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IK BEN WIJ: 
Samen Verder! 

Binden en verbinden door middel van creativiteit en dialoog. 
Vier de verschillen en benut de overeenkomsten. 
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Hoe het begon… 
Na de aanslag op de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015 kwam er een 
krachtig geluid vanuit het stadhuis. Burgemeester Aboutaleb gaf duidelijk te kennen dat er geen ruimte is in 
onze samenleving voor mensen die radicalisering aanwakkeren of verheerlijken. De burgemeester liet ook 
weten dat ook hij ‘Charlie was; ‘je suis Charlie’: een mens die vrijheid van meningsuiting als hoogste goed 
ervaart in een democratische wereld waar plaats moet zijn voor eenieder die - zonder fysiek geweld - zijn of 
haar mening wenst te verkondigen. Dit geluid vond zijn navolging in de WIJ(k)-avonden, die in zijn opdracht, in 
alle gebieden werden georganiseerd. 
Tijdens de Wij(k)avond in Charlois waren de jongeren heel sterk vertegenwoordigd en zij voerden een 
emotioneel betoog voor een samenleving waar plek is voor iedereen. Zij vroegen de burgemeester er te zijn 
voor iedereen en permanent aandacht te hebben voor een WIJ-samenleving. Dit betoog werd omarmd door 
Lorenzo Elstak (jongerenwerker en professioneel danser) en Soma Sirini (politicus en bewoner). Zij stonden 
dan ook aan de basis van het gedachtegoed van ‘IKBENWIJ’. Het plan was om door inzet van dans met 
jongeren in gesprek te gaan op de Charloisse middelbare scholen. 
Met een flashmob in winkelcentrum Zuidplein, waarbij burgemeester Aboutaleb aanwezig was, is het project in 
november 2015 officieel van start gegaan. De kick-off met de burgemeester was op succesvol, omdat heel 
duidelijk werd dat iedereen de behoefte heeft aan een WIJ-samenleving.  

En nu… 
Op 24 september 2018 werd de stichting IKBENWIJ opgericht. Het bestuur bestaat uit een aantal personen, die 
met elkaar een schat aan ervaring en een groot netwerk hebben. Er is een grote groep betrokken uitvoerders.  

Er staat er een stevig scholenprogramma, dat op middelbare scholen en een basisschool is uitgevoerd. Er is 
een programma voor teambuilding en er zijn IKBENWIJ-evenementen georganiseerd in theater Zuidplein. We 
voeren in december ieder jaar een steeds grotere kerstactie voor arme mensen op Zuid. En we willen nog veel 
meer. 

Samen gaan wij IKBENWIJ over de hele stad Rotterdam uitrollen. Alleen door uitbreiding kan effectief aan een 
samenleving gewerkt worden waarin mensen werkelijk verbonden zijn.  

Wat is ‘IKBENWIJ’? 
‘IKBENWIJ’ begon als een reactie op de aanslagen in Parijs, omdat de leefwerelden van Moslims en niet-
Moslims uit elkaar dreven: niet-Moslims waren bang van Moslims en Moslims waren bang om buiten gesloten 
worden. IKBENWIJ wilden deze werelden weer verbonden. Dat is moeilijk want polarisatie heeft de neiging om 
de kloof steeds groter te maken. Besloten werd om bij de jeugd te beginnen, want de jeugd had hier het meeste 
last van. Er werd een unieke methode ontwikkeld met creatieve vormen om jongeren weer open te stellen voor 
elkaar. Maar op de scholen ontdekten we, dat niet alleen de kloof tussen Moslims en niet-Moslims een 
probleem is, maar ook die tussen arm en rijk en jong en oud, Noord en Zuid.  

Door de toenemende individualisering en de verharding in de maatschappij ontstaan er steeds meer eilanden 
en lijken de mensen het vermogen om met respect en zonder oordeel met elkaar samen te leven steeds meer 
te verliezen. Mensen vragen niet meer door, maar vellen direct een oordeel over de ander, kunnen zich niet 
meer verplaatsen in elkaar en zijn direct op hun tenen getrapt als een ander iets zegt. Dat kan anders.  
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Doelstelling 
“Verbinding”, “respect en begrip voor elkaar” zijn de thema’s waar wij als IKBENWIJ op alle mogelijke 
manieren aan willen werken.   

