RESILIENT
ROTTERDAM

WERKEN AAN VEERKRACHTIG
BOSPOLDER/TUSSENDIJKEN
WERKEN AAN VEERKRACHTIGE MENSEN

BoTu: UITGANGSSITUATIE
• Erg veel inwoners zijn kansarm.
• De wijk bungelt al jaren in de onderste regionen van de foute lijstjes.

• Toch zijn er vele lokale initiatieven, er is veel positieve energie -> veerkracht!
• Maar onvoldoende om de wijk te laten kantelen en definitief te herstellen (bv. als de focusaanpak verdwijnt zal de wijk weer achteruit
gaan).
• Er wordt weliswaar (tijdelijk) extra in de wijk geïnvesteerd, maar het gaat om wicked problems: die zorgen voor (regelmatig/structurele)
ontwrichting van de wijk en het persoonlijk leven van mensen.
• Typisch een voorbeeld van een “resiliencevraagstuk”: herstel is partieel of tijdelijk, waardoor de wijk vatbaar blijft voor nieuwe shocks and
stresses…
• Dat willen we niet accepteren (“als het College weer met 6.4 mln komt, dan wordt het nog niks”… )
• De aanpak van wicked problems vraagt om een langjarige en integrale inzet en commitment van vele stakeholders (en bewoners) in de wijk,
méér geld én een andere manier van werken.
• Er is

URGENTIE

(hoeveel tijd heb je om een jongere voor te bereiden op de toekomst…?)

• Er zijn

KANSEN

(M4H, De Nieuwe Economie, transities)

• Er is

MOMENTUM

(zoveel energie vanuit en aandacht voor de wijk, maar voor hoe lang …)

• Hoe kunnen we nog meer effect bereiken met het reeds ingezette beleid?

Resilience:
voorkomen en aanpakken hardnekkige problemen en inspelen op (grote) transities
veerkrachtige
aanpak

hardnekkige
problemen
grote transities

bestaand beleid in sommige
gebieden en sectoren

WICKED PROBLEMS (ter illustratie, nog nader vast te stellen)

INDICES

personen met beperkingen per levensdomein 2020
Bospolder (Rotterdam)

buurt

gemeente

provincie

landelijk

aantal

perc.

perc.

perc.

perc.

dagbesteding

2.950

53,9%

31,5%

19,3%

17,4%

administratie/ financiën

2.700

49,3%

28,5%

16,2%

14,5%

contacten/sociaal netwerk

2.310

42,1%

24,2%

14,8%

13,4%

medicijngebruik/medische verzorging

1.970

35,9%

20,3%

11,9%

10,6%

mobiliteit buitenshuis

780

14,3%

9,4%

7,3%

7,1%

algemene dagelijkse levensverrichtingen

1.330

24,3%

14,0%

8,9%

8,1%

mobiliteit in huis

450

8,1%

5,1%

3,9%

3,7%

veiligheid in huis

970

17,6%

10,6%

6,9%

6,5%

het huishouden doen

2.260

41,1%

23,6%

14,5%

13,1%

stemmingen/angsten

2.040

37,3%

22,5%

14,9%

13,8%

probleemgedrag/verslaving

880

16,0%

8,2%

4,6%

4,1%

cognitief functioneren

2.850

52,0%

30,1%

17,2%

15,3%

regie

2.330

42,4%

24,2%

13,8%

12,3%

alarmering

900

16,4%

8,6%

5,3%

4,8%

WICKED PROBLEMS VRAGEN OM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambitie en lef (gericht op structureel herstel)
Coalitie / eigenaarschap / leiderschap / committment (ónze stad, netwerkstad)
Realiteitszin (robuust)
Doorzettingsvermogen en continuïteit (robuust / reservecapaciteit)
Draagvlak (inclusiviteit)
Doorpakken (robuust)
Integraliteit en verbinding (integraliteit/multibenefit)
Flexibele en improviserende overheid en andere organisaties (flexibiliteit)
Resilient financiering: combinatie van multibenefits, voorkomen van
kosten/schade, social impact investing en extra investeringen (integraliteit,
vindingrijkheid)
• Zichtbare concrete resultaten

