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Inleiding
Met een tafel en een fietsbel
 

Na de moord op Theo van Gogh eind 2004 kreeg het wij-zij denken nieuwe voeding. 

Om hier tegenwicht aan te bieden, ontstond in Rotterdam1 het idee om mensen met 

verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. 

De ontmoetingen moesten bijdragen aan meer begrip voor de verschillen die er tussen 

mensen zijn, aan een betere sociale samenhang in de stad. In het persbericht dat bij 

de start van Welkom in Rotterdam op 31 januari 2005 werd verstuurd, stond het doel 

van de ontmoetingen als volgt omschreven:

‘Elkaar en de stad leren kennen en de onderlinge 

verbondenheid vergroten.’

De gemeente Rotterdam nam Welkom in Rotterdam (in het vervolg aangeduid als 

Welkom) op in het actieprogramma ‘Rotterdam zet door’2. Acht jaar lang heeft Welkom 

onder de vleugels van Stichting Mara3 inwoners van Rotterdam bij elkaar gebracht.  

Merendeels ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers. Oude Rotterdammers spreken de 

Nederlandse taal goed en kennen de stad, Nieuwe Rotterdammers wonen hier kort of 

al langer, spreken de taal nog niet goed en willen de stad en zijn bewoners beter leren 

kennen. Gebaseerd op de methodiek van speeddaten maakten Oude en Nieuwe 

Rotterdammers met elkaar kennis en kozen met wie zij drie keer op pad wilden. 

Zo leerden zij elkaars achtergrond kennen. 

Soms werden groepen gekoppeld. Leden van een Hindoestaanse vereniging uit 

Rotterdam-West leerden de leden van een ‘witte’ vereniging uit Rotterdam-Zuid in drie 

bijeenkomsten beter kennen. Ze sjoelen nu nog samen. Turkse imams gingen op pad 

met Rotterdammers en bekeken samen de stad vanaf de Euromast. Dit is slechts een 

greep uit vele mooie ontmoetingen tussen individuen en groepen. Van 2005 tot medio 

2012 zijn in totaal 2260 koppels op pad gegaan. Al deze ontmoetingen begonnen met 

een lange tafel en een fietsbel. Hoe dat precies gaat, vertelt dit handboek. 

 

1 Marco Pastors (toenmalig raadslid) en Martien Kromwijk (toenmalig directeur van Woonbron) stonden 
 aan de wieg van het idee Welkom in Rotterdam. 

2 Het actieprogramma ‘Rotterdam Zet Door’ was onderdeel van het collegeprogramma 2002-2006. 
 Het bestond uit een pakket maatregelen om buitenmaatse grootstedelijke problemen te bestrijden. 
 Bron: www.bds.Rotterdam.nl/content.jsp?objectid=124225).

3 Stichting Mara (www.maraprojecten.nl) is een katholieke organisatie die in Rotterdam, Den Haag en 
 Zuid-Holland samen met vrijwilligers projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving. 

1 Stichting Radar (www.radar.nl) is de organisatie voor gelijke behandeling en tegen discriminatie 
werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-
Holland-Zuid. Radar bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die 
iedereen gelijke kansen biedt. Radar verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt 
samenwerking en deelt kennis.
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Waarom een handboek

Door de bezuinigingen van de gemeente Rotterdam, onder meer op het gebied van 

participatie, is Welkom genoodzaakt haar activiteiten af te ronden. 2013 is een over-

gangsjaar waarin stichting Radar1 zich de methodiek van Welkom eigen gaat maken, 

om deze preventief in te zetten als antidiscriminatie-methodiek. Daar zijn we blij mee. 

Niet alleen Radar kan profiteren van de kennis en kunde die Welkom in acht jaar heeft 

opgedaan. De methodiek is bewezen effectief en breed toepasbaar. We hopen dan ook 

dat het handboek voor iedereen die sociale binding hoog op de agenda heeft staan een 

middel is om hieraan bij te dragen. 

Woord van dank 

Allereerst willen we degenen bedanken die het financieel mogelijk hebben gemaakt 

dit handboek te schrijven en te publiceren. Dit zijn de gemeente Rotterdam, het 

Laurensfonds, het Skanfonds en Stichting Bevordering van Volkskracht. Verder willen 

we  iedereen bedanken die de afgelopen acht jaar heeft meegedaan, meegedacht en 

meegeholpen; van de deelnemers tot de samenwerkende partners. 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 beschrijft waarom en voor wie de methodiek bruikbaar is. Ook staan hierin 

de doelstellingen van het organiseren van ontmoetingen. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe 

je de koppels vormt. De wijze waarop je deelnemers kunt werven, wordt uitgelegd in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaan we in op het samenwerken met andere partijen. 

Er staat een aantal praktijkvoorbeelden in van ontmoetingen die Welkom met anderen 

heeft georganiseerd. De administratie rondom aanmelding, registratie en resultaten 

komt in hoofdstuk 5 aan de orde. De algemene en financiële organisatie behandelen 

we in hoofdstuk 6. Tot slot vermeldt hoofdstuk 7 de resultaten van acht jaar Welkom 

in Rotterdam.



Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag waarom en voor wie je ontmoetingen 
kunt organiseren. Paragraaf 1.1 gaat in op de methodiek en het bewezen 

effect op de sociale binding tussen inwoners. Het doel en de subdoelen van 
de methodiek staan in paragraaf 1.2. Paragraaf 1.3. beschrijft de doelgroepen 

waarvoor je de methodiek kunt inzetten. Wat voor soort organisaties de 
methodiek met welke doelstelling kunnen toepassen, staat in paragraaf 1.4.
 Tot slot gaat paragraaf 1.5 over de reden om voor deze methodiek te kiezen. 

1
Ontmoetingen: 

waarom en voor wie
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1.1	 Waarom	ontmoetingen	
	 organiseren	

”In de ontmoeting tussen mensen en culturen schuilt een 

harmonieuze samenleving. Iemand uit een andere cultuur met een 

andere achtergrond leren kennen draagt bij aan beter begrip en 

kan vooroordelen laten verdwijnen.” 1 

1 Dit citaat is afkomstig uit een artikel van het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam dat op 6 juli 2009 in de Volkskrant is gepubliceerd. Welkom 
kwam de uitspraak bij toeval tegen en aangezien deze alles zegt over de motivatie van Welkom om ontmoetingen te organiseren, staat deze sinds 
2009 op de homepage van Welkom.

Spontane ontmoetingen zijn een 
zeldzaamheid

Door de voortgaande individualisering van de samenle-

ving zijn spontane ontmoetingen tussen bewoners een 

zeldzaamheid geworden. Een ‘praatje bij de buurtsuper’ 

is niet iets wat je dagelijks houdt. Daarnaast is het wij-zij 

denken niet minder geworden. En juist in deze tijd doet 

de overheid, onder meer door ingrijpende bezuinigin-

gen, een steeds groter beroep op het eigen initiatief. 

Buurtbewoners moeten gaan samenwerken om een buurt 

leefbaar te houden. Welzijnsorganisaties moeten hierbij 

vooral ondersteunend aan de slag. Samenwerken aan een 

groter welzijn kan alleen als mensen elkaar accepteren en 

respecteren. De methodiek van Welkom sluit aan bij deze 

ontwikkelingen. Het organiseren van ontmoetingen tussen 

mensen met verschillende achtergronden draagt bij aan 

vermindering van het wij-zij denken en aan een betere 

sociale binding. Het inzetten van de methodiek haalt voor 

mensen de drempel weg die in de weg zit om met elkaar 

in gesprek te komen. Ontmoetingen worden gestimuleerd 

en gefaciliteerd. De deelnemers geven verder zelf invul-

ling aan de ontmoeting, zijn zelf actief.  

De methodiek van Welkom is een manier om ontmoe-

tingen te organiseren tussen mensen met verschillende 

(culturele) achtergronden. Tussen mensen die elkaar in 

de praktijk niet snel tegenkomen, maar wel oordelen 

over elkaars achtergrond. En soms elkaar veroordelen op 

basis van de verschillen. Zij gaan samen een paar keer 

op pad in hun eigen buurt, wijk of stad. Door het orga-

niseren van deze ontmoetingen krijgen mensen net dat 

zetje dat ze soms nodig hebben om met een ander in 

contact te komen. De trots op de stad, wijk of buurt (en de 

nieuwsgierigheid naar elkaar) wordt gedeeld. Specifieke 

vaardigheden hoeven de deelnemers niet te hebben. Met 

het organiseren van deze ontmoetingen worden inwoners 

gemobiliseerd en geactiveerd om op pad te gaan in hun 

wijk of buurt. Daarnaast kunnen ook organisaties in de 

directe omgeving betrokken worden. Bijvoorbeeld door 

gratis toegang te geven aan de deelnemers of een ruimte 

te faciliteren. Dit maakt het een activiteit waarvoor een 

breed draagvlak kan worden gecreëerd. Op deze manier 

dragen de ontmoetingen bij aan een betere sociale bin-

ding tussen de inwoners.  
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1  Welkom in Rotterdam! Een studie naar interculturele ontmoetingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers,  Wetenschapswinkel Wageningen UR, maart 2011
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dammers. Het voorziet in de contactbehoefte en brengt 

mensen op een niet-gedwongen manier bij elkaar; het 

helpt mensen over de drempel. Men kan concluderen dat 

er geen diepgaand, duurzaam contact nodig is om toch 

een goede verstandhouding te creëren. Welkom leidt tot 

de ontwikkeling van overbruggend sociaal kapitaal.”

In de publicatie ‘Multiculturalism A very short introduction’ 

(Oxford University Press, september 2011) van Ali Rattansi 

wordt Welkom aangehaald als een project dat kan zorgen 

voor “breaking down barriers between people”.

Een bewezen methodiek

De wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen 

onderzocht in 2009 in opdracht van Welkom het effect 

van de ontmoetingen, de zogenoemde ‘social return 

on investment’. Begin 2010 is het onderzoeksrapport 

gepubliceerd1. Hierin concludeert Wageningen dat “de 

georganiseerde interculturele ontmoetingen van Wel-

kom op directe en indirecte wijze een bijdrage leveren 

aan integratie, cohesie en solidariteit in de Rotterdamse 

samenleving.” 

De onderzoekers Noelle Aarts en Mieke Muijres zeggen in 

het rapport: “Staar niet blind op de notie van cohesie als 

zou het altijd moeten gaan om sterke en hechte bindin-

gen. Zet voor het bevorderen van sociale cohesie (ook) in 

op korte contacten en meer vluchtige ontmoetingen. Dit 

onderzoek laat zien dat kortstondige contacten ook van 

betekenis zijn voor integratie, cohesie en solidariteit. Im-

mers, door deze contacten doen we authentieke ervarin-

gen op die onze beelden over de ‘ander’, onszelf en de 

samenleving doen veranderen. Hierdoor construeren we 

een andere werkelijkheid die er veel minder polariserend 

uitziet. Het onderzoek laat een positief beeld zien over 

het ontstaan van interculturele contacten. De methode 

Welkom geeft een duwtje in de goede richting voor het tot 

stand komen van contact tussen Oude en Nieuwe Rotter-



1.2	Doel	en	subdoelen	

1.3	Doelgroepen

De subdoelen van het organiseren 
van ontmoetingen zijn:

• Het opheffen van (negatieve) vooroordelen of laten 

 bijstellen van (negatieve) beelden die iemand heeft 

over iemand met een andere achtergrond. 

• De drempels, die mensen ervaren om te kunnen 

 participeren aan de samenleving, te verlagen. 

 En hierdoor tegelijkertijd participatie stimuleren voor 

 deze mensen. Dit onder meer door mensen het gevoel te 

geven gezien en geaccepteerd te worden. 

• Het verbreden van het netwerk van mensen in een 

 bepaalde buurt, wijk of stad. 

Het hoofddoel van het organiseren 
van ontmoetingen is bijdragen aan 
verbetering van de sociale binding 
in stad, wijk of buurt. 

De methodiek van Welkom kan voor allerlei doelgroepen 

ingezet worden. Mensen tussen de 18 en 88 jaar die rede-

lijk Nederlands spreken, kunnen meedoen. Er zijn verder 

geen specifieke vaardigheden nodig. De opdracht van de 

gemeente aan Welkom was om jaarlijks 300 ontmoetingen 

te organiseren tussen mensen die de taal al goed spreken 

(Oude Rotterdammers) en mensen die de taal nog niet 

goed genoeg spreken, veelal inburgeraars (Nieuwe Rot-

terdammers). 

Hoewel het de afgelopen acht jaar vooral deze doelgroe-

pen waren waar Welkom zich het meest op richtte, zijn 

er in de loop der jaren ook ontmoetingen georganiseerd 

tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ wijkbewoners, tussen inwoners 

uit twee wijken en ‘oude’ en ‘nieuwe’ collega’s. Deze 

ontmoetingen maakten duidelijk dat de methodiek breed 

inzetbaar is. 

10

De Rotterdamse wethouder Korrie Louwes verwoordde het zo:

 “Ik ben ervan overtuigd dat initiatieven 

als Welkom daadwerkelijk kunnen 

bijdragen aan ontmoeting, uitwisseling en 

verbinding in Rotterdam. Omdat ik geloof 

in de kracht van mensen. De kracht van 

Rotterdammers die soms een duwtje van 

buiten nodig hebben om met elkaar in 

contact te komen.”

1.4	Voor	wie	is	dit	handboek

1.5	Toelichting	op	de	keuze	
	 van	de	methodiek	

De methodiek kan worden toegepast ter ondersteuning 

van elk beleid dat zich richt op het versterken van sociale 

binding. Voor een betere sociale binding in een wijk of 

buurt, maar ook voor teamvorming binnen een bedrijf. 

Elke organisatie kan ermee aan de slag of er anderen voor 

inhuren die de methode in de vingers hebben. De precieze 

keuze van deelnemers en de uitwerking van een program-

ma/thema is een kwestie van maatwerk. 

De zorg die er in 2005 was over het gebrek aan sociale 

binding en de zorgelijke ontwikkeling van het wij-zij 

 denken, maakte dat de gemeente Rotterdam wilde dat 

veel mensen elkaar in korte tijd zouden leren kennen en 

hierdoor begrip kregen voor elkaars achtergrond. Daar-

naast was het niet of gebrekkig Nederlands spreken door 

een grote groep Rotterdammers (Nieuwe Rotterdammers) 

ook een motivatie om veel koppelingen te willen maken. 

