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Verbindt werelden
Wij verbinden werelden en bundelen krachten voor sterke wijken, waar je talent je 
toekomst bepaalt en niet je achtergrond.  
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Gelijke kansen  

Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien 
tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan 
de maatschappij. 
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Ongelijke behandeling
Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken, helpen wij kinderen 

en ouders die een extra een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een goede 
start  thuis en op school.
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Kansrijke start 
0 - 2,5 jaar   

Talentontwikkeling en  
loopbaanoriëntatie 

8 - 14 jaar 

Leren en ontwikkelen  
voor professionals

Ouderbetrokkenheid  
en taalstimulering 

2,5 - 8 jaar 

Opvoedingsondersteuning  
en preventie  

0 - 18 jaar 

Wijkgerichte kansenaanpak  
Aanzet helpt de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de kinderopvang en scholen 
in de Waterwegregio om een wijkgerichte kansenaanpak te ontwikkelen die opvang, school, 
thuis en de wijk verbindt. Onze aanpak is maatwerk, laagdrempelig en inclusief. Onze focus 
ligt op op preventie, vroegsignalering en extra ondersteuning en begeleiding voor kinderen 
en ouders in kwetsbare wijken. Onze projecten vormen een programma in een doorgaande 
ontwikkellijn van 0-14 jaar. Daarnaast bieden we professionaliseringsactiviteiten aan in de 
opvang, op en rondom school, gericht op kennis delen, samen leren en ontwikkelen.
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Doorlopende ontwikkellijn

1



Aanzet verbindt werelden 4

Proeftuinen  
Aanzet probeert steeds meer maatwerk te leveren zodat de ondersteuning en  

begeleiding van kinderen en ouders nog beter aansluit bij hun behoeften, talenten 
en ontwikkelkansen. Daarom werken we met scholen en maatschappelijke partners 

aan proeftuinen, bedoeld om van te leren en om ervaringen op te doen. 

Anders besturen 
Aanzet wil onderdeel zijn van de oplossing voor kansenongelijkheid door een 
meerjarige samenwerking en plan voor gelijke kansen in de Waterwegregio.  
Alleen door duurzaam samenwerken, leren van en met elkaar kunnen we  
verschil maken.
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Samenwerken aan gelijke kansen 
Aanzet zet zich met maatschappelijke partners in de Waterwegregio in om:

Projecten meer en beter op elkaar te laten aansluiten. Door succesvolle projecten 
van Aanzet en partners aan elkaar te verbinden krijgen we een beter beeld van  
de ontwikkelopgave voor een sluitend kansenaanbod;

Het gemeentelijke beleid te beïnvloeden om nog meer focus en geld in te  
zetten op kansengelijkheid voor elk kind. Zo zijn er gesprekken met de  
gemeenten in de Waterwegregio en de Gelijke Kansen Alliantie;  
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Een brug te slaan tussen praktijk en wetenschap. We zetten leerkringen op en 
delen actief kennis en ervaring tussen partijen en investeren in praktijkonderzoek.3
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Peuterconsulent

Lela’s en 
Tanchi’s

Kansrijke start Ouderbetrokkenheid en 
taalstimulering

Talentontwikkeling en 
loopbaanoriëntatie Leren en ontwikkelenOpvoedingsondersteuning 

en preventie

Projecten  
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Talentontwikkeling en 
loopbaanorientatie
 
Met het Petje af-programma krijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, 
talenten en beroepsmogelijkheden. Zij ontmoeten rolmodellen en vergroten hun 
netwerk. Als kinderen naar een concreet toekomstbeeld toewerken is de kans groter 
dat ze gemotiveerd naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan 
vinden. Ouderbetrokkenheid is een essentiële factor voor succes. 

 Leven Lang Ontwikkelen
  

Aanzet en Petje af Waterweg hebben zich aangesloten bij de thematafel Leven Lang 
Ontwikkelen van de Riverboard om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te 

brengen. Eén van de projecten waaraan zij willen meewerken is om voor kinderen 
vanaf groep 6 een loopbaanoriëntatieprogramma te ontwikkelen op basis van een 

individuele Routekaart. Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om - al dan 
niet in schoolverband- bij bedrijven in de regio kennis en ervaring op te doen, onder 

andere op het gebied van Techniek, Food, Zorg, Havens en de Vrijetijdseconomie 
zodat zij én hun ouders enthousiast worden voor de baanmogelijkheden  

in onze regio. 



Aanzet verbindt werelden 8

Ja
a

rv
e

rs
la

g

professionals namen deel aan 
onze professionaliserings- 

activiteiten

526

omzet

kinderopvang en scholen

296

scholen zetten samen met 
Aanzet in op het vergroten 
van ouderbetrokkenheid en  

onderwijskansen

32

Aanzetters hielpen ouders 
en kinderen hun kansen  

te vergroten 

50

subsidies Vlaardingen

vrijwilligers hielpen ouders 
en kinderen hun kansen te 

vergroten

74

subsidie Maassluis

fondsen en giften

133

gemeenten maakten het 
werk van Aanzet mogelijk

3

subsidies Schiedam

330

ouders en kinderen deden  
in 2021 mee aan onze  

projecten. Online bereikten  
we 67.000 mensen.

3000

20
22

2.3
miljoen

198
duizend

1.4
miljoen duizend duizend duizend



Aanzet verbindt werelden

Samenwerkingspartners
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