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Help ons het verschil maken! Go Fund Us samenvatting  
De Katrol Rotterdam maakt het verschil, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare 

(achterstands)positie in Rotterdam Zuid. De afgelopen 15 jaar hebben wij het verschil gemaakt voor bijna 14001 

Rotterdamse gezinnen, ruim 1500 kinderen in onze groep 3-4 doelgroep en 800 van hun broers en zussen. Met 

de inzet van ruim 900 Katrol studenten, hebben wij bijna 2500 ouders geholpen een sterkere leercultuur thuis te 

maken. Kansen vergroten voor sociaal kwetsbare kinderen en hun families, door onderwijs in te zetten als 

hefboom.  

Door de nieuwe aanbesteding vallen de inkomsten per 1 juni 2022 weg, maar de aansluiting bij de nieuwe 

partijen kan pas vanaf juli gemaakt worden. Om een stabiele aansluiting voor het komende jaar te organiseren 

zijn er gelden nodig. Zodat De Katrol verschil kan blijven maken, zowel de leer- en gezinsondersteuning aan huis 

(voor 50 gezinnen) kan doorpakken, de activiteiten vanuit de Speel-o-theek leuk leren 010 voortgezet kunnen 

worden en de intensieve gezinsondersteuning van de EHBO’eR (eerste hulp bij opvoeding en rekeningen) plaats 

kan blijven vinden. Met deze actie halen we de minimale €50.000,- op om de overbrugging te maken. En jij kan 

daarbij helpen! Help ons het verschil maken, thuis, bij en voor kinderen die opgroeien in een sociaal kwetsbare 

(achterstands)positie in Rotterdam Zuid!  

Verschilmakers De Katrol Rotterdam 
Onze organisatie is vernoemd naar het vernuftige werktuig uit de haven, waarmee er met een kleine inspanning 

een grotere last opgeheven kan worden. Dit staat ook symbool voor de inspanning die stichting De Katrol levert 

in het Rotterdamse. Het inzicht dat onderwijs de weg uit armoede is en dat preventie altijd loont is de basis van 

het gedachtengoed van De Katrol. Onze missie is om de kansen van deze kinderen te vergroten door te 

investeren in hun educatieve (sociaal-emotionele) ontwikkeling in de thuissituatie. Doel van De Katrol is het 

bevorderen van een leercultuur in het gezin. De Katrol Rotterdam is in het leven geroepen om sociaal kwetsbare 

kinderen kansrijker te maken door eruit te halen wat er wél inzit en hier de nodige randvoorwaarden voor te 

scheppen. Op dé plek die ertoe doet, thuis bij kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. Wij willen het 

verschil maken door naast de ouder(s) te staan en het gezinskapitaal -op alle vlakken- te versterken. Dit doen wij 

met de uitvoering van de leer- en gezinsondersteuning aan huis en vanuit de activiteiten van onze Speel-o-theek 

leuk leren 010. En sinds kort ook met onze EHBO’er (eerste hulp bij opvoeding en rekeningen). Binnen deze drie 

werkvormen zetten wij het leren en spelen (want dat is ook leren) centraal binnen het gezin en vergroten wij 

kansen2.  

De afgelopen 15 jaar hebben wij het verschil gemaakt voor bijna 14003 Rotterdamse gezinnen, ruim 1500 

kinderen in onze groep 3-4 doelgroep en 800 van hun broers en zussen. Met de inzet van ruim 900 Katrol 

studenten, die met goed gevolg hun stage bij ons hebben afgerond, hebben wij bijna 2500 ouders geholpen een 

sterkere leercultuur thuis te maken, verdeeld over drie Rotterdamse gebieden: Charlois, Delfshaven en 

Feijenoord. Meerdere studies4 hebben aangetoond dat onze bijdrage daadwerkelijk een belangrijk verschil heeft 

gemaakt voor de kinderen en het gezin. Een resultaat waar wij trots op zijn. Helaas staat het bereiken van meer 

gezinnen en de voortzetting van De Katrol na de zomervakantie op dit moment op losse schroeven en daarom 

doen wij een beroep op medestanders en Katrolvrienden om ons te helpen om de overbrugging naar 2023 te 

maken zodat wij nog vele jaren door kunnen gaan met waar wij goed in zijn: het verschil maken! 