NIET-RESILIENT BETEKENT:
• Continue spanningen in de wijk: onveiligheid/ondermijning,
criminaliteit, slechte uitstraling, geen zorg voor buitenruimte,
laagwaardig voorzieningen niveau, laag investeringsniveau, daling
(vastgoed)waarde, weinig lokale economie.
• Continue spanningen op persoonlijk niveau: slechte gezondheid, geen
werk, geen opleiding, onvoldoende inkomen, geweld, eenzaamheid,
zingeving.
• Terugkerende incidenten (shocks): geweldsincidenten, harde
criminaliteit, onverdraagzaamheid
• NB: dit zijn slechte omstandigheden in het bijzonder voor de jeugd,
maar ook ouderen.

RESILIENT BETEKENT OOK: KANSEN VERZILVEREN! INSPELEN OP TRANSITIES
• Profiteren van transities (energie, klimaat, circulair, RNE)
• Profiteren van diversiteit
• Profiteren van omgeving (M4H, Oud Delfshaven)
• Profiteren van ideeën/initiatieven (IABR,..)
• Écht benutten en ondersteunen van lokale initiatieven (West Practice,
Zorgvrijstaat, Wijk BV, …)
• Binnenhalen van nieuwe investeringen (philantropie), creëren
politieke aandacht.

ER GEBEURT AL HEEL VEEL EN ER ZIJN VEEL (SOMS NOG SLUIMERENDE) IDEËEN…
WICKED
PROBLEMS
Heel veel
kansarmen

Oplossingsrich
tingen
Minder kansarmen
andere verhouding

Wat gebeurt er al? /
en wat werkt?
Hudsons, etc.

Woman
Empowercentrum

Gezondheid

Andere
woningen
Ontmoeten

Criminaliteit

Betere pleinen

Stadsmarinier

Woningvoorraad

Normen/waarden
Eenzaamheid
Taalachterstand
Huiselijk geweld
Opleiding
Schulden
Werkeloosheid
Zwart geld
………

Bewegen
Buitenschoolse
activiteiten
Schuldsanering
Contacten met jeugd
Onderwijs
….

Wat is er nog meer
nodig / moet beter?

Kansen

Variatie woningvoorraad

Marconitorens
Hudsons

Meer werk
Meer buitenschoolse activiteiten
Meer zorg

Renovaties
IABR
Hudsons
NGW

Zorgvrijstaat

Meer huisbezoek
Betere pleinen
West Practice
Voorbereiden op
Ouder kind
nieuwe ontwikkelingen
academie
Betere scholen
Mathenesserflats
Flexibeler
Bibliotheek
gemeente e.a.

RNE
filantropie
Adaptatie
strategie

Idee/
voorstel
Veerkrachtig
Driehoeks
plein
Groene
Corridor
Klimaatwijk
Energie
Water
circulair
Businesscases
Geldstr in de
wijk

Blok voor blok
….

….

….

MAAR HET IS NIET GENOEG OM RESILIENT / VEERKRACHTIG TE WORDEN

…

DAAROM: EEN LANGE TERMIJN PERSPECTIEF EN EEN (RESILIENCE) PROGRAMMA

• Input voor de nieuwe College onderhandelingen: 2018-2022 (en
verder)
• Inspiratie voor nieuwe (social impact) investors (filantropie)
• Onderbouwing voor nieuwe/lopende investeringen van stakeholders
in het gebied
• Inspiratie voor nieuwe lokale initiatiefnemers
• Ondersteuning en bemoediging voor bestaande lokale
initiatiefnemers
• Betere sturing en management (focus en resultaat) door gemeente

