is 

bestemd voor bewonersactiviteiten. 

 

Het structureel navragen bij bezoekers naar hun ervaringen en wensen via een evaluatieformulier is 

gebleven bij incidenteel en gericht onderzoek. 
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Terugblik activiteiten 2018 – 2021 

Het aantal bezoekers nam in deze periode gestaag toe tot ruim 31.000 in 2019, vlak voor de Covid-19 

pandemie uitbrak. HKON was gedurende 46 weken per jaar geopend. 

 

Welzijnsaanbod 

In de afgelopen jaren konden wijkbewoners voor een zeer divers aanbod terecht in HKON. Vanuit de 

welzijnsopdracht werden vele activiteiten op sociaal-maatschappelijk vlak aangeboden. Voorbeelden 

hiervan zijn de huiswerkbegeleiding, taallessen, (educatieve) activiteiten voor kinderen en jongeren en 

conversatiegroepen. 

 

Wijknetwerk 

In samenwerking met het wijknetwerk van HKON werden activiteiten en diensten aangeboden, zoals 

de belastingwinkel, (creatieve) cursussen voor kinderen en volwassenen en een divers cultureel 

programma dat veelal in de theaterzaal plaatsvond. Dagelijks is er open spreekuur voor wijkbewoners. 

HKON heeft een bibliotheek waar gratis boeken kunnen worden geleend. Er is een foyer met een bar 

waar bewoners gratis een eerste kop koffie kunnen drinken. Wijkkrant ‘Noorderzon’ werd grotendeels 

vanuit deze locatie geschreven. Ook vond hier periodiek het huurdersontbijt plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot zijn er huurders met een constante groep bezoekers. Dit zijn bijvoorbeeld het Muziekcentrum 

Rotterdam, een kinderbegeleidingspraktijk (speltherapeut), de sociaal raadslieden en de ambulante 

begeleiding van jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Bewonersactiviteiten 

Er waren veel activiteiten die door bewoners werden gecoördineerd. Een succesvol initiatief was de 

tweewekelijkse maaltijd door en voor wijkbewoners. Andere gewaardeerde activiteiten waren de 

naailessen, de bingo-avond, een ontbijtgroep en een zanggroep. 
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3.2 SWOT-analyse 

 

Deze analyse geeft aan waar we nu staan: wat zijn onze interne sterkten en zwakten en waar liggen 

extern de kansen en bedreigingen. 

 

Sterkten Zwakten 

 

• HKON heeft zich langdurig bewezen als een 

organisatorisch en financieel gezonde 

organisatie. 

• Flexibele en enthousiaste organisatie: van 

bestuur tot vrijwilligers. 

• Stabiele bezetting met ervaren professionals 

en bestuurders. 

• Ruim eigen gebouw met multifunctioneel 

karakter voor diverse activiteiten. 

• Sfeervol gebouw op een centrale locatie in 

de wijk. 

• Onderhoudsstatus van het gebouw is goed. 

 

 

• De fysieke ruimte in het gebouw belemmert 

een meer publiektoegankelijk concept. 

• Het programma-aanbod lijkt eenzijdig en 

trekt hierdoor slechts een deel van de 

wijkbewoners aan, waaronder relatief veel  

hulpzoekenden.  

• Zichtbaarheid en aantrekkingskracht 

• De communicatie vanuit HKON kan beter.  

• Er wordt onvoldoende ingezet op verbinding. 

• Organisatie steunt op een klein aantal vaste 

medewerkers. 

• Sterk afhankelijk van inzet vrijwilligers. 

• Diversiteit vrijwilligersgroep is beperkt. 

 

Kansen Bedreigingen 

 

• Huurcontract 10 jaar en welzijnsbeleid 6-10 

jaar.   

• Gastvrijheidsconcept sluit aan op behoeften 

in de wijk. 

• Een goed imago bij de gemeente, op alle 

bestuurlijke niveaus. 

• Gemeente staat open voor verdere 

ontwikkeling van HKON. 

• Een krachtig netwerk dat de functie van 

HKON voor de wijk versterkt. 