 

Inleiding en context Go Fund Us 

De afgelopen 10 werkjaren is de uitvoering van de activiteiten van De Katrol geborgd geweest vanuit een 

constructie als onderaannemer bij stichting DOCK. Die als grotere welzijnspartij vanaf 2011 de welzijnsopdracht 

NRW/Charlois gegund heeft gekregen. Deze samenwerking is altijd voortgezet.  

 
1 Peildatum 24-4-2022  
2 Voor meer informatie over De Katrol Rotterdam: www.dekatrol.nl. 
3 Peildatum 24-4-2022  
4 Sage, L. F. le (2010). Leerondersteuning aan huis: kwaliteitsonderzoek De Katrol. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam 
    Le Sage, L, Van Schooten, E, Van Veen, D (2017) De Katrol: effectiviteit van leer- en gezinsondersteuning thuis. Rotterdam University Press. 
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In 2021 is de gemeente Rotterdam opnieuw een aanbesteding gestart voor de welzijnsopdrachten van alle 14 

gebieden van Rotterdam. Ditmaal met een looptijd van 6 jaar en een optionele verlenging van 2 x 2 jaar, 

waardoor de maximale looptijd van deze aanbesteding neerkomt op 10 jaar. Het beleidsstuk ‘Heel de stad’ 

vormt hiervoor de basis en biedt de inzet van onze stichting veel kansen om ons belangrijke preventieve werk in 

Rotterdam voort te zetten. Wij namen als onderaannemer deel aan de biedingen van DOCK voor Charlois en 

Feijenoord. Onlangs is duidelijk geworden dat beide gebieden aan andere partijen gegund zijn. Hiermee komt er 

een einde aan een partnerschap met DOCK van ruim 10 jaar en als gevolg daarvan wordt onze positie als 

onderaannemer gestopt en vallen onze inkomsten per 1 juni 2022 weg. Het bestuur van De Katrol heeft besloten 

om de beperkte eigen middelen aan te wenden om het werk/schooljaar af te maken. Uit zorg en 

verantwoordelijkheid voor onze uitvoering en alle mensen die daar onderdeel van zijn.  

Natuurlijk is ‘verliezen’ ook een mogelijk aanbestedingsgevolg, maar deze was niet verwacht. Het hele bestek (de 

vraag vanuit de gemeente) ademt onzes inziens ‘De Katrol’: meer oog voor preventie, meer oog voor 

gezinsgericht en outreachtend werken, naast de ouders, betere aansluiting onderwijs-welzijn, ontzorgen van 

scholen, versterken van netwerken, meer spel en laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk met meer oog 

voor kwetsbare bewoners en een extra inzet op een generatie zonder achterstanden (ook armoede). De 

samenwerking met DOCK was al ruim 10 jaar sterk en er was geen aanleiding te geloven dat ten minste een van 

de twee aanbestedingen niet aan DOCK zou worden gegund. 

De Katrol bewandelt nu meerdere paden om toekomstige inkomstenbronnen veilig te stellen. Allereerst lopen er 

allerlei verkenningen voor nieuwe samenwerkingen en mogelijkheden. Daarnaast willen wij de “Right to 