Met deze ‘luchtige, simpele’ methodiek zou het moeten 

lukken om 1000 koppelingen per jaar te maken, dacht men 

toen. Na de pilotperiode van een half jaar (januari tot au-

gustus 2005) bleken twee dingen: de methodiek sloeg aan 

en was arbeidsintensief. Vooral de werving van deelne-

mers kostte veel meer tijd dan verwacht. In de pilotperio-

de waren er 160 koppelingen gerealiseerd. De doelstelling 

werd na het eerste halfjaar teruggeschroefd van 1000 naar 

300 koppelingen per jaar. In het volgende hoofdstuk staat 

hoe het koppelen in zijn werk gaat. 

11

Voorbeelden van doelen die 
organisaties met deze methodiek 
kunnen bereiken: 

• Gemeentelijke instellingen en sociaal culturele organi-

saties kunnen de sociale binding tussen de inwoners in 

hun werkgebied versterken. Bijvoorbeeld als er onbe-

grip heerst tussen twee groepen (jong versus oud, ge-

settelde inwoners versus nieuwe inwoners, enzovoorts).

• Een gemeente kan de kennismaking van nieuwe inwo-

ners met hun stad bevorderen.

• Een bedrijf of organisatie kan kennismaking bevorderen 

tussen bijvoorbeeld afdelingen of tussen nieuwe en zit-

tende werknemers. 



Dit hoofdstuk beschrijft stap voor stap hoe je koppels vormt. Bij Welkom noemden we dit 
‘de mixbijeenkomst’. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 de methodiek kort uitgelegd. 

In de daaropvolgende paragrafen (paragraaf 2.1 tot en met 2.10) komen alle ‘onderdelen’ 
van een mixbijeenkomst aan de orde. Van het aantal koppels tot en met een beschrijving 
van onverwachte situaties. Hoe het eraan toegaat tijdens een mixbijeenkomst is te lezen in 

paragraaf 2.11. Hierin een reportage van een mixbijeenkomst. 

Het vormen van koppels: 
de mixbijeenkomst

2
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2.1	Korte	uitleg	over	de	methodiek	

2.2	Mixleiding	en	assistentie	

Met de doelgroepen en ook met het aantal ‘uitjes’ kun je 

variëren. Jong versus oud, de ene groep buurtbewoners 

versus de andere groep buurtbewoners. Voor alle soorten 

doelgroepen geldt dat de methodiek van het vormen van 

koppels hetzelfde is. Of ze daarna twee, drie, vier of vijf 

keer op pad gaan, met of zonder opdracht, er wel of geen 

terugkombijeenkomst is, dat maakt voor de methodiek 

van het koppelen niet uit. 

De basis van de methodiek is het vormen van één-op-

één koppelingen tussen de deelnemers. De methodiek 

lijkt op speeddaten. Deelnemers houden korte gesprekjes 

met elkaar en kiezen daarna aan wie ze gekoppeld willen 

worden. Vervolgens gaan de koppels samen een paar keer 

iets ondernemen. Bij Welkom werden de bijeenkomsten 

waarbij de koppels werden gevormd ‘mixbijeenkomsten’ 

genoemd. Een spelregel die Welkom hanteerde, was dat 

de koppels drie keer op pad gingen in drie maanden tijd. 

Een bijeenkomst wordt geleid door één persoon: de regisseur 

ontmoetingen (verder regisseur te noemen). De regisseur 

leidt de bijeenkomst; van het mixen tot het vormen van de 

koppels. Naast de regisseur is het goed om iemand te heb-

ben die assisteert. Iemand die bijvoorbeeld helpt met het 

inrichten van de ruimte, die deelnemers kan opvangen bij 

de ingang, koffie helpt inschenken, enzovoort.  

 

Wat moet een regisseur kunnen

De regisseur is de degene die ervoor moet zorgen dat er 

koppels worden gevormd. Hij moet op organisatorisch vlak 

veel aankunnen en heeft uiteenlopende rollen en taken. 

De regisseur moet ervoor zorgen dat de bijeenkomst goed 

verloopt; vanaf de binnenkomst van de deelnemers tot en 

met het schoon achterlaten van de ruimte waar de bij-

eenkomst is gehouden. Een regisseur bouwt een relatie op 

met sommige deelnemers. Zeker met deelnemers die vaker 

meedoen. Een luisterend oor kan een regisseur altijd bie-

den, maar grenzen aangeven en bewaken is erg belang-

rijk. Mensen kunnen een vriendelijk gebaar soms anders 

interpreteren. Uiteraard kan de regisseur tips of adviezen 

geven, maar niet als een maatschappelijk werker of coach. 

Hij moet respectvol kunnen omgaan met wat hij van de 

deelnemers te horen krijgt. 

Eigenschappen van een regisseur

Wat zijn de eigenschappen die een regisseur moet heb-

ben? In elk geval flexibiliteit, improvisatievermogen 

en een flinke dosis mensenkennis. Daarnaast moet een 

regisseur goed kunnen organiseren, stressbestendig zijn, 

leiding kunnen geven, kunnen luisteren en inlevingsver-

mogen hebben. 
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2.3	Aantal	deelnemers

Tegelijkertijd raden we mixen in meerdere ruimtes af. Het 

mixen is spannend; je ontmoet immers mensen die je niet 

kent en vertelt over jezelf. Voor een goede bijeenkomst 

moeten de omstandigheden ontspannen zijn. De regisseur 

moet aan iedereen aandacht kunnen besteden. Mixen in 

meerdere ruimtes tegelijkertijd kan wel als er meerdere 

regisseurs en assistenten zijn. 

Een bijeenkomst loopt het beste met maximaal 30 deelne-

mers (15 deelnemers van beide groepen). Het voeren van 

de gesprekken is intensief; als er meer dan 15 deelnemers 

van elke groep zijn, wordt het al snel te druk en lawaaiig. 

Bovendien duurt een mix dan erg lang. Als je rekent dat 

elke deelnemer 4 minuten met een andere deelnemer 

praat, ben je met 30 deelnemers al 60 minuten verder. 

15



2.4	Tijdstip	en	locatie

2.5	De	inrichting	van	de	ruimte	

Heb je de rol van bemiddelaar tussen twee organisaties 

van wie de mensen elkaar gaan ontmoeten, dan kijk je 

samen waar de bijeenkomst het beste kan plaatsvinden.  

Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het hou-

den van een mixbijeenkomst, zijn de volgende vragen 

belangrijk: 

• Is de locatie goed bereikbaar met eigen of openbaar 

vervoer? 

• Is de ruimte groot genoeg voor 20 à 30 deelnemers? 

• Is de akoestiek goed? 

• Zijn er genoeg tafels en stoelen? 

• Kan er koffie en thee gezet worden? 

• Is er een ruimte waar de regisseur zich kan terugtrekken 

voor het vormen van de koppels? 

• Zijn er toiletten? 

• Zijn er zaken die met een beheerder moeten worden 

afgestemd? 

De meeste mixbijeenkomsten van Welkom werden gehou-

den in Gebouw de Heuvel in het centrum van Rotterdam.

De bijeenkomsten die Welkom in ‘eigen beheer’ organi-

seerde en waar stadsbreed deelnemers voor geworven 

werden, waren op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 

uur en op de zaterdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur. Uit 

ervaring bleek dat op deze twee tijdstippen de meeste 

mensen konden.  

Vragen die je voorafgaand aan het inplannen van een 

bijeenkomst moet stellen, zijn: 

• Kunnen beide doelgroepen op dat tijdstip? 

• Is het geen feestdag (of valt de bijeenkomst vlak na een 

feestdag)? 

• Valt het tijdstip in een vakantie? 

• Is er concurrentie van een andere activiteit (denk ook 

aan feestdagen in het kader van een geloof)?

• Is de locatie op dat moment goed bereikbaar? 

Organiseer je de bijeenkomst vanuit je eigen organisatie, 

dan zijn er misschien mogelijkheden in je eigen gebouw. 

Anders moet je uitkijken naar een organisatie die wel een 

ruimte beschikbaar heeft. In een wijk is vaak wel een loca-

tie voor algemeen gebruik en tegen lage kosten te vinden. 

Voor de inrichting van de ruimte is ongeveer een uur nodig. 

De tafels en stoelen moeten in de juiste opstelling worden 

gezet en de mixattributen per deelnemer moeten worden 

klaargelegd. Elke deelnemer heeft een mixformulier voor zich 

liggen (zie pagina 58) waarop hij de namen van de mensen 

kan noteren waarmee hij spreekt. Als iedereen met elkaar 

heeft gesproken, geeft elke deelnemer (met sticker tjes) op 

dit formulier aan met wie hij op pad wil. Het is handig om 

iedereen een extra blanco blaadje te geven, waarop aan-

tekeningen kunnen worden gemaakt. Als je 10 à 15 mensen 

spreekt, onthoud je vaak niet alles. Verder ligt er een pen 

en is een glaasje water prettig. De deelnemers moeten niet 

te dicht naast elkaar zitten. Ze moeten niet afgeleid worden 

door het gesprek naast hen. De groep die na vier minuten 

moet doorschuiven, moet dit makkelijk kunnen doen. Naast 

de ‘mixtafels’ is er een extra tafel nodig voor de spullen van 

de regisseur (zoals deenamelijst, bel, stopwatch) (zie pagina 

58). Daarop kun je ook folders en flyers neerleggen. Tot slot 

is een tafel voor het klaarzetten van koffie, thee en eventueel 

iets te eten handig. Let op dat de twee groepen ieder een 

mixformulier in een andere kleur hebben. Dit in verband met 

het samenstellen van de koppels achteraf.  

Hieronder staat opgesomd wat er bij het inrichten van de 

ruimte komt kijken: 

• Tafels en stoelen in de juiste opstelling. 

• Mixattributen per deelnemer klaarleggen: mixformulier, 

leeg blaadje, pen, stickertjes, glas water. 

• Tafel met spullen voor de regisseur: deelnamelijst, bevesti-

gingen van deelname, bel, stopwatch, pen en notitieblokje, 

stickers met namen van deelnemers, activiteitenkaarten, 

folders met doe-tips.

• Tafel voor de catering. 

• Eventueel aankleden zaal met posters, banner en dergelijke. 
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2.6	De	binnenkomst	en	de	start
Bij binnenkomst ligt de deelnamelijst klaar en streept de 

regisseur (of de assistent) af wie er is. De deelnemer krijgt 

een sticker met zijn naam erop (deze maak je van tevoren 

klaar) die op zijn kleding geplakt wordt. Deelnemers die 

vroeg zijn, kunnen nog even wat drinken. Als blijkt dat niet 

iedereen op tijd is, kun je de deelnemers die er nog niet 

zijn, bellen. Afhankelijk van het wel of niet bereiken van 

deze mensen, bepaal je het tijdstip waarop je begint. 

Als de deelnemers op hun plek zitten, opent de regisseur 

de bijeenkomst. Na iedereen hartelijk welkom te hebben 

geheten, is het belangrijk om de gang van zaken uit te leg-

gen. Dit houdt in dat de regisseur vertelt waarom iedereen 

er is en wat er gaat gebeuren. Dit klinkt misschien als een 

open deur, maar we hebben het (ondanks voorlichting of 

telefonische informatie vooraf) weleens meegemaakt dat er 

deelnemers waren die nog niet goed wisten wat er precies 

van ze verwacht werd. Door nogmaals bij het begin van 

de bijeenkomst te vertellen wat de bedoeling is, voorkom 

je onjuiste verwachtingen. Ook geef je de deelnemers de 

gelegenheid vragen te stellen. 

Er zijn een paar elementen die in elk geval genoemd 

 moeten worden in de opening: 

• ‘Huishoudelijke’ mededelingen. 

• Uitleg van het verloop van de mix en totstandkoming 

koppels: 

 - hoe lang praat je met de ander; 

 - wat is het teken dat er moet worden doorgeschoven; 

 - wie schuift er door; 

 - hoe vul je het formulier in.

• Dat beide deelnemers aan het woord moeten komen. 

• Eventueel vertellen wat leuke gespreksonderwerpen zijn. 

• Uitleg van wat er na de mix van de deelnemers verwacht 

wordt: de spelregels. 

• Op welk moment deelnemers kunnen aangeven dat ze 

het ergens niet mee eens zijn. 

De spelregels
Het is belangrijk dat je vooraf spelregels formuleert voor 

de ontmoeting. Zo weten deelnemers wat er van ze ver-

wacht wordt. Het voordeel is ook dat de deelnemers erop 

aangesproken kunnen worden en het de ontmoeting niet 

al te vrijblijvend maakt. 

De  spelregels die Welkom hanteerde waren de volgende: 

• Binnen drie maanden maak je drie afspraken met 

elkaar. Waar, wanneer en hoe lang een afspraak duurt, 

bepalen jullie zelf. 

• Tijdens de afspraken is het de bedoeling dat jullie 

 Nederlands met elkaar spreken. Voor de Nieuwe 
 Rotterdammer is het een kans om de taal te oefenen. 

• Voor elke deelnemer is er een maximale vergoeding van 

€ 12,50 voor alle drie de uitjes tezamen (entree museum, 

kopje koffie, enzovoort). Deze vergoeding geldt alleen 

als het uitgaven zijn, die je samen met hebt gemaakt. 

• Deelnemers komen in aanmerking voor korting op de 

Rotterdampas. 

• Deelnemers krijgen gratis toegang of korting voor 

 bijvoorbeeld musea. 

• Tijdens de uitjes ben je WA-verzekerd. 

• Als je niet op een afspraak kunt komen, geef je dit 

 uiterlijk één dag van tevoren aan elkaar door. 

 Je probeert gelijk een andere afspraak te maken.

• Als je in de tussentijd verhuist of je telefoonnummer is 

veranderd: geef dit aan de andere Rotterdammer door 

en ook aan Welkom. Dan kan iedereen je bereiken.

• Heb je het gevoel dat het tijdens het eerste uitje niet 

klikt: bel Welkom en wij helpen je verder. 

• Heb je nog vragen: bel of mail ons.

