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Een krant over

Ondernemend zijn in Rotterdam
Daar is ie dan: de vijfde editie van De Nieuwe Rotterdammert! De krant waaraan wij samen heel hard en enthousiast hebben gewerkt tijdens de workshop
Journalistiek van SamenDoorSamen. ‘Wij’ zijn statushouders uit Syrië, Eritrea en Jemen. In Rotterdam zijn wij begonnen aan een nieuw leven en dat is soms een
hele onderneming. In deze krant stellen we veel vragen over Ondernemend zijn in Rotterdam. We willen daar alles over weten om in onze nieuwe stad van alles te
ondernemen als Nieuwe Rotterdammers.

Groetjes van de redactie van De Nieuwe Rotterdammert

Maar goede vragen stellen en interviewen? Hoe pak je dat
aan? Dat gingen we eerst oefenen in de les. We dachten na
over wat we wilden weten, maakten een lijstje met vragen
en waren zo nieuwsgierig mogelijk. Met de antwoorden
maakten we korte verhaaltjes om elkaar voor te stellen.
Daarna gingen we als snel de straat op en niet de minste...
In de Witte de Withstraat interviewden we Rotterdammers
over de vraag: Ondernemend zijn in Rotterdam, hoe
doe je dat eigenlijk? We kwamen erachter dat heel veel
Rotterdammers heel ondernemend zijn. Zo ondernemend
dat ze lang niet allemaal tijd hadden voor een interview.
Maar gelukkig waren ook nog wel wat Rotterdammers die
net een gaatje in hun agenda hadden om antwoord te geven
op onze vragen.

Kijkje in de...keuken

En kennen jullie het Ondernemersplein al? Dat bevindt zich
in dat grote, kolossale gebouw aan de Blaak. Daar huist de
Kamer van Koophandel. We waren ontzettende nieuwsgierig
wat daar allemaal binnen de muren gebeurt. Als je gaat
koken, ga je eerst naar de markt. Maar als je een onderneming
wil beginnen, dan kun je daar alle ingrediënten voor een goed
ondernemersplan bij elkaar winkelen. We namen er een kijkje
in de...keuken!?
Wie ondernemend wil zijn moet ook goed voor de dag
komen. Want een goede eerste indruk maken is echt heel
belangrijk, vertelden ze ons bij Dress for succes. Maar ook als
je een sollicitatiegesprek in de agenda hebt staan voor stage
of werk is mooie verzorgde kleding onmisbaar. Wij gingen

op bezoek bij deze prachtige Rotterdamse onderneming en
kregen tips over de juiste look.

Syrische snoepjes

Investeren in jezelf. Dat klinkt voor ons ook als heel
ondernemend zijn. Het kan bij de Werkshop en hun project
MDT op Zuid. Jongeren doen er community work voor
Rotterdam Zuid in ruil voor opleidingsbudget om in zichzelf te
investeren en een coach om hun doel of droom te realiseren.
Hoe kan dat je helpen om ondernemend te zijn?
Sommigen van ons dromen ervan om zaken te gaan
doen. Misschien wel in een eigen winkel met Syrische
snoepjes en zoete lekkernijen. Maar hoe begin je zo’n
eigen onderneming in een nieuw land waar je net blij bent
dat je de taal hebt geleerd? Om Nieuwe Rotterdammers
daar bij te helpen startte SamenDoorSamen een pilot
Ondernemerschapstraject.

Op het podium

In onze vrije tijd waren we ook ondernemend. We gingen
op bezoek bij Maja Becanovic van FondsDBL. Zij vluchtte in
de jaren ‘90 voor de oorlog in Joegoslavië. Wat ondernam
zij om net zo mee te kunnen doen als de Nederlanders?
Als journalisten waren we verder van de partij op het
Winterfeest van SamenDoorSamen en bij het 15-jarig
bestaan van Hoedje van Papier, waar we de nieuwe naam en
de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Eendrachtsweg
vierden. We interviewden aanwezigen, ook op het podium
met publiek, maakten foto’s en proefden heerlijke Syrische,
Eritrese en Iraanse gerechten en natuurlijk heel veel sfeer.

SamenDoorSamen
is altijd hard op zoek
naar vrijwilligers!
Zo zijn wij op zoek naar maatjes, die wekelijks met een
statushouder afspreken en hen thuis laten voelen in
Rotterdam.
Verder is er ook veel vraag naar taalcoaching, je
gaat dan voor de duur van drie maanden samen met
een statushouder oefenen met de Nederlandse taal.
Geïnteresseerd?
Kijk dan op onze website: www.samendoorsamen.nl
mail naar: info@samendoorsamen.nl
of bel naar 010-4222506.

Je bent meer dan welkom,
we hopen je snel te zien!
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De redactie
stelt zich voor

Voordat we andere Rotterdammers gingen interviewen, oefenden we
tijdens de eerste les eerst met elkaar in de klas. Zo leerden we elkaar
ook meteen nog wat beter kennen. Voordat je gaat interviewen, verzin
je eerst goede vragen. En daarna vragen stellen, goed luisteren en
heel nieuwsgierig zijn! Van de antwoorden maakten we deze stukjes.
Aangenaam kennis te maken!

Dit is Saleh. Hij is 25 jaar. Hij komt uit Jemen en heeft als verkoper
in een kledingwinkel gewerkt. Ook heeft hij in een telefoonwinkel
gewerkt waar hij mobieltjes repareerde. Zijn hobby’s zijn klimmen,
voetballen en reizen. Hij heeft Civiele Techniek gestudeerd en hij zou
graag met zijn studie door willen gaan. Hij kwam naar Nederland om
er te wonen, want de mensen zijn aardig en omdat er justice is.

Haar naam is Sila. Zij komt uit Eritrea. Zij is 28 jaar. Zij is getrouwd
en heeft geen kinderen. Ze is klaar met haar inburgering. Ze woont
bijna vier jaar in Nederland. Haar droom voor de toekomst is
werken in de zorg. In het weekend doet zij vrijwilligerswerk in de
zorg. Ze woont dichtbij Zuidplein.

Haar naam is Rasha. Zij is 31 jaar. Zij komt uit Syrië. Zij woont
in Rotterdam Zuid. Zij spreekt goed Nederlands. Zij heeft Turkse
literatuur gestudeerd, want zij houdt van literatuur. Ze werkt nu als
vrijwilliger bij ‘Calder werkt’. Haar hobby’s zijn koken en sporten.

Zijn naam is Salem. Hij is 20 jaar. Hij komt uit Jemen, maar woont
nu in Rotterdam. Hij heeft nu één jaar in Nederland gewoond. Hij
ging naar de middelbare school. Hij wil International Business
studeren en zakenman worden. Want dat is een goede manier om
geld te verdienen, zegt hij. Hij spreekt vier talen: Arabisch, Engels,
Russisch en Nederlands. Zijn hobby’s zijn voetballen, talen en
bodybuilden.

Aan deze krant werkten verder mee: Alexander, Biniam, Mohammed, Ramin, Hadeel, Reem, Merhawit, Dahab, Mirheteab en Tabe (redactie);
Bart van Zessen (workshopdocent) en Zo Alfeqar Mohammad (grafisch ontwerp) www.zconcept.nl .

Ondernemend zijn in Rotterdam,

hoe doe je dat?

Ondernemend zijn in Rotterdam, dat is het thema van onze krant. Het is het
onderwerp waar wij in deze krant veel over willen schrijven. Maar hoe kun je
ondernemend zijn? Met die vraag zochten wij Rotterdammers op in de Witte
de Withstraat, waar altijd wel wat te ondernemen is, zo bleek al snel. ‘Sorry
ik heb een afspraak bij de kapper’, hoorden we. Of: ‘Kunnen jullie straks
terugkomen als ik mijn zaak heb geopend?’. Gelukkig hadden Erdal, Nick,
Angela en Leonoor wel even een paar minuten om een interview met ons te
ondernemen.

Interviews in de meest ondernemende straat van Rotterdam!
Leonoor loopt snel voorbij, maar als we haar aanspreken heeft ze

toch wel even tijd. “Ik woon hier om de hoek. Wat ik onderneem? Voor
werk of vandaag? In het dagelijks leven werk ik in Rotterdam bij een
bureau dat onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Ik ben
consultant in duurzaamheid. Dat onderneem ik. In Rotterdam is het
belangrijk dat je proactief, ondernemend bent: kijken wat je kan doen,
wat er mogelijk is en zo nadenken. Dat is hier, heb ik het idee, wel de
mentaliteit: laten we met elkaar wat gaan doen.”

Leonoor

“Hoe je ondernemend kan zijn? Ik kijk of er kansen zijn om iets een
stukje mooier te maken, onderzoek die kansen en dan onderneem ik
actie. Dat is de instelling. Ik kijk, wat vind ik leuk aan deze stad en hoe
kan ik het mooier, groener, socialer maken. Ik werk nu in opdracht
van de gemeente om te onderzoeken wat de burgers zelf voor ideeën
hebben over hoe ze dat kunnen doen. Als ik daar een rol in mag spelen
dan doe ik dat graag.”

