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Met genoegen presenteert Kenniscentrum Emancipatie 
Dona Daria het verslag van haar activiteiten over 2014. 
Een veelheid van activiteiten die eraan bijdragen 
dat wij, burgers van Rotterdam ons ontwikkelen en 
ontplooien. Zo kunnen wij zelfbewust participeren in 
onze samenleving en daar onze verantwoordelijkheid 
oppakken. Zelfbewuste vrouwen en mannen maken 
onze stad tot een boeiende conglomeratie van verschil-
lende opvattingen, culturen, en geloven. In Rotterdam 
spreken wij naar elkaar vertrouwen uit bij het bouwen 
aan onze stad. Bouwen, plannen maken, ontwikkelen, 
veranderen, discussiëren en doen, horen bij Rotterdam 
en haar burgers. Ook raakt Kenniscentrum Dona Daria 
buiten Rotterdam bekend als een expert op tal van 
terreinen, zoals blijkt uit projecten die samen met minis-
teries en op internationaal niveau worden uitgevoerd. 
Kenniscentrum Dona Daria draagt eraan bij dat burgers 
elkaar met vertrouwen ontmoeten en aan de slag gaan. 
Ik nodig u graag uit van al die activiteiten in dit jaarver-
slag kennis te nemen. 

Dideri Mattijsen 
Voorzitter bestuur Dona Daria, 
Kenniscentrum emancipatie

Dit is een beknopte versie van ons jaarverslag. 
De uitgebreide versie van het jaarverslag is op aanvraag 
beschikbaar.
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ORGANISATIE & 
PARTNERS

ONS TEAM 
Het reguliere team van Dona Daria bestond in 2014 uit 19 medewerkers, 9 stagi-
aires en 6 vaste vrijwilligers. Op projectbasis werden er voor diverse projecten 35 
vrijwilligers ingezet in verschillende gebieden in Rotterdam. Dona Daria kan put-
ten uit een trouwe pool van vrijwilligers die zich graag inzetten voor de projecten 
in hun buurt. In het jaar 2014 hebben we stagiaires gehad van de studies CMV, 
Communicatie, Event management (HBO & WO), ICT en secretariële en manage-
ment opleidingen. De stagiaires dragen op verschillende manieren bij aan onze pro-
jecten. Daarnaast behalen ze hun leerdoelen en maken ze kennis met de dynamiek 
van een maatschappelijke organisatie. De diversiteit van ons team zorgt ervoor dat 
we een zeer groot netwerk hebben in uiteenlopende gemeenschappen en circuits. 
Mede daardoor kunnen wij inspelen op actuele wensen en behoeften binnen het 
emancipatieproces van Rotterdammers.



ONS BESTUUR 
Het bestuur van Dona Daria vormt al meer dan vijf jaar 
een stabiele factor in de organisatie. De bestuursleden 
vervullen functies in het bedrijfsleven,  binnen de over-
heid en in het maatschappelijke veld. Met hun ruime 
ervaring, kennis en inzicht dragen ze bij aan de groei en 
ontwikkeling van Dona Daria. En vormen ze een belangrijk 
klankbord voor het managementteam en de medewer-
kers. Uiteraard ligt er ook een focus op het  zo efficiënt 
en effectief mogelijk besteden van de beschikbare mid-
delen. Verder bezoeken ze regelmatig de evenementen 
van Dona Daria en zijn ze ook betrokken bij de jaarlijkse 
beleidsdag, waarbij het werkplan wordt vormgegeven. 
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ONZE PARTNERS 
De belangrijkste partner voor onze activiteiten is de Gemeente Rotterdam. Daarnaast worden
wij op allerlei wijzen gesteund door verschillende fondsen en organisaties, bijvoorbeeld ook 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wij zijn altijd op zoek naar 
samenwerkingspartners om onze doelstellingen te bereiken en ons bereik in de stad te ver-
groten. Het afgelopen jaar hebben we een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de 
stedelijke en wijk netwerken  van de honderden organisaties die zich op welke wijze dan ook 
bezighouden met emancipatie. We werkten hierbij gebiedsgericht en sluiten ons aan bij de 
bestaande infrastructuur.  

Samenwerking 4 Rotterdamse Kenniscentra
We hebben in onze inzet samengewerkt met de andere drie Rotterdamse kenniscentra 
(Radar, Kenniscentrum Gelijke behandeling, Rotterdam V en het Rotterdams Kenniscentrum 
Diversiteit). Via verschillende dwarsverbanden en in verschillende hoedanigheden hebben we 
geagendeerd, geïnspireerd, ondersteund en geïnformeerd. We vullen elkaar aan, verbinden 
diverse partijen, en dragen hiermee bij aan de dynamische stad Rotterdam.

Er zijn onder andere gezamenlijk debatten georganiseerd. Een voorbeeld:

Symposium ‘Vluchtelingen: die bagage pakken we samen uit’ 
Naar aanleiding van de presentatie in Rotterdam van het project ‘40 jaar Chileense 
Vluchtelingen en solidariteit’ heeft st. Zona Franca, in samenwerking met de vier kenniscentra 
een symposium georganiseerd over de opvang van vluchtelingen in de jaren ’70 in relatie tot 
de opvang van vluchtelingen nu. Hierbij was de opvang van de Chileense vluchtelingen het 
startpunt om kritisch naar de actuele situatie te kijken.
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Stichting Bevordering 
Maatschappelijke 
Dienstverlening 
Rotterdam



FACTS & FIGURES
Met ons werk willen wij zoveel mogelijk 
Rotterdammers bereiken. Ons bereik 
reikt inmiddels wel ver buiten Rotterdam. 
Hier een overzicht van ons bereik in 
absolute aantallen, gekoppeld aan onze 
specifieke functies dan wel doelstellingen. 
Ook op informele wijze bereiken wij veel 
Rotterdammers. Door aanwezig te zijn in 
de stad bij de verschillende evenemen-
ten, seminars en conferenties. Door onze 
kennis te delen en input te geven, waar 
mogelijk en waar nodig. 