De spelregels kun je aanpassen naar de (on)mogelijkheden 

van de doelgroepen die meedoen. 
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2.7	De	gesprekken	en	het	kiezen

Geef, voorafgaand aan elk gesprek, een duidelijk start-

sein. Bijvoorbeeld: ‘En de tijd gaat NU in’ (bij Welkom 

gebruikten we een grote fietsbel: zie foto). Vergeet niet de 

stopwatch in te drukken! Het is belangrijk om tijdens de 

gesprekken goed op de deelnemers te letten. Zo kun je als 

regisseur al zien bij welke koppels het wel of minder klikt 

tijdens het gesprek. Deze informatie kun je gebruiken bij 

de vorming van de koppels. Zie je dat er een deelnemer is 

bij wie het niet goed loopt, loop dan langs om te vragen 

of alles duidelijk is. Als er vier minuten voorbij zijn, gaat 

de bel (of wat je maar gebruikt, als het maar een stevig 

geluid maakt) en schuift er één groep een stoel door. 

Nadat alle gesprekjes achter de rug zijn, plakt elke deel-

nemer stickertjes achter de namen die op het mixformulier 

staan. Met de informatie op de mixformulieren worden 

de koppels gevormd. Het aantal stickertjes per naam laat 

zien wie met wie op pad wil. Het is (helaas) niet altijd zo 

dat als de ene deelnemer voor de ander kiest, dit anders-

om ook zo is. Daarom moeten de deelnemers een tweede 

en derde keus aangeven. Het is goed om voorafgaand 

aan het maken van de koppels, nogmaals te melden dat 

het niet altijd lukt om een eerste keuze te honoreren. Dat 

voorkomt discussie bij het bekendmaken van de koppels. 

Een voorbeeld van instructie voor het plakken van de 

stickertjes:  

“Plak 3 stickertjes bij degene met wie je het allerliefste op 

pad wilt gaan, plak 2 stickertjes bij je tweede keuze, plak 

1 stickertje bij je derde keuze. Plak niets bij iemand met 

wie je niet op pad wilt. Maakt het je niet uit met wie je 

op pad gaat, plak dan nergens iets.”

Nu zijn hier allerlei variaties op te bedenken, als het maar 

duidelijk wordt wie aan wie gekoppeld wil worden. 
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2.8	Vormen	van	koppels	en
	 activiteiten	inplannen	
Nadat iedereen de mixformulieren heeft ingevuld, worden 

deze opgehaald. De regisseur trekt zich terug in een apar-

te ruimte en gaat de koppels vormen. Gemiddeld duurt 

het een kwartier om 10 à 15 koppels te vormen. Ondertus-

sen kunnen de deelnemers pauzeren en iets drinken. De 

mixassistent blijft bij de deelnemers. Zodra de koppels ‘op 

papier’ zijn gevormd, maakt de regisseur deze bekend. 

Daarna kunnen de koppels bij elkaar gaan zitten en ge-

gevens uitwisselen via de activiteitenkaart (zie pagina 59)

en hun eerste afspraak maken. Het voordeel van direct een 

afspraak maken, is dat de koppels worden gestimuleerd 

om op pad te gaan. Er zijn altijd deelnemers die het lastig 

vinden om de eerste afspraak telefonisch te maken. 

Naast het invullen van een activiteitenkaart, vullen de 

deelnemers een ‘bevestiging van deelname’ in (zie pagina 

59). Dit is voor de organisatie zelf. Zo kun je altijd zien wie 

er hebben meegedaan en wie aan wie is gekoppeld. Op 

deze bevestiging vermelden de deelnemers ook hun eerste 

activiteit.
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Doe tips

Om de deelnemers inspiratie voor uitjes te geven, kun 

je doe tips op papier meegeven. Welkom werkte samen 

met een aantal culturele organisaties. Museum Rotter-

dam gaf gratis toegang, het Maritiem Museum en het 

Rotterdams wijktheater gaven korting op de entree. De 

kortings- en vrijkaartjes werden aan geïnteresseerden 

uitgereikt tijdens de bijeenkomst. Deelnemers kregen 

ook korting op de Rotterdampas. 

Naast zelf een overzicht maken van activiteiten kun je 

ook informatie van andere organisaties neerleggen. 

De activiteiten die de koppels ondernemen, zijn mede 

afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers en de 

doelstelling waarmee de ontmoeting is georganiseerd. 

Dit heeft invloed op het soort doe tips dat je geeft.

Watertaxi
Leer Rotterdam kennen vanaf het water!

Razendsnelle Maastaxi´s varen naar alle havens van Rotterdam. Met de klassieke 
Watertaxi´s (HNY) kun je pendelen tussen Hotel New York, de Leuvehaven en de 
Veerhaven. 
www.watertaxirotterdam.nl

Kruiskade
Rotterdams meest veelkleurige en internationale winkelstraat!

Om de wereld te ontmoeten hoef je niet meer op reis. Op de Kruiskade vind je niet alleen 
Rotterdams eigen Chinatown, maar ook winkeltjes uit Suriname, Marokko of India. 
www.westkruiskade.nl

Vlaggenparade 
Alle nationaliteiten verenigd aan de Maas!

De Vlaggenparade is een verzameling van vlaggen van de nationaliteiten die in 
Nederland zijn vertegenwoordigd. Deze hangen op de Boompjes, vanaf 'de Boeg' 
aan de voet van de Erasmusbrug tot de verlengde Willemsbrug. De vlaggen zijn 
's avonds en 's nachts verlicht: een feeëriek gezicht en uniek in de wereld. 
www.vlaggenmuseum.nl

Arboretum Trompenburg
Een schatkamer voor de echte plantenkenner!

Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote collectie 
bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin ligt aan de rand van het 
centrum in de wijk Kralingen. De tuin is een ware schatkamer voor plantenkenners 
en een weldaad voor wandelaars op zoek naar rust... 
www.trompenburg.nl  

Leuke dingen om te doen in Rotterdam!

doe tips 
speciaal voor deelnemers

gratis en met korting! 



Gratis activiteiten

Het is altijd goed om gratis activiteiten aan te bieden. 

Vraag (culturele) organisaties in de omgeving of de 

deelnemers gratis of met korting toegang kunnen krijgen. 

Zo betrek je organisaties ook bij de activiteit. Voor hen 

kan het een leuke, simpele manier zijn om doelgroepen 

binnen te krijgen die ze minder makkelijk bereiken. Als je 

een culturele instelling bereid vindt om de koppels gratis 

toegang te geven, dan kun je al tijdens de bijeenkomst de 

toegangsbewijzen uitdelen aan geïnteresseerden. Los van 

het zoeken van samenwerkingspartners, kun je sowieso 

kijken wat er allemaal gratis of voor weinig geld te doen is 

in de omgeving en deze tips verzamelen.

Kleine vergoeding

Afhankelijk van het budget kun je ervoor kiezen om 

deelnemers een kleine vergoeding te geven. Bij Welkom 

kon elke deelnemer tot maximaal € 12,50 declareren. Een 

koppel kon dus € 25,- besteden. 
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Van koppelvorming tot het plannen 
van activiteiten 

• De regisseur gaat met de ingevulde mixformulieren 

naar een aparte ruimte en stelt de koppels samen. 

• De regisseur maakt de koppels bekend. 

• Koppels gaan bij elkaar zitten en wisselen gegevens uit 

en plannen hun eerste activiteit (wordt genoteerd op de 

activiteitenkaart) en vullen bevestiging van deelname in. 

• Optioneel: uitdelen materiaal (doe tips, folders, 

 vrijkaartjes, eventueel tasje) om op pad te gaan. 

De deelnemers hebben gekozen met wie ze op pad willen 

en een eerste afspraak gemaakt. Op de activiteitenkaart 

hebben ze de gegevens van elkaar genoteerd. Het is aan 

de koppels zelf om te kijken wanneer ze wat gaan doen. 

Als de standaardmethodiek wordt aangehouden, gaan 

ze minimaal drie keer binnen drie maanden samen iets 

ondernemen. 

Tips om het op pad gaan aan te 
moedigen

• Culturele organisaties in de omgeving vragen of ze 

 bereid zijn koppels gratis of met korting toegang tot 

hun activiteiten te geven.

• Kleine vergoeding beschikbaar stellen.

• Gratis activiteiten verzamelen en op een flyer zetten 

(denk aan leuke wandelroutes, heemtuinen, galeries, 

markten, festivals, enzovoort).

• Deelnemers elkaar tijdens de bijeenkomst tips laten 

geven. 

• Deelnamebewijs voor deelnemers. 

Bewijs van deelname aan
Welkom in Rotterdam

Voornaam              

Achternaam            

Geboortedatum 

Mixdatum                

Handtekening  

Namens Welkom in Rotterdam  

Datum        

Handtekening    

2.9	Als	het	anders	loopt	dan	gepland	

2.10	Benodigdheden	bijeenkomst	
Standaardmateriaal 

• Deelnamelijst: hierop wordt afgestreept wie er is (deze 

kun je later gebruiken om de afwezigen na te bellen)

• Naambadges voor leiding bijeenkomst

•  Naamstickers voor deelnemers 

•  Fietsbel 

•  Stopwatch 

•  Pennen 

•  Mixformulieren in twee verschillende kleuren

•  Stickertjes 

•  Bevestiging van deelname 

•  Activiteitenkaart  

•  Spelregels 

Extra’s 

• Tasjes  

• Uitleg vergoeding reiskosten met OV-chipkaart  

• Mapjes met doe tips 

• Flyers en folders met uitgaanstips  

• Gratis kaarten of kortingskaarten van culturele 

 samenwerkingspartners

Er zijn tal van situaties te bedenken die ervoor kunnen 

zorgen dat een bijeenkomst anders loopt dan gepland. 

Het is en blijft mensenwerk. Op veel aspecten van een mix 

heb je geen invloed, hoezeer je onverwachte gebeurtenis-

sen ook probeert uit te sluiten. Om er een paar te noemen: 

er komen deelnemers niet opdagen, een deelnemer weet 

eigenlijk niet wat er van hem verwacht wordt of iemand 

wil met iemand anders dan zijn koppelpartner op pad. We 

hebben een aantal lastige situaties op een rijtje gezet. Bij 

elke situatie vertellen we hoe wij het hebben opgelost. 

Deelnemers komen te laat

Omdat bij een mixbijeenkomst idealiter van beide partijen 

evenveel mensen aanwezig moeten zijn, is de start even 

uitstellen vaak de moeite waard. Te lang wachten is niet 

prettig voor de deelnemers die wel op tijd zijn. Bij Welkom 

was de gemiddelde uitloop niet langer dan 15 minuten. 

Als er een laatkomer is, kun je altijd kijken of diegene nog 

‘inschuift’. In het meest ongunstige geval kan de telaat-

komer niet meedoen.  

Er is een ongelijk aantal deelnemers

Regelmatig gebeurde het ons dat niet alle deelnemers 

kwamen opdagen. Hier doe je niets aan. Als mensen 

afbellen, kun je jezelf hierop voorbereiden. Helaas bellen 

mensen niet altijd af en moet je ter plekke improviseren. 

Een oplossing kan zijn dat van de ene groep iemand op 

pad gaat met twee van de andere groep. Dit moet je goed 

bespreken van tevoren. Soms kiest iemand er in zo’n 

 situatie voor om niet mee te mixen. 

Iemand is het niet eens met 
de koppeling  

Hoe goed je ook je best doet om iedereen aan zijn eerste 

keus te koppelen, dit lukt niet altijd. Er zijn altijd deel-

nemers die bij iedereen populair zijn en deelnemers die 

dat minder zijn. Door tijdens de gesprekken goed op te 

letten en duidelijke instructies te geven, kun je gedeelte-

lijk voorkomen dat de koppelingen niet goed gaan. Toch 

zul je merken dat dit niet alles ondervangt. Dan heb je 

de koppels met de beste intenties gemaakt en zie je toch 

iemand met een bedrukt gezicht rondlopen. Het beste is 

om diegene apart te nemen en te vragen wat er aan de 

hand is. Een koppeling op dat moment ongedaan maken 

is pijnlijk voor de andere partij. Wat je wel kunt doen, 

is zeggen dat je de dag erna even belt om het rustig te 

bespreken. Het hangt ook van de deelnemer af hoe het 

opgelost wordt. Soms denken mensen er na een nachtje 

slapen anders over en willen ze het toch proberen. Soms 

is dit niet het geval en kun je aanbieden de andere partij 

te bellen om het te zeggen. Meedoen met een nieuwe 

mixbijeenkomst is dan een optie. 
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2.11 Reportage 
van een 
mixbijeenkomst

Hoe ziet een bijeenkomst eruit? 

Waar gaan de gesprekken over? 

Hoe komen de koppelingen tot 

stand? 

Een reportage over een 

mixbijeenkomst in gebouw 

de Heuvel in het centrum van 

Rotterdam. 

Wie: 

14 Oude Rotterdammers, 

12 Nieuwe Rotterdammers 

Wanneer: 

dinsdagavond 22 maart 2012, 

18.30 - 20.30 uur

17.28 uur 
Gastvrouw en regisseur Lilian Cardoso parkeert haar auto 

en loopt naar Gebouw de Heuvel op het Grote Kerkplein 

in het centrum van Rotterdam. In de verte ziet ze Glenny 

Moentadj, de vrijwilligster die haar deze avond helpt.

17.35 uur 
“Glenny, zullen we eerst de tafels opstellen. In de U-vorm, 

dat werkt het beste. Ik heb één afmelding, maar zet toch 

maar vijftien stoelen aan de binnenrand en vijftien stoelen 

aan de buitenrand”, instrueert Lilian haar assistent. Zelf 

zet ze de tafels klaar voor de koffie en thee, en een tafel 

voor haarzelf. 

17.55 uur 
Lilian legt de gele en blauwe mixformulieren tegenover 

elkaar op tafel. Ondertussen zorgt Glenny dat de koffie, 

thee en fris klaarstaat. De gasten kunnen komen!

18.17 uur 
De eerste deelnemers druppelen binnen. Ze melden zich 

bij Lilian of Glenny. Ze krijgen een sticker waarop hun 

naam staat. De namen verraden verschillende de cul-

turen: Klaas, Ali, Ien, Salah, Barry, Najat, Cornelis, Pim, 

Kondek…. De Oude en Nieuwe Rotterdammers nemen wat 

te drinken en beginnen een voorzichtig gesprekje met 

elkaar. Klaas: “Hoe vaak heb jij al gemixt?” Pim: “Dit is 

mijn tweede keer. “ Klaas: “Ik doe het sinds mijn pensi-

oen. Ik vind het leuk om te doen. Vooral het op stap gaan. 

