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Voorwoord 

 

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Warm Rotterdam. 

Ds. D.J. Couvée was, samen met enkele andere betrokkenen uit het Diaconaal Centrum Pauluskerk, 
in 2017 en 2018 de initiatiefnemer van de beweging ‘Warm Rotterdam’.  

In 2019 is deze ontwikkelingsfase, waarin het vergroten van de bewustwording over leven in 
armoede en schulden centraal stond, afgesloten.  

Warm Rotterdam is sindsdien  

Samen met de stad, ervaringsdeskundigen en partners, zet Warm Rotterdam zich in om de situatie 
van Rotterdammers die in armoede leven of schulden hebben, te verbeteren. Dit zodat het aantal 
mensen dat in armoede leeft, afneemt.  

We zeggen ‘nee’ tegen het verdienen aan mensen met schuld. We stoppen met het uitsluiten van 
mensen die in armoede leven op de arbeidsmarkt. Met partners investeren we in sociaal incasseren 
en een toegankelijker arbeidsmarkt. We luisteren naar Rotterdammers die in armoede leven:zij zijn 
de adviseurs van het programma, want zij weten waar het over gaat. De kennis en kunde van 
ervaringsdeskundigen en van partners die met Rotterdammers die in armoede leven te maken 
hebben, is de basis van het programma van Warm Rotterdam.  

Op die manier bieden wij perspectief en versterken wij de positie van Rotterdammers die in armoede 
leven. Tegelijkertijd werken we zo aan een veerkrachtige en toekomstbestendige stad Rotterdam. 
Met dank aan allen, die zich met ons ingezet hebben. 

 

Rotterdam, 25 mei 2020 

 

Bestuur Stichting Warm Rotterdam 

 

  



 

 
 

 

1. Doelstelling van de Stichting  
 

De Stichting Warm Rotterdam stelt zich ten doek met ervaringsdeskundigen en partners in de stad 
werkzame oplossingen om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan, te realiseren. Warm 
Rotterdam heeft als platform daarbij de rol van ontwikkelaar, meedenker, aanjager en verbinder van 
informele en formele netwerken en organisaties in Rotterdam. Gestelde doelen zijn: 

• Een positie innemen als vertegenwoordiger en lobbyist voor netwerken van 
ervaringsdeskundigen, sociaal ondernemers, armoedeplatforms e.d. 

• Een groeiend aantal ervaringsdeskundigen aan Warm Rotterdam verbinden (, zodat deze een 
bijdrage kunnen leveren. 

• Ontwikkelen van een ‘Warm Keurmerk Incasseren’. 
• Signalen over armoede en schulden opmerken en agenderen via netwerken, sociale 

ondernemingen en platforms in de stad. 
• Realisatie van het project SROI Werkt  (Social Return On Investment Werkt) om een meer 

inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. 
• De werkwijzen, activiteiten en het ontwikkeld instrumentarium van Warm Rotterdam delen en 

beschikbaar stellen voor andere steden. 
 

Missie 
 

Warm Rotterdam is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, 
sociale ondernemingen en formele instanties die willen bijdragen aan een warm Rotterdam.  
Een warm Rotterdam is een stad, waar mensen die in armoede leven met respect benaderd worden, 
zelf invloed hebben hoe armoede wordt aangepakt, geholpen worden om uit de armoede te komen 
en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.  
 
Warm Rotterdam is ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving waarin iedereen telt én iedereen 
meedoet, noodzakelijk is voor een veerkrachtige, sterke en toekomstbestendige stad. Leven in een 
situatie die zich kenmerkt door armoede en uitsluiting hoort daar niet bij.  
 
Warm Rotterdam staat voor een nieuw democratisch tijdperk, waar geluisterd wordt naar de 
bewoners om wie het gaat en waar zij zich betrokken voelen en invloed hebben op de aanpak van 
armoede. 
 

Visie 
 

Warm Rotterdam vergroot bewustwording over armoede in de stad, is de motor om processen vlot 
te trekken en is innovatief. Daar waar (nog) niet gebeurt wat nodig is, zorgt Warm Rotterdam ervoor 
dat dit wel gebeurt. Daarvoor werken we samen met ervaringsdeskundigen en partners om zo de 
juiste aanpakken te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. We zorgen dat de stad zoveel mogelijk 
eigenaar blijft van ontwikkelde aanpakken en methoden of dit zo snel mogelijk wordt.  
 
Warm Rotterdam brengt kennis en kunde over leven in armoede van ervaringsdeskundigen en 
partnerorganisaties die met deze groep te maken hebben voor het voetlicht; bundelt de kennis, 
analyseert en brengt dit met partners een stap verder. Een stap verder betekent dat dit bijdraagt aan 
de verbetering van de levensomstandigheden van Rotterdammers die in armoede leven. Bij Warm 



 

 
 

Rotterdam zijn ervaringsdeskundigen de opdrachtgever van het programma. Warm Rotterdam is 
daarmee een aantoonbare bottom-up aanpak.  



