
 
 

 

JAARVERSLAG 2021 
 

 

ALGEMEEN 
  
In alle opzichten een ander jaar: 2021.  
Hoewel 2021 door diverse coronalockdowns een jaar was als geen ander, gaf het 
toch ook mogelijkheden tot het opzetten van nieuwe projecten en voortgang van 
bestaande.  
 
GEBIEDSGIDS 65-PLUS 
 

Voor het 5e jaar op rij hebben wij het project van de Gebiedsgidsen 65-plus op ons 
mogen nemen. Ondanks alle beperkingen zijn er in samenwerking met de gemeente 
Rotterdam, de Coalitie Erbij (CER) en de lokale welzijnsorganisaties, weer ruim 
100.000 ouderen verrast met een nieuwe Gebiedsgids. 
De 14 gidsen zijn te bekijken en te downloaden op de website van de Coalitie Erbij. 
https://www.coalitieerbijrotterdam.nl/toolkit/gebiedsgidsen-2/  
 
Voor 2022 heeft de CER aangegeven de gidsen niet meer te zullen ondersteunen. De 
gemeente onderzoekt de mogelijkheid om, naast de inhoudelijke realisatie, ook het 
gehele (financiële) proces bij St. Mens Centraal neer te leggen. 
 
DIGITALE INCLUSIE 55+ 
 

De wereld wordt steeds digitaler. Veel oudere Rotterdammers zijn niet digitaal 
vaardig, zij lopen steeds vaker vast doordat zaken via het internet geregeld moeten 
worden. (DigiD, corona-app, bankzaken, enz.) 
De Bibliotheek Rotterdam heeft SMC gevraagd een pilot op te zetten om ouderen 
digitaal te ondersteunen. Samen met Pluspunt Rotterdam (Heili Bassa) hebben we 
de ‘Leukste workshop van Rotterdam’ bedacht en Rotterdam-breed uitgevoerd. De 
workshops werden uitgevoerd op 14 verschillende locaties, iedere workshop 
bestond uit 2 ochtenden of middagen. Het digitale lesboek dat we hebben 
geschreven, staat gevuld met allerlei linken naar leuke en handige internetsites. 
Denk hierbij aan recepten, muziek, virtuele tours door musea, beweegfilmpjes enz. 
Wij zijn van mening dat het internet eerst leuk gevonden moet worden, waardoor 
‘koudwatervrees’ wordt weggenomen. Daarna komen de belangrijke zaken vanzelf. 
De workshops zijn zo goed ontvangen dat de bibliotheek ons voor 2022 opnieuw 
gevraagd heeft om de workshops uit te voeren. 
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DE GELDBOOM 
 
De website van de Geldboom hebben we het afgelopen jaar nog niet kunnen 
promoten. Wel hebben we hem voor zover mogelijk bijgehouden en recent 
(12-2021) zijn alle linken gecheckt en waar nodig aangepast. Langzaam maar zeker 
komen er steeds meer reacties van bezoekers. Diverse professionele partijen 
hebben ons ondertussen ook benaderd voor vermelding of aanpassing van 
gegevens. De Geldboom begint bekend te worden! 
 
NETWERK TIJDLOOS TALENT 
 
De gemeente Rotterdam heeft SMC gevraagd mee te helpen aan de opzet van eerst 
3 en uiteindelijk 5 maal de Talentenkaravaan. In samenwerking met verschillende 
partijen uit 5 gebieden hebben deze plaatsgevonden in Charlois, HIS, Feijenoord, 
Delfshaven en Struisenburg. Charlois is compleet verzorgd door Pluspunt en SMC. 
Wethouder Sven de Lange en gemeenteraadslid Ingrid van Wifferen hebben ons 
bezocht en waren enthousiast over de mogelijkheden.  
SMC heeft de algemene onderdelen (financieel) verzorgd en geregeld voor alle 5 de 
locaties. 
 
Voor 2022 is er een flink budget beschikbaar en de gemeente heeft SMC (Ingrid 
Hoogstraten), Kansrijk Ondernemend Welzijn (Anne-René van Wissen) en Super-
Actief (Anita Kornman) gevraagd een projectplan 2022 te schrijven. 
Vanuit SMC (Ingrid) en vanuit KOW (Anne René) hebben wij aangegeven dat onze 
organisaties dit plan en het netwerk willen ondersteunen, opzetten en uitvoeren in 
2022. Super Actief heeft aangegeven alleen op de achtergrond mee te willen 
werken. 
 