Cooperate” (RtCo) inzetten in de deelgebieden Charlois en Feijenoord. Tot slot willen wij in versneld tempo 

andere inkomstenbronnen putten, zoals GoFundMe en hebben wij aan fondsen gevraagd om de andere helft 

voor te financieren. Echter deze paden kosten tijd. Op eigen middelen kan De Katrol het huidig schooljaar 

afmaken, maar er zijn geen middelen beschikbaar om na 1 Augustus door te gaan. Op het moment dat vele 

trajecten, zoals de Right to Cooperate (RtCo), starten op 1 juni 2022 zullen de teamleden -vier vrouw sterk, in 

vaste dienst van de stichting- een vaststellingsovereenkomst (VSO) moeten tekenen waarmee hun 

arbeidscontract per 1 augustus (2 weken voor het gunstigste scenario RtCo) wordt ontbonden. Hiermee komt er 

dus een einde komt aan alle verdere uitvoering van stichting De Katrol. Een einde voor de stichting en voor alle 

drie haar activiteiten; de leer- en gezinsondersteuning aan huis, de activiteiten vanuit Speel-o-theek leuk leren 

010 en de intensieve gezinsondersteuning van onze EHBO’eR (eerste hulp bij opvoeding en rekeningen). 

De grote vrees is dat deze aansluitingsmogelijkheid te laat komt en daarom vragen wij jullie om deze 

uitzonderlijke hulp, want het is alle hens aan dek. Wat De Katrol de afgelopen 15 jaren opgebouwd heeft is 

kostbaar: versterkend op basis van vertrouwen, bekend bij en gekend door haar bewoners, present in de 

haarvaten van de kwetsbaarste wijken op Zuid en met een duurzaam netwerk van partners -en scholen- met 

korte lijnen. Bovendien draait onze uitvoering al jaren met grote tevredenheid van alle betrokkenen op basis van 

een methodiek die bewezen effectief is. Onze inzet in Rotterdam is makkelijk af te breken, maar moeilijk op te 

bouwen. Deze kapitaalvernietiging willen wij met jullie hulp voorkomen. 

Urgentieverklaring aanvraag – de tijdslijn! 
De Katrol weet al geruime tijd wie de nieuwe aanbieders zijn en er zijn verkennende gesprekken geweest op 

directieniveau met de nieuwe welzijnspartijen om mogelijke samenwerking te verkennen. Maar er is een groot 

knelpunt, namelijk de tijdslijn hiervoor. Een belangrijk aanknopingspunt voor aansluiting op de nieuwe 

welzijnsopdracht is het gloednieuwe “Right to Cooperate (RtCo)”. Het recht op Samenwerking houdt in dat er 

partijen in kunnen breken op het welzijnsbudget van de aanbieders en daarmee een duurzame samenwerking 

met het welzijn kunnen opeisen ter ondersteuning van de uitvoering van de welzijnsopdracht. Vanuit het 

welzijnsbudget is 10% van het totale welzijnsbudget geoormerkt voor dit beleidsdoel. Kort gezegd houdt dit in 

dat de partijen verplicht zijn om die 10% vrij te laten van eigen invulling en zullen zij samen met de partijen 

jaarlijks een werkplan opstellen waarin deze middelen verdeeld worden. De eisen hiervan zijn voor De Katrol 

gunstig te noemen, dit zijn namelijk het hebben van netwerken en binding met het gebied, bijdragend aan de 

doelen van Heel de stad en met innovatie mogelijkheden. Het echte probleem ligt in de tijdsfasering voor deze 

vernieuwde werkwijze.  
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Op dit moment is het aan alle welzijnsaanbieders de opdracht op de kaders te bepalen voor RtCo, de kaders voor 

het werkplan en de keuzevorm van partnerschappen door kiescommissies vorm te geven. Het is de bedoeling 

dat de welzijnspartijen op 1 juni hun plannen voor de gebieden presenteren en andere partijen uit gaan nodigen 

om aan te sluiten hierop door middel van RtCo. Op dit moment gaat men uit van een planfase van 6 weken, wat 

neer komt op duidelijkheid voor de inschrijvers in de tweede week van juli. Dit is het optimistische scenario, 

wanneer er geen vertraging intreedt en er dus later een uitkomst of werkplan komt. De budgetten RtCo zijn 

overigens minder dan waar wij als onderaannemer van DOCK de afgelopen jaren op hebben kunnen vertrouwen 

(2022 € 320.000, -), waardoor het voor ons een logische keuze is om onze inzet te spreiden over twee gebieden. 

