WELZIJNSCOALITIE DELFSHAVEN
Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven.
Onder Corona-druk bloeide Delfshaven Helpt op. We denken dat ons gebied er
beter van wordt als we ons nog steviger inzetten. Ons ideaal is een welzijnsdeal
tussen wijk en overheid waarin de beleidsnota “Heel de stad” voor Delfshaven
met maatwerk wordt uitgerold, met het wijknetwerk vooraan. Dit document schetst
daarvoor de kansen en kaders. Met een concreet voorstel: “Zet de wijk vooraan.”

1. WE HEBBEN ELKAAR NODIG

2. DE KRACHT VAN HET WIJKNETWERK

3. SAMENWERKEN NIEUWE STIJL

De samenwerking tussen bewoners en overheid
is van enorme waarde. De coronadruk heeft in
Delfshaven een mooie samenwerking wakker
gemaakt tussen buurtpartijen, gemeente en
welzijnsinstellingen. Delfshaven Helpt werd een
voorbeeld in onze stad.

Delfshaven is een bruisende wijk met veel
bewonersinitiatief. Meer dan 200 organisaties
en buurtplekken zorgen voor leven, ontmoeting,
onderlinge hulp en toekomstperspectief. Er is bij
Veerkrachtig BoTu, Mooi Mooier Middelland en
Huize Middelland unieke ervaring opgedaan met cocreatie, communitybuilding en wijkonderneming. Dat
smaakt naar meer.

Dit jaar deed Erasmus Universiteit onderzoek
naar de samenwerking tussen de gebieden en
het stadsbestuur. Het rapport ‘Recht en Reden’
(juli 2020) laat zien dat er een diepere vorm van
samenwerken nodig is.Waarom is het samenwerken
in de praktijk zo lastig? Wijken vinden de overheid
vaak een veelkoppig monster, met gescheiden
afdelingen die elk hun eigen regels hanteren. De
overheid vindt de wijken ook vaak een veelkoppig
monster, met een diversiteit aan buurtplekken
waarvan een ambtenaar snel in verdwaalt. Beide
kanten beseffen: we hebben de ander nodig, hard
nodig, maar jullie zijn zo ingewikkeld!
De simpelste oplossing lijkt: het uitbesteden van
klussen bij grote partijen, die namens de overheid
in de wijken welzijn realiseren. Het gevolg:
aanbestedingen met veel onrust en tijdverlies,
personele wisselingen en forse overheadkosten.
En belangrijker: het ruim aanwezige buurtnetwerk
wordt te weinig serieus genomen. Het rapport
schetst de weg vooruit: meer gelijkwaardigheid
in de samenwerking, meer eigenaarschap naar
de wijken, samen doelen stellen en samen
manieren vaststellen om het bereiken van die
doelen te evalueren. En dat is nu precies wat de
Welzijnscoalitie Delfshaven ook wil.

“Als het moet kan er
ineens heel veel!”

De voorwaarden voor nieuwe vormen van
samenwerking zijn aanwezig. Zo heeft Delfshaven
Lokaal al meer dan 200 lokale organisaties onder
haar paraplu. Team Toekomst ontwikkelt een
activerende aanpak voor kinderen en jongeren, in
nauwe samenwerking met scholen
en sportclubs. Zorgvrijstaat West heeft in de hoek
van zorg en welzijn al unieke samenwerkingspilots
lopen, met deelname uit de GGZ, huisartsen,
zorginstellingen en verzekeraars. Huize Middelland
laat zien dat buurtinitiatieven samen een krachtig,
inspirerend en inclusief huis van de wijk kunnen
vormen. De Groene Connectie verbindt tientallen
groen, gezonde plekken. Kortom: samenwerken zit
ons in het bloed.

