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De wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdam Delfshaven 
kent een hardnekkige sociale problematiek die vraagt om 
een langdurige en integrale aanpak vanuit de veerkracht 
van bewoners. In het Zelfregiehuis kunnen bewoners 
op diverse domeinen als zorg, economie en energie 
het heft in eigen handen nemen. Dit document schetst 
de ontwikkeling van het Zelfregiehuis als hefboom voor 
community-building en sociale veerkracht. 

1. Probleemstelling
Veel van het aanbod voor zorg, activering, economische empowerment en 
armoedebestrijding is versnipperd over verschillende kokers, organisaties 
en programma’s. Mensen die toch al in de penarie en de stress zitten raken 
tussen wal en schip waardoor generaties in dezelfde sociaal-economische 
achterstandspositie blijven zitten. Deze status quo wordt mede in stand 
gehouden door een probleemgestuurde en vanuit een neoliberale 
aanbestedingscultuur gedreven zorg- en welzijnsindustrie.

Niet zeiken, zelf doen
Door uit te gaan vanuit de reële situatie van mensen en de logica van 
lokale initiatieven in de wijk heeft het Zelfregie Huis Delfshaven in de wijk 
Bospolder Tussendijken op bescheiden schaal al vergaande resultaten 
geboekt. Zij werken met hun filosofie van zelf doen en emancipatie door 
ondernemerschap, met (kwetsbare) vrouwen die in het Zelfregiehuis zowel 
sociaal netwerk, politieke bewustwording als economische zelfstandigheid 
opdoen. 

Kweekschool
Vanuit dit scharnierpunt in de wijk reikt de invloed van het zelfregiehuis 
verder dan de grenzen van het gebouw. Vanuit het Zelfregiehuis is het 
zelfbeheer van Park 1943 en de Parkraad ontstaan. De vensterbank staat 
vol gekweekte plantjes die hun plek naar het park en de tuinen van de 
wijk vinden. De Buitenboel doet interventies en schoonmaakacties in de 
openbare ruimte. 

En vanuit de groepsonderneming E.V.A. worden cateringklussen gedaan 
en textiel geproduceerd. De 100 stofjassen van de verderop gelegen 
Maatschappelijke Makerspace Bouwkeet zijn samen met een ontwerper 
aan de Taandersstraat 121 gemaakt.

Biedt u maar!
Het Zelfregiehuis is gevestigd in een voormalig schoolgebouw waarin later 
ook een buurthuis en het Vrouwen Emancipatie Centrum (VEC) Delfshaven 
gevestigd was. Het huis draagt het DNA van de wijk, is toegankelijk en 
bekend als de plek waar mensen van alle lagen terecht kunnen met 
problemen en ideeën. Ondanks de sociale en culturele historie en huidige 
betekenis voor de wijk staat het pand (met 600 andere) op de verkooplijst 
van de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam. 

Volgens het Nieuw Rotterdams Welzijn heeft iedere wijk nog maar 1 ‘Huis 
van de Wijk’: een buurthuis. Deze schaarste zorgt ervoor dat veel ‘huizen 
van de wijk’ vol zitten met professionals en bewoners die zelf los daarvan 
de nodige sociale infrastructuur opzetten met buurthuiskamers. Veel 
gesloten buurthuizen zijn op de verkooplijst terecht gekomen. Meer dan 
95% van het maatschappelijk vastgoed op deze lijst is of wordt verkocht 
of ontwikkeld tegen het hoogste bod. Hiermee gaat veel maatschappelijk 
vastgoed verloren wat leidt to verschraling van de fijnmazige sociale 
infrastructuur die zo belangrijk is voor de sociaal-economische veerkracht 
van mensen in BoTu. 
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2. Concept doorontwikkeling Zelfregiehuis 

De behoefte aan tijdelijk wonen in relatie tot zorg en welzijn in Delfshaven 
wordt steeds groter. Door het langer thuis wonen en meer poliklinische 
opnames is er steeds meer zorg thuis nodig. Voor het Zelfregiehuis zien 
we kansen in een schakel tussen formele en informele zorg. We zien de 
behoefte in onze buurt aan ruimte voor tijdelijke en overgangssituaties. De 
meeste alternatieven zijn vaak ingewikkeld, duur, of ver weg. 

Wat ontbreekt is laagdrempelige verblijfsruimte – juist in de buurt – waar 
mensen tijdelijk en snel terecht kunnen, wanneer hun thuissituatie niet 
geschikt is en het formele aanbod nog niet of niet meer past. Waarbij 
de buurt lichte ondersteuning kan bieden in de vorm van schoonmaken, 
boodschappen doen, etc. Wat mensen in de buurt op hun beurt ook kansen 
biedt voor ontplooiing en ontwikkeling.