IKBENWIJ werkt actief aan het verbinden van mensen en verschillende leefwerelden en het verkleinen van de 
kloof tussen verschillende groepen in onze maatschappij.  We werken aan het vergroten van het wederzijds 
begrip en respect voor elkaar. Dit doen we door ons programma uit te voeren, events en activiteiten in de wijken 
uit te voeren en een netwerk van ambassadeurs op te zetten.   

IKBENWIJ heeft een uniek programma ontwikkeld om mensen tot elkaar te brengen en verder sluiten we geen 
enkele samenwerking of project uit: op alle mogelijke manieren willen werken aan verbinding, Out of the box, 
creatief, en vooral met passie. Want we geloven dat wij ons doel, ons WIJ, kunnen bereiken. 

We richten ons op Rotterdam. Daar is IKBENWIJ geboren en hoort IKBENWIJ thuis: in de meest diverse stad 
van Nederland brengen we mensen in verbinding met elkaar. 

Het IKBENWIJ programma 
Hoe werk je aan verbinden? Hoe verklein je de kloof tussen leefwerelden? Daar is niet één antwoord op. 
IKBENWIJ heeft een unieke aanpak ontwikkeld en die aanpak werkt goed in groepen. Door inzet van drie 
creatieve disciplines (dans, verhalende kunst en confrontatietheater), proberen we bij het gevoel van mensen te 
komen. Waarom? Omdat verbinden op gevoelsniveau plaatsvindt. We leren de mensen zich open te stellen 
voor zichzelf, elkaar, en elkaars gedachten en verhalen en vanuit verschillende perspectieven te kijken door 
gebruik te maken van creatieve ‘out of the box’ manieren. Van daaruit gaan we op zoek naar wat we 
gemeenschappelijk hebben. De uitvoerders stellen zichzelf hierbij open en kwetsbaar op, dat schept 
vertrouwen. Dat is de kracht van IKBENWIJ.  

Dit programma bieden we aan op scholen en als teambuilding. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe het 
IKBENWIJ-programma bijdraagt aan de vorming van de deelnemers. IKBENWIJ heeft laten zien dat wij met het 
programma een bijdrage leveren aan burgerschapsonderwijs, en dat wij een brug kunnen slaan tussen 
leefwerelden en tegelijkertijd voor empowerment bij jongeren zorgen.  
 
Omdat we een vraag kregen of we ook teambuildingworkshops gaven, hebben we ons programma aangepast 
voor teambuilding. De reacties waren positief: mensen waren open naar elkaar toe en kwamen meer in 
verbinding met elkaar. Behalve teambuilding kunnen we ons programma ook gebruiken voor algemene 
workshops.   

 
Activiteiten en events 
Zuid voor Zuid 
Naast het eigen programma dragen we ons gedachtengoed ook op andere wijzen uit bijvoorbeeld door de actie 
Zuid voor Zuid. In 2015 zijn we begonnen met een kerstactie voor arme mensen in Charlois. Er zijn zo veel 
mensen die in grote armoede leven in Rotterdam en wij wilden deze mensen een kerstpakket geven om deze 
groep ook fijne feestdagen te bezorgen. Van nog geen 50 pakketten in het eerste jaar, zijn we gegaan naar 
meer dan 300 pakketten in 2018. En het leuke van de actie vinden wij, dat we zo veel hartverwarmende reactie 
krijgen van mensen: ambtenaren die spontaan spullen ophalen op hun afdeling of hun kerstpakket doneren, 
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mensen die geld komen brengen, mensen, die binnen lopen en hun hulp aanbieden. In 2019 wordt Zuid voor 
Zuid nog groter aangepakt, samen met welzijnsorganisatie Stichting Dock en hopen nog veel mensen een fijn 
feestgevoel te bezorgen. Nee, we kunnen de armoede niet oplossen met de actie, maar mensen wel het gevoel 
geven dat aan hen gedacht worden en dat mensen met ze meeleven. En tegelijkertijd verbinden we mensen die 
het beter hebben met de arme mensen in de stad. Dat is nou het IKBENWIJ-gevoel!  
 
