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Krachtvrouwen Oude Westen
Amina Hussen
Ethnische & Culturele Minderheden
Krachtvrouwen Oude Westen is een stichting van een
groep sterke vrouwen van verschillende achtergronden. Hun motto is ‘Samen staan we sterker’. De
krachtvrouwen bestaat uit een groep vrijwilligers die
activiteiten organiseren voor zo’n 300 vrouwen van
verschillende leeftijden en hun kinderen.

COC Rotterdam
Martin Frank
Participatie & Emancipatie
COC Rotterdam heeft als doelstelling het bevorderen
van de emancipatie, maatschappelijke acceptatie en
zichtbaarheid van de gehele lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgendergemeenschap en
het stimuleren van seksuele en genderdiversiteit in
Rotterdam.

Buurtwerk Rotterdam
Carlo Breikers
Jongeren
Buurtwerk Rotterdam richt zich op alle bewoners van
een buurt. Speciaal voor jongeren hebben zij leuke
activiteiten. Sociale vaardigheden worden bij deze
activiteiten gestimuleerd. Jongeren leren om zelfredzaam te zijn. Zich verantwoordelijk te voelen voor hun
buurt. Ook leren jongeren hun talent te ontdekken.
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OSO Rotterdam
Alex Smits
Ouderen
OSO Rotterdam is het overlegplatform van diverse
Rotterdamse afdelingen van ouderenorganisaties. Zij
hebben een achterban van 12.000 leden. Het beleid is
erop gericht om de politiek te laten inzien dat Rotterdam behoefte heeft aan een specifiek ouderenbeleid.

Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid
Rene Volk
Ondernemerschap
ORZ staat voor Ondernemersvereniging Rotterdam-Zuid en is een zeer actieve vereniging van
ondernemingen en ondernemers die gevestigd en/
of werkzaam zijn in het zuidelijke deel van Rotterdam.
ORZ is een ontmoetingsplaats voor ondernemers.

CNV Vakmensen afd. Rotterdam
Michiel Wallaard
Werknemers
CNV Vakmensen is een beweging die belangen
behartigt op het gebied van werk- en inkomen. Zij
assisteren bij conflicten op de werkvloer met
onafhankelijke adviezen, juridische hulp en
platformactiviteiten.

2

Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam
Ove Lucas
Kunst & Cultuur
CBK Rotterdam is het centrale adres voor kunst,
kunstenaars en publiek in de stad. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke
ruimte, projecten, opdrachten, bijdragen en investeringsregelingen brengen zij de beeldende kunst, de
stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact.

Cultuur Concreet
Jolanda Copier
Kunst & Cultuur
Dé partner voor kunst en cultuur in de Rotterdamse samenleving. Vanaf 2015 is Cultuur Concreet de
organisatie achter Cultuurscouts, Cultuurbuur, De
Board en het WijkUitBuro. Aanjagen, ondersteunen,
verankeren, kennis delen en zichtbaar maken, dat is
wat zij doen.

Stichting APNA
Sanjay Gangadin
Ethnische & Culturele Minderheden
APNA is een ondernemende maatschappelijke
Hindoestaanse overkoepelende organisatie. De
missie is het creëren van verbondenheid met de
mede stadsburger en andere culturen ongeacht hun
religieuze, etnische of sociale achtergrond en leeftijd.
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Stichting Prefuru
Lorette Anders
Ethnische & Culturele Minderheden
Stichting Prefuru heeft als doel: het scheppen van
voorwaarden voor de Surinaamse vrouwen in Rotterdam om aan eigen levensloop vorm te geven door
maximaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en
talenten.

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
afd. Rotterdam
Maaike Marisse
Ethnische & Culturele Minderheden
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland afd.
Rotterdam begeleidt en ondersteunt asielzoekers en
vluchtelingen in Rotterdam. De beroepskrachten en
vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele
traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst
tot zelfredzaamheid.

Stichting Citysteward Rotterdam
Jettie Bourquin
Talentontwikkeling
Stichting Citysteward Rotterdam biedt praktijkgerichte trainingen voor jongeren. Gedurende 6 weken
wordt de deelnemers de WerkSkillsTraining
Citysteward aangeboden, waarmee zij zich kunnen
ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt
vergroten.
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Voedselbank Rotterdam
Rob Boswinkel
Maatschappelijke Zorg & Welzijn
Voedselbank Rotterdam stelt met medewerking van
bedrijfsleven, voedselleveranciers, verenigingen e.a.
wekelijks voedselpakketten samen voor mensen
en gezinnen die door omstandigheden niet in
voldoende mate aan hun primaire levensbehoefte
kunnen voorzien.