Next step, next society
De organische ontwikkeling van het Zelfregiehuis is mede door het 
sterk gevoelde eigenaarschap van het zelf doen, toe aan een volgende 
stap. Door de sterke verankering van het ZHD in het netwerk  van de 
focusaanpak in Bospolder-Tussendijkenstaat de cruciale maar soms ook 
kwetsbare positie van vrouwen vooral scherp op het netvlies. Door de 
bovenste verdiepingen te herontwikkelen tot tijdelijk verblijf huizen kan de 
zelfregiegedachte en -werkwijze ontsloten worden voor mensen juist op 
een moment in hun leven dat zelfregie nodig is en de grootste impact kan 
hebben. 

Bijvoorbeeld vrouwen (met kinderen) die vanuit een traumatische 
gezinssituatie op adem komen in hun eigen wijk krijgen het 
zelfregienetwerk aangeboden met een nieuwe sociale peergroep waarin 
het wel normaal is dat je voor jezelf opkomt en zelf je geld verdiend. Maar 
denk ook aan mensen die leven met een GGZ kwetsbaarheid en die door 
het ‘eerder thuis’ programma naar huis moeten op een moment dat ze hun 
herstel net op gang hebben. Deze mensen kunnen vanuit tijdelijk verblijf in 
het Zelfregiehuis nog even gericht doorwerken aan hun herstel en aan een 
veilige terugkeer naar huis. Het liefst in de buurt van netwerk en school. En 
niet – zoals nu letterlijk gebeurt – dat een moeder met 4 kinderen uit BoTu 
in een hotel aan de andere kant van de stad verblijft.
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De maatschappelijke meerwaarde van energie 
Het denken en initiatief om te ontwikkelen vanuit integrale waardeketens is 
op gang gekomen door de betrokkenheid van DHC en andere stakeholders 
bij de Internationale Architectuur Biënnale (IABR). Hierin wordt onder 
de noemer ‘The Missing Link’ de maatschappelijke meerwaarde van de 
energietransitie bevraagd, onderzocht en getest. Mede door typologisch 
en taxonomisch ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar de 
tegenover gelegen Gijsingflats is het idee ontstaan om de aankoop en 
verduurzaming van het pand van het Zelfregiehuis aan te grijpen om 
maatschappelijke meerwaarde en impact te realiseren. 

Op diverse manieren is tijden de IABR besproken dat de energietransitie 
óók mogelijkheden moet bieden aan mensen met sociaaleconomische 
achterstandspositie: 1) om de energietransitie in zijn geheel te laten 
slagen, maar ook zeker om 2) deze grote groep mensen mee te nemen 
in de kansen van deze transitie en hiermee gepaarde investeringen en 
terugverdienkansen en 3) om te voorkomen dat zij uiteindelijk degenen 
zijn die als grote groep afhankelijk blijft van de steeds duurder wordende 
fossiele energie.

Showcase Zelfregiehuis
Het Zelfregiehuis is een uitgelezen mogelijkheid om deze mogelijkheden 
te laten zien, verder te onderzoeken en om bewoners te informeren over 
de mogelijkheden die de energietransitie hun kunnen bieden. In een  
IABR workshop zijn drie cases in de wijk -waaronder het Zelfregiehuis- 
onderzocht op de maatschappelijke meerwaarde van transities op 
verschillende domeinen. 

Uitgangspunt voor de doorontwikkeling van het Zelfregiehuis is een 
integrale aanpak vanuit lokale urgenties die op verschillende domeinen 
impact heeft: Het inpakken van het pand met een kasstructuur zorgt voor 
isolatie en het oogsten van warmte. Door het dak te voorzien van groen, 
wat bijdraagt aan de biodiversiteit, waterbuffering en verlaging de koellast 
wordt bijgedragen aan de biodiversiteit. De zaailingen in de kas krijgen 
meer ruimte en kunnen exportproducten en verdienmodel worden. En 
omdat het groen in de kas verbonden is met de logeerhuizen kunnen 
getraumatiseerde ouders en kinderen tot rust komen.