• Opening en introductie van 

gastvrijheidsconcept (PR) 

• De demografische samenstelling van de wijk 

vraagt om actieve uitvoering van het 

gemeentelijk welzijnsbeleid.   

 

 

• Financiële afhankelijkheid van de gemeente. 

• Afhankelijkheid van het aanbod van de 

welzijnsaanbieder. 

• Afhankelijkheid van externe financiers en 

partijen voor de ontwikkeling van een 

laagdrempeliger Huis van de Wijk. 

 

 

 

4. Doelgroepen 

 

De focus van HKON ligt op de drie prioritaire doelgroepen die in het beleidsdocument welzijn ‘Heel de 

Stad’ worden benoemd. HKON voegt daar een vierde categorie bezoekers aan toe als doelgroep. 

 

1. Generaties zonder achterstanden 

➢ Een aanbod voor de jeugd creëren, met name voor jongeren (12+). Jongeren betrekken bij 

het creëren van een plek en bij de programmering is een voorwaarde om deze groep mee te 

krijgen. HKON stelt ruimten ter beschikking om dit te realiseren. 

 

2. Langer thuiswonende ouderen 

➢ Voor ouderen is HKON de plek voor ontmoeting, kleinschalige activiteiten, cursussen voor 

weerbaarheid en talentontwikkeling. Het is een uitdaging om oud en jong met elkaar in contact 
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te brengen in HKON. De geplande herinrichting van de beschikbare grote ruimte zal hieraan 

een belangrijke bijdrage leveren. 

 

3. Kwetsbare Rotterdammers 

➢ Voor kwetsbare wijkbewoners zijn twee pijlers benoemd: preventie en meedoen. Voor beide is 

samenwerking met verschillende wijkpartners nodig voor een gericht aanbod en 

ondersteuning. HKON neemt actief deel aan wijknetwerken en zal samenwerkingen voor deze 

groep wijkbewoners voortzetten. 

 

4. Nieuwe doelgroepen 

 In de wijk vinden verschuivingen plaats qua samenstelling en leeftijdsopbouw van de 

 bewoners. HKON zet in op het vergroten van de diversiteit van bezoekers. Andere 

 doelgroepen, zoals sociaal ondernemers, jonge starters en gezinnen, ziet HKON ook als 

 potentiële gebruikers van het Huis van de Wijk in de toekomst.  

                                                                                                                                                                                    

 

5. Doelstellingen 

 

De programmering van HKON voorziet in de voor de doelgroepen belangrijke functies Ontmoeting, 

Talentontwikkeling en Participatie. De doelstellingen van HKON zijn onder te verdelen in 

doelstellingen voor de korte termijn en doelstellingen voor de langere termijn. 

 

5.1 Doelstellingen op korte termijn (2022) 

 

De samenwerking met een nieuwe welzijnsaanbieder start in 2022 vanuit een andere situatie dan bij 

de aanvang van het Meerjarenplan 2018 – 2021. De gemeentelijke richtlijnen die voortkwamen uit de 

pandemie hebben het functioneren van HKON in 2020 en 2021 sterk beïnvloed. De situatie zal in 

januari 2022 naar verwachting nog niet zijn genormaliseerd. Het terugkeren naar het niveau van 

functioneren zoals in 2019 zal niet van de ene op de andere dag mogelijk zijn. 

 

Samenwerking met nieuwe welzijnspartijen komt daardoor in een ander daglicht te staan. Het zal 

zowel van HKON als van de welzijnspartners meer vragen om gezamenlijk snel een optimaal resultaat 

te behalen. Ook het functioneren van de vrijwilligersgroep zal niet direct als vanouds zijn. 

 

Per januari 2022 is bekend welke welzijnsaanbieders in de volgende periode (startdatum 1 april 2022) 

uitvoerder zijn van het gemeentelijk welzijnsbeleid in stadsdeel Rotterdam-Noord. De samenwerking 

kan pas in het tweede kwartaal officieel worden gestart. Mede hierdoor wordt 2022 een relatief kort 

jaar om de doelstellingen te behalen die te maken hebben met activiteiten voor de doelgroepen. De 

doelstellingen voor 2022 worden in hoofdstuk 10 benoemd en uitgewerkt in concrete actiepunten voor 

dat jaar. 