Met een veelheid aan grote en kleinere wijkpartijen
zijn we toe aan een serieuzer stuk van de
welzijnsopdracht. In de huidige periode gaan de
meeste welzijnsmiddelen via WMO-radar naar de
wijk. Een deel van die sociale inspanning wordt al
door buurtpartijen geleverd, deels gesubsidieerd
met Couleur Locale. In de periode 2021-2026 willen
we veel meer verantwoordelijkheden en middelen
bij de wijk leggen.
Het bestaan van Huize Middelland bewijst dat
het kan. Daar wordt het ‘huis van de wijk’ al
vijf jaren gerund door de vrijwilligers van twaalf
buurtinitiatieven. En met succes: het deed de
initiatieven goed en de activiteit groeide met 30%
in drie jaar. In coronatijd bleek die decentralisatie
in Middelland een enorme kracht te zijn. Het
fijnmazige netwerk kon de opkomende vragen van
bewoners goed bedienen. Er ontstond een winwinsituatie. De overheid hoefde zelf geen groot
pand te kopen, onderhouden en bemensen. Met
het uitgespaarde geld kan de basisinfrastructuur
van de twaalf plekken betaald worden, de huur van
locaties, de communicatie met bewoners, de regie
van het netwerk.
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4. MEER VERANTWOORDELIJKHEID EN
MIDDELEN BIJ DE WIJK
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“Meer gelijkwaardigheid in de
samenwerking, meer eigenaarschap
naar de wijken, samen doelen stellen
en samen manieren vaststellen om het
bereiken van die doelen te evalueren”
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Op die manier heeft de overheid in Middelland
de buurtplekken versterkt en dat leidde tot een
toename van 30% in activiteiten voor bewoners.
Minder sturing en controle van de overheid, meer
zelfregie, eigenaarschap en continuïteit in de wijk.
Het werkt!
5. LEIDENDE PRINCIPES VOOR WELZIJN
IN DELFSHAVEN
a. Versterk de eigen kracht. De basis voor de
Welzijns Coalitie Delfshaven is het netwerk van
lokale bewonersinitiatieven. Als wijknetwerken
duurzaam kunnen groeien, responsief op hun
eigen context, ontstaat zelfregie over de directe
leefomgeving, en indirect over zichzelf. Hiermee
ontstaat collectief eigenaarschap en dus ook
sociaal-economische veerkracht.
b. Leg het primaat bij het wijknetwerk.
Het preventieve wijknetwerk is er al: de
koepelorganisatie Delfshaven Lokaal heeft een
netwerk van 200+ initiatieven in Rotterdam
Delfshaven. Lokaal wat kan, centraal vanuit een
welzijnsaanbieder wat aanvullend nodig is. Omdat
de basis bestaat uit mensen die in de wijk wonen en
werken gaat welzijn ook door na 17 uur ‘s middags.

c. Neem “positieve gezondheid”als leidraad.
Wel-zijn in plaats van wel-worden nadat problemen
al geëscaleerd zijn. Voorkomen is beter dan
genezen. We bouwen gemeenschappen rondom
plekken, werken aan de capaciteiten van mensen
en verbinden in netwerken.
d. Altijd inclusief, geen kansenongelijkheid.
Iedere medebewoner van onze wijk kan meedoen.
En vervolgens kunnen zij vanuit warme netwerken,
vertrouwen en ervaring weer andere mensen
verder helpen. Want ieder mens heeft waarde en
heeft recht op waardigheid en zelfbeschikking.
Alle vormen van kansenongelijkheid willen we
tegengaan.
e. Denk en werk integraal. We zoeken de
verbinding naar cultuur, sport, educatie, toeleiding
naar werk en zingeving. In de breedte van ons
wijknetwerk is dat ook heel natuurlijk. Welzijn
is niet ‘los verkrijgbaar’. Dat vraagt ook iets
van de overheid: Integraal welzijn in de wijk,
met geen last hebben van verkokering van
beleidsterreinen bij de gemeente. Eén aanvraag
voor alle domeinen, traploos in te regelen en met
trefzekere programmering als uitgangspunt en
afrekenmechanisme.

Beste Buur!
Het coronavirus is helaas nog niet weg.
We moeten ons opnieuw aan strenge maatregelen
houden om het virus de kop in te drukken.
Heb je iemand nodig voor boodschappen,
eten of gewoon om even te praten?

BEL 010-747 00 22
Ook als je zelf niets nodig hebt, maar iemand kent,
of misschien wil je juist zelf iets doen, bel dan,
dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Buurtgenoten en wijkpartners

6. HEEL DE STAD
De beleidsnota ‘Heel de stad’ schetst de contouren
van het welzijn voor het lopende decennium.
Vier groepen Rotterdammers krijgen daarin extra
aandacht:
1. Jongeren op achterstand aandacht geven, het
generatiepatroon in armoede doorbreken.
2. Rotterdammers in kwetsbare situaties
(daklozen, verslaafden, verwarden) beter
opvangen.
3. Ouderen helpen in het langer thuis blijven
wonen.

f. Realiseer Maatwerk. Niet iedere wijk heeft
dezelfde mensen, initiatieven, ruimtelijke context
en opgaven. De benadering in een wijk als OudMathenesse is anders dan die in Middelland
omdat deze wijken zicht op een ander punt in hun
ontwikkelingscurve bevinden.
g. Evalueer slim. Meten is weten. Maar de nadruk
op kpi’s en het halen ervan bleek ook veel nadelen
te hebben. Samen met de overheid en de Erasmus
universiteit willen we slimmere manieren van
monitoren en evalueren ontwikkelen. Meer narratief,
meer bewoner-gericht, meer integraal, meer letten
op het impact bij de bewoner dan op de inspanning
van de aanbieder.
h. Continuïteit. In kwetsbare wijken met een
grote sociaal-economische achterstand zijn
laagdrempelige, vertrouwde en duurzame lokale
plekken van groot belang, terwijl de omloopsnelheid
van professionals in dit soort wijken juist vaak
hoog is. De lokale initiatieven en partijen in de wijk
bestaan vaak al meerdere jaren en hebben de
afgelopen jaren een sterke groeicurve laten zien. Zij
zijn de wijk en de wijk kent hen.