Theaterevents 
In 2015 en in 2019 hebben we events georganiseerd in het Zuidpleintheater. Deze events met dans, spoken 
word en toneel maar vooral met veel interactie met de aanwezigen, waren gericht op verbinding en 
bewustwording. Wij zullen nog vele events organiseren, hou onze website in de gaten! 
 

Ambassadeurs 
IKBENWIJ legt een netwerk van ambassadeurs, die het gedachtengoed uitdragen. In alle klassen en groepen 
waar we ons programma gedraaid hebben vragen we mensen om ambassadeur te worden. Dit heeft al aardig 
wat ambassadeurs opgeleverd. Door het opleiden van ambassadeurs leg je een mooie basis om de resultaten 
te verduurzamen. De ambassadeurs zullen actief het gedachtengoed uitdragen via de website en social media. 
Daarnaast worden zij onderdeel van het programma in de wijken en scholen. Afhankelijk van hun skills en 
affiniteit zullen zij hun onderdeel worden van de diverse workshops. 

Toekomstplannen 
Dialogen 
IKBENWIJ wil dialogen voeren in de stad. In een vijftal wijken op Rotterdam Zuid willen we een groep jongeren 
en een groep volwassen trainen volgens de IKBENWIJ-werkwijze. Per groep willen we minimaal twee 
ambassadeurs trainen. Daarnaast willen we de werelden verbinden door deze groepen aan elkaar te verbinden 
door met ze toe te werken naar een gezamenlijke eindvoorstelling. 

 
Mensen dichter bij elkaar en elkaars gedachtengoed brengen is een proces van twee richtingen. Daarom willen 
we ook groepen volwassenen trainen volgens dezelfde werkwijze, in dezelfde wijken als de jongeren. We 
denken dan aan groepen als buurtpreventie, onwijze moeders en buurtvaders, of mensen uit de huizen van de 
wijk, etc.  
 
Samen maak je de wereld sterker daarom verbinden we alle mensen en hun verhalen door met de tien groepen 
toe te werken naar een eindvoorstelling in Theater Zuidplein. Elke groep vertelt hun ‘verhaal’ aan het publiek.  
Verhalen vertellen en naar verhalen luisteren, is een hele goede en laagdrempelige manier om dicht bij de 
emoties van mensen te komen. Door ‘verhalen’ te delen creëer je een WIJ-gevoel. 
 
Samenwerking met welzijn 
De welzijnsorganisaties hebben de opgave op mensen te verbinden in de wijk en verder te helpen op de sociale 
ladder. IKBENWIJ kan daarbij helpen. Wij zijn gericht op verbinding en op het vergroten van wederzijds respect 
en begrip. Wij zetten mensen met ons programma in hun kracht, waarvandaan ze verder kunnen om hun 
dromen te verwezenlijken.  
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Financiering 
Stichting IKBENWIJ heeft geen eigen middelen. Dus moeten wij onze activiteiten financieren door het uitvoeren 
van ons programma bij betalende partners. Daarnaast schrijven wij fondsen aan, die sociale projecten 
subsidiëren. Ook via de gemeente proberen wij projecten te financieren bijvoorbeeld door het indienen van 
bewonersinitiatieven.  

 

Wie zijn wij 
We werken met een kleine club mensen, een klein bestuur, een kleine groep enthousiaste uitvoerders en 
proberen samen met andere mensen, instellingen, gemeente, enz. een beweging te creëren.  

 

Het bestuur bestaat uit: 

Jenny Fix, voorzitter 

Annemarie Fongers, penningmeester 

Deborah Babel  

Eddy Coutinho 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun inzet. 

 

De uitvoerders zijn: 

Lorenzo Elstak, projectleider 

Nasra Djorai, projectleider 

Aloali Kananpour, creatief leider 

De dansers van ‘La Familia’ 

Theatergroep ‘Confro’  

Maatschappelijk werkers Tiffany Jantji en Lieke de Haan 

 



      
        Samen verder! 

  06 5493 7298 

Ikbenwij@rotterdam.nl  

  ikbenwijrotterdam.nl 

  facebook.com/ikbenwij 

 
 

7 
 

 
 

Het team 



      
        Samen verder! 