Informatie & Advies  Aantallen 
Advies     168
DonaDariaNieuws     9 x oplage 1500
Vakblad Ekster   1 x oplage 3500
Digidonadaria (digitale nieuwsbrief) 9 edities
Databank    1.554.416 zoekacties

Expermeetings & Seminars    330 deelnemers 
Seminar Taal en Gezondheid
Expertmeeting Bulgaarse Roma’s
Expertmeeting Energie voor Rotterdam
Expertmeeting Rotterdam Hand in Hand
Expertmeeting Vaderschap
Expertmeeting Gemeente raadsverkiezingen
Expertmeeting Staat van Emancipatie 
Expertmeeting Verborgen Vrouwen
Inspiratieborrel Participatie Kiezen voor talent  

Ondersteuning      
Rotterdamse deelgebieden en instellingen  36 organisaties
36 organisaties ondersteund dmv adviesgesprekken
Coaching on the job
Training en train-de-trainer
Ondersteuning Antilliaanse vrouwennetwerken
Lid Vrouwenplatform Delfshaven
Lid Emancipatieplatform Feijenoord
Ondersteuning Dag van de Dialoog - advies, opening



FACTS & FIGURES

Agenderen
Internationale Vrouwendag 2014      514 deelnemers
- Stedelijke viering SS Rotterdam 
- Inspiratiesafari 3x
- Vrouwendag Inspiratie Ontbijt
- Vrouwendag met kandidaatgebiedscommissies ism RdamInk
- Viering Noord 

Wereldhavendagen 
- Lancering Havenglossy     115 deelnemers
- Glossy Havenvrouwen      Oplage 10.000
- Informatiestand tijdens Wereldhavendagen    5220 bezoekers

Week van de Opvoeding      75 deelnemers

Publiekscampagne Mind the Gap 
- Tram met opdruk Mind the gap
- 100 vlakken abri campagne
- posters, ‘nep’geld en 3 postcards (3.750) met opdruk
- 3 banners
- A3 posters (750) en 900 flyers

Aan de slag met je talenten 
Training Aan de slag met je talenten   43 deelnemers
Matchbijeenkomst     48 deelnemers  

Pilot: InZicht & Aanpak Verborgen Vrouwen (Delfshaven en Feijenoord) 
Training sleutelfiguren& Training + terugkomdag  15 deelnemers
Herdruk Handreiking      Oplage: 500
Voorlichtingsbijeenkomsten    13 bijeenkomsten
Training wijkwerkers Zowel    18 deelnemers

Vrouw & Zaak Training 
Training plus intervisie vrouwelijk ondernemerschap 13 deelnemers

Elke stem telt! (i.s.m. Spior & PBR) Training 
Voorlichtingen door Dona Daria    617 deelnemers 

Naar eer en geweten (i.s.m. Spior)aining 
Training vrijwilligers     20 deelnemers 
Training door vrijwilligers in Zuid-Holland  1200 deelnemers
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COMMUNICATIE & PUBLICITEIT

Via verschillende kanalen en middelen bereiken we onze verschillende doel-
groepen. Onze website biedt een actueel overzicht van nieuws, activiteiten 
en evenementen rondom het thema emancipatie. Ook via Social Media 
prikkelen en informeren we onze doelgroepen. Daarnaast bereiken we onze 
doelgroepen via de media en onze publicaties. Hieronder een overzicht. 

NIEUWSBRIEF DONADARIANIEUWS & DIGIDONADARIA 
In 2014 hebben we 8 themanieuwsbrieven geproduceerd. 
In iedere editie staat een specifiek thema centraal. De titels waren:
- Rotterdammers aan Zet (verkiezingen) 
- Economische zelfstandigheid is een vrije keuze 
- Girlsday. Techniek is overal 
- Samen werken aan gezondheid
- Echte mannen en vaders in beweging 
- Taal als middel
- Opvoeding uitgelicht
- Doorbreek het geweld 
Oplage: 1500 

Een digitale versie wordt op de website gepubliceerd en via Social Media 
verspreid. 

Daarnaast verzenden we per email de DigiDonadaria naar 1600 geabon-
neerden relaties. 

http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/04/DD_nieuwsbrief_februari_2014.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/04/DD_nieuwsbrief_Maart.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/04/DD_nieuwsbrief_April_2014_C.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/06/DD-Nieuwsbrief_2014_JUNI.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/06/DD_nieuwsbrief_juni_juli_DEF.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/10/DD_nieuwsbrief_DEF.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/11/DD_nieuwsbrief_DEF.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/11/DD_nieuwsbrief_nov.pdf


COMMUNICATIE & PUBLICITEIT

VAKBLAD DE EKSTR
In het voorjaar van 2014 presenteerden we samen 
met de andere Rotterdamse kenniscentra (RADAR, 
Kenniscentrum Diversiteit, RotterdamV) het vakblad 
,De Ekstr. Een vakblad voor Rotterdamse professionals.  
De centrale vraag was: ‘Hoe maak je als maatschappe-
lijk organisatie de effecten van een project zichtbaar?’ 
Naast een theoretisch kader die geschetst werd, heb-
ben we aan de hand van verschillende casussen  van 
de vier kenniscentra inzicht gegeven in hoe je maat-
schappelijke effecten zichtbaar maakt. 
Oplage: 3.500 

GLOSSY HAVENVROUWEN 
In het kader van de Wereldhavendagen lanceerden 
we op 1 september 2014, in gezelschap van ruim 100 
vrouwen die werken in de haven of de ambitie hebben 
er te gaan werken, de tweede editie van de Glossy 
Havenvrouwen. Met dit magazine inspireren we mei-
den en vrouwen om eens de carrièremogelijkheden 
in de haven te bekijken. Vrouwen die al geruime tijd 
in de haven werken, geven in de glossy een inkijkje in 
hun leven, ze geven lezers een uniek beeld van hun 
loopbaan en de diversiteit aan kansen die de haven 
biedt. We ontvingen veel positieve reacties vanuit de 
Havensector. De redactie van de Havenkrant van de 
port of Rotterdam (oplage: 500.000) publiceerde voor-
afgaand aan de lancering een halve pagina met een 
teaser over de Havenvrouwen. Ook de STC Group gaf 
veel aandacht aan de glossy en zij hebben het afgelo-
pen jaar bijgedragen aan de verdere verspreiding. 
Oplage: 10.000

http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2015/03/EKSTER_Nieuw_DEF.pdf
http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2014/09/2014_Glossy-havenvrouwen_editie-2.pdf


COMMUNICATIE & PUBLICITEIT

OVERIGE PUBLICATIES
- Flyer Ambassadeurs Gezonde leefstijl 
- Postcards ‘Als de buren het maar niet zien’ week zonder geweld 
- Flyer 10 tips om uw dochter te stimuleren richting techniek. 

