
SKIN-ROTTERDAM PRESENTEERT

VERSCHILLEN
OVERBRUGGEN



Verschillen Overbruggen 

De reacties van Black Live Matters waren voor de gemeente Rotterdam aanleiding

om het programma “Relax. Dit is Rotterdam” te intensiveren. Eén van de acties van

het plan is het ondersteunen van initiatieven op wijk- en stadniveau om met elkaar

in gesprek te gaan over thema’s die belangrijk zijn voor elkaar of voor de stad.

SKIN-Rotterdam werkt graag samen met de Gemeente Rotterdam en wilt mensen

binnen haar netwerk stimuleren te komen met initiatieven die leiden tot het

bespreekbaar maken van racisme en discriminatie en het overbruggen van

verschillen met respect voor ieders eigenheid.

HOI
ROTTERDAMMER!

Houden de onderwerpen racisme en discriminatie je constant bezig? Ben je een

Rotterdammer of heb je een Rotterdamse organisatie? Heb je een goed

maatschappelijk idee voor een inclusief Rotterdam en ben je 18+? Was  'ja'  jouw

antwoord op alle vragen? Lees dan snel verder!

Aan de slag dus! 
Beginnen de creatieve prikkels al te kriebelen?   Heb je een goed idee wat hier

perfect bij aansluit?  En kan je niet wachten  om in actie te komen? Was je

antwoord weer  'ja' op  alles?  Op naar de volgende pagina! 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/relax-dit-is-rotterdam/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/relax-dit-is-rotterdam/
https://skinrotterdam.nl/


Je gaat aan de slag met jouw initiatief!
Zorg ervoor dat je veel mensen bereikt via
sociale media en leg de activiteit vast op
de foto!

Let's Go!

Lees de criteria goed door
 en ga aan de slag met jouw idee!

Heb je al een concreet idee? Vul dan dit

formulier in. Na akkoord op jouw initiatief

wordt er besloten welke voucher je

ontvangt. We helpen je met PR en

communicatie en delen jouw initiatief op

onze sociale media. Lees  op  de volgende

pagina meer over de criteria en de

vouchers.

Na afloop willen we graag weten hoe het is
gegaan. Daarnaast kun je je foto's sturen
naar bisola@skinrotterdam.nl met in het
onderwerp: ProjectVO/naam van je initiatief

Veel plezier en succes met jouw initiatief!

Afronding!

DE STAPPEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB5QKjg_SUzVukttDfA6IYw-eIToxwYKGny6MQePNFn1f7AA/viewform


Ga met elkaar in gesprek.
Organiseer een lezing of workshop.
Maak en positief campagnefilmpje
Organiseer een Live streaming of een
spokenword sessie.

Het bespreekbaar maken van racisme en
discriminatie kan op verschillende manieren:

De uitvoering in jouw eigen omgeving vereist
minimaal 15 deelnemers.

Voucher 1

T.w.v
€750!!

Het creëren van ontmoeting die
toewerken naar inclusie of activiteiten in
een buurt en/of wijk.
Het initiatief heeft een verbindend
karakter en eist minimaal 15 deelnemers.

Initiatieven die bijdragen aan het vergroten
van netwerken tussen diverse groepen
Rotterdammers door bijvoorbeeld:

Voucher 2

T.w.v
€1.000!!

Bij min. 30 deelnemers

Initiatieven die bijdragen aan het versterken
van solidariteit en onderling respect binnen
de omgeving ontvangen een voucher van 
1500 euro.

T.w.v
€1.500!!

DE VOUCHERS



Jouw initiatief draagt bij aan het bespreekbaar maken van racisme en
discriminatie of het vergroten van netwerken tussen diverse groepen
Rotterdammers in de school, op de werkplek, in de straat/ wijk/
gebied, sportvereniging, school, culturele instelling etc. 

Jouw initiatief bereikt minimaal 15 deelnemers, draagt bij aan het
vergroten van netwerken tussen diverse Rotterdammers of draagt bij
aan het versterken van solidariteit en onderling respect binnen de
straat, wijk, gebied, school, sportvereniging, culturele instellingen etc.

Jouw initiatief is nog uitvoerbaar in 2021

Jouw initiatief valt binnen het bedrag van de voucher

Alle initiatieven worden gescreend op de volgende
criteria:

 

CRITERIA