 

 
 

 
2. Vier deelprojecten 

 
      Warm Rotterdam draagt bij aan een warme stad voor alle Rotterdammers. We doen dat langs        
      vier sporen: 
 

● Warme stad: een permanente campagne die armoede en schulden zichtbaar en 
bespreekbaar maakt. Daarnaast laten we ook zien wat we doen en ontwikkelen met 
ervaringsdeskundigen en partners;  

● Jij doet ertoe: podium voor Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven of 
geleefd hebben om hun verhaal te vertellen, deskundigheid te delen en als adviseurs voor 
het programma en de stad op te treden;  

• Uit de schulden: Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen, 
dat zijn meer dan 100.000 inwoners. 27.000 Rotterdammers zitten zo diep in de schulden, 
dat zij deze niet zonder hulp binnen drie jaar kunnen aflossen. Als eerste stap ontwikkelen 
heeft Warm Rotterdam met partners een ‘Keurmerk Warm Incasseren ontwikkeld. Zodat 
bedrijven hun incassoprocessen zo kunnen inrichten dat schuldenaren geholpen worden en 
de schulden last afneemt in plaats van toeneemt.   

• Passend werk: bedrijven in de stad zijn inclusief en zetten zich in om mensen die in armoede 
leven en/of schulden hebben een werkplek te bieden. 35.292 Rotterdammers leven van een 
bijstandsuitkering. Het huidige mantra van ‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ helpt mensen niet 
in te stromen op de arbeidsmarkt. Er is meer hulp nodig. Hulp met/van het model Warm 
Rotterdam Werkt en SROI Werkt. 
 

Warm Rotterdam heeft in 2019 een aantal resultaten neergezet, die de armoede problematiek goed 
voor het voetlicht brengen, dan wel een oplossing bieden om de bestaande harde en niet 
productieve werkwijzen te verbeteren, zoals incassoprocessen.  
 

2.1 The Challenge (Warme stad) 
 

 
Om de armoedeproblematiek nog eens nadrukkelijk op de agenda te zetten, bedacht de Stichting 
Warm Rotterdam de 50-euro-challenge. In de zomer werden wethouders en 45 gemeenteraadsleden 
opgeroepen om een week te leven van € 50,-. Wethouder Grauss en vertegenwoordigers van bijna 
alle Rotterdamse partijen gaven hier gehoor aan. 
 
 
 
 



 

 
 

De 50-euro challenge is heel goed opgepakt en dat zegt wel iets over de urgentie van de 
problematiek. We hebben hele mooie reacties gehad van de gemeenteraadsleden. Ze vertelden dat 
ze veel geleerd hebben en dat hun bewustwording echt vergroot is. 
 
Een week lang raakten ze geobsedeerd door vragen als: Hoe doe ik mijn boodschappen? Waar geef ik 
mijn geld aan uit? Dat levert stress op en kost heel veel tijd.  
 
De resultaten van de challenge zijn tijdens de lancering van Warm Rotterdam op 16 oktober jl. in de 
Arminius kerk bekend gemaakt. 
De conclusie was duidelijk: het viel de raadsleden niet mee om van 50 euro te leven. Ze ervaarden 
stress, veel georganiseer en waren de hele week aan het rekenen.  
 
Warm Rotterdam kreeg ook kritiek van ervaringsdeskundigen die al jaren van 50 euro of minder per 
week moeten rondkomen: één week is veel te kort om het echt te kunnen ervaren.  
Toch draagt een week bij aan de bewustwording van politici, en daardoor komt het gesprek over 
armoede en schulden makkelijker op gang. De raadsleden hebben iets ervaren van de stress en de 
worsteling van Rotterdammers die dit al jaren ervaren. De raadsleden zeggen zelf over de challenge: 
‘het geeft inzicht en besef. En dat was anders nooit gebeurd’. 
Met wethouder Grauss is afgesproken om eind 2020 nog een vervolgbijeenkomst te hebben. 
 
 

 
 

2.2 Je doet ertoe 

In 2019 is een hechte community ontstaan van ervaringsdeskundigen die Warm Rotterdam 
portretteert met hun verhaal en die hun deskundigheid delen voor het programma. Zo heeft deze 
groep Rotterdammers invloed en zeggenschap over de inhoud en koers van het programma. Ze 
hebben het normenkader voor het Warm Keurmerk Incasseren getoetst, als experts input gegeven 
voor de ontwikkeling van het model Warm Rotterdam Werkt, en hebben een training voor 
professionals om eenzaamheid en sociaal isolement bij mensen in armoede en schulden te 
bespreken ontwikkeld.  Kortom, zij bieden werkzame ideeën en oplossingen voor de aanpak van 
armoede en schulden. Daarnaast zijn zij veelvuldig in de media geweest over relevante thema’s.  

