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Temidden van een crisis is het over het algemeen lastig en soms precair 
om te speculeren over de toekomst. Toch houdt dit veel mensen bezig, 
omdat een crisis ons maatschappijsysteem onder druk zet en laat zien waar 
de gaten vallen. Tegelijkertijd worden er tijdens een crisis onder die druk 
snelle besluiten genomen maar ook nieuwe initiatieven ontplooid die de 
toekomst wel degelijk voor een deel bepalen.  
 

 

Vanuit de Delfshaven Coöperatie willen we een aantal van deze actuele 
ontwikkelingen in een toekomstperspectief plaatsen om te kijken waar en hoe dit 
de sociaal-economische veerkracht van mensen in de wijk kan versterken. Deze 
notitie is bedoeld om met onze partners en anderen in gesprek te gaan over 
verschillende perspectieven op de situatie en wat we met elkaar kunnen gaan 
doen. 
 
 
ALGEMENE SITUATIE 
 
De algemene inschatting is dat de huidige pandemie door Covid-19 de komende 
twee jaar in meerdere of mindere mate aanhoudt. Na de eerste crisismaanden 
komt er een langere overgangsfase naar een nieuw normaal. Een crisis als deze 
kan tot een versnelling leiden van verschillende transities die er al aan zaten te 
komen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de online-co-creatiereeks over een Nederland na 
Corona van Drift. 
 
Tot nu toe is minder dan 10% van de bevolking in meerdere of mindere mate ziek 
geweest van Covid-19. Een vaccin en/of groepsimmuniteit is op z’n vroegst pas in 
de loop van 2021 te verwachten. Steeds meer deskundigen verwachten een 
tweede golf van besmettingen in het najaar. 
 
De gemiddelde economische krimp kan in 2020 oplopen tot 10% of meer. 
Daardoor zal deze in bepaalde sectoren wel tot 50% kunnen zijn met een 
navenant oplopende werkeloosheid, faillissementen en dergelijke. De schade, 
zowel qua gezondheid als qua financiën, komt disproportioneel terecht bij de 
sociaal-economisch zwakkeren (flexwerkers, zzp-ers, laagbetaalden).  
De krimp gaat gepaard met een grote desinvestering in machines en 
bedrijfsinrichtingen. Financierders zullen verlies moeten nemen op niet meer 
rendabele investeringen in ondernemingen en vastgoed. 
 
De maatschappij zal zich moeten herstellen van de aangerichte schade en ze zal 
tegelijkertijd een herinrichting ondergaan op vele terreinen, die nu extra kwetsbaar 
bleken.  
Er is de hoop dat de lasten meer gelijkwaardig worden verdeeld en dat bij de 
herinrichting een verbetering ontstaat o.a. qua inkomensverdeling, klimaat, 
duurzaamheid, gezondheid. Dit is het principe van 'Resilience'; na een ramp bouw 
je niet precies terug wat je al had maar je werkt aan de klimatologische, 
ecologische, sociale en economische veerkracht zodat een plek of gemeenschap 

https://drift.eur.nl/agenda/online-co-creatie-borrel-nederland-na-corona-6/
https://drift.eur.nl/agenda/online-co-creatie-borrel-nederland-na-corona-6/
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sterker uit de crisis komt. Maar de huidige noodmaatregelen, waarmee grote 
bedragen zijn gemoeid, richten zich nu alleen nog op het beperken van de schade.  
 
Er zijn nog weinig aanwijzingen voor een ombuiging van de bestedingen gericht op 
de gehoopte verbetering. Niet verwonderlijk omdat het besef van een noodzakelijk 
en onvermijdelijk nieuw normaal nog maar zeer beperkt is. Bij veel mensen is er 
de hoop/verwachting van ‘terug naar normaal’. 
 
Ondertussen is de machtstrijd over de toedeling van de middelen al in volle gang. 
Kijk maar naar de discussies over Booking.com en KLM en het besluit van de 
Deense overheid om geen steun te verlenen aan bedrijven met een 'extractief' 
verdienmodel zoals belastingontduiking of dividenduitkeringen. 
 