Hiermee kan een plek ontstaan waar de zorgbehoefte vanuit de wijk echt 
verbonden wordt met de samenleving. Een plek waarbij ‘institutionele zorg’ 
en de ‘mantelzorg’ elkaar ontmoeten en samengaan. En een plek waar 
mensen niet worden ‘weggestopt’ ter bescherming tegen de buitenwereld, 
maar een plek vinden midden in de wijk die wordt omarmd door de wijk.
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3. Positionering tov reeds ontwikkelde kennis 
    en bestaande initiatieven

Wat is zelfregie?
Zelfregie is zelf beslissen hoe je leven er uit ziet. Zelfregie is zelf beslissen 
of en hoe je je steun organiseert en in welke mate je dat met behulp 
van professionals doet. Zelfregie gaat er van uit dat jij zelf weet wat een 
goed leven is voor jou. Zelfregie draait om vertrouwen. Zelfregie is uit je 
comfortzone stappen, (leren) kiezen voor ontdekken en openstaan voor het 
onbekende.

Het hebben van zelfregie resulteert in kleine en grote dingen die de 
kwaliteit van leven van individuele bezoekers van het Zelfregiehuis 
Delfshaven (ZHD) groter maakt. Het gaat over het creëren van 
ontwikkelperspectief voor jezelf en daar samen met anderen aan 
werken, zodat wanneer je even niet gemotiveerd bent de rest je helpt 
door te zetten. Het gaat om het durven zetten van een eerste stap op 
verantwoordelijkheid nemen voor het zelf verbeteren van je eigen leven. En 
om de discipline op te brengen dat vol te houden. 

Kern is het herstel van het dagelijks leven met behulp van zelfregie: 
mensen bepalen er individueel en in overleg met elkaar, welke 
onderwerpen, ontwikkelmogelijkheden en werkzaamheden zij belangrijk 
vinden om gezamenlijk op te pakken. Zij nemen zoveel mogelijk zelf de 
regie (terug) over hun leven en behoeftes, en kunnen daarbij een beroep 
doen op elkaar en het netwerk dat zich verbonden voelt met het ZHD. 

Economisch empoweren is ook bij zelfregie een belangrijke hefboom. Het 
ZHD is een plek waar mensen op een hele veilige manier aan zichzelf 
kunnen werken. Er zijn veel factoren die het mensen lastig maakt hun 
leven te verbeteren. Vaak hebben ze negatieve aannames over zichzelf 
en wat ze kunnen en velen zitten in een sociale context die ‘ziek, zwak en 
misselijk’ zijn bevordert. Binnen het ZHD creëren we een nieuwe sociale 
context waar het ‘normaal’ is om vanuit wat goed gaat je leven ‘beter’ te 
maken.

Het ZelfregieHuis Delfshaven is, dat wij weten, een bijzondere initiatief 
binnen de landelijke range aan zelfregiecentra en herstelacademies omdat 
vanaf het begin gewerkt is aan zowel herstel als sociaal, maatschappelijk 
en economisch empoweren.
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JONG DELFSHAVEN

WEST PRACTICE

KEILEWERF
BOUWAKADEMIE

BOUWKEET

PEOPLES
POWER

DE FABRIEK

MAKERDAM

ZELFREGIEHUIS
E.V.A.