De budgetten voor RtCo zijn: 

2022  Charlois   € 232.977, - 

2022  Feijenoord € 265.466, - 

Ondersteuningsaanvraag 

Wij willen voorkomen dat het team van De Katrol daadwerkelijk overgaat tot VSO’s en een mogelijke ontbinding 

van de stichting door een beroep te doen op fondsen en tegelijkertijd een crowdfunding op te zetten om op 

deze wijze 2022 te overleven. Hiermee kunnen wij een start maken met ons 16e werkjaar en ons belangrijke 

werk -los van de welzijnspartijen- voortzetten in 2021-2022. Dit houdt in dat er na de zomervakantie gestart kan 

worden met de leer- en gezinsondersteuning aan huis in Charlois en mogelijk in Feijenoord, voor 50 

Rotterdamse gezinnen. Dit betekent ook dat wij de deuren van Speel-o-theek leuk leren 010, twee keer per 

week voor speluitleen en activiteiten open kunnen houden voor onze leden en de verdere ondersteuning aan 

onze deelnemende gezinnen aan de EHBO’eR voort kunnen zetten. Hiermee kunnen wij ons dus voorbereiden 

op een volle opstart in september, en niet af te wachten op wat de uitkomst wordt van de RtCo. Het doel is om 

op hele korte termijn (voor 1 juni) € 45.000, - van fondsen (De Katrol zet € 20.000,- van haar reserves in: totaal € 

65.000) en minstens  € 50.000, - via Go Fund Me binnen te halen. Dit geeft voldoende ruimte om met 

vertrouwen het RtCo in te kunnen gaan en ons voor te bereiden op de verdere (strategische) voorbereidingen 

voor 2023.  

Strijdplan 2022 

 

Om de uitvoering van De 

Katrol in 2022-2023 te 
kunnen borgen worden er 

fondsaanvragen uitgezet. 

Doelbedrag € 45.000,- De 

Katrol vult bedrag aan met 

eigen middelen tot € 
65.000,-

Er wordt een beroep gedaan 

op medestanders d.m.v. Go 
Fund me. Doelbedrag 

minstens € 50,000,- binnen 

6 tot 8 weken. De Katrol 

lanceert een 

communicatieplan en 
activeert haar netwerk.

Start nieuwe 

welzijnsopdracht (2022-
2028) en procedure RtCo. 

Geplande tijdsduur maken 

werkplannen welzijn 6 

weken. Bestuursbesluit GO 

of VSO (Katrolteam tekent 
vaststellingsovereenkomst)? 

Uitkomst RtCo (in het 

gunstigste scenario) moment 
waarop de gunning van de 

10% budgetten bekend 

worden gemaakt. Dan wordt 

pas bekend of De Katrol kan 

starten met haar 16e 
werkjaar en met welke 

capaciteit.

De Katrol heeft geen 

personeel/ankerfiguren 
meer in dienst. De uitvoering 

van de leer- en 

gezinsondersteuning aan 

huis stopt voorgoed in 

Rotterdam. Bestuur besluit 
of stichting De Katrol wordt 

ontbonden/of gaat slapen.

25 

apr

2 mei

1 jun

18 jul

31 jul

2022
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Toelichting strijdplan in mijlpalen 

 

Fondsaanvragen 

De Katrol dient aan drie verschillende fondsen een cofinancieringsaanvraag in voor een totaal van 

€ 45.000, - waaraan zij aan het Sint Laurensfonds zal vragen om voorfinanciering en 

garantstelling. Doel van de aanvragen is om te kunnen starten met de uitvoering van de leer- en 

gezinsondersteuning aan huis voor na de zomervakantie. Het fondsengeld gaat direct naar de 

uitvoering en naar voortzetting van Speel-o-theek leuk leren 010 in de Afrikaanderwijk. 