Erdal

Erdal heeft even pauze en geniet buiten voor de deur van zijn
shoarmazaak van een kopje koffie. Hij wil best antwoord geven op
onze vragen. “Ik ben Turks en werk hier al 33 jaar, in Rotterdam.
Ik werk hier met mijn broers. Ik ben shoarmaboer, ik doe hier alles
zelf. Mijn neefjes werken ook hier. Ik ben de eigenaar. Dit is mijn
onderneming. Ik werk overdag en mijn neefjes werken hier in de
avond.” We vragen: wat onderneemt u verder in Rotterdam? “Alleen
werken”, zegt Erdal. “En soms naar het café voor een paar biertjes,
hier in deze buurt.”

Angela gaat vandaag winkelen met haar dochter en moeder. Drie

Nick

De redactie samen met Nick

Nick staat voor een restaurant een sigaretje te roken en wil wel even meewerken aan het interview. “Ik

woon in Rotterdam, maar ik ben hier niet geboren. Ik kom uit Duiven. Nu woon ik al acht jaar in Rotterdam.
Ik ben verliefd geworden op deze stad en nooit meer weggegaan. Ik maak kunst, maar dat is meer voor
mezelf. Momenteel heb ik geen werk en heb ik een uitkering. “Ondernemend zijn betekent voor mij een
eigen zaak starten, of een eigen product willen verkopen. Ik kom zelf uit de horeca. Hoe je dat doet? Lef
hebben, het gewoon doen, het oppakken en proberen, vallen en opstaan. Of ik op de foto wil? Ja hoor, moet
ik nog poseren?”

generaties Kaapverdiaanse Rotterdammers samen op stap. “Ik ben 49
jaar en een Kaapverdiaanse mevrouw. Ik woon al 44 jaar in Nederland
en vandaag gaan we wat dingen kopen die mijn moeder nodig heeft,
samen met mijn dochter. We maken er een gezellige dag van. Ik woon
in Rotterdam. Ik ben geen onderneemster, maar een werkneemster, ik
werk bij de gemeente.”
“Of ik ondernemend ben? In de zin van dat ik dingen onderneem en
participeer? Ja. Ik werk, doe mee aan activiteiten. Ik ga bijvoorbeeld naar
de film, een optreden, theater, of naar de stad, ergens wat eten. Ik ga af
en toe naar de kerk en bezoek familie en vrienden. Hoe jij ondernemend
kan zijn? Goede vraag: kijken waar je zelf van houdt, dus dingen
ondernemen die je leuk vindt, bij groepen die je leuk vindt. En je kan
ondernemend zijn door te werken, je moet werken om te leven. Op de
foto? Nee sorry, dat willen we niet.”
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Je kan in Rotterdam heel veel
dingen doen

Neem een
Rotterdampas!

Hallo, wat is jouw naam?
“Ik heet Naomi Hoogvliet.”

Bent u ondernemend?

“Ehm ja ik denk het wel. Ik doe op zich wel veel
dingen.”

Wat onderneem je allemaal?

“Ik volg een opleiding, daar loop ik nu stage voor een
half jaar. Vrijdag ga ik naar school en in het weekend
werk ik in de thuiszorg. En ik spreek ook wel veel met
vriendinnen af. Dan gaan we winkelen of naar de
bioscoop of gewoon wat eten of wat drinken. Dus ik
doe op zich wel veel in de week. Maar ik vind het ook
wel lekker om niks te doen. Gewoon lekker relax.”

Wat betekent Ondernemend zijn in Rotterdam
voor jou?

“Goede vraag! Je hebt heel veel te doen in Rotterdam.
Het is overal wel heel druk. Ik vind het wel belangrijk
om veel dingen te doen. En je hebt hier ook de
mogelijkheid om veel dingen te doen. Maar wat het
voor mij betekent? Ik vind het wel belangrijk, denk
ik. En je kan veel mensen leren kennen in Rotterdam.
Ja, het betekent wel veel voor mij. Ik vind het wel
belangrijk.”

Hoe kan ik Ondernemend zijn in Rotterdam?

“Laatst hadden wij het over dat appje waarmee je je
kan inschrijven voor activiteiten. Dan kun je zelf kijken
wat je leuk vindt en inschrijven waar je interesses
liggen en dan kun je er zelf naar toe wanneer je wil en
kan. Dus ik denk dat dat wel helpt om ondernemend
te worden. En ook fijn is met Nederlanders in contact
komen, maar dat is wel heel moeilijk. Maar dat appje,
dat is wel wat voor jou.” Door Sila

Naomi

Zoek iets wat je
leuk vindt!
Wie ben jij?

“Ik ben Eline ik ben 30 jaar en woon in Rotterdam.”

Wat doe jij?

“Ik werk bij Coolblue, een website waar je elektronica
kunt bestellen.”

Ben jij ondernemend?

“Ik ben een beetje ondernemend, denk ik wel. Ik ben
altijd druk bezig, ik zit nooit thuis. En ik ga ook graag
op reis, op vakantie. Ik sport een paar keer per week en
ik geef Nederlandse bijles.”

Hoe kan ik ondernemend zijn?

“Ik denk dat je iets moet vinden wat je leuk vindt, zodat
je altijd zin hebt om dat te gaan doen en ja een hobby
zoeken die daar bij aansluit.” Door Rasha
Eline

Nicole

Kun je jezelf even voorstellen?

“Ik ben Nicole Bliek, ik woon in Rotterdam, ben 62 jaar en geef
Nederlandse les aan mensen die in Nederland willen komen
wonen.”

Wat onderneemt u allemaal?

“Ik geef Nederlandse les aan vluchtelingen, expats (mensen die
voor een bedrijf willen komen werken in Nederland) en ik geef
les aan studenten en docenten van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. In mijn vrije tijd werk ik graag in de tuin. Ik vind het
heel leuk om met planten, struiken en bomen iets moois te doen.
En ik lees heel veel. En ik hou van de natuur. Ik ben graag buiten. Ik
wandel en fiets graag.”

Waarom werk je graag met studenten?

“Vroeger was ik journalist en reisde ik door heel de wereld. Maar
tien jaar geleden wilde ik iets anders. Toevallig ben ik les gaan
geven en dat vond ik heel erg leuk. Vroeger ging ik reizen door
de wereld, nu heb ik de hele wereld in de klas. Mensen uit Jemen,
Kenia, Nigeria, Syrië, Soedan, Turkije en Iran, ze komen overal
vandaan. Dat vind ik heel erg leuk.”

Wat betekent Ondernemend zijn in Rotterdam voor u?

Als je je eigenheid ontdekt kun je
ver komen
Kunt u zich voorstellen?

“Ik ben Francien, ik ben beeldend kunstenaar en
docente Nederlands voor volwassenen. Ik vind het heel
leuk om de taal over te brengen aan anderen. Ik werk
bij Albeda en ik ben ook een zelfstandig ondernemer ik
heb een bedrijf dat ‘Wowelen’ heet. Dat loopt nog niet
zo. Ik hoop dat het in de toekomst beter gaat.”

Bent u ondernemend?

“Ik ben ondernemend, maar ook ondernemer. Maar ik
timmer nog niet hard aan de weg. Ik vind het moeilijk
om mezelf te presenteren.”

Wat betekent Ondernemend zijn in Rotterdam
voor u?

“Rotterdam is een leuke stad, een hele levendige
stad. Er wordt hard gewerkt, er zijn veel verschillende
culturen en mensen. En ik ben blij om daar een
onderdeel van te zijn.”

Hoe kan ik Ondernemend zijn in Rotterdam?

“Op veel verschillende manieren. Er zijn veel kleine
bedrijfjes. Als je je eigenheid ontdekt, dan kun je hier
ver komen.” Door Salem

“Rotterdam is een hele leuke stad en ik vind het steeds leuker, juist
omdat er zoveel nationaliteiten zijn. Dat maakt de stad levendig,
gekleurd. Vroeger was Rotterdam veel witter, nu hebben we
nationaliteiten overal vandaan. Dat vind ik heel gezellig.”

Hoe kan ik ondernemend zijn in Rotterdam?

“Ik denk dat je naar een sportclub kan gaan. De bibliotheek heeft
veel activiteiten waar je naar toe kan. En ik zou een Rotterdampas
nemen en dan kun je heel goedkoop of zelfs gratis hele leuke
dingen doen.”

Wil u verder nog iets zeggen?

“Ik woon nu bijna 40 jaar in Rotterdam. Vroeger was er heel weinig
te doen. Vroeg op, vroeg naar bed en heel de dag werken. En je had
niet zo veel restaurants en niet zo veel cafés. Het was een beetje
een saaie stad. En dat is heel erg veranderd. Je kunt nu veel meer
leuke dingen doen, naar een theater, dingen zien op straat. Het is
veel leuker geworden. Het is echt een wereldstad. En er wonen heel
veel verschillende mensen. In Amsterdam zie je alleen toeristen of
witte rijke mensen, en dat is het.” Door Saleh
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Bij MDT op Zuid kun je investeren in jezelf!