  06 5493 7298 

Ikbenwij@rotterdam.nl  

  ikbenwijrotterdam.nl 

  facebook.com/ikbenwij 

 
 

8 
 

 
Het bestuur en de ondersteuning 
IKBENWIJ begon als een project van de gebiedscommissie Charlois. Maar IKBENWIJ wil verder uitbreiden qua 
gebied en programma. Daarom is op 24 september jl. de stichting IKBENWIJ opgericht. IKBENWIJ is een 
stichting met een ANBI-status en heeft een vijftal bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is heel als 
volgt:  

- Voorzitter, Jenny Fix, werkt bij de Gemeente Rotterdam als rayondirecteur. Zij heeft 20 jaar 
leidinggevende ervaring aan professionele teams. Na haar studie Sociale Geografie heeft ze als 
beleidsmedewerker en projectleider ruim 10 jaar gewerkt in de gemeente Rotterdam. Vervolgens was 
ze bestuursadviseur van het Utrechtse College, afdelingshoofd en loco-gemeentesecretaris bij de 
gemeente Houten, sectorhoofd en later directeur en algemeen directeur van de stadsregio Rotterdam. 
Sinds 1 juli 2015 is ze weer in dienst bij de gemeente; eerst als projectleider voor de invoering van de 
Milieuzone, daarna als gebiedsdirecteur en nu als rayondirecteur. Jenny heeft door haar loopbaan een 
breed netwerk opgebouwd binnen en buiten de gemeente, bij diverse ministeries, bij de provincies Zuid- 
Holland en Utrecht en andere grote gemeenten. Ze is lid van het netwerk Hoger OverheidsManagement 
en de Businessclub Prins Alexander.  

- Penningmeester, Annemarie Fongers, werkt bij de gemeente Rotterdam in een beleidsfunctie. Zij heeft 
een juridische/bedrijfsmatige achtergrond. Annemarie heeft een afgeronde bedrijfsrechtopleiding. Na 
haar studie heeft zij bij een aantal havenbedrijven commerciële functies bekleed. Zij werkte o.a. bij een 
verkoopafdeling en was verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de werkprocessen en diversifiëring 
van de dienstverlening. Als ambtenaar, eerst bij de politie en later bij de gemeente Rotterdam, heeft zij 
diverse kwaliteitsprojecten geleid. De laatste 7 jaar heeft zij in vijf verschillende gebieden gewerkt in 
Rotterdam als accounthouder veiligheid. Zij heeft hierdoor een groot netwerk binnen en buiten de 
gemeente opgebouwd. 

- Algemeen bestuurslid, Eddy Coutinho, is leidinggevende bij het welzijnswerk en heeft vele jaren 
ervaring in het jongerenwerk.  

- Algemeen bestuurslid, Deborah Babel, is docent op het Zuiderparkcollege en heeft kennis en inzichten 
over het onderwijs en waar nog verbeterslagen mogelijk zijn.  

Gezamenlijk hebben de bestuurders een groot netwerk, dat zij kunnen gebruiken om het gedachtegoed van 
IKBENWIJ verder te brengen.  

 
Het bestuur wordt ondersteund door Nasra Djorai, gebiedsnetwerker bij de gemeente Rotterdam. Vanuit haar 
werk weet zij wat er speelt in de samenleving en kan zij het bestuur als geen ander adviseren wat nodig is in de 
wijken en hoe de programma’s aan kunnen sluiten bij de behoefte. Daarnaast heeft zij veel bedrijfsmatige 
ervaring.  
Lorenzo Elstak ondersteunt het bestuur inhoudelijk en op het creatieve proces. Hij coördineert de uitvoering.  
 
Om het IKBENWIJ-gedachtegoed uit te dragen is draagvlak creëren heel erg belangrijk. Het juiste gevoel en 
een solide basis zijn belangrijke elementen om vanuit het IKBENWIJ-gedachten te kunnen werken. Daarom 
werken we met een team dat dit gedachtegoed in hun hart dragen en voldoende expertise hebben om het goed 
uit te dragen en over te brengen.  

 
Het uitvoerende team 
Ons uitvoerende team bestaat uit:  

- De dansers van ‘La Familia’;  
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- Theatergroep ‘Confro’;  

- Maatschappelijk werkers Tiffany Jantji en Lieke de Haan. 

- Lorenzo Elstak coördineert de uitvoering. 