Techniek biedt kansen. 
- Toolkit ‘Voor de verandering’ (i.s.m. Kenniscentrum Diversiteit) 
- Handreiking ‘Verborgen Vrouwen”

MEDIA
Wij vinden het belangrijk dat de thema’s die wij behandelen de 
media halen. Het vergroot onze slagkracht en bereik. De afgelo-
pen jaren zien we hierin een stijgende lijn. De lokale kranten zoals 
AD Rotterdam, De Havenloods en De METRO vermelden geregeld 
berichten omtrent onze activiteiten zoals rondom Internationale 
Vrouwendag en de Wereldhavendagen. 
Ook waren we te gast in Radio Programma’s van Open Rotterdam, 
FUNX en Radio Rijnmond waarin we spraken over de thema’s hui-
selijk geweld, verborgen vrouwen en economische zelfstandigheid. 
Landelijk stonden we dit jaar in de NRC Next  en NRC Handelsblad 
met twee artikelen over Verborgen Vrouwen. Dit alles draagt bij aan 
onze taak om bepaalde thema’s continue te agenderen. 

TOEKOMST
In 2015 gaan we verder met de professionalisering van onze offline 
en online communicatie. Aandachtspunten hierbij zijn het vergroten 
van het bereik op social media en het verder optimaliseren van onze 
website. Daarnaast willen we voortbouwen aan een goede relatie 
met de pers. Wij zijn immers de partner als het gaat om feitelijke 
informatie over emancipatoire onderwerpen. Ons doel is om onze 
zichtbaarheid in de stad verder te vergroten. 
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AD Rotterdams Dagblad, zaterdag 8 februari 2014 
Verborgen Vrouwen. Titel: Rotterdam speurt naar ’verbor-
gen vrouwen’ 

NRC NEXT, maandag 24 februari 2014
Verborgen vrouwen. Titel: De VVD over ‘verborgen vrou-
wen’ in Rotterdam 

NRC Handelsblad, dinsdag 4 maart 2014
Verborgen vrouwen. Titel: Waarom komen deze vrouwen 
het huis niet uit?

Havenkrant, donderdag 21 augustus 2014 
Glossy Havenvrouwen. Titel: Haven in beeld: Foto onder 
het kopje ‘Handen uit de mouwen om schepen bereikbaar 
te houden’

Metro, maandag 1 september 2014
Glossy Havenvrouwen. Titel: Havenglossy moet vrouwen 
aan het havenwerk krijgen 

Algemeen Dagblad, dinsdag 2 december 2014
Glossy Havenvrouwen. Titel: Even vraag aan: covermodel 
Havenvrouwen Merlien Basiran
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ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

INTERNATIONALE VROUWENDAG
8 Maart is het Internationale Vrouwendag. Ook dit jaar hebben we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dertig vrou-
wen met de ambitie te gaan ondernemen hebben we meegenomen op inspiratiesafari langs ervaren vrouwelijke 
ondernemers in Kralingen, Feijenoord en Charlois. Tijdens deze safari vertelden ondernemers over hun persoonlijke 
successen en struikelblokken en maakten de vrouwen een moodboard over hun eigen plannen. Daarnaast gingen 
we tijdens een inspiratieontbijt met vijftig professionals van maatschappelijke organisaties in gesprek over het 
thema economische zelfstandigheid. Afsluitend organiseerden we een event op het SS Rotterdam met onder andere 
workshops, een talkshow, een motivational speaker en een inspiratiemarkt. Het event stond geheel in het teken van 
financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie. 380 Vrouwen uit alle hoeken van Rotterdam waren erbij. 

Slechts 48,5 % van vrouwen is economisch zelfstandig. 
Dit betekent dat het inkomen van het merendeel van 
vrouwen (51,5 procent) nog steeds onder het bestaans-
minimum ligt. Hun financiële afhankelijkheid maakt 
vrouwen kwetsbaar voor financiële tegenslagen en 
levensgebeurtenissen zoals scheiding of werkloosheid. 
Bijvoorbeeld: bij een echtscheiding gaan vrouwen er 
financieel 23% op achteruit. Anderzijds gaan mannen 
er juist 7% op vooruit (Financiële gevolgen van echt-
scheiding, CBS 2004). Opvallend is dan wel dat 30% 
van de meiden tussen de 12 en 17 jaar verwacht later 
afhankelijk te worden van hun partner of van de overheid 
(Meiden&Later, Delta Llyod 2012). Daarnaast leeft bij 
vele vrouwen de overtuiging dat “je zo weer aan de slag 
kan gaan of meer zou kunnen werken” op het moment 
wanneer dat wenselijk is (E-Quality. Van Roze Wolk naar 
Financiële Bewustzijn, 2012). Het CBS publiceerde eind 
december 2014 het volgende rapport : ‘Vrouwen al op 
jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan man-
nen’ Verder lezen? www.cbs.nl

Economische zelfstandigheid is een belangrijk thema voor ons. Gedurende het hele 
jaar ontwikkelden we verschillende projecten en activiteiten met als primaire doel 
vrouwen en meiden bewust te maken van het belang van economische zelfstandig-
heid. Hieronder een overzicht. 