PLEIDOOI VOOR VERSTERKEN VAN LOKALE INITIATIEVEN
ÉN EEN SAMENHANGENDE PROGRAMMATISCHE AANPAK
• De huidige lokale initiatieven verdienen alle steun en moeten als het kan
gecontinueerd worden.
• Daarmee redden we het alleen niet: dus nodig mensen/organisaties uit om nog
meer te doen en faciliteer dat (gemeente, woning corpo, ….).
• Maak een programma met samenhangende doelstellingen en activiteiten en
monitor deze en stuur bij met geld en projecten (gemeente, woning corpo, ….).
• Creëer/benoem doorbraakprojecten: projecten die het verschil gaan maken en
focus/bundeling van energie en geld vragen (en dus bereidheid van iedereen om
flexibiliteit op te brengen)
• Governance: Het programma wordt gemaakt en bestuurd door een coalitie van
stakeholders in de wijk (Delfshavencoöperatie PLUS). Bewoners worden maximaal
betrokken.
• Financiën: Benut bestaande geldstromen beter en trek nieuwe geldstromen aan.

VIJF PROGRAMMA LIJNEN
• Baseline studie: uitgangssituatie in beeld brengen dat als basis dient voor
monitoring en bijsturing.
• Doorgaan met huidige aanpak: uitvoeringsprogramma en focus aanpak
en..?.
• Ontwikkelen programma: op basis van analyse benoemen van (lange
termijn) doelstellingen en (nieuwe) activiteiten. Vooral gericht op
samenhang/synergie en dus vergroten van effectiviteit van interventies.
• Doorbraakdossiers: bestaande en nieuwe interventies die écht nodig zijn
om tot structureel herstel te komen (zie voorbeelden hierna).
• Resilience / Social Impact by design (Governance): het organiseren van
een coalitie voor BoTu, ophalen van creatieve ideeën met medewerking
van de lokale gemeenschap en het organiseren van (extra) financiën.

HOE ONTWIKKELEN WE HET PROGRAMMA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stel vast wat voor wijk BoTu moet worden (samen met bewoners)
Maak dit SMART: wensbeeld
Stel uitgangssituatie vast
Bepaal bestaand beleid
Benoem en analyseer WICKED PROBLEMS
Wat zijn de oplossingsrichtingen?
Wat gebeurt al? (door stakeholders, incl bewoners)
Wat ontbreekt er? Moet er meer/beter gebeuren? (Ambitieus!)
Welke ontwikkelingen spelen er?
Welke kansen biedt dat en hoe te verzilveren?
Welke (doorbraak)ideeën zijn er?
Financiering : welke geldstromen zijn er en hoeveel is er extra nodig?
Fondsenwerving

STARTVRAAG: WELKE FUNCTIE HEEFT BOTU ALS WIJK IN RDAM EN WAT BETEKENT DAT
VOOR HET PROGRAMMA?
Zal het altijd een wijk voor kansarmen blijven of niet?
• Prio 1: verandering verhouding kansarmen / kansrijken (sterke schouders) door meer kansrijken
naar de wijk te halen.
• Prio 2: empoweren van kansarmen die in de wijk kunnen doorgroeien, investeren in de jeugd
• Prio 3: verbeteren van de leefbaarheid van de wijk door voorkomen van
overlast/criminaliteit/woon- en buitenruimtekwaliteit, aanpakken en werken aan preventie

• Antwoord is dus: nee! Het moet een gemengde wijk worden, wel degelijk ook gericht op het
behouden en doorgroei van de huidige bewoners.
• Zijn dit wel de juiste prioriteiten? -> vaststellen samen met stakeholders
• Is het mogelijk om hier een target aan te hangen?