Sommigen zie ik nog steeds.” Pim: “Mijn mix is vorige 

keer mislukt. Hij kwam niet opdagen…” Klaas: “Vanavond 

beter!” 

18.29 uur
Lilian loopt de lijst na. Ze mist nog een Oude Rotterdam-

mer en twee Nieuwe Rotterdammers. “Beste Mensen, van 

harte welkom! Leuk dat u er bent! We gaan zo beginnen. 

Ik wil nog even wachten op de laatkomers. Pak gerust een 

kopje koffie of iets fris!” 

Bij elke mix zijn er helaas altijd wel een paar die niet ko-

men opdagen. “Maar het komt altijd goed, hoor!”

18.36 uur 
“We gaan beginnen. Graag wil ik alle Oude Rotterdam-

mers uitnodigen om achter de blauwe formulieren plaats 

te nemen en de Nieuwe Rotterdammers achter de gele.  U 

kiest vandaag iemand met wie u drie keer in drie maan-

den op stap gaat. Ik koppel op basis van uw keuze een 

Oude Rotterdammer aan een Nieuwe Rotterdammer. Maar 

hoe maakt u een keuze? Door met elkaar in gesprek te 

gaan.”
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“Zet uw naam boven aan het formulier en zet in de linker 

kolom de naam van degene met wie u spreekt. Het is de 

bedoeling dat iedereen vier minuten met elkaar praat. Na 

vier minuten gaat de bel en dan schuiven de Oude Rot-

terdammers een plaatsje op. De Nieuwe Rotterdammers 

blijven zitten! Waar kunt u het over hebben? U vertelt el-

kaar waar u vandaan komt. Of u kinderen hebt. Waar u in 

Rotterdam woont. Soms kunnen vier minuten lang duren, 

soms duurt het heel kort. Het is de bedoeling dat u elkaar 

in deze vier minuten een beetje leert kennen. Is iedereen 

er klaar voor?”

18.47 uur 
De vragen vliegen door de lucht: - Waar kom je vandaan? 

- Waar woon je? - Wat voor werk doe je? - Ga je dan met 

de fiets? - Op welke school zit je dochter? 

18.51 uur 
De bel. Sommigen schuiven direct door. Anderen praten 

nog door. Lilian houdt het allemaal scherp in de gaten. 

“Natuurlijk houd ik rekening met de ingevulde formu-

lieren. Maar ik laat ook mijn intuïtie en mensenkennis 

meewegen…” Ze kijkt op haar stopwatch. De volgende 

vier minuten zijn al weer bijna voorbij… 

19.23 uur 
Een Nieuwe Rotterdammer dient zich aan. Hij was in de 

verkeerde tram gestapt. Lilian geeft hem iets te drinken en 

vertelt dat hij de volgende keer mee kan doen. “Het is te 

laat om nu nog in te schuiven.”

19.30 uur 
Een Oude Rotterdammer, een bekende mixer, komt bin-

nen. Hij heeft zich een uur vergist. Ook hij wordt inge-

schreven voor de volgende keer. Dit soort onverwachte 

dingen gebeuren altijd, zegt Lilian.

19.48 uur  
De laatste bel voor vanavond gaat. Lilian legt uit hoe de 

koppeling gemaakt wordt. “U geeft op het formulier met 

stickertjes aan met wie u graag op stap wilt. Plak drie 

stickertjes bij degene met wie je het allerliefste op pad 

wilt gaan, plak twee stickertjes bij uw tweede keuze, plak 

één stickertje bij uw derde keuze. Plak niets bij iemand 

met wie u niet op pad wilt. Maakt het niet uit met wie u op 

pad gaat? Plak dan nergens iets.” 

19.52 uur 
De broodjes worden binnengebracht. De deelnemers kun-

nen in de pauze iets eten. Het tijdstip van de mix is aan 

de ene kant handig, wat eten betreft is het was lastiger. 

Vandaar de schaal met broodjes. Tegelijkertijd is dit voor 

Lilian een mooie gelegenheid om rustig te koppelen. Op 

een tafel in een aparte ruimte legt Lilian alle gele en blau-

we formulieren neer. Ze bekijkt de stickers en ordent. “Ik 

houd zo veel mogelijk rekening met de keuzes, maar dat 

lukt niet altijd. Soms grijp ik in. Als ik merk dat iemand 

met een andere bedoeling kwam. Maar vanavond lukt het 

aardig.” Intussen eten de Oude en Nieuwe Rotterdammers 

een broodje. De stemming is gemoedelijk. 

 

20.04 uur 
Lilian is klaar. Ze gaat terug naar de zaal. “Ik heb koppels 

gemaakt. Ik heb mijn best gedaan. Het kan zijn dat uw 

eerste keuze niet voor u heeft gekozen. Als het u toch niet 

zint, reageer dan niet direct! Wacht daar alstublieft mee. 

Misschien is het toch leuk. Maar als u het echt niet ziet 

zitten dan kunt u morgen naar ons kantoor bellen. Dan 

bellen wij zelf de andere Rotterdammer op om te vertel-

len dat de mix helaas niet doorgaat. U krijgt van mij een 

afsprakenkaartje waarop u elkaars gegevens en de eerste 

afspraak noteert. Ook geef ik u een boekje met doe tips, 

met daarin ideeën voor uitstapjes. En u krijgt van ons 

€ 12,50 voor bijvoorbeeld de koffie. Bewaar de bonnetjes! 

Dan kunnen wij het bedrag - tot € 12,50 - aan u overma-

ken. En dan nog iets. Als u een afspraak hebt gemaakt 

en u kunt toch niet komen, belt u dan op tijd naar uw 

mixmaatje. Het is niet leuk als u niet komt opdagen. En 

dan maak ik nu de koppels bekend!”

20.11 uur 
De mixmaatjes die Lilian net bekend heeft gemaakt gaan 

bij elkaar zitten. Sommigen zijn oprecht blij, bij anderen 

spreekt het gezicht boekdelen. Lilian: “Er is altijd wel 

iemand ontevreden over zijn mixmaatje. De truc is om dat 

de deelnemers pas de volgende dag te laten uiten. Niet op 

deze avond zelf.” 

Agenda’s worden getrokken. Pim en Salah; Helen en Najat; 

en ook Cornelis en Modeste spreken voor de eerste keer af 

in Museum Rotterdam. Lilian: “Museum Rotterdam is altijd 

een populair uitje. De koppels krijgen daar trouwens ook 

vrijkaartjes voor. En het is midden in de stad.” 

Ien en Maria gaan samen naar de stoffenmarkt en Just en 

Hawa maken tijdens de eerste afspraak een rondwande-

ling door de stad. Jos en Ali zoeken de rust op en gaan 

wandelen in het Kralingse Bos. De andere koppels zijn er 

nog niet uit. Ze wisselen wel alvast telefoonnummers en 

adressen uit. Iedereen kletst nog wat na. 

Rond 20.30 uur verlaten de deelnemers het pand. Lilian en 

Glenny blijven nog even napraten. En om de spullen op te 

ruimen.
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3
Werven en binden 

van deelnemers
In dit hoofdstuk komt alles wat betreft het werven en binden van deelnemers aan 
de orde.  In paragraaf 3.1 gaan we in op de algemene werving van deelnemers. 

De werving voor inwoners die de taal nog niet zo goed spreken komt aan de orde 
in paragraaf 3.2. Wat je kunt doen om deelnemers te bedanken en te 

binden aan het project lees je in paragraaf 3.3. 
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3.1	Werven	van	deelnemers		

Middelen voor werving deelnemers
 
• Oproep via een persbericht

• Website / social media zoals facebook en twitter 

• Folder en / of posters

• Digitale nieuwsbrief 

• Festivals en informatiemarkten

• Telefonische werving

• Voorlichtingen

• Deelnemers werven deelnemers: je kunt in de evalu-

atie de vraag toevoegen of deelnemers folders willen 

ontvangen om te verspreiden onder hun familie en 

vrienden.

Afhankelijk van de manier waarop je de activiteit opzet, zal 

er een algemene (brede) of gerichte werving van deelne-

mers nodig zijn. Welkom was opgezet als stadsbreed pro-

ject en iedereen tussen de 18 en 88 jaar kwam in aanmer-

king om mee te doen. Voor de Oude Rotterdammers gold 

natuurlijk wel dat ze goed Nederlands spreken. Deze brede 

doelgroep vroeg om werving via diverse kanalen.  

Werven met een beperkt budget

Of er nu een groot of klein budget beschikbaar is; een 

site, social media en een folder zijn middelen die ook met 

een beperkt budget ingezet kunnen worden. Laat iemand 

tijdens een eerste bijeenkomst een filmpje maken. Dit film-

pje kun je op de site zetten. Ook kun je het gebruiken als 

voorlichtingsmateriaal. Vooral bij de start spelen partners 

een grote rol in de werving van deelnemers. Zij kunnen via 

hun netwerk promotie maken voor de activiteit en eventu-

eel werven onder hun eigen deelnemers. Via een digitale 

nieuwsbrief  kun je partners informeren over je activiteiten 

en oproepen de nieuwsbrief te verspreiden binnen hun 

netwerk. Verder zijn festivals en informatiemarkten prima 

plekken om mensen bekend te maken met de activiteit. 

Deelnemers en bekende mensen als 
ambassadeur

Heb je een bijeenkomst gehouden, dan zijn de deelnemers 

zelf de beste ambassadeurs. Vraag of ze informatiema-

teriaal onder hun vrienden en familie willen verspreiden. 

Heb je na een tijdje een bestand van deelnemers opge-

bouwd, dan is telefonische werving onder al bekende 

deelnemers ook een optie. Deelname is kortdurend en 

de ervaring heeft geleerd dat veel deelnemers het prima 

vinden om vaker op pad te gaan. Ook is gebleken dat 

als mensen zich niet uit zichzelf weer aanmelden, ze het 

prima vinden om actief benaderd te worden. 

Welkom heeft ook bekende Rotterdammers ingeschakeld 

als ambassadeur. Sander de Kramer en Frederique Spigt 

waren bereid zich in te zetten voor het promoten van 

Welkom. Sander de Kramer is een aantal keer aanwezig 

geweest bij een feestelijke activiteit van Welkom (zie 

hoofdstuk 7). Naast deze twee bekende Rotterdammers 

zijn voor het jubileumboekje nog een aantal andere be-

kende Rotterdammers geïnterviewd.

Kan ik vaker meedoen?
Ja. Je kunt zo vaak meedoen als je wilt. 
Als je drie keer met iemand op pad bent 
geweest, ben je klaar. Je kunt je dan 
weer inschrijven voor een nieuwe 
mixbijeenkomst. 

Hoe kun je meedoen?
Je kunt ons bellen of de antwoordkaart 
invullen. Via onze site 
www.welkominrotterdam.nl kun je je 
ook inschrijven. 
Daarna nodigen wij je uit voor een 
mixbijeenkomst. Heb je vragen? Bel of 
mail ons! 

Meedoen is vrijwillig en gratis!
Meedoen met Welkom in Rotterdam is 
vrijwillig en kost niets. Als je geld uitgeeft 
(voor bijvoorbeeld een kopje koffie of een 
kaartje voor het museum), kun je tot 
maximaal € 12,50 per persoon terugvragen 
aan Welkom in Rotterdam. Samen kun je dus 
€ 25,- uitgeven voor alle uitstapjes tezamen. 
Je moet dan wel de bonnetjes bewaren. 

Als je meedoet, kun je korting krijgen op de 
Rotterdampas. In plaats van € 55,- betaal je 
€ 35,-. Met de Rotterdampas krijg je korting 
op allerlei activiteiten in de stad.

Wat doet Welkom in Rotterdam?
Welkom in Rotterdam brengt Rotterdammers met elkaar in contact:
 
• Je leert een andere Rotterdammer kennen. Iemand die de taal 

goed spreekt en de stad goed kent. 
• Samen met deze Rotterdammer ga je drie keer op pad in de stad, 

in drie maanden tijd. 
• Zo kun je de Nederlandse taal oefenen en leuke uitstapjes maken. 
 
\
Hoe leer ik die andere Rotterdammer kennen?

• Je ontmoet andere Rotterdammers tijdens een mixbijeenkomst. 
• Je kiest met wie je een paar keer wilt afspreken.
• Jullie bepalen samen wat jullie gaan doen. 
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Maak kennis met een
ander gezicht van Rotterdam!

Wil je de Nederlandse 
taal oefenen? 

Vind je het leuk om een 
andere Rotterdammer te 
leren kennen?

Ga je graag op pad 
in de stad? 
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Belangrijk om te onthouden als je 
 deelnemers werft

• Plan, pas nadat iemand zich heeft ingeschreven, telefo-

nisch een datum om deel te nemen. Dan kun je alles nog 

een keer toelichten en ontbrekende gegevens aanvullen.

• Benadruk dat deelname vrijwillig is, maar niet vrijblij-

vend.

• Benadruk dat bij de bijeenkomsten een gelijk aantal van 

beide doelgroepen essentieel is. Als iemand niet komt 

opdagen, betekent dit dat er iemand van de andere 

partij benadeeld wordt. 

leer mij kennen
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Tips

• Organiseer een origineel evenement waardoor je gratis 

publiciteit krijgt. 

• Maak gebruik van studenten Communicatie die een 

opdracht moeten doen voor hun stage of afstuderen. 

 Zij kunnen een wervingsplan opstellen of materiaal 

 ontwikkelen. 

• Vraag aan partners of ze hun netwerk willen inzetten. 

Vraag bijvoorbeeld of er een oproep in hun (digitale) 

nieuwsbrief op het prikbord geplaatst kan worden, of 

dat je op een bijeenkomst kunt vertellen over de activi-

teit, enzovoort. 

• Breng in kaart welke festivals en/of informatiemarkten 

er zijn en vraag of je hier een stand kunt huren of mag 

flyeren. 

• Benut de gegevens van de deelnemers die je hebt op-

geslagen in de database. Vraag of en hoe zij zich willen 

inzetten voor de activiteit. Zo zijn er misschien enthousi-

aste deelnemers die voorlichting willen geven (eventueel 

voorafgegaan door een training).  