De Katrol € 20.000, - eigen middelen/reserves Totaal van € 65.000,- 

 

Go Fund US – Vol voor De Katrol 
Het team van De Katrol bereidt een crowdfunding voor waarmee wij een beroep doen op de 

solidariteit van stadsgenoten en andere medestanders voor gelijke kansen. Gezien de 

voorbereidingen en de bereidheid van ons netwerk (professioneel en relationeel) om mee te  

werken hieraan, achten wij de kans van slagen hiervan groot. Alle opgehaalde middelen gaan 

direct naar de uitvoering. Kosten per ondersteuningstraject = € 3.000, -. Het doelbedrag voor de 

steunactie voor De Katrol Rotterdam is minstens € 50.000, - voor 1 juni.   

start RtCo en beslismoment bestuur Go/No=VSO 
Ter voorbereiding op de RtCo blijven wij in gesprek met de nieuwe welzijnsaanbieders. De focus van De Katrol 

gaat naar de gebieden Charlois en Feijenoord, maar wij blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden in andere 

gebieden in Rotterdam. Brengt de Go Fund US genoeg op, dan gaan we door en bereiden wij ons voor op een 

volle opstart in september! Bestuurlijk beslismoment (30 mei 2022 19:00 uur) Afhankelijk van de toezeggingen 

van de aangevraagde fondsen en de voorlopige stand van de lopende crowdfundingsactie neemt het bestuur 

een besluit of De Katrol inderdaad over moet gaan op het in gang zetten van de ondertekening van de 

vaststellingsovereenkomsten en geeft een GO/NoGO op uitkomsten van de voorlopige plannen inzet RtCo.  

1-6-2022 Start nieuwe welzijnsopdracht 2022-2028 

Overdracht van de welzijnsopdracht aan de nieuwe welzijnspartijen Charlois en Feijenoord.  

 

RtCo gepland startmoment Right to cooperate (RtCo) 

Aan de hand van de initiële planning in het bestek presenteren de nieuwe welzijnspartijen hun plannen aan het 

gebied. Op dit moment wordt ook het plan van aanpak RtCo gepresenteerd en worden de partijen uitgenodigd 

om hun plannen voor samenwerking te formuleren en in te dienen. Hiermee start de looptijd van 6 weken, 

waarin de welzijnsaanbieders hun werkplan voor het jaar 2022 op orde zouden moeten maken en aanleveren 

aan de Gemeente Rotterdam. 

31-7-2022 Doorstart De Katrol Rotterdam? 
Of definitieve stop De Katrol Rotterdam? 
Met de ingegane strategie voor behoud in 2022, waar deze crowdfunding een onderdeel van is, wordt ons de 

kans geboden om te doen waar wij goed in zijn: kansen blijven vergroten voor kinderen en hun families door 

onderwijs in te zetten als hefboom. Afhankelijk van vele factoren, waaraan wij ook uitgaan van een stukje 

‘gunfactor’ voor de inzet van De Katrol. Hopend op en werkend aan een goede afloop, waar wij als hele kleine 

speler moeilijk de vinger op kunnen leggen. Wij zijn letterlijk overgeleverd aan de grillen van de grote 

welzijnspartijen. 

Deze aanvraag geeft hopelijk blijk van een ontzettend geloof in eigen kracht en wij schatten de kans op 

aansluiting, op deze wijze met deze middelen en inzet, op volwaardige (minimale) kans van slagen. Heel 

Spartaans, op lijfsbehoud, maar tegelijkertijd zeker over het feit dat wij iets bijzonders in huis hebben. Wij 

gokken er hiermee op, al is het maar op resultaten gebaseerd uit het verleden, dat jullie bijdrage het verschil 

voor De Katrol zal gaan betekenen. Help ons om het verschil te blijven maken voor de kinderen die onze hulp zo 

25 

apr

2022

2 mei

Er wordt een beroep gedaan 

op medestanders d.m.v. Go 

binnen 

waaronder netwerk LC27 en 

1 jun
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goed kunnen en willen gebruiken. Voor De Katrol is het erop of eronder en we zullen alles proberen om hoe dan 

ook, maar vooral vanuit hoe DAN ook, na de zomervakantie te kunnen starten met een volle opstart! 