 
SITUATIE IN DELFSHAVEN 
 
In bijvoorbeeld de wijk Bospolder-Tussendijken had voor de Corona-crisis 
ongeveer 70% van de bewoners een inkomen onder het sociaal-minimum. 
Sindsdien is dat percentage waarschijnlijk toegenomen door werkeloosheid en 
door de verslechterde situatie van de meeste bedrijven. Nu al zijn in de wijk de 
eerste voorbeelden te zien van mensen uit de flexibele schil die hun inkomen 
verliezen. Zeker is dat het inkomen van veel huishoudens verder is teruggezakt. 
We weten dat de verslechterende inkomenssituatie veel impact heeft op alle 
aspecten van het leven (wonen, werken, gezondheid, geestelijk welbevinden, …) 
 
De situatie in Nederland is minder schrijnend dan in bijvoorbeeld de VS. Toch is 
niet uit te sluiten dat ook in Delfshaven, met veel mensen in een sociaal-
economisch zwakke positie, het aantal mensen dat in enigerlei mate ziek is 
geweest en het aantal overledenen, disproportioneel groter is. 
 
Het volhouden van de lockdown blijkt extra zwaar voor schoolgaande kinderen, 
jongeren en ouderen. Gemis aan sociale contacten en nabijheid, verveling, 
onzekerheid, stress. De zorg (huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, mantelzorg, 
hulpverlening) is nog steeds overbelast en zwaar. 
Versoepeling van de maatregelen biedt de komende weken waarschijnlijk nog te 
weinig soelaas.  
 
Het werk van de meeste lokale organisaties -belangrijk als vangnet en trampoline 
voor mensen in Delfshaven- is stilgevallen, omdat veel activiteiten groepsmatig zijn 
met direct onderling contact. Daarnaast besteden veel mensen hun beperkte 
energie en tijd aan de meer urgente noodhulpverlening.  Gevolg is dat 
voortbestaan van deze organisaties onder grote druk staat door het wegvallen van 
eigen inkomsten en het niet kunnen voldoende aan de voorwaarden van 
subsidiegevers en fondsen.  
 
De gemeentelijke organisatie en ook veel institutionele partijen hebben hun 
werkzaamheden teruggeschroefd en/of de aandacht tijdelijk verlegd naar de 
noodhulpverlening. Het betekent stilstand of zelfs terugval in allerlei 
verbeterprogramma’s rond o.a. werk, wonen, duurzaamheid, gezondheid, energie. 
En waar het werk daaraan wel verder gaat, is de betrokkenheid van bewoners, 
locale organisaties en ondernemers uit de wijk beperkt. 
 
 
  

https://www.nu.nl/economie/6046020/denemarken-weigert-financiele-steun-aan-bedrijven-die-belasting-ontwijken.html
https://www.nu.nl/economie/6046020/denemarken-weigert-financiele-steun-aan-bedrijven-die-belasting-ontwijken.html
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DELFSHAVEN TIJDENS DE EERSTE CRISISMAANDEN 
 
Meteen aan het begin van de crisis hebben veel organisaties en individuen het 
voortouw genomen in het op gang brengen van noodhulpverlening aan kwetsbare 
bewoners. Het brede platform Delfshaven Helpt was in drie dagen na afkondiging 
van de intelligente lockdown in de lucht met een netwerk, website en 50 
vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 350 vrijwilligers, worden er maaltijden bezorgd 
bij kwetsbare mensen, zijn er laptops voor kinderen geregeld en wordt er 
samengewerkt tussen lokale initiatieven, actieve bewoners, welzijnsorganisaties, 
gebiedscommissie en gemeente. Ziehier het DNA van de cultuur van coöperatie in 
Delfshaven. De jarenlange investeringen in lokale initiatieven, veerkracht en 
vernetwerking betalen zich nu uit. Mensen delen bepaalde waarden, taal en 
ervaring door samenwerking vanuit verschillende organisaties.  
 
Waar in het verleden er incrementele vooruitgang in de samenwerking zat zijn er 
door de Coranacrisis opeens veel meer dingen (veel sneller) mogelijk. Mensen 
stijgen boven zichzelf uit, er is actiebereidheid en doortastendheid, er wordt 
gehandeld vanuit vertrouwen en de behoefte van de mens staat centraal in plaats 
van de organisatie waar je voor werkt. Maar terwijl de crisis langer duurt en de 
eerste adrenaline is uitgewerkt is het risico dat met name (vrijwillige) bewoners en 
initiatiefnemers opbranden.  
 