De basisactiviteit van Welkom was het koppelen van Oude 

en Nieuwe Rotterdammers. 

Onder het begrip Nieuwe Rotterdammers verstonden wij: 

Rotterdammers die de Nederlandse taal nog niet goed 

machtig waren. Deze doelgroep bereikte we vooral door 

samen te werken met organisaties die taal- en inburge-

ringcursussen aanboden. We maakten afspraken met de 

docenten voor het geven van voorlichtingen aan inburge-

ringcursisten. 

3.2	Werven	van	
	 Nieuwe	Rotterdammers

Voorlichting aan mensen die de taal nog niet volledig 

machtig zijn, vraagt bepaalde vaardigheden en zaken 

waar je op moet letten. Een regisseur van Welkom licht toe 

hoe zij te werk ging bij het voorbereiden en het geven van 

voorlichting aan taalcursisten:  

“Van tevoren moet je bedenken wat het voor organisatie 

is. Zijn de potentiële deelnemers cursisten? Wat is het 

taalniveau? Kunnen ze al Nederlands spreken en verstaan 

(hoeft niet vlekkeloos). Let op dat je afspraken met do-

centen altijd bevestigt! En vraag of ze een tv en dvd-spe-

ler voor je kunnen klaarzetten zodat je het promofilmpje 

kunt laten zien (als je dat hebt). 

Meestal bel ik een dag van tevoren om de afspraak 

opnieuw te bevestigen met de contactpersoon, vooral als 

de afspraak ruime tijd geleden was gemaakt. Neem altijd 

je voorlichtingsmap, inschrijfkaarten (zie bijlage) en 

folders mee. Check altijd je route en zorg dat je naam en 

telefoonnummer van je contactpersoon bij je hebt. 

Als ik er ben, stel ik me eerst voor. Dan deel ik de infor-

matiefolders en inschrijfkaarten uit en daarna start ik 

de dvd. Na de dvd leg ik uit wat Welkom is en wat we 

doen. Ik vertel wat Oude en Nieuwe Rotterdammers zijn. 

Daarna vertel ik wat een bijeenkomst is: ontmoeting met 

andere mensen, veel praten en Nederlands oefenen. En 

daarna met elkaar op stap. Drie keer in drie maanden 

tijd. Soms laat ik dan ook foto’s zien. 

Tot slot komt er een vragenrondje; meestal zijn er veel 

vragen. Het is belangrijk dat je alles rustig uitlegt: neem 

pauzes in je verhaal om te peilen of mensen het goed 

hebben begrepen. Dit is meestal te zien aan de mimiek 

van mensen (star gezicht, gefronste wenkbrauwen, en-

zovoort duiden erop dat iemand het niet goed begrijpt). 

Leg het desnoods nog een keer uit met voorbeelden. 

Gebruik vooral voorbeelden: de kinderen kunnen gewoon 

mee op pad. Dan kunt u met de andere Rotterdammer 

bijvoorbeeld naar een speeltuin waar uw kinderen kun-

nen spelen. Ik zeg ook altijd dat de Oude Rotterdammers 

weten dat een cursist niet zo goed Nederlands spreekt en 

aan het oefenen is. Ik leg dus uit dat de Oude Rotterdam-

mers dit verwachten, ervaring hebben hiermee. Dit stelt 

de cursisten op hun gemak. 

Tegelijkertijd moet je de cursisten niet onderschatten. 

Ze hebben vaak veel contacten en de meerwaarde van 

meedoen is niet altijd gelijk duidelijk voor hen. Toon 

begrip voor hun positie. Je hebt te maken met mensen die 

vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en 

dan moeten ze ook nog een moeilijke taal leren. Luister 

geïnteresseerd naar de mensen en wees vriendelijk. Met 

een vriendelijke uitstraling en houding krijg je absoluut 

meer gedaan. Bedenk altijd dat je het gezicht van de 

organisatie bent, dus wees representatief en vriendelijk. 

Na de vragenronde vraag ik of mensen zich gelijk willen 

inschrijven. Soms doen mensen dat, maar vaak willen ze  

er eerst over nadenken. Met de docent spreek je dan af of 

hij de inschrijfkaarten verzamelt of dat cursisten die zelf 

opsturen. Let wel op dat je op de inschrijfkaarten die je 

achterlaat, de naam van de school of instelling zet zodat 

je weet van welke organisatie de aanmeldingen komen. 

Dat is handig voor de administratie.”  
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• Beeldmateriaal: aangezien taal nog lastig is voor 

inburgeringcursisten is beeldmateriaal erg belangrijk. 

Een dvd met een voorlichtingsfilmpje en/of foto’s van 

deelnemers tijdens een bijeenkomst en koppels die een 

activiteit ondernemen. 

• Folders (houd bij het schrijven van teksten rekening met 

de groep die minder taalvaardig is). 

• Inschrijfkaarten (zie pagina 60) 

Benodigdheden voor een 
voorlichting  
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3.3	Binden	van	deelnemers	
De methodiek brengt met zich mee dat er naast de bijeen-

komsten weinig ‘face-to-face’ contact is met de deelnemers. 

Daarom is het goed een paar keer per jaar een activiteit te 

organiseren waarbij de deelnemers elkaar en het team ont-

moeten. Bij Welkom was dit een jaarlijkse boottocht en een 

Welkom-café. Informeer bij (partner)organisaties of zij iets 

kunnen bieden tegen lage of geen kosten. 

Al varende elkaar beter leren kennen 

Welkom organiseerde een paar keer per jaar een activiteit 

voor de deelnemers, waaronder in het voorjaar een boot-

tocht. Het was een moment waarop de deelnemers ervarin-

gen konden uitwisselen en elkaar en het team beter leerden 

kennen. Gemiddeld vaarden er elk jaar 80 deelnemers mee. 

Een programma hoefden we niet te maken voor de tocht. 

De bemanning zorgde voor genoeg activiteiten, zoals het 

hijsen van de zeilen en klimmen in de mast. Tussendoor 

praatte iedereen met elkaar en soms ontstonden er spon-

tane koppelingen! 

Het jaarlijkse Welkom-café  

Elk najaar organiseerden we een Welkom-café in het 

 Theatercafé van Theater Zuidplein. Met muziek, een hapje 

en een drankje was het elke keer weer een geslaagde hap-

pening voor zowel de deelnemers als het team. Een aantal 

keer hebben we een spel georganiseerd. Altijd was er een 

swingende band en stond er een ‘Welkom-fotowand’. 

met foto’s van mixbijeenkomsten en andere activiteiten. 

Na afloop konden de deelnemers de foto(‘s) waar zij op 

stonden, meenemen. 
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Nieuwsbrief, kaartjes en 
een bloemetje  

Het is belangrijk om bijvoorbeeld via een (digitale) 

nieuwsbrief alle betrokkenen op de hoogte te houden 

van het project. Welkom startte in 2005 met een papieren 

nieuwsbrief. Later werd dit een digitale nieuwsbrief die we 

ongeveer 6 keer per jaar verstuurden. Hierin stonden onder 

meer de mixdata, verslagen van bijeenkomsten en speciale 

aanbiedingen voor deelnemers. Verder kun je aandacht 

aan deelnemers geven door bijvoorbeeld een kaartje op 

verjaardagen of met nieuwjaar te sturen. Of door trouwe 

deelnemers bij een zoveelste deelname te verrassen met 

een bloemetje! 
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4
Samenwerken
 met anderen 

In dit hoofdstuk gaan we in op het samenwerken met andere organisaties. In paragraaf 
4.1 staan argumenten voor partners om samen te werken met het organiseren van de 

ontmoetingen. In paragraaf 4.2 een overzicht van soorten samenwerkingspartners. Hoe 
je de taken kunt verdelen staat in paragraaf 4.3. Tot slot geven we in paragraaf 4.4 

praktijkvoorbeelden van ontmoetingen die Welkom in nauwe samenwerking 
met andere organisaties heeft georganiseerd. 
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4.1	Wat	levert	het	de	ander	op	

4.2	Soorten	samenwerkingspartners	

4.3	Wie	doet	wat

Je kunt op diverse manieren en met verschillende doel-

stellingen samenwerken met andere organisaties. Of het 

nu is om deelnemers te werven, voor het vinden van een 

geschikte locatie voor de bijeenkomsten of het aanbieden 

van activiteiten aan deelnemers: alleen door samen-

werking bereik je de beoogde doelgroepen. Belangrijk 

bij het zoeken en samenwerken met partners is dat je je 

verplaatst in de belangen van een (potentiële) partner. 

Afhankelijk van de doelgroepen en de doelstelling kun 

je samenwerkingspartners onderscheiden. Welkom had 

in de eerste jaren, toen we voornamelijk ontmoetingen 

tussen Oude en Nieuwe Rotterdammers organiseerden, 

als belangrijkste partners inburgeringsorganisaties en 

woningcorporaties.  

Met welke organisatie je ook samenwerkt, voor elke sa-

menwerking geldt dat je afspraken moet maken over wie 

wat doet en op welke manier. Als de verwachtingen niet 

overeenkomen en afspraken niet goed zijn vastgelegd, 

kan dit funest zijn voor het slagen van de bijeenkomst. 

Plan momenten in waarop je elkaar informeert over hoe de 

voorbereiding loopt en vooral hoe het met de werving van 

deelnemers gaat. Bij het bespreken van de activiteit moe-

ten de praktische zaken vroeg aan de orde komen: heeft 

de partner een locatie beschikbaar, welke doelgroep(en) 

Verwoord het ‘what’s in it for me’ vanuit het perspectief 

van de andere organisatie. Het bereiken van een nieuwe 

doelgroep, verantwoordelijk maatschappelijk onder-

nemen, bijdragen aan een betere sociale binding in de 

buurt… Allemaal goede argumenten om mee te doen. Je 

kunt het ook benoemen als ‘maatschappelijk verantwoord 

samenwerken’.  

De partners verschillen per doelgroepen waarvoor je 

de ontmoetingen gaat organiseren. Wil een gemeente 

jongeren laten kennismaken met ouderen in een bepaalde 

wijk omdat daar spanningen zijn, dan werk je misschien 

samen met het jongerencentrum en een vereniging waar 

de ouderen activiteiten doen. 
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moeten op welke wijze geïnformeerd worden en wie doet 

dat. Als je zorgt dat alle praktische zaken op tijd aan bod 

komen dan kunnen onverwachte (on)mogelijkheden ook 

tijdig benoemd worden.  

In principe geldt de volgende ‘taakverdeling’: een part-

ner zet zijn eigen expertise, overhead en netwerk in, het 

projectteam zorgt voor de ontmoeting en administratie 

(registratie, monitoring en evaluatie). Deze taakverdeling 

kan vanzelfsprekend al naar gelang de omstandigheden 

en (on)mogelijkheden van de partner aangepast worden.  

Als het gaat om samenwerken met een culturele orga-

nisatie voor een activiteit voor deelnemers neem dan de 

bovenstaande tips ter harte en: 

• Bedenk van tevoren wat aantrekkelijk is voor de doel-

groep. 

• Breng in kaart welke culturele organisaties er zijn en wat 

hun aanbod is. 

• Check de punten die belangrijk zijn voor een goede 

locatie. Is het aanbod interessant, maar de locatie slecht 

bereikbaar of de zaal te klein, dan is die locatie geen 

aanrader. Overweeg om de bijeenkomst op een andere 

locatie te houden. Dit hangt af van hoeveel tijd (en 

geld) je kunt en wilt investeren. 
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Tips voor samenwerking met 
andere organisaties

• Bedenk goed wat de doelstelling is en wat je van de 

andere organisatie verwacht. Leg dit ook vast! 

• Ga het kennismakingsgesprek open in.

• Ga uit van vertrouwen en een gezamenlijk doel.

• Kies een vriendelijke, geïnteresseerde en zakelijke aanpak.

• Denk van tevoren goed na over de taakverdeling en 

bespreek deze ruim van tevoren. Betrek hierbij: 

 - het zoeken naar een geschikte locatie; 

 - werving van deelnemers; 

 - invulling van het programma; 

 - inrichting van de ruimte; 

 - catering; 

 - publiciteit (vooraf én eventueel achteraf).

• Indien de partner (mee)betaalt, zorg voor een kosten-

overzicht. 

• Maak een offerte/contract, dat partners ondertekenen 

(zie pagina 60)

• Spreek af wat de minimale doelstelling is en op welke 

moment er besloten wordt of iets doorgaat. Houd 

hierbij rekening met de tijd die nodig is om deelname 

te bevestigen of door te geven dat de bijeenkomst niet 

doorgaat. 

• Spreek tijdens het traject duidelijke deadlines af, zodat 

er ook een seintje gegeven kan worden wanneer iets 

niet binnen een bepaald tijdsbestek gerealiseerd wordt. 

• Maak een checklist van de zaken die afgesproken en 

geregeld moeten worden ten behoeve van de samen-

werking. 

• Zet op basis daarvan afspraken op papier in bij-

voorbeeld de vorm van een draaiboek; wie doet wat 

wanneer. Houd ook rekening met een evaluatie na de 

bijeenkomst. 

• Zorg voor goede wederzijdse bereikbaarheid.
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In deze paragraaf staat een aantal voorbeelden van ont-

moetingen die Welkom op een bijzondere locatie of voor 

specifieke doelgroepen heeft georganiseerd. Bij een aantal 

van deze ontmoetingen weken we af van de basisme-

thodiek. Er werden dan geen één-op-één ontmoetingen 

georganiseerd, maar ontmoetingen in groepsverband. De 

reden was dat de desbetreffende groep al als groep actief 

was (bijvoorbeeld een actieve bewonersgroep). Tijdens 

een groepsontmoeting werd er meestal wel een één-op-

één activiteit gedaan. 

4.4	Praktijkvoorbeelden

Ontmoetingen in het Centrum 
Beeldende Kunst

Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Rotterdam organi-

seert educatieve programma’s op het gebied van kunst. Het 

CBK heeft een grote tentoonstellingsruimte en is een spin in 

het web op het gebied van kunst in Rotterdam. Hier heeft 

Welkom vanaf 2006 twee keer per jaar ‘Mixen tussen Kunst’ 

georganiseerd. Een bijeenkomst ter plekke, waarbij de kop-

pels na het mixen een rondleiding of een workshop kregen 

aangeboden. 