Nu gaat het om lijfsbehoud – het einde van het jaar halen en tijd winnen om een stabiele aansluiting voor het 

jaar daarop te organiseren.  Pompen of de stekker eruit trekken (besluit neemt het stichtingsbestuur op 30 mei). 

Wij hopen samen met u ons 15-jarige jubileum van stichting De Katrol mee te mogen maken. En dat wij door het 

inzetten van dit middel niet tot het allerlaatste moment te hoeven wachten om duidelijkheid te krijgen over het 

wel of niet starten in het nieuwe schooljaar. Wij bereiden ons hiermee voor op een volle opstart in het 16e 

werkjaar van De Katrol Rotterdam waarmee wij kansen blijven vergroten voor kinderen (en hun families). Juist 

nu! 

Bonussen voor onze donerende verschilmakers bij het schenken van: 
€ 25,- of meer  ontvang een coole zonnebril NULTIEN “010 isn’t just a code” 

€ 50,-  of meer  ontvang een te leuke katoenen shopper Speel-o-theek leuk leren 010 tas 

€ 150,- of meer  ontvang een gerse Rotterdamse Hoodie van NULTIEN-kleding! 

    keuze uit “010 isn’t just a code” of “Wapen van Rotterdam”. 

Bonussen voor donerende weldoeners bij het schenken van: 
€ 3.000,-   steun een gezin  en krijg een vermelding op onze website en een bedankje via sociale media. 

€ 5.000,- (zie bovenstaande) + wij plaatsen uw logo op onze website en sturen u een persoonlijk bericht. 

€ 10.000,- (zie bovenstaande) + u ontvangt een persoonlijke rondleiding bij De Katrol. 

€ 25.000,- (zie bovenstaande) + wij verzorgen een workshop of activiteit voor uw organisatie/team. 
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Bijlage 1: Historie van De Katrol Rotterdam 
 

2001: 17 oktober Oostende, België   

De twee oprichters van De Katrol, Jean-Pierre Markey en Mieke Verhulst waren die dag -als lid van de 

werkgroep 17 oktober- aanwezig op de viering van de werelddag tegen armoede en aan de hand van de 

getuigenissen van ouders in armoede (‘leer ons kennen’, en, ‘zorg ervoor dat onze kinderen het beter 

stellen dan wijzelf, het behalen van een diploma is daarbij belangrijk.’) kwamen zij op het idee voor het 

project De Katrol; preventieve en integrale studie- en opvoedingsondersteuning aan huis om zo de 

vicieuze cirkel van (kans)armoede te doorbreken. 

2002: VZW De Katrol wordt opgericht en de uitvoering van De Katrol gaat van start in Oostende. 

2005-2006: De Katrol Oostende neemt een Rotterdamse student aan voor een jaarstage. 

2006-2007: In samenspraak met de oprichters, een (afstudeer)opdracht ingediend met de vraag: Past  De Katrol 

en haar werkwijze in Rotterdam? De projectgroep (van 6 studenten) doet hier onderzoek naar en lanceren een 

pilot met 10 studenten en 10 gezinnen uit Charlois en Delfshaven. Resultaat: Ja!!! Ook de betrokken scholen en 

ouders waren zeer tevreden. Zo tevreden dat er na het afstuderen besloten is om het project door te laten lopen 

en om te zetten in een stichting. Op vrijwillige basis hielden zij het project draaiende en bereidden de 

stichtingsoprichting voor.  

 

2007:   Op 20 december wordt Stichting De Katrol opgericht te Rotterdam. 

 

2008: (april) dankzij voldoende steun van fondsen komen twee ankerfiguren in dienst van de stichting. 

 

2009:  De Katrol Rotterdam wint de L(eer)-FACTOR van de Onderwijsraad. 

 Samenwerking met deelgemeente Feijenoord, betrekken eerste kantoor Heidestraat. 