http://www.cbs.nl


ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

VROUWEN EN HAVEN
De Wereldhavendagen hebben we ook dit jaar aange-
grepen om aandacht te vragen voor de carrièrekansen 
die de haven biedt. We maakten de tweede editie van 
de glossy Havenvrouwen, waarin we vrouwen die in de 
haven werken een inkijkje geven in hun dagelijkse prak-
tijk. Daarbij hebben we een balans gezocht tussen de 
‘droge’ haven en de ‘natte’ haven; de kantoorfuncties 
en de meer technische functies op het water. We lan-
ceerden de glossy in gezelschap van ruim 100 vrouwen 
die werken in de haven of de ambitie hebben er te gaan 
werken. Ook stonden we tijdens de Wereldhavendagen 
met een stand op de Parkkade om, samen met een aan-
tal dames van de rolmodellen, glossy’s uit te delen en 
mini-consults Match your haventalent te verzorgen. Die 
mini-consults bieden inzicht in de eigen kwaliteiten en 
daarbij passende havenberoepen. 

MAARTEN STRUIJVENBERG WETHOUDER WERKGELEGENHEID & ECONOMIE: 
“De haven groeit ondanks de crisis nog steeds. Nu en de komende jaren is er een grote behoefte aan werknemers. De 
1200 bedrijven in uiteenlopende sectoren in de haven zijn op zoek naar talenten uit de stad, die hen komen versterken. 
Jongens én meiden. Want er zijn genoeg plekken in verschillende functies waar vrouwen het verschil kunnen maken. 
Vacatures in de haven van Rotterdam zijn er in vele richtingen en op verschillende opleidingniveaus: er zijn werkzaam-
heden in varende functies en aan de wal, maar je kunt ook werken op kantoor. Van een baan als verkeersleider, goede 
cateraar of logistiek manager tot spannend werk als duiker bij een bergingsbedrijf”.



ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

MIND THE GAP
Begin 2014 lanceerden we de campagne Mind the Gap op de Hogeschool 
Rotterdam. Deze campagne is bedoeld om jonge meiden bewust te maken 
van het belang van het weloverwogen maken van financiële keuzes. Daarbij 
hebben we drie levensdomeinen aangehouden als leidraad: geld & carrière, 
geld & relatie en geld & gezin. De campagne bestaat uit de website www.
mindthegap.nu, posters, flyers en posters op scholen en bij maatschappelijke 
organisaties en in de maanden maart, april en mei een heuse Mind the Gap-
tram op diverse routes door Rotterdam. 



ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID

KRACHT ON TOUR
Kracht on Tour is een landelijke campagne van Minister 
Bussemaker om economische zelfstandigheid van vrouwen 
te bevorderen. De campagne wordt uitgevoerd in 10 steden, 
waaronder Rotterdam. Dona Daria is nauw betrokken bij de 
Rotterdamse Kracht on Tour. In november sloten bedrijven, 
onderwijsinstellingen, de gemeente en Dona Daria deals om 
de economische zelfstandigheid van Rotterdamse vrouwen 
samen te bevorderen, onder andere door diverse gezamen-
lijke activiteiten. De deals werden aan ruim 300 Rotterdamse 
vrouwen gepresenteerd op het Kracht on Tour-event in de 
Maassilo op 12 november. Tijdens dat event verzorgden we 
een workshop Verover je plek in het Old boys network, over 
zakelijk netwerken en je mannetje staan in een mannenwe-
reld. De Kracht on Tour-deals lopen door in 2015. 

VROUW & ZAAK 
Vrouw & Zaak heeft als doel een bijdrage te leveren aan de 
(arbeids-)participatie en daarmee ook de economische zelf-
standigheid van vrouwen via het stimuleren van vrouwelijk 
ondernemerschap. In een intensief trainingsprogramma krij-
gen de deelnemers vaardigheden aangeleerd die hen op weg 
moeten helpen als zelfstandig ondernemer. In een feestelijke 
bijeenkomst hebben de deelnemers hun eigen product 
gepitcht. Een jury van deskundigen leverde feedback op de 
presentaties. Aansluitend ontvingen de 13 deelnemers hun 
certificaat. In de loop van 2015 vinden nacoachingsgesprek-
ken plaats, zodat ze daadwerkelijk aan de slag blijven als 
startend ondernemer

AAN DE SLAG MET JE TALENTEN
Aan de slag met je talenten is een activeringstraject voor 
vrouwen die zich willen (her)oiënteren op de arbeidsmarkt. 
Vrouwen die in het verleden gewerkt hebben, vrouwen 
die geen werkervaring hebben of vrouwen die een switch 
overwegen. In de gebieden Kralingen-Crooswijk, Noord, 
Feijenoord hebben de trainingen plaatsgevonden. We heb-
ben stedelijk geworven, waardoor er ook vrouwen uit andere 
gebieden aanwezig waren. De training bestaat uit de volgen-
de onderdelen: iedereen heeft talenten en kwaliteiten, toe-
komstdromen, combinatie arbeid en zorg en korte en lange 
termijn planning. Na deze intensieve workshops is er een 
grote matchtafel-bijeenkomst georganiseerd. Doel van deze 
bijeenkomst was de vrouwen kennis laten maken met diver-
se werkgevers om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen 
van wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft. Tevens was er 
een terugkombijeenkomst voor de vrouwen. We hebben ze 
diverse tools aangeboden om inspiratie op te doen en kennis 
te maken met de arbeidsmarkt.
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ZORG & GEZONDHEID

Het bevorderen van een goede gezondheid en 
bewustwording creëren rondom gezondheid is 
ook een belangrijk speerpunt van Dona Daria. 

SEMINAR TAAL & GEZONDHEID TAKE CARE 
Het niet beheersen van de Nederlandse taal heeft invloed op 
hoe vrouwen en mannen hun gezondheid beleven, op het ken-
nisniveau en de gezondheidsvaardigheden. Samen met Pressure 
Line organiseerde Dona Daria een Taal & Gezondheid seminar. 
Pressure Line heeft in het kader van een Europees project lesma-
teriaal ontwikkeld voor personen met een taalachterstand. Doel 
van het materiaal is de kennis vergroten over het Nederlandse 
zorgsysteem, de taalvaardigheid en de gezondheidsvaardigheden 
verbeteren. 