 

5.2 Doelstellingen op lange termijn (2023 tot en met 2027) 

 

HKON stelt zichzelf ten doel om de dienstverlening ieder jaar verder te optimaliseren. HKON wil als 

Huis van de Wijk voor veel meer wijkbewoners een functie gaan vervullen. Niet alleen voor bepaalde 

doelgroepen en wijkbewoners die er al komen voor hun activiteit of een hulpvraag, maar ook voor 

wijkbewoners die afleiding zoeken, die samen met anderen willen eten of kortstondig een werkplek 

nodig hebben. Hiervoor is een aangename verblijfsomgeving noodzakelijk. HKON wil tegen 2027 

gekend zijn als een centrale plek waar de wijk samenkomt. 

 

Een vernieuwd gastvrijheidsconcept moet dit mogelijk maken. In de komende jaren wordt dit zowel 

fysiek als inhoudelijk gerealiseerd op basis van het centrale thema Verbinding. Een meer uitnodigend 
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gebouw en een programmering, waar dit concept onderdeel van is, zal naar verwachting ook nieuwe 

doelgroepen aantrekken. Het hernieuwde gastvrijheidsconcept versterkt de sociale cohesie in de wijk 

en draagt bij aan meer zelfredzaamheid van veel wijkbewoners. 

 

Voor de periode tot 2027 heeft HKON de volgende doelstellingen bepaald: 

 

1. HKON heeft een programma- en activiteitenaanbod dat gericht is op zowel de drie 

doelgroepen van het gemeentelijk welzijnsbeleid als op een breder publiek. Het aanbod is 

afgestemd op behoeften die leven in de wijk.  

 

2. De bezoekers van HKON zijn een diverse groep wijkbewoners. Er zijn bezoekers met een 

hulpvraag of om iets te leren, maar er is ook een grote groep die voor een beleving komt of 

om iets te delen. Het aantal bezoekers en de gebruiksfrequentie van de ruimten zijn 

toegenomen ten opzichte van 2019 en 2022.  

 

3. Het gebouw is na de hoofdingang fysiek aangepast. Het oogt opener en daardoor gastvrijer. 

Meer overzichtelijkheid en een direct zicht op een grote verblijfsruimte heeft er toe geleid dat 

een bredere groep wijkbewoners zich aangetrokken voelt tot HKON. 

 

4. Er is een nieuwe collectieve voorziening gerealiseerd: een grote openbare ruimte die is 

ingericht als verblijfsplek. Deze functioneert vooral als ontmoetingsplek, maar er vinden ook 

grotere activiteiten plaats. Het gastvrijheidsconcept is hier tot uitvoering gebracht in de vorm 

van een prettige sfeer en horeca-ondersteuning. Bij de uitvoering zijn zowel professionele 

medewerkers als vrijwilligers, en organisaties of sociaal ondernemers uit de wijk betrokken. 

De nadruk ligt op gezonde voeding. 

 

5. Vaste gebruikers en huurders werken met elkaar samen waar overlap in activiteiten of 

doelgroepen dit ten goede komt. HKON speelt een rol in facilitering van het onderlinge 

contact. 

 

6. HKON geniet bekendheid in de wijk en heeft een positief imago bij alle doelgroepen. Het 

actuele programma-aanbod is via verschillende media gemakkelijk te vinden. Doelgroepen 

worden ook gericht benaderd. In het gebouw wordt meteen duidelijk waar wat te vinden is.  

 

7. HKON houdt voeling met de wijk via een actieve deelname aan wijknetwerken, maar ook door 

in gesprek te gaan met wijkbewoners en hen naar ervaringen of suggesties te vragen. Het 

programma-aanbod wordt hier mede op afgestemd. 

 

8. Er zijn voldoende vrijwilligers die de dagelijkse leiding ondersteunen bij de uitvoering van hun 

werk. Zij voelen zich betrokken bij wat ze doen. Hun bijdrage aan HKON wordt door hen als 

zinvol ervaren en er is aandacht voor een groeitraject dat hen verder brengt. Er zijn ook 

vrijwilligers die zich bij HKON aansluiten, omdat zij deskundigheid kunnen en willen delen.  