In 2019 werd ook voortgegaan met het voor het voetlicht brengen van organisaties             
(‘warmtebronnen’) die van grote betekenis zijn voor mensen die in armoede leven. Er werd onder 
meer samengewerkt met de Roffabriek, hét platform voor sociale ondernemingen in Rotterdam die 
bijdragen aan een duurzame, gezonde, inclusieve stad.  



 

 
 

 

En daarnaast werd samengewerkt met de stichting MAIT, die zich richt op armoedebestrijding in de 
breedste zin van het woord, ondersteuning biedt bij schulden en zich verder bezighoudt met alles 
wat te maken heeft met financiën, budgetteren, gezin en kinderen. 

Warm Rotterdam pleitte er bij beleidsmakers, bestuurders en raadsleden in de stad voor om de 
infrastructuur van sociale ondernemingen meerjarig te ondersteunen, omdat dit netwerk een 
vangnet is voor mensen die in armoede en/of met schulden leven. Tot op heden worden sociale 
ondernemingen wel door financiers, waaronder de gemeente en fondsen, bejubeld maar van  
meerjarige samenwerking en financiering is nog onvoldoende sprake.  

 
2.3 Uit de schulden (Keurmerk Warm incasseren  

 
Mensen die leven onder de armoedegrens hebben het extra moeilijk. Warm Rotterdam roept 
incassobureaus daarom op om hen een beetje lucht te geven. 
Om ervoor te zorgen dat werknemers en klanten van bedrijven in Rotterdam daadwerkelijk beter 
behandeld worden en geen onnodige extra schulden maken door de incassoprocedures, gaat Warm 
Rotterdam verder dan een visie, manifest en coalitie. Die zijn op zich goed en belangrijk, maar veel te 
vrijblijvend.  

Aansluitend aan het programma Reset Rotterdam van de gemeente ontwikkelen we een keurmerk 
waarmee Rotterdamse bedrijven in beleid en praktijk aantoonbaar laten zien dat ze respectvol 
omgaan met hun eigen medewerkers (met schulden) en hun klanten (met betalingsachterstanden): 
het Keurmerk Warm IncasserenRespectvol betekent dat er alles aan gedaan wordt om incassokosten 
te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. Bejegening is niet alleen correct, maar ook 
klantvriendelijk en gericht op het helpen oplossen van problemen. Mensen met financiële problemen 
raken zo niet nog dieper in de schulden, worden goed behandeld en op weg geholpen. 

Met ervaringsdeskundigen en partners (Faircasso, PH Quality B.V., Greenchoice, Havensteder, 
Samen010, MVHouten consult B.V. en Warm Rotterdam) is het bestaande Sociaal Verantwoord 
Incasseren (SVI) op maat gemaakt tot een Warm Keurmerk Incasseren dat past bij de Rotterdamse 
context, met legitimatie en draagvlak van de stad in de vorm van ervaringsdeskundigen en bedrijven. 
Dit resulteerde in een Warm Keurmerk Incasseren (normen set). In 2019 zijn voorbereidingen 
getroffen voor de pilot Warm Keurmerk Incasseren die in 2020 van start gaat. 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.4 Passend Werk en netwerk van werkgevers 

Met werkgevers en overige partners is in 2019 intensief gesproken over de betekenis van passend 
werk in het licht van de aanpak van armoede in Rotterdam. Met werkgevers is contact gelegd met als 
doel ‘inclusief werkgeverschap’ te bevorderen ende betekenis hiervan en de praktijkervaringen te 
verkennen. Wat hierbij als rode draad vooral naar voren kwam, was de behoefte van werkgevers aan 
een voortraject waarin toekomstige werknemers adequate begeleiding krijgen en waarbij talenten 
en een persoonsgerichte benadering het uitgangspunt vormen. Gaandeweg is het model ‘Warm 
Rotterdam werkt’ ontwikkeld. Ervaringsdeskundigen hebben richting gegeven aan hoe dit model er 
idealiter uit zou moeten zien. In 2019 is met succes gewerkt aan de groei van het netwerk van 
werkgevers. De ambitie is in 2020 het model “Warm Rotterdam Werkt” verder te ontwikkelen en uit 
te breiden met een pool van werkgevers, die tijdens het opbouwen van het netwerk van werkgevers 
de intentie hebben uitgesproken mee te doen. Social Return on investment kan één van de 
instrumenten zijn om dit te realiseren.  