Enkele kernboodschappen voor het gezond-
heidsbeleid in Rotterdam: 
- De inwoners van Rotterdam zijn minder 

gezond dan de inwoners van Nederland.
- Veel Rotterdammers kampen met een com-

binatie van lichamelijke, geestelijke en psy-
chische problemen. Een persoonsgerichte 
aanpak en samenwerking door de verschil-
lende partijen biedt perspectief.

BRON: Gezondheidskaart GGD ROTTERDAM 



ZORG & GEZONDHEID

HOE OUDER, HOE WIJZER!
Als je de Nederlandse taal niet of slecht spreekt dan kun 
je als senior tegen problemen aanlopen die je gezond-
heid treffen. Alsare en Dona Daria hebben hun kennis 
over taal en preventie gebundeld in het project ‘Hoe 
ouder, hoe wijzer’. Het project richt zich op migranten-
ouderen. Ze krijgen een cursus over gezonde leefstijl, 
bespreken dilemma’s die gepaard gaan met ouder wor-
den in Nederland en krijgen tips ter verbetering van hun 
gezondheid. Tevens krijgen ze gezondheid gerelateerde 
taallessen.

SAMENWERKINGSPROJECT GEZIN, GEZONDHEID 
EN GENETICA (G3)
In samenwerking met Diversiteitsland in Amsterdam 
en onderzoekers en experts van VU en VUmc hebben 
we het project  Gezin, gezondheid en genetica (G3) 
ontwikkeld en uitgevoerd. Ongeveer eenvijfde tot een 
kwart van de Turkse en Marokkaanse huwelijken in 
Nederland betreft een huwelijk tussen (achter)neef en 
(achter)nicht (consanguïniteit). Veel van deze paren 
zijn bekend met het idee dat er een verhoogd risico 
is voor het krijgen van kinderen met een autosomaal 
recessieve aandoening wanneer ouders verwant zijn.
In dit project is een alternatieve strategie ontwikkeld 
speciaal voor genetische risico’s, gericht op het trainen 
van lokale cursusleiders of intermediairs, om uiteinde-
lijk voorlichting te kunnen geven aan vrouwen uit de 
doelgroep. Het betrekken van de lokale gemeenschap, 
en in het bijzonder het werken met intermediairs is 
een van de strategieën om culturele/etnische gezond-
heidsverschillen aan te pakken.

ZE ZIJN TOCH NIET GEK!? 
In Rotterdam woont een grote groep mensen met ernstige psychiatri-
sche problemen. Marokkanen, Surinamers en Antillianen zijn overver-
tegenwoordigd in deze groep. De meesten mensen met psychiatrische 
problemen krijgen professionele ondersteuning en met hulp van familie 
zijn ze redelijk in staat om beschermd of (begeleid) zelfstandig (bij hun 
familie) te wonen. Echter; voordat zij de juiste hulp en ondersteuning 
krijgen is er vaak (te) veel tijd verloren gegaan, met alle gevolgen van 
dien. Met het project “Ze zijn toch niet gek” pakt Dona Daria samen 
Ypsilon en Context deze problematiek en het taboe aan.
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TRAINING ERFELIJKHEID EN FAMILIEHUWELIJKEN
Wanneer je met een neef of nicht trouwt en je beide 
drager bent van eenzelfde aandoening dan is de kans 
1 op 4 dat je een kind krijgt met deze aandoening. Van 
belang is om de kennis te vergroten van ouders over 
de risico’s, maar ook over de reproductieve opties. 
Dona Daria heeft in samenwerking met VUmc en de 
VU het traject Gezin, Gezondheid en Genetica ont-
wikkeld. Dit is een gebiedsgerichte werkwijze waarin 
sleutelfiguren, zorg- en gezondheidsprofessionals 
getraind worden. In 2014 is deze methodiek door ons 
overgedragen aan Vrouw&Vaart in Amsterdam. Tevens 
is een presentatie gegeven door Dona Daria aan het 
onderzoekersnetwerk diversiteit van ZonMW. 

PIJNBELEVING MAROKKAANSE VROUWEN
Marokkaanse vrouwen ervaren veel pijnklachten waar-
door ze niet volledig kunnen participeren en belem-
meringen ervaren in het dagelijks leven. Dona Daria 
heeft samen met een antropologiestudente die tevens 
oefentherapeut Cesar is een wijkgerichte methode 
ontwikkeld waarin lichaamsoefeningen, kennis over 
gezondheid en controle van gewicht en eetpatroon 
worden gecombineerd. De vrouwen deden 10 weken 
2 keer per week oefeningen. Ook zijn de vrouwen 
thuis bezocht. Resultaten zijn positief: de pijnklachten 
verminderen, ze blijven bewegen en weten meer over 
gezonde leefstijl. Het afstudeeronderzoek heeft de 
Unilever Research Prijs gewonnen. 

WORKSHOP PREVENTIE BABYSTERFTE
Om bij te dragen aan het voorkomen van babysterfte 
heeft Dona Daria een fotospel ontwikkeld waarin de 
onderwerpen gedragsverandering, preconceptiezorg, 
zwangerschap en verloskundige hulp, kraamperio-
de en taboes aan de orde komen. Dona Daria heeft 
gezondheidsvoorlichters van de GGD Den Haag 
getraind in onze methodiek en in het gebruik van het 
fotospel. 

LID LAURENS ADVIESRAAD 
CULTUURSENSITIVITEIT 
Wat zijn blinde vlekken in de zorg voor migrantenou-
deren met een lichamelijke zorgvraag? Hoe kunnen 
migrantenouderen het beste ondersteund worden en 
waar liggen hun behoeften? Dona Daria adviseert en 
denkt mee over hoe  migranten het beste bereikt en 
ondersteund kunnen worden samen met vertegen-
woordigers van diverse zorginstellingen, politiek en 
adviesbureaus.  
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“It takes a village to raise a child”,  zo luidt een van 
oorsprong Afrikaanse gezegde. En als ouder doe je 
het inderdaad nooit alleen. Opvoedondersteuning is 
van alle tijden. Hier een impressie van onze activitei-
ten rondom opvoeding. 