Werken aan de veerkrachtig van BoTu = Werken aan veerkrachtige mensen
Sport

Jeugd
Aanpakken
én
Oplossen

CJG
JONGEREN
LOKET

Advies en
begeleiding
verantwoordelijkheid
nemen

Vergroten
pakkans en
`Pluk ze´

Opleiding
en werk

Omarmen

West
Practice

Talentontwikkeling
Onderwijs
Werk
Integraal
ondersteu
nen lokaal
ondernem
erschap

GEBOUW
1 verantw.
per kind

Uitwisseling /
verbinding
geldstromen

Begeleiding 8
basisscholen

WijkteamPLUS
Bureau Frontlijn

M4H
liaison

Schuldsanering

RENOVATIE/ ZORG

Gezinsondersteuning
Zorg
Geest./
fysiek

Onderzoek
zorgverzek
eraar

Fysieke
ingrepen tbv
sociale
doorbraak

Driehoeks
plein
Bospolder
plein

SID /
SIFR

Meerjaren inv.en ond. budget

Opvoedingsondersteuning

Visserijplein
-Park1943

Gijssingflats

Financiën/
Inzet

IN DEWIJK

TAANDER
STRAAT

KLIMAATWIJK
• Energie/Iabr
• Water
• Circulair

PIER 80
SCHANS
WATERGEUS

INZET
VASTGOED

Targets en
monitoring
Blok
Voor
Blok

Programma

Gebiedsalliantie!!
DHC PLUS
Lokale initiatieven
en ondernemers

OBI
VELDACADEMIE

Veiligheid
Overlast/
Jeugdaan
pak

Blijvende
aandacht
voor High
Impact
Crime

Sociale interventie

Fysieke interventie

DOORBRAAK IDEE 3: WEST PRACTICE
• Veronderstelling: in en om de wijk zijn talloze
opleidingsmogelijkheden voor mensen in en buiten de wijk.
• Doorbraak: zorgen voor aanmeldingen en voldoende stimulans en
begeleiding.
• Wat is daarvoor nodig?
• Medewerking gemeente, onderwijs
• Koppeling aan ontwikkeling en organisatie M4H
• http://www.nexteconomy.nl/prototyping/west-practice/

DOORBRAAK IDEE 4: DRIEHOEKSPLEIN
• Veronderstelling: geef het plein terug aan de bewoners en de
criminaliteit verdwijnt (naar de achtergrond).
• Doorbraak: kwaliteitsimpuls in deze buurt, écht kiezen voor de
bewoners en de kinderen van de aanpalende Driehoek school.
• Wat is daarvoor nodig?

RESILIENCE EN FINANCIËN: “IF YOU WANT TO MAKE CHANGE YOU HAVE TO MOVE THE
MONEY…”
• Vergroten impact huidige investeringen door aanpalende activiteiten te ondernemen.
• Benutten van bestaande investering tbv andere doelstellingen (SROI)
• Upfront investeren (preventie) om herstelkosten door potentieel incident of structurele aantasting te
voorkomen.
• Verbreding scope van activiteit (qua domein/actoren/in de tijd) om andere financiën en financiële effecten
te bereiken.
• Initiëren nieuwe projecten met nieuwe investeringen die ook financieel bijdragen aan bestaande
activiteiten.
• Valuecapturing: het afromen van waarde stijging ten gevolge van investeringen in resilience.
• Kapitaliseren van geleden schade, cq. investeringen in de (vaak langdurige) aanpak/bestrijding van
overlast/zorg/inkomstenderving, e.d.
• Aantrekken van social investments, om doorbraken te bereiken, mits uitzicht op structurele aanpak/herstel.
• Ruimhartig toepassen van SIB’s (mits dit gebaseerd is op samenhangend resilience programma)
• Financiële modellen om mensen meer financiële armslag te bieden (bv energie coöperatie).

Thema’s (checklist…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociaal: zelfredzaamheid, gezondheid, veiligheid, zingeving
Werk: werkgelegenheid en opleiding
Jeugd: opleiding, activiteit, sport
Cohesie: aanpak criminaliteit, dialogen, integratie, participatie
Buitenruimte: kwaliteit, ontmoeten, ontspannen, gezondheid
Duurzaamheid: energie, water, circulair
Ondernemen: start ups, sociaal ondernemerschap, makers
Wonen: nieuwbouw, verbouw, sociale huisvesting, sterke schouders
Governance: de wijk als netwerk van organisaties / groepen
Financiering: resilience by design (Geldstromen in de wijk/Rebel)

JEUGD