 De Katrol wordt gevraagd om Bureau Frontlijn te trainen. 

2010: Intensivering samenwerking Oostende. De Katrol Rotterdam het kwaliteitslabel van De Katrol  en is  

zowel licentienemer als licentiegever is voor de uitvoering van De Katrol in Nederland. 

Eerste onderzoek naar de effecten van De Katrol5 wordt afgerond en gepresenteerd. 

2011: Start samenwerking met DOCK; als onderaannemer. 

  De Katrol stopt de uitvoering in Delfshaven door uitblijven subsidie vanuit Deelgemeente. 

2014: De Katrol wint de Aardig Onderweg Award Publieksprijs met het idee voor Speel-o-theek leuk  leren 

010. Op 10-10-2014 opent De Katrol de Speel-o-theek voor ouders en kinderen in de buurt. 

2015: nieuwe aanbesteding. 

2017:  Volgende aanbesteding. Nieuwe aanbestedingsregels voor Feijenoord; toegewezen aan Humanitas. 

Samenwerking Feijenoord stopt omdat Humanitas geen geld wil vrijmaken voor de inzet van De Katrol. 

Effectonderzoek De Katrol wordt afgerond6. De Katrol viert haar ‘tinnen-jubileum’. 10 jaar De Katrol 

Rotterdam. 

2021:  Nieuwe aanbesteding in Rotterdam. DOCK verliest Charlois en zal per 1 juni 2022 aftreden in Charlois. 

2022: ??? 

 
5 Sage, L. F. le (2010). Leerondersteuning aan huis: kwaliteitsonderzoek De Katrol. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam 
6 Le Sage, L, Van Schooten, E, Van Veen, D (2017) De Katrol: effectiviteit van leer- en gezinsondersteuning thuis. Rotterdam University Press. 



Strijdplan Alle hens aan dek 2022    Go Fund Us   De Katrol Rotterdam 

 

7 
 

Bijlage 2: 15 jaar De Katrol Rotterdam – alleen cijfers 

 

 

 

 

 

Gezinnen Wijken

1378 gezinnen 81 Afrikaanderwijk

3388 thuiswonende kinderen 63 Bloemhof

305 alleenstaande ouders 18 Bospolder

dus 2451 ouders samengewerkt 120 Carnisse

1 Centrum Nrd

1502 kinderen uit de groepen 3 en 4 1 de Vaan

2295 deelnemende kinderen 23 Delfshaven

21 Feijenoord 

36 Heijplaat

Charlois (2007-2022) 50 Hillesluis 

120 Carnisse 7 Katendrecht 

36 Heijplaat 23 Kop van Zuid/feijenoord

156 Oud Charlois 11 Middelland

265 Pendrecht 7 Nieuwe westen

183 Tarwewijk 1 Noorder Eiland

1 Waalhaven-Oost 156 Oud Charlois

1 Wielewaal 1 Oude Westen

4 Zuidplein 265 Pendrecht

265 Zuidwijk 18 Schiemond

1031 1 Spangen 

183 Tarwewijk

Delfshaven(2007 - 2010) 6 Tussendijken

18 Bospolder 14 Vreewijk 

1 Centrum Nrd 1 Waalhaven-Oost

23 Delfshaven 1 Wielewaal

11 Middelland 4 Zuidplein

7 Nieuwe westen 265 Zuidwijk

1 Oude Westen 1378

18 Schiemond

1 Spangen 

6 Tussendijken

86 1031 Charlois

86 Delfshaven

Feijenoord(2010 - 2014 e.v. dv uit Charlois) 261 Feijenoord

81 Afrikaanderwijk 1378 totale unieke gezinnen

63 Bloemhof

1 de Vaan (Ijselmonde)

21 Feijenoord 

50 Hillesluis 

7 Katendrecht 

23 Kop van Zuid/feijenoord

1 Noorder Eiland

14 Vreewijk 

261



Strijdplan Alle hens aan dek 2022    Go Fund Us   De Katrol Rotterdam 

 

8 
 

 
 