Ove Lucas (directeur van het CBK) motiveerde de samenwerk-

ing met Welkom tijdens de 10e Mixen tussen Kunst als volgt: 

“Dat wij samenwerken met Welkom is voor mij niet meer 

dan logisch. Onze slogan zegt dat wij ‘de kortste weg naar 

kunst’ zijn. We horen zeker op de route van de Welkom-

koppels thuis. Daarnaast vind ik de doelstelling van Welkom 

goed. Mensen kunnen op deze manier invulling geven aan 

hun burgerschap. Rotterdam is een bijzondere stad, maar 

ook een anonieme stad waar je je verloren kunt voelen. 

Daarom is het goed dat er ontmoetingen tussen Rotter-

dammers worden georganiseerd. Het is een handreiking.”

Ontmoetingen in Museum Rotterdam

Museum Rotterdam vertelt in veel van zijn tentoonstel-

lingen het verhaal van de stad en zijn bewoners. Hier 

heeft Welkom een aantal bijeenkomsten gehouden, 

met na afloop een rondleiding. Museum Rotterdam was 

bij de kennismaking met Welkom vooral gecharmeerd 

van de simpele methodiek en zag het als niet meer dan 

logisch om de deuren open te zetten voor de koppels. Het 

‘binnen halen’ van de doelgroep Nieuwe Rotterdammers 

was voor het museum een extra motivatie. 

Wie deed wat

Voor de bijeenkomsten in het CBK en Museum Rotterdam 

zorgde Welkom voor alles wat betreft de deelnemers 

(werving, bevestiging van deelname, de koppeling en de 

evaluatie). Het CBK en Museum Rotterdam zorgden voor 

het inhoudelijke aandeel. 

Ontmoetingen tussen imams 
en Oude Rotterdammers

Met het ROC Albeda hebben we de ‘ImamMix’ georga-

niseerd. De imams volgden een aantal maanden Neder-

landse les in Rotterdam voordat ze terugkeerden naar 

Turkije om daar het inburgeringsexamen te doen. De 

vraag van het Albeda was om de imams in contact te 

brengen met Oude Rotterdammers zodat zij met hen het 

Nederlands konden oefenen. Het verschil met de normale 

opzet was dat de ontmoetingen met de Oude Rotterdam-

mers in groepsverband plaatsvonden en binnen drie 

weken in plaats van drie maanden. Dit had te maken met 

de beperkte periode dat de imams in Nederland waren. 

Tijdens de eerste bijeenkomst vormden we direct volgens 

de basismethodiek koppels. Zo had iedereen tijdens de 

uitstapjes, wel een ‘maatje’. De ImamMix hebben we in 

2007 en 2009 georganiseerd. 

Wie deed wat

Voor deze ontmoeting hebben we met het Albeda het pro-

gramma samengesteld. De uitjes werden vergoed vanuit 

de deelnemersvergoeding. De werving van de Oude Rot-

terdammers deed Welkom. De imams kregen voorafgaand 

aan de bijeenkomst een voorlichting over de bedoeling 

van de ontmoeting.

37

Wie deed wat

De werving voor deze ontmoeting gebeurde in nauwe sa-

menwerking met de deelgemeenten. Welkom schreef op-

roepen die in de wijkkranten en op de deelgemeente-sites 

werden gepubliceerd. Ook stuurden we een oproep per 

mail naar mensen uit ons bestand die op dat moment in 

een van beide deelgemeentes woonden. Het programma 

werd ook in nauwe samenwerking bedacht en geregeld. 

Ontmoetingen tussen bewoners uit 
twee wijken

‘East meets West’ heette de ontmoeting tussen inwoners 

vanuit de deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek en 

Delfshaven. Het idee ontstond gaandeweg tijdens gesprek-

ken die er waren met de desbetreffende deelgemeentevoor-

zitters en bewoners die al individueel aan Welkom hadden 

meegedaan. Hillegersberg-Schiebroek is in vergelijking 

met Delfshaven een deelgemeente met weinig migranten. 

Leden van de bewonersorganisaties uit beide deelgemeen-

tes gaven aan nieuwsgierig te zijn naar elkaar en elkaars 

leefomgeving. 

Omdat van beide groepen een aantal mensen elkaar al 

kenden en ze aangaven het leuker te vinden om als groep 

een paar keer iets te ondernemen, besloten we om drie keer 

een groepsontmoeting te organiseren. Om het één-op-één 

contact te stimuleren, werden er tijdens de eerste ontmoe-

ting wel koppels gevormd door middel van de Welkom-

methodiek. Deze maakten samen een quiz over Rotterdam. 

Tijdens de tweede bijeenkomst in Delfshaven gingen de 

koppels samen aan de slag met het bereiden van een maal-

tijd en bezochten een museum. De afsluitende bijeenkomst 

vond plaats in het Plaswijckpark in Hillegersberg. 



Dat voelt erg goed.”

Burhan: “Het verraste me dat de wethouder vertelde dat 

haar kinderen op een gemengde school zitten. Dat had ik 

niet verwacht.”

Zouden jullie anderen aanraden om mee te doen?  

Wethouder Louwes: “De RamadanMix is een prima manier 

voor niet-moslims om in contact te komen met moslims, 

maar wel alleen als je je echt openstelt voor een gesprek 

en echte interesse hebt. Je moet beseffen dat je wel in een 

privésituatie terechtkomt. Ik kan me ook goed voorstellen 

dat mensen het juist privé willen houden.”

Burhan: “Ja. Het is heel belangrijk om elkaar te ontmoeten. 

Door met zoiets mee te doen, is de drempel daarna lager 

om met autochtone mensen contact te zoeken. Maar Ra-

madan is niet het enige moment waarop je contact kunt 

zoeken met mensen. Bel ook eens op een ander moment bij 

elkaar aan of spreek elkaar aan op straat. De gemeente 

kan er niet voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, 

hooguit faciliteren. Verder moeten mensen het zelf doen.”

Op uitnodiging van de Dialoog Academie en Welkom deed 

op 26 augustus 2010 wethouder Korrie Louwes mee aan de 

RamadanMix. Na zonsondergang ging zij op bezoek bij 

huisarts Burhan Karademir en zijn vrouw Sultan. 

Wat hebben jullie gegeten?  

Wethouder Louwes: “Ik ben de namen kwijt, maar we 

begonnen met soep en daarna vlees met yoghurt en een 

heerlijk toetje van een soort deeg. Het was uitgebreid en 

vooral heel erg lekker.”

Burhan: “We zijn begonnen met groene linzensoep, daarna 

köfte (gehakt met kruiden), börek (deeg met hierin kaas), 

een soort Turkse kroket, aardappelsalade, vlees in toma-

tensaus en als toetje künefe (deeg met kaas en hierover 

een honingsaus). De wethouder vond alles lekker.”

Is er iets wat jullie verrast heeft?  

Wethouder Louwes: “Het was voor mij vooral weer een 

bevestiging van de enorme gastvrijheid en hartelijkheid 

die ik ook eerder bij Turkse collega’s heb ervaren. 
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Interview met wethouder Korrie Louwes en moslimgezin Karademir 
over de RamadanMix

Wie deed wat

Voor deze ontmoeting benaderde de Dialoog Academie 

haar achterban en Welkom zijn deelnemers. Gezamenlijk 

maakten we de tekst. Nadat de gezinnen zich hadden 

aangemeld, maakte Welkom op papier de koppelingen 

van een moslimgezin met een niet-moslimgezin. De niet-

moslimgezinnen werd in de bevestigingsbrief (zie pagina 

61) gevraagd contact op te nemen met het moslimgezin 

over een geschikte datum. Welkom verzond de evaluatie 

aan de gezinnen. De Dialoog Academie regelde dat de 

Rotterdamse wethouder Korrie Louwes meedeed. Dat was 

prima publiciteit! 

Ontmoetingen tussen moslimgezinnen 
en niet-moslimgezinnen

Samen met de Dialoog Academie heeft Welkom een paar 

keer de ‘RamadanMix’ georganiseerd: een ontmoeting van 

moslimgezinnen met niet-moslimgezinnen. 

Iris Creemers van de Dialoog Academie over de samenwer-

king met Welkom: 

“Het grote doel van alle activiteiten is sociale binding. 

Sociale binding maak je samen, dat kun je niet afdwingen, 

het moet ontstaan. Verschillen moet je zien als uitdaging 

en niet als barrière. Onze bijdrage en die van Welkom is 

klein, maar vele kleine stappen leiden uiteindelijk naar het 

grote doel.”

De Dialoog Academie in Rotterdam zet zich in ‘voor het rea-

liseren van eenheid in verscheidenheid, synergie, interactie 

en dialoog in de Nederlandse samenleving’. Hun achterban 

bestaat voor het grootste deel uit moslims. Voor hen was 

het een aantrekkelijk idee om een activiteit te organiseren 

waarmee hun achterban Oude Rotterdammers (in dit geval 

niet-moslims) kon ontmoeten. Een aantal moslimgezinnen 

werd benaderd met de vraag of zij bereid waren niet-mos-

limgezinnen te ontvangen tijdens een iftar (de maaltijd na 

zonsondergang tijdens de Ramadan). De moslims werden 

daarna uitgenodigd voor een tegenbezoek. De Ramadan-

Mix hebben we in 2009 en 2010 georganiseerd. 
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Ontmoetingen tussen ‘oude’ en 
‘nieuwe’ wijkbewoners 

Erika Blikman (beeldend kunstenaar en fotografe) be-

naderde Welkom in 2009 voor haar kunstproject ‘Oude 

buurt, nieuwe buren’. In dit kunstproject stond de inte-

gratie van nieuwe bewoners in een volksbuurt centraal. 

Museum Rotterdam introduceerde Welkom bij de foto-

grafe en zo ontstond er een mooie samenwerking.  

Erika Blikman wilde in de wijk Crooswijk (waar zij zelf nog 

maar kort woonde) ‘nieuwe’ met ‘oude’ bewoners met 

elkaar in contact brengen. Haar idee was om koppels te 

vormen en deze met een fotocamera mooie en minder 

mooie plekken in hun buurt laten fotograferen. Zij wilde 

hiermee bereiken dat de oude en nieuwe inwoners elkaar 

ontmoetten; dat de nieuwe inwoners hun leefomgeving 

ontdekten én dat alle deelnemers kennismaakten met een 

andere kijk op de wijk. De foto’s die de koppels hadden 

gemaakt, werden eerst tentoongesteld in het wijkcentrum 

in Crooswijk. Daarna in Museum Rotterdam. 

Wie deed wat

De werving van de deelnemers verliep voornamelijk via 

de fotografe. Zij had de meeste contacten in haar buurt. 

Welkom organiseerde de kennismakingsbijeenkomst. 

Gezamenlijk hebben we de foto-opdracht bedacht. 



5
Dit hoofdstuk vertelt hoe je de administratie kunt voeren als je ontmoetingen 

organiseert op de ‘Welkom-wijze’. Over de vormgeving van een database gaat 
paragraaf 5.1. Alles wat er aan administratie voorafgaand aan een bijeenkomst 

komt kijken, komt aan de orde in paragraaf 5.2. Paragraaf 5.3 beschrijft de 
administratie nadat de koppelingen zijn gemaakt. Hoe je deelnemers kunt 

monitoren en evalueren komt in paragraaf 5.4 aan bod. In paragraaf 5.5 een 
overzicht van de stappen van inschrijven tot evalueren.  

Alles over de administratie van 

deelnemers en vastlegging resultaten
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5.1	 Database

5.2	Administratie	voorafgaand	
aan	de	bijeenkomst	

Wanneer je op de Welkom-manier ontmoetingen organi-

seert, is het opslaan van deelnemersgegevens noodzake-

lijk. Niet alleen om een bijeenkomst zo goed mogelijk te 

kunnen organiseren, maar ook voor de verantwoording 

naar opdrachtgevers. Welkom had een zeer uitgebreide 

database waarmee tellingen gemaakt konden worden van 

bijvoorbeeld aantal deelnames, leeftijdsverdeling van 

deelnemers, uit welke wijken zij afkomstig zijn, enzovoort. 

Bij elke deelnemer was er ruimte om aantekeningen te 

maken. Zo werd elk telefoongesprek kort genoteerd met 

eventuele bijzonderheden. 

Wanneer iemand zich heeft aangemeld via de site, een 

voorlichting of bijvoorbeeld tijdens een festival, worden de 

gegevens opgeslagen in de database (als de database ge-

koppeld is aan de site, staan de gegevens van mensen die 

zich via de site aanmelden, automatisch in de database). 

Na inschrijving wordt een potentiële deelnemer gebeld. 

Dit om te kijken of iemand daadwerkelijk snapt wat er 

verwacht wordt. Telefonisch kunnen onduidelijkheden 

toegelicht worden. Dan moet er nog een datum voor 

deelname worden ingepland. Plan niet langer dan vier 

weken van tevoren. Te ver vooruit plannen vergroot de 

kans dat mensen afzeggen. Voor het vaststellen van een 

datum, gebruik je de deelnamelijsten. De deelnemer krijgt 

ongeveer een week van tevoren een bevestigingsbrief (zie 

pagina 62) met een routebeschrijving.
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Script naar aanleiding van een 
aanmelding

“Hallo, u spreekt met … van ‘Welkom in …’  U heeft zich 

afgelopen zaterdag aangemeld om mee te doen met een 

mixbijeenkomst. Bedankt hiervoor. Ik bel u om te kijken 

of het duidelijk is wat deelname inhoudt. Heeft u nog 

vragen? Ik zou ook graag met u een datum inplannen 

waarop u meedoet aan een bijeenkomst. U ontvangt een 

week voor de bijeenkomst een bevestigingsbrief. Hier zit 

ook een routebeschrijving bij. Mocht u in de tussentijd 

nog vragen hebben, bel dan gerust. Als u toch niet kunt 

meedoen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven? Het 

is namelijk zo dat we van zowel de Oude als de Nieuwe 

Rotterdammers gelijke aantallen moeten hebben om kop-

pels te kunnen vormen. Als u niet kunt, dan proberen we 

iemand anders voor u in de plaats te vragen.”

Een overzicht van de basisgegevens 

• NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mail

• Geslacht

• Geboortedatum

• Datum van aanmelding 

• Datum van koppeling

• Aan wie iemand gekoppeld is

• Memo: hierin noteer je bijzonderheden, contactmomenten

• Via welk kanaal de deelnemer de activiteit gevonden heeft 

Tips om een database zo actueel 
mogelijk te houden

• Maak één iemand eindverantwoordelijk.