MADE IN
4 HAVENS

UITVOERINGSPLAN 2017-2018 
BOSPOLDER TUSSENDIJKEN UPDATE 2018

AANPAK
SCHIEDAMSEWEG

Farid Darkaoui
Zaken Expert
info@zakenexpert.nl

GEBIEDSONTWIKKELING 
SCHANS WATERGEUS

Ron van Vliet
Gemeente Rotterdam
r.vanvliet2@rotterdam.nl

NIEUWBOUW
HUDSONSTRAAT

Yffi van den Berg
ERA Contour
yffi.vandenberg@eracontour.nl

GIJSINGFLATS

Marcel Hogervorst
Havensteder
Marcel.Hogervorst@havensteder.nl

SPETTERFLAT

Tanja Lina
Stichting Tussentuin
tanja@tussentuin.nl

WEST PRACTICE

Robbert de Vrieze
Delfshaven Coöporatie
info@delfshavencooperatie.nl

JONG DELFSHAVEN

Angela Renfurm
adrenfurm1978@outlook.com

LEEGSTAND &
ONDERNEMERSCHAP

Elisabeth Boersma
info@plaktvastgoed.nl

PARK 1943
VISSERIJPLEIN

Marleen ten Vergert
wijkmanager 
mla.tenvergert@rotterdam.nl

KOP EN STAART
DAKPARK

Bart van Wijk
Stadsontwikkeling 
b.vanwijk@rotterdam.nl

RESILIENCE: KLIMAAT
EN VEERKRACHT

Wynand Dassen
Gemeente Rotterdam
wg.dassen@rotterdam.nl

WATERGEUSPLEIN

Marijke Hof
wijknetwerker 
m.hof1@rotterdam.nl

MADE IN DELFSHAVEN
KIOSK LAGE ERFBRUG

Patrick Boel
Delfshaven Coöperatie
info@delfshavencoöperatie.nl

’MISSING LINK’
ENERGIETRANSITIE

Jelte Boeijenga
IABR
jelte@boeijenga.nl

AANPAK 
MATHENESSERWEG

Daniëlle van den Heuvel
Stadsmarinier
de.vandenheuvel@rotterdam.nl

DOORONTWIKKELING
DAKPARK

Manon Nagelkerken
Dakpark Rotterdam
manon@dakpark.nl

AANPAK 
DRIEHOEKSPLEIN

Sahila El Barkany 
Onwijze Moeders
selbarkany@valentijnschool.nl

ZELFREGIEHUIS
TAANDERSSTRAAT

Tonny van Sommeren
De Buitenboel
tonny@concern.demon.nl

JEUGDAANPAK
 

Guy da Graca
Jongerenwerk JOZ
guilherme.dagraca@stichting-joz.nl

WIJKCOMMUNICATIE

Madelon Stoele
info@madelonstoele.nl

Marjolein Langbroek
em.langbroek@Rotterdam.nl
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Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Binnen het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de  gemeente 
Rotterdam wordt het beleid voor Zorg en Welzijn aangestuurd. Samen 
met landelijk beleid zorgt de verkokering van afdelingen en programma’s 
(eenzaamheid, taal, schuld, werk) er voor dat vaak de bureaucratische 
logica leidend is in plaats van het welzijn en het perspectief van de mens 
(bewoner/klant/client). Zo zijn activering en tegenprestatie een onderdeel 
van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en is pre-matching en 
matching naar werk onderdeel van het cluster W&I met weer een heel 
eigen regime. 

De gemeente Rotterdam erkent deze gegroeide situatie en werkt aan de 
toekomstverkenning en transitie van het sociaal domein. Hiervoor hebben 
Dennis Lohuis en Robbert de Vrieze (beide betrokken bij dit project) beide 
een column geschreven. De resultaten van deze toekomstverkenning 
komen onder andere tot uiting in het Resilience programma van de 
gemeente Rotterdam en de Roadmap Next Economy (en Next Society) 
van de Metropoolregio Den Haag – Rotterdam.

Delfshaven Lokaal
Het Zelfregiehuis is -samen met nog 120 lokale initiatieven die ook 
welzijn ‘produceren’- onderdeel van het netwerk Delfshaven Lokaal. 
Deze initiatieven gaan uit van de kracht, passie en betrokkenheid van 
burgerinitiatieven die vaak beter en laagdrempeliger bewoners weten te 
bereiken dan aanbesteedde welzijnsopdrachten. Door vereniging van het 
netwerk waar Delfshaven Coöperatie en Zorgvrijstaat West een belangrijke 
rol in spelen is inmiddels 25% van het welzijnsbudget van 3 miljoen euro in 
Delfshaven bestemd voor deze lokale initiatieven. 

Uitvoeringsprogramma Focusaanpak Bospolder-Tussendijken
De focusaanpak in BoTu is een investeringsprogramma van 6 miljoen 
euro van 2014 – 2018 dat belegd is bij een Stadsmarinier; Danielle van 
den Heuvel. Samen met de wijkmanager, Havensteder en Delfshaven 
Coöperatie zijn zij verantwoordelijk voor de besteding van deze middelen. 
Door een integrale aanpak op hefbomen als veiligheid, jeugd, buitenruimte, 
werk en wonen zijn hiermee met name in 2017 en 2018 goede resultaten 

geboekt: De veiligheidsindex en sociale index van de wijk zijn beide 
met 10% gestegen. Belangrijk filosofische onderlegger is het social 
resilience: Hoe worden de wijk en haar bewoners sociaal-economisch en 
klimatologisch veerkrachtiger en weerbaarder? Het Resilience programma 
van de gemeente Rotterdam (onderdeel van het netwerk 100 Resilient 
Cities) is partner in de ontwikkeling van Bospolder Tussendijken.

3. Plan van aanpak
In de afgelopen jaren is er met verschillende partijen, stakeholders en 
bewoners intensief samengewerkt. 
Op dit netwerk, ervaring en voortschrijdend inzicht wordt voor deze 
opgave doorgebouwd. Met een drietal ontwerpsessies worden gebouw/
zorg, omgeving/energie en financiën/exploitatie verkend. Hierna 
worden gebouw-, energie- en zorgconcepten geconcretiseerd in een 
schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek. Met deze gegevens wordt 
het gesprek aangegaan met geïnteresseerde financiers stichting Doen en  
Heidemaatschappij (en anderen). Het resultaat is een onderbouwd bod 
op het pand van de gemeente waarin de economische, ecologische en 
maatschappelijke waarde in balans moet zijn.