 

2.5 Communicatie 

Mede dankzij de belangeloze inzet van de Nieuwe Lijn Rotterdam, IJzersterk, Moved by Motion en de 
fotografen Maarten Laupman, Rik Keus, Michelle Muus, Roelof Rump en Willem Fledderus 
verschenen in 2019 de twee eerste edities van de online-nieuwsbrief WARMagazine. Met deze 
nieuwsbrieven kan de stem van de ervaringsdeskundigen gehoord worden en wordt de 
problematiek, maar ook de ambities van de mensen, die in armoede leven, voor het voetlicht 
gebracht. 

De  

  



 

 
 

Nieuwe Lijn 

3. Risico’s. 

Warm Rotterdam is voor zijn inkomsten op dit moment afhankelijk van een aantal particuliere 
fondsen. Het zijn in principe eenmalig baten, waarvoor steeds weer opnieuw een aanvraag moet 
worden ingediend, maar waarbij het niet zeker is, dat deze wordt toegewezen. Het bestuur beraadt 
zich op mogelijkheden om de inkomsten te kunnen verhogen en mogelijk ook de basis van de 
inkomsten te verbreden. Het benaderen van meerdere fondsen zal vermoedelijk leiden tot hogere 
inkomsten. 

Een andere mogelijkheid is dat een gedeelte van de gelden die bedrijven afdragen aan de gemeente 
Rotterdam, in het kader van de Social Return On Investment (SROI), toegekend worden aan Warm 
Rotterdam. De mogelijkheid van deze geldstroom wordt in 2020 onderzocht.   

Het benaderen van particulieren is wel overwogen, maar gelet op het feit dat dit een 
arbeidsintensieve wijze van inkomstenwerving is, wordt hiervoor momenteel niet gekozen. 

Het mitigeren van het inkomstenrisico is de verantwoordelijkheid van het bestuur en directie. 

 

 

  



 

 
 

 
4. De mensen achter de organisatie 

       4.1  Ervaringsdeskundigen 

Een community van ervaringsdeskundigen fungeert als adviseur van Warm Rotterdam. Zij wonen 
verspreid over de stad en brengen signalen en kennis over wat er in hun gebieden gebeurt in bij 
Warm Rotterdam.  

 

      4.2.  Medewerkers  

Warm Rotterdam is geen vrijwilligersorganisatie. Het werk wordt overwegend uitgevoerd door 
betaalde professionals, ook via inhuur.  

Warm Rotterdam werkt met een klein, slagvaardig Programmateam van professionals. Dit 
programmateam wordt geleid door A. van Egeraat. Mevrouw A. van Egeraat neemt deel aan de 
bestuursvergaderingen van de Stichting Warm Rotterdam.  

De stichting Warm Rotterdam hanteert een fatsoenlijk maar bescheiden arbeidsvoorwaardenbeleid. 

      4.3.  Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2019 als volgt: 

• Voorzitter: D.J. Couvée 
• Secretaris: L.M. van Hoof 
• Penningmeester M.G. van Es  

Begin 2020 is de heer D.J. Couvée, vanwege gezondheidsredenen, afgetreden als voorzitter. 
De heer L.M. van Hoof zal tot september 2020 de voorzittersfunctie op zich nemen. 
 
Mevrouw T. Jagtenberg en mevrouw M. van der Meij zijn per 24 april toegetreden tot het bestuur 
evenals mevrouw D. van der Heem, die tot september als secretaris zal fungeren. 
 
Een vertegenwoordiger van het diaconaal Centrum Paulus Kerk zal waarschijnlijk zitting nemen in het 
bestuur. In september 2020 zullen de functies in het bestuur definitief worden vastgesteld. 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning; alle out-of-pocket kosten van het bestuur worden door de 
bestuursleden zelf gedragen. 
  



 

 
 

 

5. Financiën. 

Warm Rotterdam heeft een initiërende en coördinerende rol in wat een stadsbreed gedragen 
beweging moet worden.  
Kosten worden momenteel met name gemaakt in de professionele coördinerende taken en de 
bewustwordingscampagne.  

Warm Rotterdam is voor zijn inkomsten op dit moment afhankelijk van een relatief klein aantal 
particuliere fondsen. 

Op 25 mei 2020 heeft het bestuur de jaarrekening over 2019 vastgesteld. De rekening sluit met een 
bescheiden verlies van € 9.536, =; zie bijlage 1. 

 
Vermogenspositie. 
 
Warm Rotterdam heeft op dit moment een negatief eigen vermogen van € 9.536,=; zie bijlage 1. 
 
 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ondertekening 

 

Rotterdam, 25 mei 2020 

 

Het bestuur Stichting Warm Rotterdam 

 

 

L.M.van Hoof, secretaris – wnd voorzitter, 
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T. Versteeg-Jagtenberg 

 

 

 

D.A.T. van der Heem-Wagemakers 

 

 

 

M.S.S. van der Meij 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
Bijlage 1. Financiële gegevens 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Fondsen: 

 

Gemeente Rotterdam 

Laurensfonds 

Kans fonds 

En enkele anonieme particuliere fondsen 