• Maak van elk contact met een deelnemer een aanteke-

ning in de database.

• Zet de laatste notitie altijd bovenaan.

 
 

5.3	Administratie	na	de	bijeenkomst	

5.4	Monitoring	en	evaluatie	
van	de	koppels

De regisseur heeft de deelnamelijst meegenomen naar 

de bijeenkomst en genoteerd wie er was en wie niet. Het 

beste is om zo snel mogelijk na de bijeenkomst degenen te 

bellen die zonder bericht afwezig waren. Eventueel spreek 

je een nieuwe datum af. 

Het is afhankelijk van de tijdsperiode waarin de kop-

pels elkaar ontmoeten wat de beste tijdstippen zijn 

om te monitoren en te evalueren. Als er een periode 

wordt aangehouden van drie maanden, is het goed om 

na ongeveer drie weken de deelnemers te bellen om 

te vragen hoe het gaat; om te horen of er een eerste 

afspraak is gemaakt en zo ja, hoe deze is geweest. Als er 

‘problemen’ zijn, dan kun je tijdig ingrijpen. Noteer de 

uitkomsten van dit gesprek in de database. 

Op basis van de deelnameformulieren en de deelnamelijst 

worden de koppelingen in de database gezet. Het kan 

zijn dat iemand vragen heeft gesteld die niet ter plekke 

konden worden beantwoord; deze persoon bel je om dit te 

bespreken. 

43

Voorbeeldscript voor het monitoren 
van deelnemers

“Hallo, u spreekt met  ...  van  ...  Komt het gelegen dat 

ik bel? U heeft meegedaan aan de bijeenkomst op …  Na 

een paar weken bellen we de deelnemers om te vragen 

hoe het gaat. Vandaar mijn telefoontje. Allereerst ben ik 

benieuwd hoe u de bijeenkomst vond? U bent gekoppeld 

aan … Bent u al op pad geweest met elkaar? 

Zo ja: Wat heeft u gedaan? Hoe was het? 

Zo nee: Kunt u aangeven wat de reden daarvan is? 

Als er een afspraak is geweest of nog komt: Bent u 

bekend met de regelingen van ‘Welkom in ..,’ zoals de 

vergoeding van … en de korting op …? 

Zo niet: Kort uitleggen. Heeft u verder nog vragen? Ik wil 

u hartelijk danken voor dit gesprek. U kunt ons altijd 

bellen als u vragen heeft.”
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Evalueren van een ontmoeting

Na drie maanden ontvangen de deelnemers een evaluatie-

formulier (zie pagina 63). Ook hiervoor geldt dat iemand 

naar aanleiding van de informatie moet worden nage-

beld. In het eerste jaar van Welkom is er een paar keer een 

‘deelnemerspanel’ georganiseerd. Zo kregen we de meeste 

feedback. Toen na twee keer deelnemerspanel bleek dat de 

methodiek niet veel aanpassing behoefde, zijn we overge-

stapt naar schriftelijke evaluaties. Voor de ‘standaardkop-

pelingen’ (één-op-één drie keer op pad in drie maanden 

tijd) gebruikten we de standaardevaluatie. We pasten de 

evaluatie gedeeltelijk aan als de mixbijeenkomst en/of 

doelgroepen afweken van de standaard. 

Onderwerpen die in een evaluatie 
aan de orde (kunnen) komen

• De locatie (onder meer bereikbaarheid). 

• De bijeenkomst zelf (onder meer wijze van kennismaken, 

leiding). 

• De uitstapjes die mensen wel of niet hebben gemaakt en 

hoe ze deze ervaren hebben.

• Of deelnemers vooraf voldoende informatie hebben 

gekregen. 

• Of ze nog een keer mee willen doen. 

• Of ze folders willen ontvangen voor vrienden en familie

 

 

• Aanmelding komt via diverse kanalen binnen.

• Gegevens deelnemer invoeren en opslaan in database.

• Bellen voor het geven van meer informatie (eventueel in 

database aanvullen) en datum afspreken voor deelname.

• Deelname wordt op deelnamelijst gezet.

• Een week voor de bijeenkomst bevestiging en routebe-

schrijving versturen. 

• Na de bijeenkomst koppels invoeren in database op 

datum bijeenkomst.

• Bellen deelnemers die tijdens de bijeenkomst vragen 

hadden die niet ter plekke konden worden beantwoord.

• Monitoren: na ongeveer drie weken de deelnemers bellen 

of alles goed gaat. 

• Na drie maanden evaluatie versturen naar deelnemers.

5.5	De	stappen	van	inschrijven	
	 tot	evalueren
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6
Organisatie en

 middelen
Dit hoofdstuk is een beschrijving van de wijze waarop Welkom 
was opgezet. Met welke doelstelling Welkom is gestart, staat in 

paragraaf 6.1.  Paragraaf 6.2 bespreekt de samenstelling van het 
team. Een overzicht van de kostenposten staat in paragraaf 6.3. 
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Stichting Mara heeft Welkom ontwikkeld en uitgevoerd. 

Zij schreef in 2004 het startplan en regelde de financie-

ring: de subsidieaanvraag bij de gemeente en bij fond-

sen. Het uiteindelijke subsidiebedrag was gebaseerd op 

het maken van 300 koppelingen tussen Oude en Nieuwe 

Rotterdammers op jaarlijkse basis. 

Voorafgaand aan de start van Welkom zijn organisaties 

benaderd om hun expertise en netwerk in te zetten om 

Welkom te laten slagen. Organisaties die konden on-

dersteunen op het gebied van personeel en overhead 

en die konden bijdragen aan een vergoeding voor de 

deelnemers. Ook werden er organisaties bij betrokken die 

de deelnemersdoelgroepen ‘in huis’ hadden. Zij zetten 

zich in voor de werving. Zo waren de twee Rotterdamse 

Om de doelstelling van 300 koppelingen per jaar te rea-

liseren, koos Stichting Mara ervoor een betaald team op 

te zetten dat continu bezig kon zijn met de werving van 

deelnemers (stadsbreed), de organisatie van de maande-

lijkse bijeenkomsten en de monitoring van de deelnemers. 

Welkom werd een zelfstandig werkend team met Stichting 

Mara als ‘moederorganisatie’ op de achtergrond. Het 

team bestond uit een leidinggevende, secretariaatsme-

dewerker, communicatiemedewerker en twee regisseurs 

ontmoetingen. 

Samenstelling team en taken 
per teamlid

• Projectleider voor 32 uur: 

 coördinatie, organisatie (ontwikkeling) en externe 

 contacten

• Medewerker secretariaat voor 36 uur: 

 telefoon, alle administratie omtrent deelnemers, 

 voorbereiding bijeenkomsten en alle andere voorko-

mende secretariële werkzaamheden

• Communicatiemedewerker voor 30 uur: 

 werving deelnemers, PR algemeen

• Twee regisseurs ontmoetingen voor ieder 20 uur: 

 organisatie en leiding bijeenkomsten 

ROC’s Albeda en Zadkine partner vanwege de werving 

van inburgeraars (Nieuwe Rotterdammers). Voor hen was 

het een goede aanvulling op het inburgeringprogramma. 

Een andere partner, woningcorporatie Woonbron, dacht 

en financierde mee in verband met verbetering van de 

sociale binding in een paar van haar wijken. Deze partners 

namen deel aan de adviescommissie van extern deskun-

digen, bekend met de Rotterdamse situatie. Andere leden 

van de adviescommissie namen deel op persoonlijke titel. 

De commissie kwam een paar keer per jaar bijeen om de 

voortgang, knelpunten en oplossingen te bespreken.

Een overzicht van uitgebreide functieomschrijvingen staat 

op pagina 64.

Daarnaast verleende een aantal mensen op vrijwillige 

basis assistentie bij de bijeenkomsten. Het aantal vrijwil-

ligers wisselde, maar gemiddeld konden we kiezen uit vier 

à vijf mixassistenten. Een vrijwilliger besteedde ongeveer 

16 uur per week aan telefonische werving van deelnemers 

en monitoring van de koppels. In de eerste jaren van 

Welkom deden de regisseurs de werving en monitoring. 

Dit bleek te veel tijd te vragen naast het geven van voor-

lichtingen en het leiden van de bijeenkomsten. Ook voor 

de voorlichtingen waren er vrijwilligers beschikbaar. Deze 

groep had eerst een speciale Welkom-training gevolgd. 

6.1	Doelstelling	en	partners	

6.2	Het	team
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De functies leidinggevende, secretariaatsmedewerker, 

twee regisseurs ontmoetingen en communicatiemedewer-

ker besloegen in totaal ongeveer 3,8 fte. Daarnaast was er 

gemiddeld 24 uur ondersteuning per week door vrijwilli-

gers (werving, monitoring, assistentie bij bijeenkomsten). 

In totaal kwam het werk van betaalde en niet-betaalde 

krachten neer op ongeveer 4,4 fte. 

De kostenposten kunnen onderverdeeld worden in: 

personeelskosten, organisatiekosten (onder meer onder-

steuning door moederorganisatie, huur en overheadkos-

ten), communicatiekosten (PR en promotie, materiaal ter 

ondersteuning van de bijeenkomsten) en activiteitenkos-

ten (vergoeding deelnemers, kosten bijeenkomsten en 

vrijwilligersvergoedingen). 

Voor communicatie was verhoudingsgewijs een flink 

bedrag gereserveerd. Voor het bereiken van de doelstel-

ling, was het belangrijk dat Welkom steeds weer in beeld 

was. Er waren kosten voor (regelmatig geactualiseerd) 

materiaal dat breed verspreid kon worden (flyers, posters 

en advertenties). Daarnaast waren er kosten voor het ma-

teriaal voor de deelnemers, zoals een boekje met doe tips, 

pennen en tasjes.

6.3	De	financiën
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Een overzicht van de kostenposten 

Personeel (70%) 

Salarissen

Deskundigheidsbevordering

Overige personeelskosten

Organisatie (10%) 

Ondersteuningskosten Stichting Mara

Huur

Kantoorbenodigdheden

Telefoon

Automatisering- en internet

Vergader- en representatiekosten

Porti- en kopieerkosten

Communicatie (10%) 

Ontwerp- en drukkosten

Site/digitale nieuwsbrief

Advertenties

Verspreiding materiaal

Activiteitenkosten (10%) 

Onkostenvergoeding deelnemers

Kosten bijeenkomsten

Vrijwilligersvergoeding



7
Acht jaar Welkom: 
hoogtepunten en 

resultaten in cijfers
Een paar bijzondere hoogtepunten van acht jaar Welkom en de wijze waarop de media 

aandacht aan Welkom gaven (zowel nationaal als internationaal) staan in paragraaf 7.1.  
Paragraaf 7.2 geeft een cijfermatig overzicht van de resultaten. 
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Bij de start van Welkom was het een ‘mediageniek’ 

 project. Dat speeddaten voor ontmoetingen voor deze 

specifieke doelgroepen met deze specifieke doelstelling 

werd ingezet was nieuw. Ook het op gelijkwaardige wijze 

op pad gaan van Oude en Nieuwe Rotterdammers was 

toen nog uniek. Dit bleek ook uit de aandacht die Welkom 

in de media kreeg. In deze paragraaf vermelden we een 

aantal bijzondere momenten tijdens acht jaar Welkom. 

Ambassadeur Sander de Kramer (die in 2006 toestemde 

Welkom te promoten) had bij zijn ‘aanstelling’ beloofd 

om als het 500e koppel een feit zou zijn, deze een rondrit 

aan te bieden in een riksja. En zo zaten op 12 oktober 2006 

Oude Rotterdammer Annette en Nieuwe Rotterdammer 

Prakai in een riksja met aan het stuur Sander de Kramer. 

Onder grote mediabelangstelling fietste hij hen over de 

Coolsingel. 

De 1000e koppeling was in augustus 2008 een feit. Deze 

werd gevierd met het hijsen van meerdere vlaggen van 

Welkom op de Vlaggenparade. Wethouder Jantine Kriens, 

toentertijd wethouder van Welzijn, feliciteerde het koppel 

namens de gemeente Rotterdam. 

7.1	 Bijzondere	momenten	en	
	 aandacht	in	de	media
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500e en 1000e koppel in het zonnetje 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Vijf jaar Welkom in Rotterdam. Vijf jaar leerzame, onverwachte, bijzondere en motiverende 

ontmoetingen. Ontmoetingen tussen oude en nieuwe Rotterdammers. Ontmoetingen die 

bijdragen aan integratie. In de stad, tussen mensen.

In dit boekje komen oude en nieuwe Rotterdammers aan het woord over hun ontmoeting. Over 

de betekenis van die ontmoeting voor hen persoonlijk. Bekende Rotterdammers zoals Wilfried 

de Jong, Karin Ingelse en Arjan Erkel vertellen over de waarde van die ontmoetingen die 

zonder Welkom in Rotterdam nooit tot stand waren gekomen. 

Ook Frédèrique Spigt en Sander de Kramer, beiden ambassadeur van Welkom in Rotterdam, 

leggen uit waarom ze dit initiatief een warm hart toedragen. Tot slot de geschiedenis van vijf 

jaar Welkom in Rotterdam. Deze geschiedenis vormt de basis voor nog meer en nog langer 

Welkom in Rotterdam.

Feestelijk 5-jarig jubileum in 2010

Het vijfjarig jubileum van Welkom in 2010 vierden we in 

Theater Zuidplein. Ambassadeur Sander de Kramer reikte 

hier het jubileumboekje uit aan deelnemers. Een aantal 

koppels werd voor dit boekje geïnterviewd. Ook een aan-

tal bekende Rotterdammers werkte mee aan het boekje, 

zoals Wilfried de Jong en Quintis Ristie. 

Landelijke én internationale aandacht

Balkenende (premier van 2002 tot 2010) zei in zijn speech 

ter afsluiting van het Islam- en Integratiedebat in Rot-

terdam op 6 april 2005: 

“Acceptatie van nieuwkomers is van groot belang. Dat is 

een opdracht voor ons allemaal. In de wijk, op het werk, 

in de disco, op straat, op de club. Overal. Vandaar dat 

een project als Welkom zo goed is (...) Een idee zo goed 

dat ze er zelfs in Amsterdam enthousiast over waren. 