Wijze van samenwerking met stakeholders
Delfshaven Coöperatie is een samenwerkingsverband tussen actieve 
bewoners in Bospolder-Tussendijken, de gemeente Rotterdam, 
Havensteder, Rabobank, de Stadsmarinier en Era Contour. Allemaal 
partijen met een belang bij de lange termijn waardeontwikkeling van de 
wijk. De meerwaarde zit in het koppelen van lokale initiatieven met de 
ambities en agenda’s van institutionele partijen. Deze partijen werken 
formeel samen in de Raad van Toezicht van Delfshaven Coöperatie, 
het uitvoeringsprogramma en de IABR. Naast deze samenwerking in 
de systeemwereld wordt ook op informele manier samengewerkt in 
de leefwereld. Met BoTu-middagen, Deskundigheidsbevordering en 
Community bijeenkomsten wordt ruimte gegeven om op andere wijze 
mensen in staat te stellen om samen stad te maken.
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4. Deskundigheid betrokken partijen

Zelfregiehuis 
Zelfregiehuis Delfshaven is de plek in Delfshaven waar mensen werken 
aan sociaal, maatschappelijke en economische zelfregie. Uitvalsbasis van 
de Parkraad voor Park 1943, de Buitenboel en groepsonderneming E.V.A.

– Tonny van Sommeren | seizoenontdekker, bewoner van Delfhaven, 
   vrouwenmens, communityartmaker, moeder en tuinvrouw
– Milja Kruijt | Mogelijk Maker, bewoner van Delfshaven
– Jessica Curta | transitiedoeners, bewoner van Delfshaven

Delfshaven Coöperatie 
Samenwerkingsverband tussen actieve bewoners in Bospolder-
Tussendijken, gemeente Rotterdam, Havensteder, Rabobank de 
Stadsmarinier en Era Contour. Lijm tussen de voegen van coöperatieve 
gebiedsontwikkeling. Verbinden van lokaal initiatief aan institutionele 
ambities en maatschappelijke agenda’s. 

– Robbert de Vrieze | Maatschappelijk ontwerper en architect, bewoner van 
   Delfshaven
– Patrick Boel | Stadmaker, bewoner van Delfshaven 
– Milja Kruijt | Mogelijk Maker, bewoner van Delfshaven

Zorgvrijstaat West 
Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten; zij onderzoeken wat nodig is in 
de wijken om meer voor elkaar te kunnen zorgen en ze bieden (praktische) 
oplossingen voor mensen.

– Dennis Lohuis | Social Designer 
– Milja Kruijt | Mogelijk Maker, bewoner van Delfshaven

ERA Contour 
Ontwikkelaar met focus op binnenstedelijke transformatie. Met als 
speerpunten steden sterker  maken, consument als co-producent en 360 
duurzaam. Hebben een langdurige betrokkenheid bij de wijk. Ontwikkelaar 
van le Medi, de Hudsons en De Kroon. Financiële expertise. 

– Yffi van den Berg | concept ontwikkelaar

Havensteder 
Woningbouwcorporatie met 70% van het bezit van de woningen in BoTu. 
Maatschappelijk betrokken en open voor innovatie. Weten vaak als 
eerste waar het schuurt bij gezinnen in de wijk. Partner in signalering en 
toeleiding.

– Marcel Hogervorst | Senior projectleider wijken en beleid

Stadsmarinier 
Verantwoordelijk voor de Focusaanpak Bospolder-Tussendijken. 
Vertrekpunt is veiligheid en ondermijning. Maar naast repressie ook 
hard bezig met creëren van perspectief. Hervorming jongerenwerk. 
Opvoedingsklimaat op scholen en pleinen. Pleitbezorger voor wijkgestuurd 
werken door de gemeente  Rotterdam.

– Danielle van den Heuvel | Stadsmarinier

IABR 
Atelier Rotterdam. 2 jarig programma Missing Link tot biënnale 2020. 
Samenwerkingspartner in Bospolder-Tussendijken. Expertise en 
ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en stedelijke consequenties van 
de klimaatafspraken 2050 van Parijs. 
– Joachim Declerck | Co-Curator IABR, Architecture Workroom
– Maxime Peeters | Architect en tentoonstellingsmaker
– Jelte Boeijenga | Zelfstandig onderzoeker en planner. Blijstroom.
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