OPVOEDTAFELS 
Samen met het Rotterdams Kenniscentrum 
Diversiteit (RKD) organiseerden we in de maand 
oktober een aantal opvoedtafels in Rotterdam. Aan 
de hand van verschillende cases werden de thema’s, 
Social Media en bewust vaderschap besproken 
en konden opvoeders met elkaar in gesprek. De 
Opvoedtafel bijeenkomsten werden in Rotterdam 
Feyenoord, West en Overschie georganiseerd. 

AMBASSADEURS GEZONDE LEEFSTIJL 
Dona Daria heeft 15 ambassadeurs getraind  in 
gezonde leefstijl, perinatale sterfte, opvoedingson-
dersteuning  en kindermishandeling. In 2014 
verscheen er een methodiekbeschrijving en een 
expertmeeting over het project, zodat deze ook 
overdraagbaar wordt naar andere instellingen. Het 
project wordt in 2015 voortgezet. 

EXPERTMEETING VADERSCHAP 2.0
De expertmeeting Vaderschap 2.0 stond in het teken van vaderbetrokkenheid: waar 
lopen beroepskrachten tegen aan? En wat zijn tools om vaders te stimuleren meer 
betrokken te zijn bij hun kinderen? En op welke manier kun je hen hierin stimuleren. 
Naast een plenair gedeelte onder leiding van Quintis Rishtie en het ervaringsverhaal 
van Fehd Elouali, waren er workshops: Genderbewust opvoeden, Bewust vaderschap 
en Vaders en sport. De deelnemers waren afkomstig uit zorg, welzijn en jongerenwerk. 
Als vervolg boden we de workshop ‘Aan de slag met vaders’ Hoe vullen mannen anno 
2014 vaderschap in? aan.  

In aansluiting op Vaderdag heeft 
Dona Daria juni uitgeroepen tot 
Mannenmaand. Ook ging de nieuws-
brief DonaDariaNieuws van juni over 
dit thema. Gedurende de hele maand 
hebben we publicaties en artikelen 
geplaatst op onze site, Facebook en 
Twitter over vaderschap en mannene-
mancipatie. 
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MEIDENLOUNGES
Meidenlounges zijn wijkgerichte bijeenkomsten waarbij verschillende the-
ma’s worden behandeld. In 2014 hebben we ons met name ingezet voor 
de meest kwetsbare Rotterdamse meiden. We zien dat de meiden die mid-
den- of hogeropgeleid zijn, minder ondersteuning nodig hebben en ook dat 
er een ander aanbod voor hen is dat aansluit bij hun behoefte. De thema’s 
zijn erop gericht om meiden goed voor te bereiden op hun toekomst, zodat 
ze gemotiveerd worden en blijven om opleidingen te volgen. Verder willen 
we dat ze  bewust zijn van verschillende normen en waarden en hun eigen 
opvattingen daarin. Het is belangrijk dat ze hun eigen grenzen met betrek-
king tot seksualiteit leren kennen en kunnen overbrengen naar anderen. 
Daarnaast zetten we in op een goede communicatie met ouders en leer-
krachten. Bij sommige bijeenkomsten worden ook de moeders betrokken.

DIVERSITEIT IN PLEEGZORG
Doel van het project is om bewustwording te 
creëren onder ouders en hun omgeving over 
het belang van pleegzorg. Tevens wordt er een 
oproep gedaan aan allochtone ouders om na te 
denken om zichzelf als pleegouder op te geven. 
Sleutelfiguren vanuit verschillende gemeen-
schappen (Turks, Marokkaans, Somalisch, 
Antilliaans, Pools, Kaapverdiaans en Surinaams) 
zijn getraind door Dona Daria en zijn aan de slag 
bij hun achterban om in samenwerking met de 
pleegzorginstellingen in Utrecht, Amsterdam en 
Rotterdam voorlichtingen te geven

MEIDEN EN TECHNIEK
Girlsday is een initiatief van het landelijk exper-
tisecentrum voor vrouwen en techniek (VHTO), 
bedoeld om meisjes in de basisschoolleeftijd 
te interesseren voor technische opleidingen. 
Wij hebben dit jaar een tweeledige campagne 
gevoerd: we ontwikkelden de flyer 10 tips voor 
een glansrijke carrière van je dochter voor 
ouders en we organiseerden in samenwerking 
met Technika10 en Speelparadijs Meidoorn 
techniek-workshops voor meiden van 7-12 jaar. 

http://donadaria.nl/wp-content/uploads/2013/07/flyer-10-tips-meidenentechniek.pdf
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Huiselijk geweld kent geen kleur, het maakt niet uit 
waar je vandaan komt, in welke wijk je woont, wat je 
opleidingsniveau is of hoeveel geld je hebt. Huiselijk 
geweld is helaas een gegeven waar we niet omheen 
kunnen. Mannen, vrouwen, kinderen, jong en oud 
kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld en 
voor het leven beschadigd worden. Hier een impres-
sie van onze activiteiten rondom dit thema. 

In iets meer dan de helft van de gevallen (52% in 
2014) is/zijn de dader(s) van geweldsdelicten bij 
het slachtoffer bekend. Meestal gaat het om een 
buurtgenoot (23%), gevolgd door andere beken-
den (12%) en iemand van werk of studie (8%). Het 
aandeel gevallen waarin de ex-partner de dader 
is, is beduidend groter dan het aantal gevallen 
waarin de partner de dader is. De cijfers van 2014 
wijken niet wezenlijk af van die van 2012 en 2013. 
Bron: CBS (Veiligheidsmonitor 2014) 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING HUISELIJK GEWELD 
VOOR VRIJWILLIGERS
Dona Daria heeft in 2013 acht vrouwen met verschillende 
achtergronden (Chinees, Pakistaans, Bulgaars, Afghaans, 
Marokkaans en Turks) geworven. Deze vrouwen hebben een 
training gevolgd over de meldcode en het bespreekbaar 
maken van huiselijk geweld. Onder onze begeleiding hebben 
ze in 2014  voorlichtingen huiselijk geweld gegeven bij diver-
se groepen. 