Centrum voor Dienstverlening Rotterdam
Yvonne Frank
Maatschappelijke Zorg & Welzijn
Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang.
Dat zijn de pijlers waarop het CVD is gestoeld. De
cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die
zij nodig hebben. Het CVD heeft ruim zeshonderd
medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van
vrijwilligers.

JMR Produkties
Jasper Scholte
Sport & Recreatie
JMR bestaat sinds 1993 en is onder leiding van Mark
Rouwenhorst en Jasper Scholte uitgegroeid tot
één van de meest toonaangevende evenementenorganisaties van Nederland. JMR is in Rotterdam
bekend van o.a. Bevrijdingsfestival ZH, De Nacht van
de Kaap en de Nationale Nieuwjaarsnacht.
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Joodse Gemeente Rotterdam
Leo Vromen
Religie
Voor iedereen die geïnteresseerd is in sociale /
culturele activiteiten of religieuze activiteiten en zich
wil verdiepen in het Jodendom of een plek zoekt om
Joodse contacten te leggen. Ieder kiest wat bij hem
of haar past.

Sportfondsen Rotterdam
Hans Timmerman
Sport & Recreatie
Sportfondsen Rotterdam is een innovatieve,
toonaangevende organisatie die zich positief
onderscheidt als dienstverlener in de sport-,
welzijns- en recreatiebranche met als uitgangspunt
maatschappelijk ondernemen binnen financiële
kaders.

IDEM Rotterdam
Mark Kivit
Participatie & Emancipatie
Stedelijk expertisecentrum voor integratie,
discriminatie en (lhbt-) emancipatie. Zij zetten zich in
voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen.
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Deltalinqs
Werkgevers
Judith Anspach
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van
meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij deze
ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren.

S.S.R.-Rotterdam
Annick van der Wal
Jongeren
Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis
(S.S.R.-R) is met 850 leden één van de grootste gemengde studentenverenigingen van Rotterdam.
Sinds 1918 heeft de vereniging altijd een belangrijke
rol in het Rotterdamse studentenleven gespeeld en
een rijke historie opgebouwd.

VGR Gehandicapten Organisaties Rotterdam
Annely den Boer
Gehandicaptenparticipatie
De VGR is een onafhankelijke vereniging, opgericht in
1975, met een duidelijk doel: mensen met een beperking gelijke kansen bieden en zelfstandig hun levenswijze laten bepalen. Het gaat hierbij om mensen met
een lichamelijke beperking, een verstandelijke
beperking en chronisch zieken.
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Scheepvaart- en Transport College Rotterdam
Pascal Scholtius
Onderwijs
STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en haven-industrie.
Daarnaast verzorgt STC Group cursussen en trainingen voor professionals. STC Group is internationaal
actief. Het hoofdkantoor van de organisatie is
gevestigd in mainport Rotterdam.

Bondscoach Waterpolo Dames Nederland,
Rotterdamse waterpoloër, spreker
Arno Havenga
Sport en recreatie
Als Rotterdamse waterpoloër werd Arno Havenga
drie keer speler van het jaar en kende hij vele successen. Maar ook als trainer is hij succesvol. Zo heeft hij
er mede voor gezorgd dat de Nederlandse waterpolo
vrouwen in 2008 op miraculeuze wijze goud wisten
te winnen op de Olympische Spelen van Peking. Ook
behaalde Havenga drie zilveren plakken op zowel EK’s
als WK’s. Havenga is tevens zeer actief
in de Rotterdamse sportwereld.
Ons Vlees
Jeffrey Orlando Xavier
Duurzaamheid en innovatie
Ons Vlees is een meer dan een ethisch- en
halalverantwoordelijke slager. Er wordt altijd gewerkt
met eerlijke producten uit de regio. Bij Ons Vlees
staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Er wordt
altijd gezocht naar de meest duurzame
werkwijze. Daarnaast wordt er regelmatig onderzoek
gedaan naar een innovatieve trends in de branche.
Met ten alle tijden: aandacht voor een groene
samenleving.
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