 
OPGAVEN OP WEG NAAR EEN NIEUW NORMAAL IN DELFSHAVEN 
 
Na de noodhulpverlening tijdens de crisis komen er in de aankomende tijd 
verschillende typen opgaven op ons af: 
 
Onderzoek 

• Beter inzicht in de feitelijke inkomensachteruitgang en sociaal-
economische positie van bewoners en ondernemers, en hun perspectief. 

• Beter inzicht in de bestaande en potentiële werkgelegenheid en 
bedrijvigheid in de verschillende sectoren in de wijk. 

• Beter inzicht in de bestaande veerkracht van bewoners, ondernemers, 
locale organisaties en instituties, en noodzakelijke versterking in verband 
met pandemieën. 

 
Herstel 

• Herstel/revalidatie van zieken. 

• Herstel mantelzorgers. 

• Rouwverwerking van nabestaanden. 

• Herstel sociaal contact en sociale cohesie. 

• Aanpak toegenomen depressiviteit, onzekerheid, stress en andere 
mentale/psychische schade. 

• Opvang slachtoffers huiselijk geweld. 

• Inhalen van leerachterstanden bij veel leerlingen, scholieren, studenten. 
 
Hulpverlening -> Verbetering 

• Algemene inzet: Verbetering inkomen en meer inkomenszekerheid voor 
bewoners en ondernemers.  

• Ondersteuning bij aanpassing van ondernemingen en locale organisaties 
aan de 1,5 samenleving. 
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• Aanvullende inkomensondersteuning voor huur, energie, zorgkosten. 

• Schuldhulpverlening bewoners en ondernemers, gericht op perspectief. 
 
Structurele verbetering 

• Nieuwe werkgelegenheid scheppen, gebruik makend van de noodzakelijke 
herinrichting van de maatschappij (vergroening, verduurzaming, zorg) 

• Om- en bijscholing richting nieuw werk. 

• Verbetering/uitbreiding thuiszorg voor ouderen. 

• Versterking van de mantelzorg. 

• Vergroten van de individuele veerkracht van bewoners en ondernemers. 

• Versterking van de gemeenschapsveerkracht en institutionele 
verkeerkracht (organisatie). 

• Verbetering digitale infrastructuur van huishoudens, organisaties en 
ondernemingen (technisch, vaardigheden). 

• Samenwerking scholen en lokale organisaties voor buitenschoolse opvang. 

• Nieuwe woonvormen voor jongeren, ouderen en mensen met 
specifieke/tijdelijke woonbehoeften. 

• Herinrichting publieke buitenruimtes (o.a. meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers, aanpassing straatmeubilair, vergroening). 

• Betaalbaarheid van bedrijfsvastgoed voor ondernemers in lijn met de krimp 
van de economie (‘marktconform’). 

• Betaalbaarheid van maatschappelijk vastgoed in lijn met de bredere functie 
van maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen. 

 
Leuke dingen 

• Vakantie in eigen wijk. 

• Uitstapjes, dagbesteding voor kinderen. 

• Activiteiten/evenementen voor en door jongeren. 

• Ontmoeting voor ouderen. 

• Inhaal feestelijkheden voor verjaardagen, bijzondere gebeurtenissen en 
dergelijke. 

 
Al deze opgaven bieden een mogelijkheid om verdere concrete acties en 
programma's te ondernemen in de lokale samenwerking. Hierbij is het zoeken naar 
de 'dubbele woordwaarde'; kunnen acties voor de korte termijn verbonden worden 
aan acties die op de langere termijn de veerkracht versterken. Een aantal 
voorbeelden: 
 

• Nu de scholen op half vermogen open kunnen, staan ouders en scholen nog 
steeds voor een extra opgave. Lokale organisaties (die nu vaak niet hun 
reguliere programma kunnen draaien) zouden een rol kunnen spelen in extra-
curriculaire lessen of activiteiten voor kinderen. Dit leidt tot 
versterking/uitbreiding van de samenwerking tussen scholen en lokale 
organisaties. 