UITWISSELINGSBIJEENKOMST EER GERELATEERD 
GEWELD 
De Vrije Universiteit organiseerde een uitwisselingsbijeenkomst 
tussen Nederland en Turkse Burgemeesters uit Diyabakir 
over eergerelateerd geweld en vluchtelingenproblematiek in 
Amsterdam en Rotterdam. We hebben de bijeenkomst gefacili-
teerd; vertegenwoordigers van Rotterdamse vrouwenorganisa-
ties uitgenodigd, het programma samengesteld en onze locatie 
beschikbaar gesteld. Er vond een goede inhoudelijke discussie 
plaats; waarin aan beiden kanten is geleerd. 

EDIEN BARTELS (VU AMSTERDAM)
“De historische en politieke tegenstellingen tussen Turken en 
Koerden laten nauwelijks toe dat er een dialoog wordt gevoerd. 
Ook in Nederland is er een grote (en vaak vijandige) kloof tus-
sen Turken en Koerden, luisteren veel Turken niet naar Koerden 
en willen partijen niet horen wat de ander te zeggen heeft. Dat 
ervoeren ook de drie Koerdische burgemeesters in hun contact 
met Turkse vrouwen in Amsterdam west, tijdens hun verblijf in 
Nederland in de week van 23 november - 1 december 2014. 
Maar niet in Rotterdam bij Dona Daria. Daar werden een lezing 
gegeven en discussies gevoerd tussen de burgemeesters en 
vertegenwoordigers van Turkse organisaties in Rotterdam. Het 
leverde geen eenstemmigheid op maar wel een open discussie 
waarin veel informatie werd uitgewisseld over eer gerelateerd 
geweld, gedwongen huwelijken, achterlatingen en vooral de 
vluchtelingen problematiek. Ook tegenstellingen konden 
besproken worden. Het was een ‘succes bijeenkomst’ georgani-
seerd in samenwerking met de Vrije Universiteit.’’

PILOT INZICHT!
We hebben in samenwerking met sleutelfiguren woonachtig 
in Delfshaven voorlichtingen gegeven over verborgen vrou-
wen vanuit de invalshoek van huiselijk geweld. 
In 2014 werd de pilot afgerond met een bijeenkomst voor 
professionals uit Delfshaven en een eindverslag met aanbe-
velingen voor de uitrol van de pilot stadsbreed en een hand-
reiking voor professionals ten behoeve van het signaleren, in 
contact komen en follow-up van vrouwen in verborgenheid. 
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CONFERENTIE “HONOUR RELATED CONFLICTS”  
Minister Eimal Sarwar van het ministerie van ‘Kinderen, 
Gender, Gelijkwaardigheid, Integratie en sociale zaken’ 
van Denemarken organiseerde in november een inter-
nationale conferentie “Honour related conflicts”. Een 
internationaal gezelschap uit Canada en enkele Europese 
landen (Groot Brittannië, België, Zweden, Finland, 
Zwitserland, Roemenië, Noorwegen, Oostenrijk en 
Denemarken) sprak gedurende een tweedagen duren-
de conferentie over best practices rondom het thema 
huiselijk en eergerelateerd geweld. Directeur Gerda 
Nijssen was een van de deelnemers. Ook het ministe-
rie van Sociale Zaken hield een presentatie over het 
Nederlandse beleid rondom zelfbeschikking. Het leverde 
over en weer boeiende inzichten op. De deelnemers leer-
den veel van elkaars beleidsoverwegingen en de toepas-
sing daarvan op de praktijk bij lokale interventies.
 

NAAR EER EN GEWETEN 
Het recht op zelfbeschikking is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Er zijn jammer genoeg 
nog steeds jongeren, vrouwen en mannen die te 
maken hebben met vormen van geweld of situa-
ties van dwang. Om die reden hebben Dona Daria 
en SPIOR zich ingezet om sleutelfiguren vanuit 
diverse gemeenschappen (Afghaans, Somalisch, 
Pakistaans, Bulgaars, Chinees, Ghanees, Angolees, 
Marokkaans en Turks) te trainen zodat zij 
taboe-onderwerpen binnen hun gemeenschap 
bespreekbaar kunnen maken. Met voorlichtingen 
hebben we 20 vrijwilligers, 1200 vrouwen en man-
nen bereikt in Zuid-Holland.

ZUCHT
Voor de voorstelling Zucht deden choreografen Eva 
Villanueva & Pieter de Ruiter onderzoek naar de oorsprong 
van geweld. Zucht is een duet vol passie en humor over 
een haat-liefde verhouding van twee beschadigde mensen 
die een leven van illusies leiden.  Dona Daria fungeerde als 
gespreksleider tijdens de voorstellingen. 

VOORLICHTINGEN AAN JONGEREN
Op het ROC Zadkine organiseerde Dona Daria 6 voorlichtings-
bijeenkomsten over huiselijk Geweld. Het recht op zelfbeschik-
king en bewustwording stond hierbij centraal. Deze bijeenkom-
sten waren voor zowel jongens als meisjes. 

WORKSHOPS OUDERENMISHANDELING 
Wat zijn de signalen van ouderenmishandeling? En wat doe 
je vervolgens als je het signaleert. Daar ging de workshop 
ouderenmishandeling over voor vrijwilligers van de Filippijnse 
Stichting Bayanihan. 
Tevens is er in samenwerking met NOOM een workshop over 
migrantenouderen en ouderenmishandeling verzorgd aan 
professionals die met ouderen werken tijdens de landelijke 
themadag Ouderen in veilige handen.