 

 

6. Strategie en uitvoering 
 

De opdracht van de subsidiegever aan HKON als Huis van de Wijk is om enerzijds te focussen op 

doelgroepen en anderzijds te werken aan variatie. De doelgroepen wordt participatie, 

talentontwikkeling en ontmoeting geboden met uiteenlopende activiteiten. Naast de genoemde 

doelgroepen moet er ook aandacht zijn voor collectieve voorzieningen en ondersteuning van 

vrijwilligers en mantelzorgers. Variatie komt tegemoet aan de behoeften van andere groepen 

wijkbewoners en samenwerking met lokale initiatieven. 
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Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Klooster zet de grote lijnen uit voor een beleid dat 

hieraan tegemoet komt en legt verantwoording af over de exploitatie van het gebouw aan de 

subsidiegever. De zakelijk leider is, ondersteund door een sociaal beheerder, verantwoordelijk voor de 

invulling en uitvoering van deze opdracht.  

 

Als subsidieverstrekker stelt de gemeente een aantal (bijkomende) voorwaarden die in acht genomen 

moeten worden om de doelstellingen te realiseren: 

 

6.1. Samenwerking met de welzijnsaanbieder 

 

Zowel HKON als de welzijnsaanbieder die actief is in het Huis van de Wijk hebben de opdracht 

onderlinge samenwerking aan te gaan en deze te onderhouden. HKON faciliteert hierbij het 

programma dat door welzijnspartijen, sociaal-maatschappelijke organisaties en bewonersactiviteiten 

wordt aangeboden. Hiervoor regelt HKON de beschikbaarheid van de ruimten, praktische 

ondersteuning en de mogelijke inzet van vrijwilligers. 

 

Om tot het beste resultaat te komen moeten HKON en de welzijnsaanbieder actief investeren in 

verbinding met elkaar: door naar elkaar te luisteren, informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren.  

 

6.2 Programmering 

 

De programmering moet minimaal voorzien in: 

 

• Een ruimte voor bewonersinitiatieven en algemene ondersteuning hiervan 

• Ontmoeting, dagbesteding, inloop, taal- en andere cursussen voor bewoners 

• Een knooppunt voor vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, zoals spreekuur, 

informatieverstrekking, werving, matching, scholing en training) 

• Vrijwilligersplekken voor burgers met een uitkering 

• Collectieve voorzieningen, zoals klussendienst, formulierenbrigade en maaltijdvoorziening 

• Preventieve activiteiten gericht op bewegen, gezonde leefstijl, gezond eten en 

talentontwikkeling voor jong en oud. 

 

6.3 Communicatie 

 

Goede communicatie is van groot belang voor HKON. Dit vraagt om regelmaat en discipline in de 

informatievoorziening. Heldere interne en externe communicatie leidt tot een open en positieve 

beeldvorming bij wijkbewoners, partners en financiers. De kwaliteit van het aanbod en de prestaties 

van HKON als Huis van de Wijk in Het Oude Noorden vormen de basis. 

 

Zowel online via een website als in het gebouw van HKON moet voor wijkbewoners, huurders en 

andere belangstellenden de volgende informatie overzichtelijk worden gepresenteerd: 

 

• Locatie 

• Fysieke toegankelijkheid 

• Programmering, inclusief de doelgroep(en) 

• Wijkpartners waarmee wordt samengewerkt 

• Openingstijden 
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6.4 Gezondheid 

 

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie dat overal waar Rotterdammers leren, werken, 

recreëren of verblijven een gezonde voedselkeuze beschikbaar is, zodat zij gezonde keuzes kunnen 

maken en uiteindelijk vitaler door het leven kunnen gaan. 

 

HKON streeft ernaar dat het aanbod van dranken en eten in het Huis van de Wijk zodanig is dat een 

gezonde en duurzame keuze voor bezoekers, gebruikers, medewerkers en vrijwilligers van HKON 

vanzelfsprekend is. 

