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Samen Schiedam
De sterke Schiedammer (2019 & 2020)

Onze droom

Alle Schiedammers moeten de kans krijgen om  
te leren. Dit maakt je sterker. Ook als het een keer 
tegen zit. Schiedammers moeten dit weten: 
 
•   Hoe ga ik om met geld
•  Hoe leer ik andere mensen kennen
•   Hoe leer ik goed lezen en schrijven
•   Hoe leer ik computeren
•   Hoe leer ik waar ik goed in ben (talent)
•   Waarvoor ik mijn talent kan gebruiken

Goed in taal

Droom
Schiedammers die  
moeite hebben met  
lezen en schrijven  
worden sneller herkend  
en sneller geholpen. 

Wat gaan we doen?
•  Eén plek in de stad voor taal
•  Hulp voor mensen die niet  

kunnen lezen en schrijven
•  Plekken in de stad waar je taal 

kan oefenen

Wat willen we 
bereiken?
•  Meer Schiedammers die  

moeite hebben met lezen  
en schrijven worden herkend  
en worden geholpen

•  Minder mensen die moeite  
hebben met lezen en schrijven

•  Meer mensen gaan op taalles  
en computerles

Wat willen we 
bereiken?
•  Minder Schiedammers  

met schulden
•  Meer Schiedammers  

met schulden worden  
sneller geholpen

Droom
Betere hulp om schulden te 
voorkomen. Organisaties bieden 
hulp op momenten dat je het,  
het hardst nodig hebt. Alle hulp  
is makkelijker te vinden.

Wat gaan we doen?
•  Eén plek in de stad met 

informatie over geld voor 
organisaties en voor  
mensen uit de stad

Droom
Schiedammers zitten  
niet meer thuis maar  
doen mee. Bijvoorbeeld:  
door de taal te leren, door  
als vrijwilliger te werken  
of door te sporten.

Wat gaan we doen?
•  Voor iedereen is er hulp  

en iedereen kan mee doen
•  Alle organisaties werken 

goed samen

Wat willen we  
bereiken?
•  Meer Schiedammers  

doen mee.

Goed met geld

Meedoen