4. Rotterdammers met een beperking ruimte
geven erbij te horen.

OF STEL JE VRAAG VIA WWW.DELFSHAVENHELPT.NL

Omdat de Welzijns Coalitie een netwerk is kan
het tegen een stootje. Als er één initiatief omvalt,
kunnen anderen het opvangen zonder dat er
discontinuïteit ontstaat.

“Veerkracht ontwikkelt
zich langzaam, gestaag
en organisch.”

In Delfshaven zien we de waarde van de aandacht
voor de kwetsbaren. We kennen deze mensen
vaak ook persoonlijk en daardoor zijn we in staat
om informeel effectief mee te denken. We zien niet
alleen “hun probleem”, maar ook hun kracht. En
juist daarom richten we ons niet specifiek op deze
vier groepen. ‘Heel de stad’ nemen we graag vrij
letterlijk. We geloven dat deze kwetsbare groepen
gebaat zijn bij een breed, lokaal, divers wijknetwerk
waar ze in contact met buurtbewoners toewerken
naar meer welzijn.
In “Heel de stad” staan prima aanknopingspunten
voor onze welzijnsidealen. We proeven een
groeiend inzicht dat de wijk een grotere plek
verdient. We lezen over ‘tussen-voorzieningen’,
over ‘niet-geindiceerde vormen van dagbesteding’,
over preventieve interventies en leefstijl-aandacht,
kinderwerk terug naar de gebieden, jeugdwerk
weer meer ter plekke. Op al die punten hebben we
ervaring en mogelijkheden.

7. ANDERE OPLOSSINGEN NODIG

8. DE ESCAPEROOM

We zijn blij dat het preventief wijknetwerk een
prominente plek in het beleidsplan krijgt. Maar met
de huidige praktijk van aanbesteding bij stedelijke
partijen, blijft het wijknetwerk een ondergeschoven
kindje. Er is echter hoop. Het beleidsplan “Heel de
stad” noemt een “voorgestelde maatregel”, pagina
22: “We werken aan een nieuw regiemodel dat moet
zorgen voor betere samenwerking in de wijken. De
ontwikkeling van dit model loopt parallel aan het
inkoopproces dat volgt op dit beleidsplan.”

De maatschappelijke situatie compliceert. ‘Heel
de stad’ zette dat op een rij. Ongeveer 200.000
inwoners van onze stad lijden aan een chronische
ziekte. Ongeveer 100.000 Rotterdammers hebben
een licht verstandelijke beperking. Bijna evenveel
mensen leven in armoede. Daarnaast hebben
165.000 mensen geen startkwalificatie en zijn
240.000 Rotterdammers eenzaam. Ook zijn ruim
90.000 mensen laaggeletterd. Kwetsbaarheid op
het ene vlak gaat vaak gepaard met kwetsbaarheid
op het andere. En als er kinderen bij betrokken zijn,
wordt het nog schrijnender.

En aan het eind van Heel de stad lezen we: “Bij
de contractering houden we er rekening mee dat
ook kleinere, lokaal gewortelde partijen (zoals
wijk- en zorgcoöperaties en sociaal ondernemers)
een rol moeten kunnen spelen in het stelsel van
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
Daar waar de schaalgrootte van de opdrachten
voor kleine partijen een probleem is, stimuleren we
samenwerking.”
Mooie uitspraken! Met de oplossingen die gisteren
ook maar matig werkten, kunnen we de uitdagingen
van morgen niet met vertrouwen aangaan. We
hebben inderdaad een nieuw regiemodel nodig, met
betere samenwerking en een ruimhartig faciliteren
van het wijknetwerk. Daar willen we met Delfshaven
vol op inzetten.

“Een inkoopproces wat de
doelen dient die overheid en
gebied samen vaststellen.
Graag gemeente!”

Corona heeft ons met de neus op de feiten
gedrukt: we hebben voor de problemen van nu
en straks iets anders nodig dan de oplossingen
van gisteren. Het is als bij een escaperoom. Met
één enkele denkwijze komen we er niet uit. Er zijn
heel verschillende mensen, een diversiteit aan
denkmanieren en veelkleurige kennis nodig om
samen te ontsnappen. In Delfshaven is het allemaal
aanwezig. Tijd voor een nieuwe samenwerking
tussen het gebied, instellingen en de overheid. De
Welzijns Coalitie Delfshaven heeft er zin in.

Willem Beekhuizen (Delfshaven Lokaal)
Patrick Boel (Delfshaven Coöperatie)
Bram Dingemanse (Huize Middelland en
Delfshaven Helpt)
Alexander Hogendoorn (Zorgvrijstaat en Mooi
Mooier Middelland)
Daniël O’Grmazion (Team Loyalty)
Mirjam van Rijn (Team Toekomst)
Nico van Splunter en Klaske van der Veen (Geloven
in Spangen en Geloven in BoTu)
Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie en
Veerkrachtig BoTu)