 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de exploitatie van het gastvrijheidsconcept is de inrichting van 

een gezonde eetomgeving dan ook een belangrijk uitgangspunt. Samen met de partijen die bij de 

exploitatie betrokken zijn neemt HKON de Richtlijn Eetomgeving en de Checklist Richtlijn 

Eetomgevingen van het landelijk Voedingscentrum als uitgangspunten. 

 

6.5 Fysieke eisen 

 

Voor Huizen van de Wijk gelden de volgende vereisten met betrekking tot het pand, roerende zaken 

en veiligheid: 

 

• Inventarislijst van uit de subsidie aangeschafte roerende zaken (eigendom gemeente) 

• Fysieke aanpassingen in overleg met de gemeente en doelgroep 

• Streven naar verduurzamingsmaatregelen in samenspraak met gemeente 

• Voldoen aan relevante wet- en regelgeving 

• Afsluiten huurovereenkomst gekoppeld aan de duur van de subsidieperiode 

 

 

7. Organisatie en bestuur 

  

De exploitatie van een Huis van de Wijk in zelfbeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de 

wijkbewoners. Voor het beheer en de exploitatie van HKON is in 2011 de Stichting Vrienden van het 

Klooster opgericht. 

 

7.1 Bestuur 

 

Het bestuur van de stichting draagt de operationele en financiële eindverantwoordelijkheid voor de 

exploitatie van het gebouw. Dit bestuur bestaat momenteel uit zeven bestuursleden. Zij brengen 

uiteenlopende disciplines in: bestuurlijk, juridisch, zakelijk, financieel, personeel & organisatie en 

wijkgericht. De leden worden benoemd voor onbepaalde tijd.  

 

Het bestuur van HKON bestaat per 1 september 2021 uit: 

 

• Ahmed Harika    - Voorzitter 

• Annet Brouwer - Reith   - Secretaris 

• Aycan Kaya    - Penningmeester 

• Bas Andriessen    - Bestuurslid 

• Kirsten van Geijn - van der Stelt - Bestuurslid 
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• Radboud Godron   - Bestuurslid 

• Mireille Jacques   - Bestuurslid 

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen met de zakelijk leider, waarbij de voortgang van de 

werkzaamheden van Het Klooster Oude Noorden wordt besproken. Het bestuur functioneert 

onafhankelijk en voelt zich betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden door de dagelijkse 

leiding en de vrijwilligers binnen de organisatie. 

 

Het bestuur voert haar taken uit in overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen. De bestuursleden ontvangen voor de (voorbereiding en opvolging van) 

bestuursvergaderingen een bescheiden bedrag als vacatiegeld, en geen verdere beloning of 

onkostenvergoeding.  

 

7.2 Dagelijkse leiding 

 

HKON is een kleine professionele organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van twee betaalde 

medewerkers (1,6 fte): een zakelijk leider, ondersteund door een sociaal beheerder. Beide 

medewerkers zorgen gezamenlijk voor een optimale uitvoering van de doelstellingen van HKON en de 

daarop gebaseerde actieplannen. 

 

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van het pand. Daarnaast 

draagt de zakelijk leider zorg voor het financieel beheer, de overige administratie en zorgt hij er voor 

dat de bezetting van het pand beantwoordt aan de doelstellingen. De zakelijk leider werkt samen met 

welzijnsaanbieders en onderhoudt het wijknetwerk. 

 

De sociaal beheerder neemt het dagelijks gebouwbeheer en de inzet en aansturing van de 

vrijwilligersgroep voor zijn rekening. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor leveranciers en gebruikers 

van het pand. 

 

7.3 Vrijwilligers 

 

De zakelijk leider en sociaal beheerder worden bijgestaan door ruim dertig vrijwilligers die binnen de 

kaders van wet- en regelgeving uitvoerende taken verrichten. Waar mogelijk en nodig biedt de 

dagelijkse leiding begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van deze taken. De vrijwilligers 

kunnen op diverse plaatsen binnen de organisatie actief zijn en worden uitgedaagd om problemen 

samen op te lossen.  