Sterker nog: ze willen het overnemen.”

Amsterdam heeft woord gehouden en sinds 2008 kunnen 

Oude en Nieuwe Amsterdammers elkaar ontmoeten via 

‘Mixen in Mokum.’ Later volgde Den Haag met ‘Haagse 

ontmoetingen’. 

Man bijt Hond kwam in het eerste Welkom-jaar (2005) 

 filmen tijdens een mixbijeenkomst. TV Rijnmond is meer-

dere keren langsgekomen om een bijeenkomst en koppels 

te filmen. Documentairemaker Michiel van Erp filmde 

in 2007 voor de VARA-serie ‘Welkom in Nederland’ een 

 bijeenkomst en een deelneemster van Welkom. 
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Nominatie Appeltje van Oranje

Eind 2007 werd Welkom met negen andere projecten uit 

Nederland genomineerd voor een Appeltje van Oranje. 

Deze jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds wordt toegekend 

aan bijzondere projecten die zich inzetten voor structurele 

ontmoetingen tussen diverse groepen in de samenleving.

VPRO filmt deelnemers Lenie en Kelem

In de zomer van 2009 filmde de VPRO initiatieven die de 

straat, buurt en stad mooier maken. Dit gebeurde het ka-

der van Droomstad, een onderdeel van het project ‘Eeuw 

van de stad’. Oude Rotterdamse Lenie en Nieuwe Rotter-

damse Kelem uit Ethiopië vertellen over hun vriendschap 

die vanaf hun eerste ontmoeting via Welkom is ontstaan. 

Dit filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van 

 Welkom in Rotterdam. 

Ook internationaal valt Welkom op

Welkom was tijdens de conferentie Integrating Cities in 

2006 een voorbeeld van bijdrage aan sociale binding. 

Dat is beschreven in ‘The Intercultural City: Planning for 

Diversity Advantage’ van Phil Wood: “The idea of Mixen 

aan de Maas (in de eerste jaren hanteerden we de slogan 

Mixen aan de Maas, red.) seems almost too simple and 

obvious, but if it were then more cities would surely be 

doing it”.  

In maart 2008 vertelde Welkom over haar werk aan een 

Europees onderzoek (Eurocities) gericht op integratie-

beleid. In november 2008 brachten leden van de Club 

van Madrid1, in het Schielandshuis, een werkbezoek aan 

Welkom. Wethouder Grashoff, toentertijd wethouder van 

Participatie en Cultuur, was hierbij aanwezig. De publi-

catie ‘Multiculturalism A very short introduction’ (Oxford 

University Press, september 2011) van Ali Rattansi haalt 

Welkom aan als een project dat kan zorgen voor ‘breaking 

down barriers between people’. 
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1 Club de Madrid is een groep voormalig regeringsleiders uit de wereld die met elkaar samenwerken om de democratie in de wereld te bevorderen.

7.2	Resultaten	in	cijfers
In de database van Welkom werden gegevens van de 

deelnemers geregistreerd: onder meer of iemand een Oude 

dan wel Nieuwe Rotterdammer was, leeftijd, geslacht en het 

aantal keer dat iemand deelnam. Deze gegevens werden 

 opgenomen in het jaarverslag dat als verantwoording dien-

de voor de gemeente en fondsen. Hieronder een overzicht 

van de resultaten in cijfers over de periode 2005 - juli 2012. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Aantal deelnames per deelnemer

1 keer

70 %

15 %

5 % 3 % 5 %

% 2 keer 3 keer 4 keer ≥ 5 keer 

Leeftijdsgroepen

0

10%

20%

30%

40%

50%

 -30 30-50 50+

Oude 
Rotterdammers

Nieuwe 
Rotterdammers

8%

17%

29%

15%
21%

10%

Verhouding man/vrouw

mannen

Oude Rotterdammers

Nieuwe Rotterdammers

0

10

20

30

40

50

60

70

80

vrouwen

28%
16%

17%

39%

55

Aantal aanmeldingen

Aantal koppelingen

Aantal deelnames

Oude Rotterdammers

Nieuwe Rotterdammers

Totaal

Unieke deelnemers

Totaal

Oude Rotterdammers aantal deelnames

Nieuwe Rotterdammers aantal deelnames

Totaal

1834 (44%)

2377 (56%)

4211

2763

2260

2374 (51%)

2270 (49%)

4644
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8
Bijlagen
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Mixformulier

Deelnamelijst

Naam

Vul hieronder de naam in van 
degene waar je mee spreekt

Geef met de stickertjes aan met 
wie je wilt afspreken

Datum:

Locatie:    Tijd:   Aanvang:

Groep 1 Naam  Bevestigingsbrief Aanwezig   Afwezig       Telefoon nr.                Gekoppeld aan
(benoemen)

Groep 2 Naam  Bevestigingsbrief Aanwezig   Afwezig       Telefoon nr.                Gekoppeld aan
(benoemen)

Activiteitenkaart
Onkostenvergoeding 
Als deelnemer aan Welkom in Rotterdam kun 
je een deel van de gemaakte kosten 
declareren. Denk hierbij aan reiskosten, een 
kopje koffie of de entree voor het museum. 
Dit kun je doen tot een maximum van € 12,50 
per persoon. Samen kunnen de koppels dus 
€ 25,- besteden voor alle uitjes tezamen.

Korting Rotterdampas
Deelnemers aan Welkom in Rotterdam 
kunnen korting krijgen op de Rotterdampas. 
De basisprijs van de pas is € 55,- maar als je 
deelnemer bent van Welkom in Rotterdam, 
krijg je € 20,- korting op deze basisprijs. Met 
de Rotterdampas krijg je korting op allerlei 
activiteiten in de stad.

Contactgegevens
Welkom in Rotterdam 
Hang 16 
3011 GG Rotterdam
(010) 2709850

Gegevens mixmaatje
Naam

Telefoon

Bevestiging	van	deelname

Activiteitenkaart

Bevestiging van deelname

Wij nemen deel aan … en ondernemen daarmee enkele activiteiten in de stad met elkaar. 

Deelnemer 1        Deelnemer 2

Voornaam en achternaam      Voornaam en achternaam

-----------------------------------------    ---------------------------------

Handtekening       Handtekening

-----------------------------------------    ---------------------------------

Onze eerste activiteit is: 

datum, tijd: -------------------------------------------------------------------------------------- 

locatie:  --------------------------------------------------------------------------------------

soort activiteit: --------------------------------------------------------------------------------------

Datum en ondertekening (door organisatie): 

-----------------------------------------
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Inschrijfkaart

Meer weten?

Hang 16

3011 GG Rotterdam

(010) 2709850

info@welkominrotterdam.nl

www.welkominrotterdam.nl

Telefoonnummer

Mobiel 

Inschrijfkaart

Inhoud
• ten behoeve van welk doel
• afspraak/inzet beiden
• data

Kostenoverzicht
Uren        à €
• afstemmen met partner
• voorbereiding intern
• PR, werving 
• voorbereiding op locatie
• uitvoering Mixbijeenkomst
• evaluatie met partner

Administratie        
• werving
• bevestigingsbrieven, uitnodigingen
• monitoren voortgang
• evaluatieformulieren versturen, verwerken
        subtotaal ….,..
Bijkomende kosten (na overleg)
• huur locatie
• eten/drinken
• …
• …
        Totaal  ….,..
Betaling 
Graag op rekeningnummer …. tnv ….. ovv

Akkoord        Datum     
    
Handtekening        Handtekening

Voorbeeld	offerte
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Bevestiging	deelname	RamadanMix

Beste …,

Hierbij bevestigen wij uw deelname aan de Ramadanmix, georganiseerd door … en ….

U bent van harte uitgenodigd om, met in totaal … personen, de Iftarmaaltijd te nuttigen bij onderstaande 

familie:

Naam:    

Adres:    

Telefoonnummer:  

Samenstelling familie:  

U kunt de familie zelf benaderen voor het maken van een afspraak.

De familie verwacht u tussen … (datum) en …(datum) en is ervan op de hoogte dat u hen telefonisch 

benaderd. Na onderling overleg kan een datum voor het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd vastgesteld 

worden.

Wij wensen u veel plezier en een fijne avond toe!

Vriendelijke groet,

Het team van Welkom in Rotterdam
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Bevestigingsbrief	mixbijeenkomst

Beste ,

Bedankt voor uw aanmelding voor de volgende mixbijeenkomst: 

Datum:  

Locatie:  

Tijdstip:  

 

Let op: de ontmoeting begint om …. uur. We willen u vragen op tijd aanwezig te zijn, zodat we meteen 

kunnen beginnen. Als u niet kunt komen, horen wij het graag via: ….  of per e-mail: ….. Ook horen we het 

graag als u nog vragen heeft. 

Met vriendelijke groet en tot de …e!

……………………..

Bijlage: routebeschrijving

 

Evaluatieformulier

1.Naam: 

2.Hoe bent u in contact gekomen met (naam organisatie)? 

(Alleen invullen als u voor het eerst een evaluatieformulier invult)

 Bibliotheek

 Campagne

 Internet

 Festival/infomarkt

 Krant/tijdschrift

 Partners

3. Hieronder enkele vragen over de mixbijeenkomst 

(op een schaal van 1 = heel slecht tot 10 = heel goed)

Wat vond u van … als locatie en de bereikbaarheid ervan?

Wat vond u van de duur van de gesprekken met 

(benoeming andere groep)?

Wat vond u van (in het geval van Welkom betrof het het

taalniveau van de nieuwe Rotterdammers)?

Wat vond u van degene die deze mixbijeenkomst leidde? 

(de Regisseur Ontmoetingen van …)

Gaf duidelijke informatie   Ja    Nee  

Was vakkundig    Ja    Nee  

Werkte motiverend   Ja    Nee Overig, namelijk:      

4. Wat heeft u samen met (naam andere deelnemer) 

ondernomen?

Afspraak 1:      

Afspraak 2:      

Afspraak 3:      

5. Als u minder dan 3 afspraken hebt gehad, kunt u 

aangeven wat daarvan de reden was?

      

6. Heeft u de ontmoetingen met uw huidige mixpartner 

afgerond?

    Ja (ga naar vraag 8) Nee (ga naar vraag 7)

7. Gaat u nog wel iets met uw huidige mixpartner afspreken?

    Ja   Misschien   Nee

8. Blijft u na afloop van de afspraken contact met elkaar 

houden?

 Waarschijnlijk wel         Misschien         Waarschijnlijk niet

9. Wat vond u leuk aan de ontmoeting(en)?

10. Wat vond u moeilijk aan de ontmoeting(en)?

11. Heeft u vooraf voldoende informatie over Welkom in 

 Rotterdam gehad?

12. Welk cijfer geeft u (naam organisatie die ontmoeting 

heeft georganiseerd) op een schaal van 1 = heel slecht tot 10 

= heel goed

13. Doet u nog ander vrijwilligerswerk? Zo ja, wat?

(Alleen invullen als u voor het eerst een evaluatieformulier 

invult)

14. Wilt u zich opgeven voor een nieuwe mixbijeenkomst?

    Ja        Nee         Later, te weten:      

15. Heeft u nog andere opmerkingen voor 

(naam organisatie)? 

Wilt u helpen om Welkom in Rotterdam bekender te maken?

Onder meer via de verspreiding van folders krijgt (naam 

organisatie) meer bekendheid. Als u bereid bent om voor 

ons folders aan vrienden en bekenden te geven, dan stellen 

wij dit erg op prijs.

    Ja, stuur mij (aantal folders) om aan vrienden en beken-

den te geven

Hartelijk dank voor het invullen!

U kunt het formulier terugsturen naar:
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 Radio

 School

 Tip van een kennis/vriend

 TV

 Werk

 Overig, namelijk:  



Officemanager

• Ondersteunt het Welkom-team

• Telefoon, back office 

• Financiële administratie

• Registratie deelnemers

• Notuleren van teamvergaderingen

• Verstrekken van managementinformatie

• Aanspreekpunt voor facilitaire zaken en verzorgen van 

faciliteiten bijeenkomsten

• Begeleiding vrijwilligers telefonische werving/monitoren

• Verantwoordelijk en 1ste aanspreekpunt voor werking/

vernieuwingen database

• Alle verder voorkomende administratieve handelingen

Voor allen is van belang:

• Ervaring in het werken met vrijwilligers

• Bekendheid met de doelgroepen 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord 

en geschrift

• Ruime ervaring met Word, Excell, Outlook en internet

• Organisatietalent

• Klantgerichte en dienstverlenende instelling

• Zelfstandige werker

• Stressbestendig

Directeur ‘moederorganisatie’ 

• Coach voor de projectleider

• Lid van de adviescommissie

• Aanspreekpunt voor facilitaire/materiële inrichting van 

het kantoor

• Eindverantwoordelijke, ook voor de financiën

• Inzetbaar voor fondswerving i.s.m. de projectleider

• Eerste contactpersoon met gemeente en fondsen

 Leidinggevende/Projectleider

• Gezicht van het project

• Geeft leiding aan het team, is eindverantwoordelijk

• Bewaakt de voortgang en het karakter van Welkom

• Rapporteert over de voortgang, uitgevoerde activiteiten 

en gemaakte kosten

• Zorgt voor een efficiënte werkwijze en bindend vrijwil-

ligersbeleid 

• Bouwt aan het netwerk en onderhoudt contacten met 

(potentiële) partners

• Onderhandelt met partners over hun commitment en 

actieve deelname 

Regisseur ontmoetingen

• Verzorgt voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten

• Organiseert en voert activiteiten uit t.b.v. de werving van 

deelnemers

• Onderhoudt contacten met deelnemers

• Draagt bij aan evaluaties van bijeenkomsten

• Onderhoudt contacten met uitvoerders bij de samenwer-

kingspartners

Medewerker communicatie

• Verantwoordelijk voor de externe communicatie en PR

• Opstellen van en uitvoering geven aan het communica-

tieplan

• Ontwikkelen van mediacampagnes ter bevordering van 

naamsbekendheid WIR

• Betrokken bij werving van deelnemers

• Schrijven en redactie nieuwsbrief en artikelen

• Beheer website

• Ontwikkelen wervingsmateriaal

• Onderhoudt contacten met de pers, schrijft persberichten 

Functieomschrijvingen
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