Dat is ook ondernemend!
Interview met Djawad van de Werkshop
Wij werden nieuwsgierig naar de Werkshop en hun project MDT op Zuid. Het leek ons heel
ondernemend. Jongeren doen er community work voor Rotterdam Zuid. Daarvoor krijgen ze een
opleidingsbudget om in zichzelf te investeren en een coach om hun doel of droom te realiseren.
Wij interviewde projectmedewerker Djawad die ons alles vertelde over hoe deze investering werkt
en wat er allemaal ondernomen wordt.
Kun je jezelf even voorstellen?
“Ik ben Djawad, ik ben 24 jaar en ik
werk als projectmedewerker bij de
Werkshop en werkzaam voor MDT
op Zuid. Dat is een project dat gaat
om talentontwikkeling bij jongeren
tussen de 14 en 30 jaar. We
proberen hun doelen te realiseren
hier.”

Wat doen jullie bij de
Werkshop?

“Werkshop begeleidt heel veel
doelgroepen richting werk:
statushouders, ex-gedetineerden,
mensen die bij de sociale dienst
hebben gezeten. We hebben
bijvoorbeeld het project ‘Jonge
vrouwen in beweging’ waarbij
we jonge vrouwen aan een baan
proberen te helpen. En MDT
op Zuid is een project van de
Werkshop dat zij uitvoeren samen
met Hart van Zuid. Het gaat
om jongeren die in Rotterdam
Zuid wonen en iets terug willen
doen voor de community en
daarvoor worden beloond met een
persoonlijk plan om hun droom te
realiseren.”

Betalen de deelnemers om
mee te doen?

“Jongeren zijn de toekomst.
Als iemand zich jong goed
kan ontwikkelen dan heb je de
toekomst als Rotterdam zijnde ook.
Als je een beetje kan bijsturen, is
dat heel belangrijk. Dat is waar wij
voor staan.”

Kun je een voorbeeld geven
van iemand die jullie geholpen
hebben?

Wat kunnen statushouders
hier doen?

“Alles is gratis voor de deelnemers,
want er is een klein budget. En
deelnemers krijgen dus zelfs een
opleidingsbudget als ze community
work doen.”

“Ja, we hebben heel veel
voorbeelden. Bijvoorbeeld Jazz, ze
staat op al onze flyers. Zij is echt
het gezicht van ons project. Zij
wilde iets in de mode doen. Toen is
ze bij ons gekomen en hebben we
samen met haar gekeken naar wat
wij kunnen doen om haar daarbij te
helpen. We hebben Jazz aangemeld
bij een naaicursus, daar heeft
ze stage gelopen en zo heeft ze
geleerd hoe ze kleding kan maken,
terwijl zij ook iets terugdeed voor
Rotterdam Zuid. En nu is ze bezig
met haar eigen kleding uitbrengen.
En daarbij helpen wij haar ook met
promotie en video’s.”

Hoe lang kan iemand meedoen
met MDT op Zuid?

“Dat verschilt. Ik zal jullie iets leuks
vertellen. Ik werk hier sinds oktober
en heb een aparte tak opgezet
voor statushouders. Omdat ik vond
dat statushouders ook aandacht
verdienen. We doen taallessen
en verschillende activiteiten.
Sommigen doen al vanaf oktober
mee.”

Waarom heten jullie de
Werkshop?

“Omdat het begon met echt werk
zoeken voor mensen die hier
problemen mee hadden.”

Hoe ontwikkelen jullie talent?
Wat is MDT?

“Dat staat voor Maatschappelijke
Diensttijd. Stel jij hebt zoiets van: ik
wil iets bereiken en heb daar hulp
bij nodig dan kun jij je aanmelden
bij ons en dan ga ik als coach
proberen om samen met jou jouw
droom waar te maken. Daarnaast
krijg je een opleidingsbudget van
250 euro dat je in kan zetten,
bijvoorbeeld voor een taalcursus
Engels of een cursus Office,
VCA of EHBO. Dat mag je pas
gebruiken als je 36 uur iets terug
hebt gedaan voor Rotterdam Zuid.
Kennen jullie een beetje de verhalen
over Rotterdam Zuid? Het heeft
niet een hele goede naam. Veel
mensen denken dan meteen aan
criminaliteit, overlast, slechtere
wijken. En met dit project proberen
wij die naam weg te nemen doordat
jongeren iets terug kunnen doen
voor Rotterdam Zuid.”

“Wij bekijken de talentontwikkeling
echt per persoon. Als iemand
binnenkomt dan hebben we niet
meteen zoiets van: oh, die gaan
we zo en zo helpen. We gaan echt
kijken: wat is jouw kracht, wat zijn
jouw minder sterke punten die je
kan verbeteren tijdens het project?
Een voorbeeld: er kwam hier een
jongen, ook een statushouder. Die
wilde geholpen worden met een
opleiding ICT. Ik vond hem een hele
sociale jongen. Toen zijn wij gaan
zitten en vroeg ik hem: waarom
nou computers? Toen gaf hij aan
dat hij in zijn land nooit de kans
had gehad om met computers te
werken en daarom wilde hij ICT.
Toen zijn we gaan praten van: maar
jij bent zo sociaal, daar zou je wat
mee moeten doen. En toen is hij
gaan nadenken en uiteindelijk een
opleiding Social Work gaan doen.
Iets wat meer bij hem past.”

Waarom vinden jullie dit werk
belangrijk?

“Vier keer per week taallessen
volgen. Dat is van maandag tot en
met donderdag van 17.00 tot 19.00
uur, soms een half uurtje langer
omdat het zo gezellig is, dan blijven
ze langer. Dan gaan we samen
wat eten en drinken. Daarnaast
zaalvoetballen we een keer in de
twee weken met statushouders.
Een keer in de maand hebben we
Taalcafé. Dan brengen wij echte
Rotterdammers hier en dan gaan
we traditionele Hollandse hapjes
eten en Hollandse spelletjes spelen.
Echt zorgen dat statushouders
goed in contact komen met mensen
die al heel lang in Rotterdam
wonen en de stad goed kennen.
Afgelopen Kerst hebben wij heel
veel gedaan met, ik noem ze dan
mijn jongens en meisjes. We zijn
naar Feyenoord geweest, we
hebben een rondleiding gehad bij
Ahoy, zijn gaan kickboksen. En als
je dan denkt aan community work:
we zijn gaan schoonmaken bij
Brienenoord, want na Nieuwjaar
lag daar heel veel afval.”

Wat vind jij van jouw werk?

“Ik vind mijn werk heel dankbaar.
Los van dat ik dankbaar ben dat ik
dit werk kan doen. Als ik met een
statushouder ben en hij bedankt
mij, dan vind ik dat meer waard dan
hoeveel geld dan ook. Als iemand
mij bedankt voor de tijd of omdat
ik hem ergens heen heb gebracht,
omdat ie mee kan voetballen of
naar taalles, dat is voor mij zo
dankbaar en zo belangrijk ook,
want ik kan helpen, maar hij geeft
me dat goede gevoel terug. Dat
vind ik mooi aan mijn werk.”

Hoe kunnen wij meedoen?

“Door je aan te melden. Gewoon
hier binnenlopen, Rosestraat 123.
Maar je kan ook een mailtje sturen
of via Facebook, Instagram of
LinkedIn. Of via onze partners.”

Djawad

zoveel mogelijk te betrekken bij
verschillende plekken, zodat zij
over tien jaar kunnen zeggen: MDT
op Zuid heeft er voor gezorgd dat
ik verder kwam met mijn leven.
Ik probeer dingen op te zetten,
bijvoorbeeld het Taalcafé of de
tak voor statushouders. Ik heb
daar veel werk in zitten, samen
met mijn collega Johnny. Naast
werk doe ik vrijwilligerswerk bij
VluchtelingenWerk. Daar probeer
ik statushouders te helpen met
praktische zaken. Ik ben zelf ook
vluchteling geweest. Ik heb 10 jaar
lang in verschillende asielcentra
gewoond. Dit is mijn manier om
iets terug te geven aan de mensen
die ook iets voor mij en mijn ouders
hebben betekend.”

Wat betekent ‘Ondernemend
zijn in Rotterdam’?

“Het is voor mij kijken naar waar
behoefte aan is en daar op gelijk
actie ondernemen. Dus Rotterdam
Zuid heeft een naam, daar moet
wat aan gedaan worden en dan

Ben jij ondernemend?

“Ja, toen ik wist dat jullie kwamen,
ben ik daar heel goed over na gaan
denken en ik heb echt mensen
gevraagd: vind jij mij ondernemend?
Ik kon daar zelf niet echt antwoord
opgeven. Maar mensen om mij
heen stelden: eigenlijk wel. Ze zien
mij als een enthousiaste jongen
die heel veel dingen wil doen
tegelijkertijd. Ik probeer heel veel
verbindingen te leggen, in dit geval
met statushouders. Ik probeer ze

Sila en Saleh samen met Djawad

echt stappen zetten om dat
te veranderen. Dat is voor mij
ondernemend zijn in Rotterdam.”