 

HKON ziet de bijdrage van vrijwilligers aan haar organisatie als waardevol en onmisbaar om haar 

missie te kunnen realiseren. HKON ziet vrijwillige inzet ook als middel voor wijkbewoners om zich 

verder te ontwikkelen. Het kan het begin zijn van meer participatie in de samenleving als geheel of 

een opstap naar betaalde arbeid. 

 

 

8. Financiën 
 

De gemeente Rotterdam is opdracht- en subsidiegever van de Stichting Vrienden van het Klooster en 

tevens verhuurder van het pand. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie. Zij verantwoordt 

haar uitgaven in het kader van de subsidie en voldoet daarnaast aan haar verplichtingen als huurder.  

 

Met de subsidie van de gemeente kan HKON welzijnsorganisaties, culturele organisaties, educatieve 

instellingen en bewonersactiviteiten onderdak bieden en faciliteren. Om de stabiliteit en continuïteit 
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van HKON als Huis van de Wijk in zelfbeheer te waarborgen, heeft de gemeente Rotterdam de 

intentie uitgesproken om HKON minimaal de komende zes jaar te blijven subsidiëren, met een 

waarschijnlijke verlenging van twee keer twee jaar. De huurovereenkomst zal in 2022 met tien jaar 

worden verlengd. 

 

Naast inkomsten uit subsidie ontvangt HKON baten uit verhuur en, beperkt, uit fondsenwerving. Deze 

laatste inkomstenbron is niet structureel, omdat alleen eenmalige ‘projecten’ zich laten sponsoren. De 

inkomsten uit verkoop aan de bar zijn niet van substantiële aard. 

 

De afspraken die HKON met huurders van ruimten maakt, zijn onderling consistent, helder uit te 

leggen en eenvoudig te koppelen aan criteria in de subsidievoorwaarden van de gemeente en de 

hierin genoemde vereisten voor de verslaglegging. 

 

Met betrekking tot de inkomsten uit verhuur onderscheidt HKON twee categorieën:  

 

1. Inkomsten uit ‘structureel/vaste verhuur’ 

Het gaat hier om verhuur tegen een marktconform bedrag per vierkante meter, voor een langere, 

aaneengesloten periode. De huurder beschikt over een vaste ruimte met inventaris en een eigen 

sleutel.  

 

2. Inkomsten uit ‘incidenteel/losse verhuur’ 

HKON maakt schriftelijke afspraken over huur voor een beperkte tijd. De huurder krijgt de 

beschikking over een ruimte, inclusief de inventaris, maar heeft geen sleutel. De huur bestaat uit 

een marktconform of maatschappelijk tarief per tijdseenheid. 

 

De lasten van HKON bestaan voor een groot deel uit personeels- en huurkosten. Onderhoud, 

schoonmaak en energie zijn ook flinke kostenposten. 

 

 

9. Evaluatie 
 

Toetsing en bijsturing van het beleidsplan is een continu proces. Elk jaar worden de korte 

termijndoelstellingen geëvalueerd. Zijn de gestelde doelen gehaald, zijn de lange termijndoelstellingen 

nog steeds actueel. 

 

Ter ondersteuning houdt HKON een registratie bij van: 

 

• Activiteiten/doelgroepen die gebruik maken van een ruimte. Uitgesplitst worden de ruimten en 

de doelgroepen Jongeren, Ouderen, Kwetsbaren en Overige wijkbewoners. 

• De functie waarvoor een ruimte wordt gebruikt. Hierbij worden de functies Participatie, 

Talentontwikkeling en Ontmoeting onderscheiden. 

• Activiteiten die worden aangebracht door/via een welzijnspartij, een bewonersinitiatief of 

gecontracteerd zijn via het netwerk van HKON. 

• Afspraken om niet of huur tegen maatschappelijk dan wel marktconform tarief. 

• Het bezettingspercentage per ruimte. 

• Het aantal bezoekers per activiteit. 
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HKON gaat steekproefsgewijs evaluatieformulieren inzetten en opmerkingen en suggesties van 

bezoekers noteren. 