La Familia 

Dansen maakt vrij en creëert een basis voor vertrouwen. Daarnaast speelt muziek een rol bij de beïnvloeding 
van je ‘gemoedstoestand’, dat is de overtuiging van Lorenzo Elstak de leider van de dansgroep La Familia. 
Lorenzo is naast danser ook jongerenwerker en heeft voldoende expertise om de groep te leiden om op een 
pedagogisch verantwoorde wijze dans als methodiek in te zetten. La Familia sluit aan bij de doelgroep: de 
groep bestaat uit tien dansers met diverse culturele achtergronden en van verschillende leeftijden. Wij zijn zelf 
jong en kunnen ons daarom goed verplaatsen in de leefwereld van de jongeren. Als dansers voelen wij ons 
betrokken bij de jongeren en willen graag als rolmodellen bijdragen aan de vorming van jongeren’, aldus 
Lorenzo Elstak. Door de verschillende culturele achtergronden en de diverse dansstijlen zoals moderne dans, 
hip hop, afrodance en freestyle is de groep aansprekend voor de doelgroep. De groep heeft ervaring met 
lesgeven op school, maar heeft ook op het podium gestaan naast Broederliefde en Jandino of hebben met 
Elisabeth Bernaerd een uitvoering gemaakt. ‘  

Confro 

Met confrontatietheater houden wij de deelnemers een spiegel voor. We proberen op een laagdrempelige 
manier te laten zien en voelen wat jouw gedrag met anderen doet. ‘Via instaptheater leren we de jongeren hoe 
zijzelf ander gedrag kunnen vertonen en situaties en gedrag kunnen veranderen’, dat is de visie van Aloali 
Kuanpur, de leider van theatergroep Confro. De groep bestaat uit vier vaste teamleden. In het vaste team zitten 
twee acteurs die ook jongerenwerker zijn. Alle leden hebben veel ervaring hebben met theaterproducties met 
maatschappelijke thema’s zoals pesten, omgaan met social media en groepsdruk. Daarnaast hebben ze 
meerdere programmeringen gedaan in Islamunda en Theater Zuidplein. Zij gebruiken methodes zoals 
confrontatietheater en instaptheater om jongeren te raken en de weg vrij te maken naar gedragsverandering en 
acceptatie. Het team is jong, divers, dynamisch, flexibel en beschikt over voldoende pedagogische 
deskundigheid om ook op een goede manier aansluiting te vinden met jongeren. ‘Wij zijn autodidacten en 
komen zelf van de straat. Wij zien onszelf in de jongeren en willen graag het verschil maken in het leven van 
deze jongeren’ aldus Aloali, de creatief leider van deze discipline. 

Sociale achtervang 

Omdat je soms diep gaat en verhalen en emoties die ver weggestopt zaten naar boven haalt, is het belangrijk 
dat er ook professionele opvang is voor deze emoties en verhalen. Het is belangrijk dat (mogelijke) hulpvragen 
opgepakt kunnen worden. Daarom zitten er in het twee ook twee pedagogische maatschappelijk werkers. Je 
haalt het uiterste uit een jongere door verbinding te leggen tussen houding, vaardigheden en kennis. Dit doet 
Tiffany Jantji dagelijks op een unieke wijze in de praktijk. Ze schakelt gemakkelijk en in verschillende rollen door 
haar opgedane kennis en ervaring als sociaal cultureel werker, maatschappelijk werker en docent 
Omgangskunde in het MBO. ‘Door jezelf open en kwetsbaar op te stellen, durven anderen zich ook kwetsbaar 
op te stellen’ dit is de overtuiging van Lieke. Haar drive komt voort uit een rotsvast geloof dat prachtige dingen 
kunnen ontstaan als je jezelf echt laat zien. Haar drive en expertise zijn het resultaat van de koppeling van de 
drie deskundigheden doorspekt met haar levenservaring en de flexibiliteit diverse vaardigheden in te kunnen 
zetten.  
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Samenwerking 
IKBENWIJ zoekt niet alleen in het programma de verbinding maar ook daarbuiten. Wij werken samen met 
verschillende partners.  

BOOR is een goede partner en drager van het programma. Met BOOR zijn diverse activiteiten georganiseerd, 
naast het scholenprogramma. 