Hoe kunnen wij ondernemend
zijn?

“De grootste tip die ik je kan geven
is uit je comfort zone stappen.
Kijk verder dan alleen school of
werk. Probeer te kijken waar vraag
naar is en probeer daar stappen
in te zetten. Heel veel jongeren
kijken alleen maar naar: ik moet
een diploma of werk hebben,
maar wat je moet is wat je zelf
bepaalt. Zo kun je naar mijn mening
ondernemend zijn.”

Wil je verder nog iets zeggen?

“Probeer als jongere verder
te denken dan wat mensen je
adviseren. Probeer verder te kijken.
Je kan je eigen onderneming
starten. Je hoeft niet meteen een
eigen bedrijf te beginnen, maar je
kan voor jezelf ondernemend zijn
en proberen uit te vinden wat dat is
en er bewust over nadenken.”
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Adios Hoedje, Hola Mano
Vijftien jaar, een nieuwe naam en een gloednieuw kantoor!
Het was driedubbel feest bij wat toen nog Hoedje van Papier was. De stichting bestaat namelijk vijftien jaar,
kreeg een nieuwe naam en vierde dat in het gloednieuwe kantoor aan de Eendrachtsweg waar ‘Stichting Mano’
dus vanaf nu huist. Journalisten van De Nieuwe Rotterdammert waren van de partij om iedereen te vragen
naar hun mening over de nieuwe naam en naar wat de aanwezigen verder nog graag kwijt wilden.

Manusje van alles

Handje helpen
Lieke Galbraith is directeur van Stichting Mano. Ze is heel blij mee met
de nieuwe naam want het is kort en makkelijk te onthouden. “Het was
mijn favoriete keuze. Wij helpen mensen een handje, wij reiken mensen
de hand, ik vind dat dat bij ons past.” Ook is zij projectcoördinator van
SamenDoorSamen. Ze geeft leiding aan een team en houdt zich bezig
met de inhoud van alle projecten en programma’s. “Het is heel leuk dat
al deze mensen bij elkaar zijn gekomen en ik wil iedereen welkom heten
om bij ons langs te komen aan de Eendrachtsweg om te komen kijken
wat wij allemaal doen.”
Patrick van de Westelaken is naast directeur één van de oprichters
van Stichting Hoedje van Papier. Hij is na vijftien jaar nog steeds
enthousiast actief binnen de organisatie, maakt strategische plannen,
doet de bedrijfsvoering en koppelt de juiste budgetten aan de projecten.
Hij vindt de nieuwe naam heel bijzonder, maar hij kende hem wel al
twintig jaar. “Ik had vroeger een bedrijf dat Mano heette. Vanuit dat
bedrijf hielp hij samen met oud-directeur Liesbeth Kerstens organisaties
bij het opzetten van projecten in ontwikkelingslanden. Uit dit werk
ontstonden het Peruaanse project Pasa la Voz en Stichting Hoedje van
Papier.”

Salem en Sedat

Manon

Lieke en Patrick

Tim

André Hendrikse werkt nu
een aantal maanden bij
Stichting Mano. Hij is
kwartiermaker en onderhoudt
relaties en samenwerkingen.
Ook houdt hij zich bezig
met nieuwe projecten en
fondsenwerving. “Ik ben bij
Mano een manusje van alles”,
zegt hij. “Dat is iemand die van
alles doet.” Hij vindt Mano een
leuke naam. “Makkelijk uit te
spreken en het verwijst naar
de geschiedenis met Peru en
de oprichting, een prachtig
verhaal.”
André vindt het een gezellig
feest en een mooi nieuw
kantoor. “Er zijn veel mensen
gekomen, het is droog
gebleven, de tent ziet er
gezellig uit en het eten is
heerlijk.”

Vijftien jaar
Sedat Bugdaci was een paar maanden geleden nog directeur van Hoedje van Papier. Hij vindt de nieuw naam
hartstikke goed en sterk en is er trots op. “Met de nieuwe naam wordt een nieuwe toekomst in gegaan. Daarom
vind ik de naam echt fantastisch.” Hij vindt de sfeer op het feest mooi. “Er zijn hier heel veel mensen die er samen
voor zorgen dat Rotterdam een hele prettige plek is om met elkaar te zijn en het is ook mooi dat we nu in het
nieuwe kantoor van Stichting Mano staan. En ik ben blij dat jij een journalist bent geworden.”
Manon van Impelen is projectmedewerker bij SamenDoorSamen. “Dus ik ken De Nieuwe Rotterdammert heel
goed”, zegt zij. Ze vindt Mano een hele goed naam. “Want hij lijkt ook op mijn naam. Ik heet Manon en het is
alleen maar een n minder en dan is het Mano.” Zij vindt het feest bijzonder. “Vijftien jaar Hoedje van Papier en
nu worden we Mano, een nieuwe periode. Er gaat weer iets nieuws gebeuren, we worden weer wat groter en
professioneler. Daar ben ik best trots op, omdat ik hier ook al weer een tijdje werk.”
Tim van Rymenant is projectmedewerker bij Stichting Mano. Hij begeleidt deelnemers en organiseert voetbal,
workshops over relaties en hij helpt waar nodig. “De nieuwe naam Mano is heel mooi. Mano is Spaans voor hand.
Het is de helpende hand. Meer waar we voor staan. Hoedje van Papier klinkt nogal voor kinderen en er lopen niet
meer alleen kinderen, maar ook veel volwassenen.”

Sfeer

Kort en krachtig
Anne Kooiman is docent op de Hogeschool bij de opleiding Social
Work. Ze begeleidt studenten die hun leerwerkstage lopen, dus bij
Mano sinds vandaag. Ze vindt de naam Mano kort en krachtig. “Het logo
is erg mooi, de uitleg sprak me heel erg aan en vooral ook de pink die
de mens symboliseert, want dat is echt het belangrijkste waar ze voor
staan en wat ze doen.”
Ninotchka de Windt werkt bij het project SamenDoorSamen als
netwerker en gaat het Ondernemerschapstraject voor statushouders
verder uitwerken. “Ik vind het een supernaam. Helemaal geweldig.
Lekker een beetje Spaans en die mooie hand als logo. Het past bij alle
projecten nu.”
Ninotchka

Buikdansen op het feest

Henk Kleij is nu voorzitter van
Stichting Mano. “Dat is mijn
vrijwilligerswerk”, zegt hij. Hij
is heel tevreden over de nieuwe
naam. “Hoedje van Papier was
een beetje een kindernaam. Dat
was voorheen een prima naam,
omdat we veel projecten met
kinderen hadden. Maar nu zijn
er ook heel veel volwassenen
en daar past die naam niet
helemaal bij. En Mano betekent
hand, we steken de handen uit
de mouwen. Dat vind ik passen
bij waar we nu mee bezig zijn.”
Hij geniet van alle verschillende
mensen die er zijn. “Mensen die
hier werken, deelnemen aan
projecten en vrijwilligers. Maar
iedereen heeft datzelfde gevoel
dat ze een bijdrage willen
leveren en dat merk je op zo’n
middag heel duidelijk.”
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‘Kom naar de winkel, wij maken
er een feestje van’
Wie ondernemend wil zijn moet ook aandacht besteden aan een goede presentatie, bijvoorbeeld als je een sollicitatiegesprek in jouw agenda hebt staan. Mooie verzorgde kleding kan daar
bij helpen, zo stellen ze bij Dress for Success. “Want een goede eerste indruk maken is heel belangrijk”, vertelt winkelmanager Nettie Immink die wij interviewden op bezoek bij deze mooie
Rotterdamse organisatie.

Samen met het team van Dress for Success

Kunt u zich misschien even voorstellen?

“Ik ben Nettie, ik ben de winkelmanager van Dress
for Success. Ik doe alles wat met de winkel te
maken heeft. Ik hou me bezig met de inrichting, het
vrijwilligersbeleid, ik ga ook naar banenmarkten en nu
dus dit interview met jullie. Ik heb ook een collega, zij is
relatiemanager en onderhoudt alle contacten buiten de
winkel zoals met de Gemeente Rotterdam. We zijn een
vrijwilligersorganisatie met twee betaalde krachten.
Alle mensen die de kleedsessies doen, de Dress
adviseurs zijn onbetaalde krachten.”

Hoe werkt Dress for Success?

“De mensen die bij ons komen zijn bezig met
solliciteren of ze gaan naar een banenmarkt waar
werkgevers staan. Anderen willen vrijwilligerswerk
gaan doen of werkstages gaan volgen. Het gaat om
mensen met een minimuminkomen, vaak worden
ze verwezen naar ons. Ze krijgen dan bij ons een
kleedsessie en kledingadvies. De kleding mogen ze
meenemen en houden.”

Is de kleding nieuw?