HET SENIORENPALEIS 
 
De vergrijzing slaat toe en de zorgkloof wordt steeds groter.  
SMC heeft een grote aanvraag gedaan bij CityLab010 om te onderzoeken hoe wij 
een locatie op kunnen zetten voor en door 55-plussers. Het is een groot en 
omvangrijk project geworden, helaas is het door CityLab niet gehonoreerd. De reden 
hiervoor is vooral dat het krijgen van een locatie onzeker is. 
SMC had al veel voorwerk verricht, er zijn bijvoorbeeld 6 groepen zorgstudenten van 
de Hogeschool Rotterdam aan het onderzoeken hoe wij de (migranten) ouderen 
kunnen betrekken bij onze activiteiten. Begin 2022 zullen de onderzoeken worden 
afgerond en de presentaties worden gegeven. Deze onderzoeksresultaten zullen 
zeker bijdragen aan toekomstige projecten van SMC. 
 
SONGFESTIVAL CHARLOIS 
 
In 2020 hadden wij het plan het Songfestival Charlois te organiseren. Een side-event 
van het Eurovisie Songfestival georganiseerd door SMC en Joop van der Hor. Helaas 
kon het in 2020 door de corona niet plaats vinden en was onze hoop gevestigd op 



 
een nieuwe kans in 2021. In 2021 was de uitvoer opnieuw niet mogelijk door de 
lockdown en is SMC gevraagd mee te werken aan een alternatief: 2 Toksjoo’s van 
Joop van der Hor en Roel Pot. Gelukkig konden deze wel doorgaan en waren wij 
hierdoor toch een beetje betrokken bij dit wereldwijde evenement. 
 
DIGIKOFFER 
 
SOL, welzijnsorganisatie in Noord, heeft ons gevraagd mee te werken aan hun door 
DigiDeal010 gesubsidieerde project, de DigiKoffer. De koffer is door een groep 
senioren o.l.v. Rik Moonen van de Stadstrainers gevuld met e-healthproducten en 
moet ingezet worden om ouderen bewust te maken dat deze producten kunnen 
ondersteunen bij het langer thuis wonen. 
Als projectleider onderzoeken wij de mogelijkheden om de koffer bij zoveel mogelijk 
ouderen en professionals onder de aandacht te brengen. Het is een verrassend 
project, dat anders loopt dan oorspronkelijk gedacht is. Oorspronkelijk was het plan 
de koffer in te zetten tijdens de 75+-huisbezoeken, maar in de praktijk blijkt dat er 
bij de ouderen een grotere behoefte is aan ondersteuning bij het aanschaffen en 
installeren van de producten aan huis. Het is nu al zeer succesvol en er zijn diverse 
samenwerkingen tot stand gekomen, zoals met de Hogeschool Rotterdam, wmo 
radar en de projectleiders van de diverse comfortwoningen. Het project loopt door 
tot 1 april 2022, maar door groot enthousiasme bij de gemeente door nieuwe 
mogelijkheden zal het waarschijnlijk verlengd worden tot eind 2022. 
 
KENNISVERGARING 
 
In 2021 is onze projectleidster opnieuw als vrijwilliger verbonden aan Aafje, 
Zorgzaam010 en de Nieuwe Nachtegaal. 
Door haar rol als voorzitter van de Cliëntenraad Slinge en lid van de Centrale 
Cliëntenraad van Aafje blijft zij op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
van zorg. Als lid van de kleine kerngroep van Zorgzaam010 zorgt zij voor verbinding 
van partijen en denkt zij mee over het vrijwilligersbeleid in Rotterdam. Door zitting 
in het bestuur van het Huis van de Wijk de Nieuwe Nachtegaal heeft zij toegang tot 
alle Rotterdamse informatie binnen welzijn. 
 
De Hogeschool Rotterdam heeft een locatie voor maatschappelijke projecten 
opgezet op de Hillevliet, EMI op Zuid. SMC is gevraagd om structureel samen te 
werken met de 4 lectoren die dit project dragen. 
 
Naast deze vrijwillige inzet zijn er ook weer veel kennisbijeenkomsten bijgewoond, 
workshops bezocht en is er deelgenomen aan diverse netwerken. 
De focus hierbij lag vooral op de gevolgen van de corona, vergrijzing, eenzaamheid, 
discriminatie en migrantenouderen. 
 
FINANCIEN 
 
Hiervoor verwijzen wij naar onderstaande link over de cijfermatige aspecten die zijn 
opgenomen in de website van SMC: https://stichtingmenscentraal.nl/over-smc.html  

https://stichtingmenscentraal.nl/over-smc.html

