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Gelijke kansen voor iedereen

Spot ON is een initiatief van betrokken Eindhovenaren. Met een echte doe-mentali-
teit dragen wij bij aan gelijke kansen voor iedereen in de stad. In onze ogen is het 
belangrijk om elkaar als inwoners van de stad te zien, en er voor elkaar te zijn. In 
goede en slechte tijden. Doormiddel van onze activiteiten zetten we de Spot ON op 
hen die dat verdienen. Met Spot ON geven we ook een kleine knipoog naar de 
lichtstad.

Onze ambities 
  1  Een tastbare bijdrage leveren aan gelijke kansen voor iedereen.
 2  Voor, door en met inwoners van Eindhoven komen we in actie.
 3  Aanvullend op en versnellend aan bestaande initiatieven. 
 4  Bijdragen leveren voor verschillende doelgroepen zoals: - eenzame      
      ouderen - alleenstaande ouders - mensen met een lichamelijke of 
      verstandelijke beperking - of kinderen die opgroeien in armoede.

Ons eerste project is gericht op kinderen van 9 - 11 jaar (groep 6 en groep 7). Op 
weg naar groep 8 en de grote sprong naar de middelbare school. 

Onze aanpak

Een aantal kartrekkers heeft een gedegen vrijwilligersorganisatie neergezet. Spot 
ON is een stichting en gaat zorgvuldig te werk. Denk hierbij aan:

  1  Met elke nieuwe vrijwilliger (spotter) voeren we een intakegesprek.
 2  Vrijwilliger overhandigen een Verklaring Omtrent Gedrag. 
 3  Per project en doelgroep worden door Spot ON inhoudelijke trainingen verzorgd.
 4  Er vinden regelmatig intervisiemomenten plaats met de spotters.

www.spoton040.nl/over-ons
www.spoton040.nl

Ontwikkelingsgerichte 
aanpak

Per project wordt door Spot ON een specifieke 
aanpak ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van deze 
programma’s worden experts & bestaande
methodieken en inzichten gebruikt.

Wij geloven dat iedere inwoner van Eindhoven uniek 
is. Uniek in de manier waarop zij zich (willen)
ontwikkelen tot iemand die zijn/haar bijdrage levert 
aan de stad of een betere wereld. De persoonlijke 
ontwikkeling staat centraal. 

Persoonlijk contact  

Bij alle activiteiten van Spot ON staat het 1 op 1 contact tussen de deelnemer en de 
Spotter centraal. Hierdoor stimuleren we verbindingen tussen mensen met een 
verschillende economische, sociale en/of culturele afkomst. Hierdoor ontstaat 
nieuw sociaal en cultureel kapitaal.

Lees meer op onze website:
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