“Het is tweedehandskleding. De kleding wordt
gedoneerd door particulieren. We krijgen soms ook
nieuwe kleding. Van de zomer kwam de politie buit
brengen. Die hadden ze in beslag genomen. Het
was gestolen kleding, maar ze konden niet meer
achterhalen waar het vandaan kwam. Maar het was
splinternieuw. Dat hebben ze dus aan ons gegeven.
We krijgen soms ook nieuwe kleding van retailers van
hele goede merken, die leveren nieuwe kleding van
oude collecties. Maar het meeste is tweedehands. We
krijgen zoveel kleding en de kwaliteit is zo goed, veel
komt niet in de winkel, we zoeken alleen het mooiste
en beste uit. We vragen altijd naar goede kwaliteit,
schoon en heel. Als er maar een gaatje in zit of er mist
een knoopje, dan doen we het weg.”

En hebben jullie na de kleedsessie nog contact
met de mensen?

“We bellen mensen altijd na. ‘Hoe is het gegaan met je
gesprek?’ vragen we dan. Het is hartstikke leuk om te
horen dat mensen aangenomen zijn. En dan vragen we
ook of ze een tweede keer willen komen. Want als je
eenmaal een baan hebt, is het ook belangrijk dat je die
eerste periode met nette kleding aan het werk kan. Als
mensen een betaalde baan hebben gevonden, krijgen
ze daarom een tweede kleedsessie.”

Kunnen wij ook komen?

“Ja, ik denk het wel. Dat gaan we straks meteen
inplannen. Goed idee! Maar serieus, als jij volgende
week gaat solliciteren en je wilt een mooie spijkerbroek
met een colbert daarbij, dan kun je een afspraak
maken. En dan kijken we ook of we nette leren
schoenen voor je hebben.”

Waarom is Dress for Success belangrijk?

“Wij proberen mensen met een minimum inkomen te
helpen met goede sollicitatiekleding. Mensen schamen
zich daar soms voor, maar wij zeggen: kom naar de
winkel, we maken er een feestje van. We trekken er een
uur voor uit. Het is geen winkel waar mensen in en uit
lopen, we werken alleen op afspraak. We proberen het
zo leuk en aangenaam mogelijk te maken. Wij krijgen
subsidie uit Armoedebestrijding van de Gemeente
Rotterdam. En dat is niet voor niks. Er zijn veel mensen
die zich heel weinig kunnen veroorloven en dat geldt
ook voor zzp-ers. Daarom is het belangrijk om dit werk
te doen en het is vooral ook heel erg leuk.”

Bent u ondernemend?

“Ik ben wel heel ondernemend ja, ik doe heel veel. Ik
doe dit nu een jaar. De winkel zag er, vond ik, heel saai
uit. Veel zwarte krijtstreeppakken, weinig kleur. Samen
met alle Dress adviseurs, want dat kan ik natuurlijk niet
alleen, hebben we de hele inrichting aangepakt. Dus
het ziet er nu heel anders uit dan een jaar geleden, daar
heeft heel veel werk ingezeten. In die zin ben ik heel
ondernemend.”

Hoe bereiden jullie mensen voor op een
sollicitatiegesprek?

“Wij doen niets inhoudelijk want mensen zitten vaak
in een traject. Daar worden ze al voorbereid met waar
en hoe je gaat solliciteren. Wij geven advies hoe ze
zich zekerder kunnen voelen door middel van kleding.
Bijvoorbeeld dat je geen sportkleding draagt en geen
witte gympen. We hebben voorbeelden in de winkel en
stijlkaarten om te laten zien: wat kan wel en wat niet.
Zo helpen wij mensen met solliciteren.”

Welk advies geeft u mij, stel ik ga solliciteren?

“Dan moet je even gaan staan, dan kan ik zien wat je
aan hebt. Dat vest is mooi en de sjaal ook, maar ik zou
wel in de winkel kijken of we een nog mooiere sjaal
voor je kunnen vinden. En ik zou een wat nettere broek

Nettie

7
voor je gaan zoeken. Ook zou ik kijken naar laarsjes
met een klein hakje. Wat echt belangrijk is, is dat je je
er prettig in voelt. Het moet lekker zitten, je moet je er
fijn in kunnen bewegen. We kijken naar kleur en of het
netjes is.”

Waarom is de kleding zo belangrijk?

“Een eerste indruk kun je maar één keer maken, dat
is een beetje de slogan. En die eerste indruk, dat gaat
binnen enkele seconden. Mensen hebben heel snel een
eerste beeld van je.”

Hoe lang bestaat Dress for Success?

“In Rotterdam zit de winkel het langst. In andere
steden zitten ook winkels van Dress for Success.
Het idee komt uit de Verenigde Staten, maar daar
werken ze alleen met vrouwen en wij kleden mannen
en vrouwen. Daar is het ontstaan om vrouwen te
empoweren. Het is daar echt booming. In Nederland
zijn er negen winkels, waaronder Rotterdam. Reni
Winkelman heeft de eerste winkel in Nederland,
Rotterdam, opgezet. Gisteren had ik iemand aan de
telefoon die in Zeeland een winkel wil beginnen.”

Kopen jullie nooit kleding?

“Misschien binnenkort wel. We hebben een fonds
aangevraagd om nette zwarte herensokken en witte
t-shirts nieuw te kopen. De witte shirts staan mooi
onder een overhemd. En witte sportsokken met mooie
leren schoenen, dat kan ook niet.”

Wie komen er bij Dress for Success?

Voor

“We helpen bijna zestig procent vrouwen en veertig
procent mannen. Qua leeftijd is de grootste doelgroep
tussen de 35 en 60 jaar met uitschieters naar boven
en naar beneden. We proberen meer jongeren naar de
winkel te krijgen. Die komen minder makkelijk naar de
winkel omdat ze vaak graag dure merkkleding willen.
En dat hebben wij natuurlijk niet.”

Is het mooi werk, heeft u een voorbeeld?

“Ik heb heel veel leuke, mooie voorbeelden. We maken
altijd voor en na foto’s. Daar kun je al heel veel aan
zien. Ook zijn er ontroerende momenten dat mensen
je echt om de hals vliegen omdat ze zo blij zijn met
de hulp en dat ze met goede kleding de deur uitgaan.
Mensen krijgen echt aandacht, dat doet wel wat met
mensen.”

Hebben jullie een wachtlijst?

“Dat hangt een beetje af van het moment. Nu zou je
over twee weken bij ons terecht kunnen. Als we net op
een banenmarkt hebben gestaan plannen we daar veel
afspraken in. Maar er komen ook altijd mensen weer
niet, dus dan kan er toch plotseling weer ruimte zijn
voor een afspraak.”

Hoe kunnen we ondernemend zijn in
Rotterdam?

“Wat jullie nu al doen, overal kennismaken, veel
plekken bezoeken. Dus ik denk, aan de hand van zo’n
interview, dat dat een hele mooie manier is om dingen
te ondernemen, want je gaat altijd andere mensen
ontmoeten en je weet nooit wie je tegenkomt.”

Tijdens

Goed gekleed naar een baan

Nettie met collega’s

www.dressforsuccess.nl
Dress for Success is een non-profit organisatie die mensen met een minimuminkomen gratis voorziet van
passende kleding en adviezen voor een sollicitatie- of acquisitiegesprek. “In onze winkels helpen wij jou
bij het samenstellen van een nieuwe outfit en de manier waarop jij je presenteert. Zo zorgen we er samen
voor dat je vol zelfvertrouwen op je presentatie of sollicitatiegesprek verschijnt en de kans op een goede
eerste indruk niet hoeft te missen. Meer dan 65 procent van onze klanten is succesvol! Klanten vertellen
dat ze door de kleding en adviezen van Dress for Success met meer zelfvertrouwen solliciteren en sneller
dan ze dachten weer werk gevonden hebben.”
Na
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Van Ondernemerschapstraject

naar een eigen beautycenter
Een interview met Kinan en Ninotchka

Kinan ondertekent haar diploma op de kapperschool

In Rotterdam zijn heel veel bedrijfjes en
ondernemingen. Maar hoe begin je zoiets? Om
Nieuwe Rotterdammers daar bij te helpen startte
SamenDoorSamen een pilot Ondernemerschapstraject.
Ninotchka checkt nu of alles naar wens verloopt en
Kinan zet er haar eerste stappen op weg naar haar
eigen beautycenter in Rotterdam.
Kinan (33) heeft het hele plaatje al helder in haar hoofd.
“Het wordt een groot beautycenter met kapsalon,
huidverzorging, make-up, alles.” Ze ziet verschillende
ruimtes voor zich met mooie kleuren en aan de wanden
hangen haar eigen schilderijen. “Want ik schilder ook.”
Maar waar te beginnen als je in een nieuw land van
deze droom werkelijkheid wil maken? “De deelnemers
van het Ondernemerschapstraject gaan eerst, samen
met docenten Arash en Nesar van BeLink Academy,
een business canvas model maken”, legt Ninotchka
uit. “Heel in het kort ‘wat wil je gaan doen, wat heb je
nodig’ als basis voor een later ondernemingsplan.”