10. Jaarplan 2022 

 

In dit jaarplan worden de korte termijndoelstellingen van HKON (zie Ho. 5.1) uitgewerkt in negen 

concrete actiepunten. 

 

1. Verlengen van het huurcontract met de gemeente uiterlijk medio 2022. 

 

Hierbij gelden twee aandachtspunten: 

• Vastleggen afspraken met betrekking tot verbouwing ter realisatie van het 

gastvrijheidsconcept.  

• Bepalen eigendom van binnenplaats West. 

 

2. Opstarten en vormgeven van de samenwerking met de nieuwe welzijnsaanbieders bij HKON. 

 

• Maken van duidelijke afspraken  

• Instellen van een periodiek overleg  

• Afstemmen van de vraag naar faciliteiten (in brede zin) op het aanbod van HKON  

 

3. Optimaliseren van de kerntaken. 

 

Focus op de vier genoemde doelgroepen. De functies ontmoeting, participatie en talentontwikkeling 

zijn daarbij leidend. Er wordt rekening gehouden met de minimale programmeringseisen. 

 

• Verplaatsen inloopspreekuur naar een meer zichtbare plek in het pand 

• Bezetting van de ruimten en het aantal bezoekers naar het niveau van 2019, mits de 

richtlijnen van de gemeente in relatie tot Covid-19 dit mogelijk maken. 

• Bijhouden van prestatie-indicatoren 

• Faciliteren van activiteiten voor de vier doelgroepen 

• Voortzetten van de goede samenwerking met wijkpartijen 

 

4. Inzicht krijgen in het oordeel van bezoekers en gebruikers van het Huis van de Wijk en haar 

rol en functie in de wijk. 

 

• Steekproefsgewijs kwantitatieve evaluatie van ervaringen en behoeften van gebruikers  

• Kwalitatieve evaluatie van ervaringen en behoeften van gebruikers 

• Nagaan wat de behoefte is aan extra HKON-budget voor bewonersactiviteiten naast externe 

financieringsmogelijkheden. 

 

5. Afronden voorbereiding en opstarten realisatie van een nieuwe collectieve voorziening. Het 

HKON-document ‘Gastvrijheid voor wijkverbinding’ vormt hiervoor de basis. 

    

• Het afronden van de afspraken met gemeente. 

• Het afronden van het voorbereidingsproces van de verbouwing (uitvoering door de gemeente)   

• Het uitwerken van het kader en de randvoorwaarden voor het programma, de organisatie en 

de exploitatie voor de voorziening  

• Fondsenwerving  

 

6. Verder versterken van interactie en samenwerking tussen huurders onderling en tussen 

huurders en andere aanbieders van activiteiten. 
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• Het wederom opstarten en continueren van het huurdersontbijt 

 

7. Verbeteren en vergroten van de bekendheid met en de herkenbaarheid van HKON als Huis 

van de Wijk in Het Oude Noorden. Verbeteren en intensiveren van de communicatie over het 

aanbod van activiteiten.  

 

• Het ontwikkelen van algemene PR, met speciale aandacht voor beeldvorming 

• Het ontwikkelen van gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen 

• Het verder ontwikkelen van de website 

• Het plaatsen van een digitaal bord bij de entree voor wisselende informatie over het 

programma-aanbod en lopende of toekomstige activiteiten 

• Het actiever gebruik maken van sociale media 

• Bredere verspreiding van informatie over het aanbod van activiteiten 

 

8. Vergroten aanwas vrijwilligers en het versterken van de diversiteit binnen deze groep. 

 

• Het behouden van de huidige groep vrijwilligers 

• Het indien nodig werven van nieuwe vrijwilligers 

• Het werven van vrijwilligers die op basis van kennis of kunde de dagelijkse leiding desgewenst 

kunnen ondersteunen 

• Het gericht zoeken naar vrijwilligers op basis van de behoeften in de organisatie 

 

9. Verder verduurzamen van het pand in nauwe samenwerking met de gemeente. 

 

• Het verbeteren van de isolatie van de kloostergang. 

 

 

 

 

 

 

Namens Het Klooster Oude Noorden, 

 

 

 

 

________________________________ 

Ahmed Harika 

Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Klooster 

 