LID NETWERK AANPAK SEKSUEEL GEWELD
Dona Daria heeft een belangrijke taak in het Netwerk Aanpak 
seksueel geweld onder regie van GGD Rotterdam-Rijnmond. 
We bespreken signalen en nieuwe ontwikkelingen, delen 
onze expertise over moeilijk bereikbare groepen en ver-
binden organisaties aan elkaar. In 2014 stond het thema 
preventie op de agenda. Dona Daria heeft de leiding over de 
preventiewerkgroep en werkt een strategie uit. 
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EXPERTMEETING BULGAARSE ROMA 
Bulgaren behoren tot één van de groepen die in toenemende mate naar Nederland migreren 
voor studie of werk. De groep is divers; er zijn hoogopgeleide Bulgaren, maar ook Bulgaren zon-
der opleiding. Tot de laatste groep behoren ook de Bulgaren met een Roma-achtergrond. We 
hebben een vrijwilliger met een Bulgaarse achtergrond die onder onze begeleiding voorlichtin-
gen heeft gegeven aan Bulgaarse Roma in het kader van het bespreekbaar maken van taboe-on-
derwerpen. Daarnaast heeft Dona Daria gesprekken gevoerd met Roma moeders om te inventa-
riseren waar ze tegenaan lopen en waar ze ondersteuning nodig hebben. Naar aanleiding hiervan 
is er een expertmeeting georganiseerd met diverse vertegenwoordigers van de Bulgaarse Roma 
gemeenschap in Rotterdam. 

INSPIRATIEBORREL PARTICIPATIE: KIEZEN VOOR TALENT
In het voorjaar hadden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid een subsidieaanvraag 
in te dienen bij de gemeente Rotterdam in het kader van de beleidsregel Participatie: Kiezen 
voor talent. Omdat we vanuit onze ervaring weten dat veel zelforganisaties het lastig vinden om 
een dergelijke aanvraag op te stellen, organiseerden we op 29 april een inspiratieborrel om de 
beleidsregel en procedure uit te leggen. Ook verzorgden we een inleiding op de door Dona Daria, 
SPIOR en de GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde Toolkit Voor de verandering, een instru-
ment om mentaliteits- en gedragsveranderende activiteiten inzichtelijk en meetbaar te kunnen 
maken.

IEDERE STEM TELT!
Politieke betrokkenheid is nog niet voor alle Rotterdammers een vanzelfsprekendheid. Maar 
mensen hebben wel een mening over de maatschappij waarin ze leven en hoe dat wordt vorm-
geven. Tijd dus om wat aan die betrokkenheid te doen. SPIOR, Dona Daria en PBR zijn in januari 
2014 gestart met de uitvoering van het project ‘Iedere stem telt’. In de aanloop naar de verkie-
zingen voor de gemeenteraad werd binnen dit project ingezet op het bevorderen van de politie-
ke betrokkenheid van Rotterdammers. Binnen het project werden voorlichtingen gegeven over 
de gemeenteraadsverkiezingen en het belang van stemmen. Tevens werden er debatten georga-
niseerd met kandidaten rondom actuele thema’s die spelen in Rotterdam. 
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DAG VAN DE DIALOOG
De vier kenniscentra organiseerden gezamenlijk 10 tafels in 
het kader van de Dag van de Dialoog. De bijeenkomst vond 
plaats in de Fenixloods in Katendrecht. Aan 10 tafels wer-
den dialooggesprekken gevoerd over het thema ‘Energie in 
Rotterdam’. Wethouder Schneider opende de dialogenreeks 
2014. Airport directeur Wollondeck hield, als ambassadeur van 
de Dag van de Dialoog, een inspirerende toespraak.

DEBAT TWEELUIK “ZE WORDEN VANZELF GROOT … MAAR 
HOE DOEN WE DAT EIGENLIJK?” 
Op twee avonden stonden we met professionals, ouderen 
en kinderen stil bij de basis van emancipatie: kinderen. 
Emancipatie betekent meer dan economische zelfstandig-
heid. Hoe gaat een nieuwe generatie het doen en hoe voeden 
wij hen op? Marieke van der Lippe maakte een film waarbij kin-
deren met filosoof Izaak Dekker een socratische gesprek voer-
den over hun toekomst. De film is beide avonden ingezet als 
leidraad en mindsetter voor de gesprekken tussen opvoeders. 

AAN DE SLAG MET EMANCIPATIE THEMA’S
Taboeonderwerpen bespreekbaar maken, sociale vaardig-
heden vergroten, vrijwilligerswerk stimuleren, seksuele 
opvoeding, zelfredzaamheid vergroten; hoe doe je dat?  
Dona Daria heeft een trainingsmap ontwikkeld voor vrij-
willigers en professionals waarin diverse thema’s aan de 
orde komen om bij te dragen aan de emancipatie van 
mannen, vrouwen en jongeren. Er staat naast inhoude-
lijke informatie over de thema’s, praktische tips in over 
groepsdynamiek, structuur en diverse werkvormen.

ONTBIJT VROUWELIJKE KANDIDATEN 
GEBIEDSCOMMISSIES
Ruim 70 vrouwelijke kandidaten voor de Rotterdamse 
gebiedscommissies verzamelden zich op de Euromast 
voor het ontbijt dat Rotterdam INK in samenwerking 
met Dona Daria organiseerde. Met een tafelindeling per 
gebied bespraken zij hun ideeën en voornemens voor 
hun stukje Rotterdam. Zowel hele ervaren raadsleden 
als beginners gingen met elkaar in gesprek. Het was een 
inspirerende bijeenkomst waarbij ook de  Wethouders 
Alexandra van Huffelen en Korrie Louwes, en Euromast-
directrice Souad el Hamdaoui  de aanwezigen enthousi-
ast toespraken.



CONTACT
Met dit digitale en interactieve jaarverslag bieden we 
een beknopt verslag van onze activiteiten. 

Meer weten? 
Mail dan naar a.dejong@donadaria.nl

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via 

www.donadaria.nl 
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