Go or no go

Als het business canvas model klaar is volgt er een
pitchmoment, vertelt Ninotchka. “Deelnemers gaan
voor een jury uitleggen wat hun plan is. Dat is een
go or no go moment. Is het plan levensvatbaar, kan
het werken ja of nee? Want het is een serieus traject.
We willen zeker weten dat een idee realiteit kan
worden voordat we samen op zoek gaan naar een
investeerder.”
Naast het volgen van het Ondernemerschapstraject
volgt Kinan de Kappersacademie in Rotterdam. “Nu
het tweede jaar. Ik leer van alles over haar, kleuren
en oefen veel in de praktijk. Maar ik heb ook al veel
ervaring. Ik werkte als kapper in Syrië en in Turkije, al
bijna zeven jaar. Ik wil me nu focussen op de stappen
die ik hier in Nederland moet nemen.”
Voor haar is het wennen aan de nieuwe regels. “In elk
land is dat weer anders”, weet zij. “Als je in Turkije een
kleine kapsalon wil beginnen, dan huur je een ruimte
en kan je beginnen. Maar je hebt dan ook geen rechten.
Als de eigenaar van de ruimte dat wil, moet je morgen
verhuizen. Dat is niet goed voor je werk en je klanten.”

Het Ondernemerstraject is echt voor ondernemers,
stelt Ninotchka. “We benaderen deelnemers die in hun
land ondernemer waren of dat hier heel graag willen
realiseren, maar daar wel hulp bij nodig hebben. Na het
voeren van gesprekken met kandidaten, konden twaalf
ondernemers in spé beginnen met het traject.”

Altijd iets leren

Want ondernemer, dat ben je of dat ben je niet, is
de gedachte. “Naar mijn mening kunnen jullie even
succesvol zijn als niet-statushouders, want het ligt
eraan of je kunt ondernemen of niet. Wat wij doen
is helpen, begeleiden en uitleggen welke regels er
allemaal zijn. Deelnemers met een goed plan worden
na een succesvolle pitch nog anderhalf jaar begeleid.”
Meedoen aan het Ondernemerschapstraject is
belangrijk, vindt Kinan. “Je moet altijd iets leren, nooit
stoppen. Ook als je een eigen bedrijf hebt is nieuwe
dingen leren nog heel belangrijk. En hier in Nederland
helemaal, omdat veel dingen anders zijn.”
Het Ondernemerstraject van SamenDoorSamen is
anders dan veel andere trajecten. Ninotchka: “Die
focussen zich op nieuwe dingen, heel innovatief,
bijvoorbeeld een nieuwe app. Bij ons kun je ook een
kruidenierswinkel realiseren, als dat je plan is. Het
hoeft ook niet een super ingewikkeld idee te zijn om te
kunnen slagen.”

Je moet het dromen

Belangrijk is wel om echt goed na te denken wat je wil.
“Niet van ‘het lijkt me wel leuk, ik ga het doen’. Je moet
het dromen, het moet helemaal in je lichaam zitten. Het
idee moet zo groot zijn dat je nergens ander meer over
na kunt denken. En je moet je er niet honderd maar
tweehonderd procent voor inzetten.”
Ondernemend zijn Ninotchka en Kinan allebei. “Ik ga
nog wel een keer met een goed ondernemingsplan
komen”, stelt Ninotchka die altijd bezig is. “Ik fitness
en boks. Ik hou er van om familie en vrienden te zien.
En ik ga graag naar bioscoop, het liefst ‘s ochtends of
‘s middags op mijn vrije vrijdag.” En Kinan heeft ook
nog een ander project. “Ik droom van een expositie
van mijn schilderijen. En ik ga graag iets doen met mijn
kinderen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop.”

Ninotchka en Kinan
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Interview met trainer Nesar

‘Een advies?

Jij bent al heel erg ondernemend!’
Wij jij ook
ondernemend
worden?

Nesar is docent bij het
Ondernemerschapstraject. Daarom wilden wij
ook van hem graag weten of hij ondernemend
is en of hij een tip voor ons heeft om
ondernemend in Rotterdam te zijn. Rasha die het
Ondernemerschapstraject volgt gebruikte de
pauze van de training om Nesar te interviewen.
Ondernemend, toch?

Hoe kan ik ondernemend zijn?

Kun jij jezelf even voorstellen?

Oh jij? Wil je ook ondernemend worden?
-Ja dat wil ik.
Oké. En waar wil jij graag in ondernemen.
-In alles.
Alles. Nou ja, jij bent elke keer aanwezig met
jouw man Asem en jullie hebben samen een
plan om een bedrijf te starten in zoetigheid.
-Maar niet alleen in werk, ook in het leven.
Eh, wat doe je op dit moment?
-Ik ga sporten, bijna elke dag en ik doe mee aan
de workshop Krant maken, ik ben de taal aan het
leren en in het weekend doe ik uitjes met mijn
kinderen.
Dat is ondernemend al. Ik vind jou heel
ondernemend!
-Maar ik wil een advies van jou.
Doe je vrijwilligerswerk?
-Wel een stage bij ‘Calder Werkt’, achter de
computer een soort van administratie.
Wat is jouw doel?
Dat heb ik nog niet echt.
Waarom heb je geen doel?
-Mijn doel is met Asem een eigen bedrijf
beginnen, maar een ander doel heb ik nog niet.
Maar ik vind dat je al heel ondernemend bent. Je
wil een bedrijf beginnen met jouw man, je doet
een stage en je bent de taal aan het leren. Jij
hebt geen advies meer nodig!

“Ik ben Nesar, 30 jaar oud, ik woon in Enschede
en ik werk als trainer.”

Wat doe je bij SamenDoorSamen?

“Ik geef trainingen, workshops op het gebied
van soft skills, persoonlijke vaardigheden en
Ondernemerschapstraining. Die training geef ik
aan mensen die een eigen bedrijf willen beginnen
maar nog niet goed weten hoe ze dat moeten
doen.”

Vind jij dat leuk?

“Ik vind het ontzettend leuk, zoals vandaag. Dat
nieuwkomers van hun eigen passie, hun eigen
idee een bedrijf willen maken in Nederland. Als
ik daar een beetje bij kan helpen met mijn eigen
ervaring, dat geeft heel veel voldoening.”

Ben jij zelf ondernemend (in Rotterdam)?

“Ik vind dat ik een ondernemend persoon ben en
ook hier in Rotterdam, omdat ik bepaalde kansen,
problemen voor nieuwkomers heb gezien en
ik heb gedacht samen met mijn goede collega
en vriend Arash: hoe kunnen wij nieuwkomers
hier helpen? Vanuit die gedachte doe ik mijn
project en ben ik nu bij SamenDoorSamen, dat
is mijn werk als ondernemer. Ik ben zelf ook
ondernemer.”
Nesar

Nesar met zijn studenten
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Een kijkje in de keuken van de

Kamer van Koophandel!

Wat heb je allemaal nodig om een onderneming te starten?
Iedereen kent het wel, dat grote, statige gebouw aan de Blaak. Het is de Kamer van Koophandel en wij zijn nieuwsgierig naar wat daar binnen allemaal
gebeurt. We maken een afspraak met Thomas Koorndijk. Hij werkt op het Ondernemersplein. Hij vertelt dat het eigenlijk een soort overdekte markt
is. “Als je gaat koken, dan ga je eerst boodschappen doen op de markt. Maar als je een onderneming gaat starten, dan kom je hier al jouw ingrediënten
verzamelen voor een goed ondernemingsplan.”

Eerst een boodschappenlijstje maken dus? “Je moet zorgen
dat je je huiswerk goed doet”, stelt Thomas. “Wat wil je
precies gaan doen? Hoe ga je aan je omzet komen? Hoe
ga je klanten vinden, benaderen en ervoor zorgen dat ze
blijven komen? Wie wordt jouw doelgroep, wie is jouw klant?
Dat moet je heel duidelijk hebben voor jezelf. Jouw klanten
bepalen hoe je het marketingverhaal gaat doen.”
Vanuit Regio Bureau Zelfstandigen helpt Thomas
ondernemers. “Wij zijn onderdeel van Dienst Werk en
Inkomen van de gemeente en richten ons op ondernemers
met inkomensproblemen. We helpen starters vanuit een
uitkeringssituatie of helpen bedrijven met herfinancieren
als er tijdelijke problemen zijn, maar er wel toekomstmuziek
in zit. Bijvoorbeeld een slagerij die minder aanloop heeft
omdat de straat opgebroken is. Die kunnen wij tijdelijk
ondersteunen.”

Keuken van
Koophandel
Welke ingrediënten zijn er allemaal te shoppen op het Ondernemersplein? Dat willen wij graag weten. “Iedere derde donderdag van de maand zijn alle partners van het Ondernemersplein aanwezig en kun je in een keer al je vragen kwijt. Er
zijn ook kennis-lunchen over een bepaald onderwerp, ‘durf te
vragen sessies’ en ‘slim aan de slag- bijeenkomsten’ waar je
vragen kunt stellen over ondernemen, aan de belastingdienst,
de gemeente of het UWV.”
Cursussen volgen kan ook in de Keuken... we bedoelen de
Kamer van Koophandel, vertelt Thomas. “We beginnen
tijdens zo’n cursus met kennismaken, waar ben je goed in,
welke eerste indruk geef je en waar ben je minder goed in?
Daarna gaan we werken aan de bedrijfsformule. Dan leer je in
drie zinnen te omschrijven wat je doet, voor wie en waarom
ze bij jou zaken moeten doen. We denken dan echt na over:
wat maakt jouw bedrijf bijzonder?”