We werken zeer actief samen met het gemeentelijk programma Wij-samenleving onder leiding van Vera 
Bauman en verzorgen workshops tijdens events en begeleiden aan dialogen, die het programma organiseert.  

Ook met stichting Lokaal wordt de samenwerking gezocht. Lokaal heeft als doel de afstand tussen bewoners en 
politiek te verkleinen in de stad en organiseert hiertoe debatten, dialogen, etc.. Tevens is Lokaal adviseur van 
Young010 en daarom een belangrijke samenwerkingspartner ondermeer om de resultaten te verduurzamen. 
IKBENWIJ heeft b.v. workshops verzorgd op de G1000, die Lokaal organiseerde.  

Er wordt ook samengewerkt met de welzijnsorganisaties zoals Stichting Dock, Thuis Op Straat en Jeugd Op 
Zuid. Zij kennen als geen ander de uitdagingen en het netwerk in de gebieden en zijn dus belangrijk bij de 
borging.  

Ook met de politie wordt samengewerkt, omdat als gevolg van de polarisatie de kloof tussen politie en jongeren 
groot is. Een aantal wijkagenten zijn ambassadeur van IKBENWIJ.  
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Marketingplan  
Stichting IKBENWIJ wil haar activiteiten uitbreiden zowel fysiek als inhoudelijk: in de hele stad werken en meer 
activiteiten ontplooien. We willen de activiteiten uitbreiden van scholen naar de wijk en naar gebieden buiten 
Charlois. Eerst nog op Zuid, en daarna willen we ook naar de noordkant van de stad uitbreiden, te beginnen bij 
het scholenprogramma. We zijn in gesprek met het Marnix College om workshops in het kader burgerschap te 
verzorgen. Daarnaast zijn we scholen aan het selecteren om het programma aan te bieden.  

Ook aan public relations is gedacht. Eén van de actiepunten van het bestuur is een communicatieplan 
opstellen. We onderhouden al actief de website en zijn, mede via de ambassadeurs, actief op alle Social Media. 
We sluiten aan bij events zoals het event in Theater Zuidplein in het kader van WIJ-samenleving op 10 
december a.s. Dit event is de afsluiting van het gemeentelijk programma voor 2018. 

 We zorgen dat we zichtbaar zijn en laten de ambassadeurs hun IKBENWIJ-verhaal vertellen. 

Verdienmodel 
Er ligt nog geen uitgewerkt verdienmodel. De stichting heeft een ANBI-status, de bestuursleden zijn 
onbezoldigd, er wordt zo veel mogelijk met vrijwilligers gewerkt en alleen de uitvoering wordt betaald. WE 
trachten de overhead zo klein mogelijk te houden.  

Wij werken al samen met belangrijke (potentiële) partners en zijn wij ons aan het oriënteren op mogelijke 
subsidiepartners of opdrachtgevers. Ook het uitvoeren van opdrachten voor het welzijns- of jongerenwerk 
behoort tot de mogelijkheden. Eventuele eenmalige activiteiten willen wij o.a. gaan financieren door een 
bijdrage van de gebiedscommissies/wijkraden te vragen uit het participatiebudget.  

Daarnaast zijn in het verleden teambuilding workshops uitgevoerd bij Stichting Boor en de Gemeente 
Rotterdam. Er lopen gesprekken om dit verder uit te bouwen. Met de voetbalclub Feyenoord zij wij in gesprek 
over samenwerking binnen hun programma op de middelbare scholen. Het uitvoeren van dit soort activiteiten is 
een mogelijk bron van inkomsten en aandacht. Het geld wat hiermee verdiend wordt, kan gebruikt worden om 
de andere activiteiten te financieren. Stichting Nieuw Thuis Rotterdam wil een samenwerking met ons aangaan.  

We zijn in gesprek met verschillende fondsen. 

Kortom, voldoende mogelijkheden om te onderzoeken. 



      
        Samen verder! 

  06 5493 7298 

Ikbenwij@rotterdam.nl  

  ikbenwijrotterdam.nl 

  facebook.com/ikbenwij 
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Financiële verantwoording 2018 
In 2018 heeft de stichting IKBENWIJ geen inkomsten gegenereerd. Het vermogen van de stichting is 0,--.  