• De 1,5 meter-maatschappij vraagt om meer ruimte. Een tijdelijke invulling van 
(het nu ongebruikte) maatschappelijk vastgoed laat zien wat nieuwe 
mogelijkheden zijn om dit vastgoed een meer permanente functie te geven.  

• Als gevolg van de corona-maatregelen staan nu al steeds meer winkels en 
restaurants leeg. Dat aantal zal door de opvolgende economische crisis alleen 
maar toenemen. In plaats van het beheer uit te besteden aan commerciële 
leegstandsbeheerders als Ad Hoc kan lokaal leegstandsbeheer ruimte bieden 
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aan opkomend (sociaal) ondernemerschap. Daarnaast kan dit vastgoed door 
transformatie een verlichting van de druk op de woningmarkt opleveren.  

• De komende tijd zullen maatregelen om het virus te beteugelen betekenen dat 
er mensen in quarantaine moeten als ze verschijnselen hebben die nog niet 
ernstig genoeg zijn voor het ziekenhuis. Door het mogelijk maken van tijdelijke 
opvang in de wijk kan dit met ondersteuning vanuit lokale organisaties en 
mantelzorgers. Het Zelfregiehuis heeft al plannen voor uitbreiding met een 
logeerhuis. Daar kan nu alvast een start mee worden gemaakt. 

• Veel mensen zullen door de aankomende economische crisis hun baan 
verliezen. Deze kun je tijdelijk werk bieden in bijvoorbeeld de vergroening van 
schoolpleinen of herbebossing langs de Groene Connectie (a la 
Essenburgpark). De koppeling met lokaal (zelf)beheer (bv zoals Creatief 
Beheer) zorgt voor positieve neveneffecten als gezondheid, eigenaarschap van 
publieke ruimte en sociale cohesie. 

• In het kader van de energietransitie kan versneld worden geïnvesteerd in 
omscholing voor energiebesparing, uitgevoerd door Wijkenergie Werkt met 
inschakeling van bewoners. 

• Mensen zonder baan zouden lokaal een rol kunnen spelen in het 
contactonderzoek onder mensen met een besmetting. 

• … 
 
 
HOE VERDER? 
 
Belangrijk is om nu met elkaar het gesprek aan te gaan over de noodzakelijkeid en 
de overmijdelijkheid van een nieuw normaal. Dat begint met een 
gemeenschappelijk beeld van de situatie, het tijdsperspectief en de opgaven waar 
we voor staan. Dat hoeft nog geen compleet beeld te zijn, maar het helpt wel bij de 
verdere dialoog over de toekomst. 
 
Hiervoor gaven we al aan dat het er nu om gaat tot concrete vervolgstappen te 
komen met ‘dubbele woordwaarde’. Steeds is de vraag hoe de actie bijdraagt aan 
de uitvoering van de opgave én meer algemeen bijdraagt aan de veerkracht van 
bewoners, lokale organisaties en ondernemers.  
 
Delfshaven heeft laten zien tot heel veel in staat te zijn. Juist in de hybride 
combinatie van de geworteldheid van lokale organisaties, de creativiteit van 
sociale ondernemers, de slagkracht van (welzijns)organisaties en de bestuurlijke 
link van lokale politici ligt de kracht. Leidend principe daarbij was en is: ‘lokaal, 
tenzij’. 
 

Dat stelt ons voor de vraag: Hoe kunnen we de huidige positieve ontwikkelingen 
en het ontstaan van nieuw initiatief meenemen, bestendigen en borgen naar het 
nieuwe normaal? Wat moeten we doen om de positieve energie niet te laten 
verzanden maar te verduurzamen op basis van gelijkwaardigheid en impact voor 
bewoners?  
 
Meer algemeen is dan de vraag met wie die gesprekken te voeren, hoe, 
waarover? Wie gaat dat organiseren? Hoe verbreden  we het gesprek over de 
toekomst naar bewoners in de wijk? Dit schrijven is een eerste aanzet daartoe. 
Graag schrijven we samen met anderen verder aan de toekomst van Delfshaven. 
 