Samen met Thomas

en dan ben je in principe zakenman. Maar er komt wel veel
meer bij kijken. Echte zakenmannen zeggen wel eens dat je
niet naar school moet gaan. Het moet in je zitten, je moet een
doorzetter zijn, heel effectief met je tijd omgaan en een passie
hebben voor wat je gaat doen. En verder moet je heel sociaal
vaardig zijn, vertrouwen wekken bij andere mensen dat je
goed zaken kan doen en iets te bieden hebt.”

Je krijgt nog geld, maar ze betalen niet, wat ga je doen? Hij
belt alweer voor een nieuwe opdracht, maar de vorige is nog
niet betaald? Dan moet je tactisch zijn van: ‘Alles goed met
de familie? Maar ik krijg nog geld van je. Wanneer gaan we
betalen?’. Je moet wel leven van jouw winst, het gaat niet
over krentenbollen, maar over jouw inkomen.”

Ook vragen we ons af of je de Nederlands nationaliteit
moet hebben om een onderneming te starten. “Je moet je
wel kunnen legitimeren en een verblijfstatus kan invloed
hebben op je financiering. Banken willen best geld lenen,
maar dan moet je het waarschijnlijk wel terugbetalen voor je
verblijfsdatum eindigt. Maar internationaal kun je wel zaken
doen, er zijn hier bijvoorbeeld ook Amerikaanse bedrijven.
Rotterdam is een internationale stad, we doen wereldhandel
vanuit een van de grootste havens ter wereld. Er zijn hier
allerlei bedrijven uit allerlei landen.”
Ondernemersplein

Daarna kun je aan de slag met de marketingmix. “Hoe ga
je de prijzen doen, wat is je promotieplan, wat wordt de
plaats waar je gaat werken en aan welke eisen moet de
onderneming voldoen?” En dan wordt het even rekenen.
“Hoeveel geld is er nodig om te starten, wat worden de
kosten en hoeveel wil je privé overhouden om van te kunnen
leven. Op al die vragen zoeken we samen het antwoord.” Als
je alles weet en je hebt een naam en de kleuren van je logo,
dan kun je dus gaan koken!

Amerikaanse
bedrijven
Kan iedereen zakenman worden? Dat lijkt ons nog een goede
vraag. “Iedereen kan een onderneming starten en zich laten
registreren bij de Kamer van Koophandel. Dat kost 50 euro

Krentenbollen
We vragen Thomas of hij zelf ondernemend is. “Ik ben
wel ondernemer geweest. Ik deed vroeger boekingen en
management voor rappers. Toen ging ik het hele land
door met artiesten. Nu ben ik liever thuis bij mijn kinderen
en vrouw. Als je ouder bent, word je wel wat minder
ondernemend. Ik in ieder geval wel. Dan ben je blij als je eens
een dagje niets hoeft te doen. En op het Ondernemersplein
ondernemen we veel. We doen veel nieuwe dingen en
proberen goed aan te sluiten bij marktpartijen. We gaan
steeds meer richting de wijken, het kantoor uit, de wijk in,
dichter bij de burger.”
En hoe kunnen wij ondernemend zijn? “Je moet kijken naar
kansen en mogelijkheden en daar op reageren. Je moet ook
zakelijk zijn, niet te veel schaamte hebben. Lef hebben om op
mensen af te stappen met de vraag ‘kun je mij inhuren of ken
je iemand anders die van mijn diensten gebruik wil maken?’.
En heel erg belangrijk als je zaken gaat doen is relatiebeheer.

Recept
“We doen eigenlijk drie dingen: coachen, we helpen
mensen om na te denken over hun idee, we geven
workshops en aan het einde van de workshops
presenteren ze hun plan in pitches voor ondernemers en
de gemeente. En dan geven we feedforward: je voedt
iemand om stappen verder te gaan, we geven tips,
helpen met onderzoek en uitrekenen hoeveel omzet ze
moeten halen om een boterham mee te verdienen.
Daarna helpen we met schrijven van ieders individuele
ondernemingsplan en met een plan kun je bij ons
financiering aanvragen. En dan verstrekken we ook nog
levensonderhoud in de aanloopfase. De uitkering kun
je door laten lopen in de eerste 36 maanden van jouw
bedrijf. Wij vullen het inkomen aan tot de bijstandsnorm,
want in het begin verdienen de meeste mensen niet zo
veel. Dat is wat we doen. Coaching, kapitaal aanvragen
en uitkeringen verstrekken.”
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Een instituut uit de
Oudheid en een restaurant
RBZ
We stelden ook nog vragen aan Theo die al heel lang bij de Kamer van Koophandel werkt en aan Halima
die achter de Ondernemersbalie zit. Zij gaven ons nog hele goede tips voor hoe we ondernemend
kunnen zijn in Rotterdam.

Theo is ondernemersadviseur. “Ik probeer
ondernemers advies te geven bij het starten
van bedrijven en als specialisme heb ik dan
internationaal ondernemen. Ik kan goed tips geven
over zaken doen in het buitenland. Bedrijven die
al bestaan willen soms hun markt vergroten, ze
vinden Nederland te klein en gaan hun producten
in andere landen aanbieden. In andere landen
gelden weer andere regels. Daar kan ik ze bij
helpen.”
De Kamer van Koophandel is al een heel oud
instituut, weet Theo. “Het is ontstaan in de
Oudheid. In Nederland werd de Kamer opgericht
in 1803. Het idee kwam van de Fransen die het
toen in Nederland voor het zeggen hadden. Het
was tijdens de Bataafse republiek toen Lodewijk
Bonaparte, broer van Napoleon, hier aan de macht
was. Toen ontstond de behoefte van zakenmensen
om op basis van hun netwerk dingen voor elkaar
te krijgen binnen hun stad of regio. Dat bestond al
in Frankrijk en is zo overgewaaid naar Nederland.
Dat was de eerste stap.”

Wees anders
Halima werkt voor de afdeling Economie van de
gemeente Rotterdam. “Ik zit hierachter bij de
Ondernemersbalie. Ondernemers kunnen hier
terecht met vragen voor de gemeente over regels,
vergunning, bedrijfshuisvesting, contactpersonen
of voor een gesprek over hun plan. Ik geef dan
advies en voorlichting. Als jullie bijvoorbeeld een
restaurant willen starten, dan kan ik informatie
geven over regels en vergunningen en wat je
allemaal moet regelen in Rotterdam.
“Of ik zelf ook ondernemend ben? Ja zeker! Ik hou
van sporten en op vakantie gaan. Ik heb ook een
heel pro-actieve houding tijdens mijn werk. Als
een beginnend ondernemer met een vraag komt
ga ik zelf meteen bellen of informatie opzoeken
om te helpen. Mijn tips voor jullie zijn: denk heel
goed na waarin je jezelf wilt onderscheiden, want
dat is je succesfactor. Wees anders dan andere
ondernemers.”

Netflix en een
drankje
Theo vindt zichzelf vooral ondernemend in zijn
werk. “Wij zijn ondernemend door in te spelen op
vragen van ondernemers. We helpen ze zo goed
mogelijk op weg, zodat ze sneller kunnen groeien
met hun bedrijf. Ik ben zelf geen ondernemer, dan
zou ik aan de andere kant van de tafel zitten.”
Waarom hij geen ondernemer is? “Omdat ik te
veel weet. Een ondernemer ziet kansen en soms
ontwikkelen die kansen zich vanzelf doordat je er
aan begint. Soms begin je juist aan een heleboel
dingen niet, omdat je al denkt dat je weet hoe ze
gaan lopen. Ik ben wel actief. Dat is wat anders.
Ik sport, ik lees wel en kijk Netflix en ik mag
bijzonder graag een drankje drinken hier en daar.
Ik ben ook maatschappelijk betrokken bij heel veel
dingen, maar of dat ondernemend is?”

Theo
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Een ongelofelijk gezellig feest!
Dat was een ongelofelijk gezellig Winterfeest waarmee Stichting Mano in december het jaar afsloot in een
tjokvol Studio De Doelen. Journalisten van de workshop Journalistiek van SamenDoorSamen gingen sfeer
proeven en interviewden aanwezigen over wat zij van het feest vonden.

Er is voor iedereen wel wat te doen. Dansen of gezellig kletsen. Kinderen kunnen tekenen of lezen in een speciaal
voor hun ingericht hoekje. Kunstenaar Mosab verzamelt woorden voor het nieuwe jaar op een groot schilderij en
bollebozen kunnen meedoen aan een cultuurquiz.
En lekker eten is er volop. Er zijn namelijk maar liefst drie verschillende buffetten waar de bezoekers van het feest
kunnen genieten. Er is Syrisch eten, er zijn heerlijke Iraanse gerechten en ook nog al het beste uit de keuken van
Eritrea, met een vers kopje traditionele Eritrese koffie toe.
Ondertussen gaat er ook bijna een concert beginnen in de grote zaal van De Doelen. Maar de bezoekers van dat
evenement blijven eerst staan om te kijken naar al die dansende mensen in Studio De Doelen. ‘Wat is dat voor
gezelligheid?’ lijken ze zich af te vragen.

Netta vond het eten erg lekker.
“En ik begreep dat de mensen
dat allemaal zelf gemaakt
hebben! Een hartstikke leuk
feest is. Nu met de muziek
en net heb ik gekeken bij
het henna tekenen.” Netta
begeleidt studenten van de
opleiding Ergotherapie die nu
stage lopen bij Stichting Mano.

“Het is best druk”, zegt Daan,
“en heel gezellig.” Hij loopt op
dit moment stage bij Stichting
Mano en vindt het leuk om
al die culturen bij elkaar te
zien. “Die mengeling hoor je
ook terug in de muziek. En
iedereen zoekt contact met
elkaar of herkent elkaar. Dit
feest maakt het mogelijk om
anderen te leren kennen.”

Interview met Mosab en Fatima

Muziek

Eritrese koffie

Lekker tekenen

Een heerlijk buffet

Buikdanseres

Quiz

“Een heel mooi en gezellig
feest”, vinden Zoë en
Lieke. Ze zitten echt te
genieten. Ze komen uit
Rotterdam en werken als
coördinator Statushouders
en als beleidsadviseur Taal en
Integratie bij de gemeente.
“We vinden het leuk om al die
verschillende Rotterdammers,
nieuwe mensen in de stad, hier
te zien en al het lekkere eten
waar zij voor hebben gezorgd.
Een leuke afsluiter zo vlak
voordat de vakantie begint.”

Ebru werkt twee dagen

in de week bij het project
SamenDoorSamen van
Stichting Mano en vindt het
ook echt een goed feest. “Heel
erg leuk, heel veel mensen,
culturen bij elkaar, gezelligheid,
je ziet dat iedereen blij is. Ja
lekker muziek, dansen, eten,
heel erg leuk.”
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Interview met Maja Becanovic van FondsDBL

‘Geloof in jezelf en wees niet bang’
We interviewden Maja Becanovic. Zij doet interessant werk, want zij is adviseur bij FondsDBL dat ons project
SamenDoorSamen financieel steunt. Maja moest zelf ook ooit vluchten. Ze komt uit Bosnië en door de oorlog in
de jaren ‘90 kwam zij in Nederland terecht. Wat ondernam zij om een nieuw leven op te bouwen? En hoe lukte het
haar om hier succesvol te zijn?

Kun jij jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Maja Becanovic. Ik kom uit Bosnië.
Ik heb mijn land in de jaren ‘90 verlaten, omdat
er toen oorlog was. Zo ben ik in Nederland
gekomen. Ik heb gewerkt als maatschappelijk
werker in Nederland bij veel verschillende
welzijnsorganisaties, zoals VluchtelingenWerk
en Stichting MEE. En nu ben ik adviseur bij
FondsDBL in Rotterdam en heb ik meer contact
met projecten zoals SamenDoorSamen.

Wanneer ben jij begonnen met jouw werk?
Bij DBL ben ik in 2003 begonnen, alweer zestien
jaar geleden. Ik werk hier 32 uur per week in een
kleine organisatie. Ieder jaar heeft dit fonds 1,2
miljoen euro te besteden. Het geld is rendement
van het vermogen van drie families. Dat mogen
wij aan mooie projecten geven die mensen
helpen in de regio Rijnmond en Drechtsteden.
Ik beoordeel projecten en geef advies aan het
bestuur. Het bestuur beslist dan of we wel of
geen geld geven aan een bepaald project.

Vind jij jouw werk belangrijk en waarom?
Ja ik vind het belangrijk, want wij kunnen het
verschil maken. En dat geeft voldoening. We
doen iets goeds met dit geld. Het gaat naar
maatschappelijke projecten of naar individuen
die het hard nodig hebben. We zorgen zo voor
een betere toekomst voor veel mensen. Dat
geeft een tevreden gevoel.

Welke organisaties helpen jullie?

Dat is heel divers. Onze doelstelling is heel
breed: wij zijn er voor iedereen die kwetsbaar
is. We steunen Feyenoord Foundation, Stichting
Mano, de Voedselbank, Daklozenopvang,
kerkelijk werk en Weekendschool, echt van alles.

Hoe was het voor jou om in Nederland te
komen?
Toen ik kwam in de jaren ‘90 werd ik als
vluchteling heel warm ontvangen. Nederland
was nog niet gewend aan vluchtelingen. Wij
moesten weg uit Bosnië en Nederland wilde
ons graag opvangen. Het waren wel andere

tijden dan nu. Binnen zes maanden kreeg ik
mijn verblijfsvergunning. Lang dacht ik: ik blijf
hier minder dan een jaar. Als er vrede is, dan
ga ik terug. Verder met mijn studie Economie
in Bosnië. Ik had het gevoel dat ik in een soort
film was beland, een drama, maar dacht: het
gaat wel voorbij en dan kan ik terug. Ik sprak
de eerste jaren alleen maar Engels. Nederlands
vond ik heel moeilijk, de uitspraak en die G. Dat
hebben wij in onze taal niet. Maar de oorlog
duurde drie jaar en het land bleef verdeeld.
Ik kon niet meer terug. Nu ben ik al meer dan
twintig jaar hier.

Wat was belangrijk voor jou in die eerste
jaren?

Op de taalschool leerde ik mensen kennen. Daar
zeiden de leraren: ga door met leren, probeer
op een hoger niveau te komen, de taal beter te
leren. Ik was zelf productiewerk gaan doen en in
een winkel gaan werken waar ze ook zeiden: ga
door met leren. Ik deed een mbo Commercie en
daarna een hbo Maatschappelijk werk. Ik dacht:
ik haal nooit het niveau van de Nederlanders en
ik kende niemand. Maar mensen zagen iets in
me en moedigden me aan om door te gaan. Dat
was heel belangrijk.

Samen met Maja Becanovic op de foto

Wat is jouw advies voor ons?

Integreren kun je niet opleggen, je kunt mensen
niet dwingen. Eigen motivatie is daarom heel
belangrijk. Laat je niet door tegenslagen uit
het veld slaan. Ik vroeg me in Nederland ook
wel eens af: is dit wat ik wil? Je moet dan toch
doorzetten. Geloof in jezelf en wees niet bang.
De taal goed leren is essentieel voor opleiding
en werk. En zorg dat je goede begeleiding krijgt.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Ik ben heel tevreden met mijn man en twee
kinderen. Ik wil nog wel meer studeren, meer
leren over geschiedenis of filosofie. Ik heb
een keer meegedaan aan de Nacht van de
Vluchteling, een wandeling van 40 kilometer. Nu
wil ik graag de marathon lopen. Daar train ik nu
voor.

Op bezoek bij FondsDBL

Woord van SamenDoorSamen & Stichting Mano
Voor u ligt alweer de vijfde editie van de Nieuwe Rotterdammert!
De workshop journalistiek, waarvan deze uitgave het resultaat
is, vormt onderdeel van de vele activiteiten die binnen het
project SamenDoorSamen worden georganiseerd met en voor
statushouders in Rotterdam.
Met ons project SamenDoorSamen dragen wij bij aan een aantrekkelijker
Rotterdam waar plek is voor iedereen. Waar iedereen op een
volwaardige wijze kan meedoen. Met SamenDoorSamen werken we
aan de ontwikkeling van vaardigheden en creëren we mogelijkheden
die perspectief bieden op een zelfredzaam bestaan. Dat doen we voor
statushouders die hun plek aan het vinden zijn in de Rotterdamse
maatschappij. Kijk voor meer informatie op onze website!
www.samendoorsamen.nl

Stichting Hoedje van Papier is Stichting Mano geworden!

Per 1 januari 2020 is de naam Stichting Hoedje van Papier veranderd in
Stichting Mano. Ons werk blijft hetzelfde, alleen doen we dat onder een
mooie nieuwe naam. Op pagina 5 in deze krant kunt u hier alles over lezen.
Al ruim 15 jaar zijn wij actief om kwetsbare Rotterdammers beter
aansluiting te laten vinden bij de Rotterdamse / Nederlandse samenleving.
Naast het project SamenDoorSamen organiseert Stichting Mano vele
andere projecten, gericht op het geven van een steuntje in de rug aan
Rotterdammers voor wie een volwaardige deelname aan de maatschappij
in eerste instantie minder vanzelfsprekend lijkt. Wij richten ons daarbij
o.a. op statushouders, laaggeletterden, jongeren die noodgedwongen niet
thuis kunnen opgroeien, Rotterdammers met een migrantenachtergrond
en hun kinderen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingmano.nl
of neem contact met ons op via info@stichtingmano.nl
of tel. (010) 4222506.

De successen van SamenDoorSamen worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van en in samenwerking met:

