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1. Warm Rotterdam: beweging 
voor inclusie en tegen 
armoede 
 
 
1.1 Introductie 
 
Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan geschiedenis, 
aan ideeën én financiële middelen. Helaas profiteert 
niet iedereen hiervan mee. Steeds meer 
stadsgenoten leven in sociale en financiële 
armoede. 25% van de Rotterdamse huishoudens is 
financieel niet stabiel1. Een percentage dat onnodig 
en onacceptabel is. 
 
Dit was voor de Pauluskerk in 2016 de aanleiding 
om te starten met Warm Rotterdam. Eerst onder de 
vlag van de Pauluskerk, nu als zelfstandige 
stichting. Met de stad zet Warm Rotterdam zich in 
om de juiste dingen te doen, zodat het aantal 
mensen dat in armoede leeft kleiner wordt. We 
zeggen ‘nee’ tegen verdienen aan mensen met 
schuld. We stoppen met het aan de kant schuiven 
van wie moeilijker mee komt. We luisteren naar 
mensen die in armoede leven. En we maken ons 
hard voor een menswaardig bestaan voor alle 
Rotterdammers. Zo maken we van Rotterdam een 
warme stad voor iedereen. 
 
Het plan dat wij nu presenteren is Warm Rotterdam 
fase 2. In fase 1 stond centraal: het vergroten van 
bewustwording van de stad, het binden van 
ervaringsdeskundigen en partners en de inrichting 
van het programma. In fase 2 staat het 
programmateam centraal en ligt de focus op 
concreet te behalen resultaten.  
 
 
1.2 Aanleiding en noodzaak 
 
Arme stad, groeiende schulden 

 

1 Dat betekent dat er bij de minste of geringste financiële tegenslag een 
financieel problematische situatie in het huishouden ontstaat. Waarin 
niet meer kan worden voorzien in het minimaal noodzakelijke 
consumptieniveau zoals door het CBS is gedefinieerd. 

2 CBS (2017). De lage-inkomensgrens is een sociale norm en 
weerspiegelt een vaste koopkracht in de tijd en is afgeleid van het 

Rotterdam is één van de armste steden van 
Nederland. 15,4% van de Rotterdammers leeft 
onder de armoedegrens (CBS, 2018), bijna twee 
keer zo veel als gemiddeld in Nederland.2 Dat zijn 
ruim 80.000 Rotterdammers.  
 
Armoede is, volgens de definitie van de Verenigde 
Naties, het niet kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon 
of een groep mensen onvoldoende betaal- en-of 
ruilmiddelen heeft om in de primaire 
levensbehoeften te kunnen voorzien. 
 
In sommige wijken leeft een kwart tot een derde in 
armoede. Eén op de vier Rotterdamse kinderen 
groeit op in een arm gezin.  
 
Ruim een derde van deze groep (6,8% van alle 
Rotterdammers) moet al ten minste vier jaar van een 
laag inkomen rondkomen. Deze mensen zijn door 
hun eventuele reserves heen. Kleine schulden 
groeien, door de stapeling van onder andere 
incassokosten, in korte tijd tot grote schulden.  
 
Volgens een rapport uit 2017 van de Rotterdamse 
Rekenkamer kampen meer dan 100.000 
huishoudens met ernstige schulden; een kwart kan 
niet meer worden afgelost.  
De onderzoekers Mullainathan en Shafir laten in het 
boek Schaarste zien hoe het gebrek aan tijd en geld 
ons gedrag bepalen, hoe door schaarste blinde 
vlekken ontstaan en het denkvermogen wordt 
aangetast. Daardoor worden onverstandige 
beslissingen genomen en - als gevolg van stress en 
zorgen over zichzelf en hun kinderen - verslechtert 
de levenssituatie.  
 

bijstandsniveau in 1979. Een lager inkomen is niet voldoende om een 
bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal 
noodzakelijk wordt geacht (ongeveer 1.000 euro per maand voor een 
alleenstaande en 2.000 euro voor een gezin met twee kinderen).  
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Uitsluiting ontmenselijkt en ontwricht 
Het bovenstaande geldt ook voor mensen die in een 
kwetsbare situatie leven, waarbij het bestaan 
onzeker is en er een risico is om in armoede te 
belanden.  
 
Armoede is meer dan het niet hebben van geld en 
onvoldoende inkomen. Het kan ook een achterstand 
in onderwijs, taal- of leervaardigheden zijn; sociaal 
isolement; minder goede gezondheid en geen of 
slecht onbetaald werk hebben. Het niet ‘mee kunnen 
doen’, uitgesloten zijn en voelen, zijn daar gevolgen 
van.  
 
Het huidige Rotterdam bestaat uit hoogopgeleide 
autochtonen, een middengroep en een grote groep 
gering opgeleide inwoners met een migratie 
achtergrond. Deze groepen voelen zich niet allemaal 
in gelijke mate onderdeel van de stad. Met name bij 
de groepen die laag opgeleid zijn, schulden hebben, 
geen netwerk hebben en de taal onvoldoende 
spreken, is het risico op ‘er niet bij horen’ groot. 
Warm Rotterdam ziet ook dat mensen onnodig lang 
langs de zijlijn staan. De hoge scores van Rotterdam 
voor jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten en 
(jeugd)werkloosheid, zijn daar indicaties van 
(Rapport Kinderen in Tel, 2017).  
 
Burgemeester Aboutaleb wijst op de grote 
tegenstellingen in Nederland én in Rotterdam die 
mede door kansenongelijkheid ontstaan. In 
Rotterdam openbaren maatschappelijke 
vraagstukken zich vaak als eerste (Volkskrant 
Opinie & Debat 3 mei 2019).  
 
Hij wijst erop dat als mensen het gevoel hebben er 
niet bij te horen, dit een enorme bedreiging is voor 
het samenleven en voor de democratie. Dat laatste 
omdat het vertrouwen in beleidsmakers en politici 

afneemt. Men voelt zich niet serieus genomen en 
niet gehoord.  
 
Behoefte aan maatwerk 
Dat laatste wordt bevestigd in onze gesprekken met 
ervaringsdeskundigen. De toegenomen bureaucratie 
leidt ertoe dat steeds meer mensen niet binnen de 
formats passen. Dat veroorzaakt angst en zorgen bij 
de betrokkenen. Het voelt als afhankelijk, ‘big 
brother’ beslist over wel of geen uitkering, wel of 
geen zorg, wel of geen vergoeding voor de 
kinderopvang, wel of geen vrijwilligerswerk en vooral 
géén bijverdiensten. 
 
De betrokkenen vertellen dat zij tijd en aandacht 
missen bij professionals om per situatie te bekijken 
wat de beste oplossing is. Zij vertellen ons dat het 
verergeren van schulden of angst voor het systeem, 
kan worden voorkomen met brieven in ‘gewone’ 
mensentaal in plaats van onbegrijpelijke taal. Dat 
wanneer alleenstaande moeders eerder worden 
gewezen op de gevolgen voor toeslagen als de 
kinderen uit huis gaan, financiële problemen worden 
voorkomen. Omdat men zo op de situatie kan 
anticiperen. Ze vertellen ook dat er best veel foute 
beslissingen worden genomen door professionals, 
maar dat niet iedereen in staat is een bezwaarschrift 
in te dienen. Dat het geduld van werkgevers niet 
groot is wanneer Nederlands niet de eerste taal van 
de werknemers is.  
 
Procedures, regels en formats zijn een doel op zich 
geworden. De roep om maatwerk klinkt luid en 
duidelijk bij ervaringsdeskundigen.  
 
Armoede geagendeerd en nu? 
Het gemeentebestuur erkent de noodzaak tot 
handelen. Het Rotterdamse college (2018) heeft een 
wethouder armoede en schuldhulpverlening 
aangesteld.  
 
Enkele ambities uit het coalitieakkoord: 
• Het aantal Rotterdammers met problematische 

schulden moet omlaag.  
• Het aantal huishoudens dat in langdurige 

armoede leeft, moet omlaag.  
• Kinderen die in armoede leven, moeten meer 

mogelijkheden krijgen om mee te doen met 
sport, cultuuruitjes of andere activiteiten.  
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Als uitwerking van deze ambitie heeft het college de 
beleidskaders Reset Rotterdam (aanpak schulden) 
en Uit de knoop (aanpak armoede) vastgesteld.  
 
Warm Rotterdam ziet aanknopingspunten bij deze 
kaders. Het stadsbestuur verwijst ook naar Warm 
Rotterdam als samenwerkingspartner.  
 
U leest hieronder hoe Warm Rotterdam met de stad 
op zoek is naar werkbare oplossingen om schulden 
en armoedeproblematiek tegen te gaan en hoe 
Warm Rotterdam bijdraagt aan de uitvoering van 
gemeentelijke kaders.  
 
1.3 Missie en visie 
 
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, invloed hebben op 

hoe armoede wordt aangepakt; 
• mensen die in armoede leven, warm benaderd 

worden. Dat wil zeggen met respect, aandacht en 
betrokkenheid; 

• mensen die in armoede leven, geholpen worden 
om uit deze armoede te komen en dat geen van 
de instanties eraan bijdraagt dat armoede 
verergert; 

• mensen die in armoede leven bij 
Warmtebronnen3 terecht kunnen om ‘traject-loos’ 
bij te komen, actief te zijn en hun talenten te 
ontwikkelen.  

 
Warm Rotterdam is ervan overtuigd dat een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen telt en 
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, zij zich betrokken voelen en invloed 
hebben op de aanpak van armoede. 
 

 

3 Met Warmtebronnen bedoelen we bijvoorbeeld sociale 
ondernemingen waar mensen komen, die in armoede leven en 
schulden hebben; deze ondernemingen dragen bij aan gemeentelijke 

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 het wel gebeurt. Daarvoor werken we samen 
met partners, ontwikkelen de juiste aanpakken en 
brengen die in de praktijk. We zorgen dat de stad 
zoveel mogelijk eigenaar blijft 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, onder de aandacht; 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 is de kennis & kunde van 
ervaringsdeskundigen en partners uit de stad de 
basis van het programma. Warm Rotterdam heeft 
een aantoonbare bottum-up aanpak en doet dat:  
• door het faciliteren van ontmoeting en gesprek 

over de inhoudelijke koers van het programma; 
samen prioriteren en aanjagen met 
ervaringsdeskundigen en partnerorganisaties 
over het effectief terugdringen van armoede; 

• door spreekbuis voor Rotterdammers te zijn; 
• door lobby op en agenderen van armoede op 

basis van signalen en effectieve aanpakken bij 
politiek en bestuur, die bijdragen aan het 
terugdringen van armoede in de stad; 

• door bij te dragen aan het behalen van de 
ambities uit het coalitieakkoord van het college 
voor de aanpak van schulden en armoede, met 
draagvlak uit de stad. 

 

opgaven en bieden maatwerk voor kwetsbare bewoners met 
dagactiviteiten, scholing en stage- en werkervaringsplekken.  
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Warm Rotterdam vindt het wiel niet opnieuw uit en is 
kritisch op het eigen handelen. We zijn alert op waar 
we wat kunnen toevoegen. Alert op welke latente 
vragen, noden, opgaven er zijn in de stad, die een 
bundeling van krachten nodig hebben waarvoor 
lobby ingezet moet worden of een volgende stap in 
de ontwikkeling van werkbare methoden en 
instrumenten. Daar is Warm Rotterdam voor. We 
stellen samen een agenda op en bepalen de 
prioriteiten met ervaringsdeskundigen en partners uit 
de stad. Warm Rotterdam heeft de Anbi-status. 

 
Dit programmaplan is een actualisatie van het 
programmaplan fase 1 (2017-2018). In die fase 
richtte Warm Rotterdam zich met name op het 
vergroten van de bewustwording over armoede en 
schulden in de stad. De Pauluskerk was hierbij 
initiator en aanjager. In fase 2 (2019-2023) ligt de 
focus op de uitvoering van deelprojecten en het 
behalen van resultaten. Warm Rotterdam is 
inmiddels een zelfstandige stichting,.  
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1.4 Resultaten  
 
Resultaten 2019 - 2020 
 
1. De basis Warm Rotterdam  
Warme stad – Hand in hand 
Het luisteren naar ervaringsdeskundigen, hun 
actieve deelname bij bijeenkomsten, hun rol in de 
campagnes, het geven van interviews, deelname 
aan rondetafelgesprekken, radio- en tv optredens; 
alle activiteiten hebben een persoonlijk empowerend 
effect gehad. Ervaringsdeskundigen nemen 
inmiddels zelf initiatief en gaan met professionals, 
de wethouder, gebiedscommissies, wijkadvocatuur 
ed. in gesprek. Ze bedenken campagnes, maken 
communicatie-uitingen zoals visitekaartjes, 
campagneslogans en flyers.  
 
Met onze campagnes vergroten we de 
bewustwording over armoede en schulden in de 
stad. Zoals: de 50 euro challenge, Armoede voor 
beginners (de gevolgen van corona), de video Er is 
genoeg, het geplande impactprogramma Angels on 
Diamond street.  
 
In 2021 staan de campagnes Wie slaagt voor Warm 
Incasseren? en Tandarts heeft u nog een gaatje? op 
de planning. De dramatische dood onlangs van een 
inwoonster van Rotterdam en het uitblijven van hulp 
omdat zij geen zorgverzekering had, pakken we op. 
Dit signaal komt van een ervaringsdeskundige. Het 
blijkt dat veel hulpverleners niet weten dat ieder 
mens recht heeft op zorg. We doen hier iets mee in 
één van onze campagnes, zo speelt Warm 
Rotterdam in op de actualiteit.  
 
Je doet er toe 
We willen dat zich meer ervaringsdeskundigen bij 
Warm Rotterdam aansluiten. Community’s 
opbouwen en versterken met ervaringsdeskundigen 
is een permanente activiteit. We zetten de werving 
in via socials; met enquêtes halen we online input op 
voor campagnes, de ontwikkeling van aanpakken en 
lobby. Ongeveer eens per maand zijn er face-to-face 
ontmoetingen, werkgroepen komen eens per twee 
weken bijeen. Binnen het impactprogramma Angels 
on Diamond street wordt de film op 7 locaties in de 
stad vertoond en gaan we in debat over armoede en 
schulden. Met deze Warmtebronnen willen we 
toewerken naar satellieten voor Warm Rotterdam.  

Voor kennisuitwisseling, werving van 
ervaringsdeskundigen, toetsen van werkwijzen en 
gezamenlijke lobby.  
 
De bovengenoemde exposure heeft ertoe geleid dat 
er vragen uit de stad op ervaringsdeskundigen 
afkomen. Als uitvoerders van het project Je doet 
ertoe zetten ervaringsdeskundigen een 
Schuldenforum op; vereenvoudigen veel 
voorkomende bezwaarschriften en zetten deze op 
de website; ook maken zij een informatieboekje voor 
Rotterdammers met schulden. Dit alles onder het 
motto Eerste hulp bij schulden. Telkens dienen zich 
nieuwe thema’s aan.  
 

2. Project Uit de schulden 
In 2019-2020 is het keurmerk Warm Incasseren 
ontwikkeld. Het eerste certificaat voor het voldoen 
aan het keurmerk Warm Incasseren is op 30 
september 2020 aan Havensteder uitgereikt. Het 
keurmerk staat voor humane incassoprocessen 
waardoor een duurzame vermindering van de 
maatschappelijke schuldenlast wordt gerealiseerd. 
Inmiddels hebben zich 4 bedrijven gemeld die 
geïnteresseerd zijn in het keurmerk.  
Vanaf nu, 2021-2023, staat de uitrol van het 
keurmerk in Rotterdam en Nederland op de agenda.  
 
3. Project Passend werk: SR-werkt 
In 2019-2020 is een netwerk van bedrijven met een 
Social Return verplichting en sociaal ondernemers 
opgebouwd. Onderzoek is gedaan naar de 
uitvoering van SR in Rotterdam. De eerste 
resultaten hiervan worden eind 2020 gepresenteerd. 
De praktijk is weerbarstig en divers. Er blijkt nog 
veel onbekend bij, met name middelgrote, bedrijven 
over het creëren van werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wil is er om 
SR in te vullen alleen over het HOE tasten veel 
bedrijven in het duister. Warm Rotterdam faciliteert 
bedrijven (de vraagkant) en (sociale) ondernemers 
(aanbodkant als toeleveranciers van werknemers) 
om elkaar te vinden. Zodat SR vaker wordt ingezet 
om Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt 
te scholen en weer naar werk te leiden. Het scholen 
op benodigde competenties hoort daarbij. Zo daalt 
het aantal bedrijven dat de verplichting met een 
boete afkoopt. Met deze aanpak worden bedrijven 
geholpen met de invulling van hun SR-verplichting. 
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Beoogde resultaten 2021 – 2023 
 
1. Warme stad – Hand in hand. Warm Rotterdam 

creëert met haar netwerkstrategie met partners 
een maatschappelijke impact voor bewoners die 
in schulden en armoede leven. Effectief in de 
aanpak. Tevens ontstaan er coalities die zich 
rondom de thema’s van Warm Rotterdam 
organiseren. Op het niveau van het netwerk 
wordt waarde gecreëerd4.   
In 2023 heeft de naam Warm Rotterdam lokale 
en regionale bekendheid en hebben 250 
partnerorganisaties zich aangesloten bij Warm 
Rotterdam. Deze organisaties werken met en/of 
voeren de oplossingen en aanpakken uit die, 
gefaciliteerd door Warm Rotterdam, zijn 
ontwikkeld. Warm Rotterdam is partner van de 
gemeente en mede-uitvoerder van Reset 
Rotterdam en Uit de knoop. 

 
2. Rotterdammers die in armoede leven, zijn beter 

in staat om hun verhaal uit te dragen en stappen 
te zetten om uit hun situatie te komen. De door 
hun aangedragen oplossingen zijn de basis voor 
het programma Warm Rotterdam. Bij Warm 
Rotterdam zijn minimaal 200 
ervaringsdeskundigen betrokken met hun 
denkkracht, als toetsers van het beleid en de 
koers van Warm Rotterdam en als lobbyisten 
naar de (Rotterdamse) politiek en het 
gemeentebestuur. 
 

3. Met minimaal 150 informele partners, sociale 
ondernemingen en netwerkorganisaties (zoals 
armoedeplatforms, diaconieën) ontsluit Warm 
Rotterdam kennis en kunde en krijgt via deze 
netwerken toegang tot de Rotterdammers die het 
betreft. 

 
4. Nieuwe beelden van een Warm Rotterdam. 

Warm Rotterdam weet met haar communicatie- 
en marketingstrategie een inclusief 
Rotterdam permanent onder de aandacht te 
brengen. De bewustwording over dit onderwerp 

 

4 Bij waardecreatie zijn co-creatie, partnerships en netwerken 
belangrijk. Veel succesvolle organisaties zijn dat omdat zij er goed in 
slagen om samen met andere bedrijven vernieuwende oplossingen te 
creëren. Door het delen en uitruilen van bijvoorbeeld, kennis, expertise 

wordt vergroot bij inwoners van Rotterdam. De 
beelden van een Warm Rotterdam zijn 
onderwerp van gesprek geworden. Zoals de 
Warmtebronnen waar bewoners die in armoede 
leven graag komen; goede praktijken die 
mensen verder helpen; ervaringsdeskundigen 
die hun kennis delen en anderen verder helpen. 
Dit zijn ‘drivers’ geworden in het armoededebat 
en in de acties om armoede te verminderen en te 
verzachten: gesprekken en acties van gemeente, 
particulieren, bedrijven, scholen en andere 
maatschappelijke organisaties.  

 
5. Warm Rotterdam realiseert met de stad: 

• een positie als vertegenwoordiger en  lobbyist 
voor netwerken van ervaringsdeskundigen, 
sociaal ondernemers en Warmtebronnen; 

• een groter aantal ervaringsdeskundigen die aan 
Warm Rotterdam bijdragen; 

• de uitrol van het keurmerk Warm Incasseren in 
Rotterdam (en daarbuiten) en een afname van 
de schuldenlast van Rotterdammers omdat 
partners met het keurmerk werken;  

• een pool met Rotterdamse 
ervaringsdeskundigen als assistent auditoren, 
als adviseurs, verwijzers en informatiebronnen 
voor Rotterdammers, assistent trainers, 
voorlichters voor professionals en vrijwilligers; 

• een effectieve(re) aanpak om te signaleren, via 
socials, netwerken, ondernemingen en 
platforms, in de wijken met veel Rotterdammers 
die in armoede leven. Toegang tot mensen in 
armoede en met schulden die buiten de 
reguliere hulp blijven en/of vallen; 

• Toename van het aantal instromers op de 
arbeidsmarkt als resultaat van aanpak SR-
werkt;  

• De werkwijze, activiteiten en het ontwikkeld 
instrumentarium van Warm Rotterdam zijn 
opgemerkt door andere steden en vinden in 
meer of mindere mate navolging. 

 
  

en netwerken creëren ze samen nieuwe waarde. Dit is de essentie van 
waardecreatie. 
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2. Samenwerken aan 
deelprojecten 
 
2.1 Warme stad - Hand in hand  
Permanente campagne  
 
Urgentie 
Er rust een taboe op het hebben van schulden, 
het leven in (sociale) armoede en je 
buitengesloten voelen. Dit zijn geen 
omstandigheden die je graag deelt met anderen.  
Armoede in een samenleving is daarom ook niet 
altijd zichtbaar. Maar ook omdat we wegkijken en 
medebewoners die in armoede leven liever niet 
zien.  
 
Ambitie  
Door actieve communicatie door en voor de stad, 
vergroten wij de bewustwording over wat het 
betekent om in armoede te (moeten) leven. Ook 
stimuleren we met onze communicatie-uitingen 
Rotterdammers en organisaties om zich te aan te 
sluiten en in te zetten voor een Warm Rotterdam. 
Dit doen we door voortdurend van ons te laten 
horen met een professionele 
communicatiestrategie.  

Tegelijkertijd brengen we Warm Rotterdam in 
beeld, een stad die warm is voor Rotterdammers 
die in armoede leven. Een stad die tegemoetkomt 
in plaats van afstoot, een stad die verwelkomt in 
plaats van buitensluit, een stad met warme 
plekken om op kracht te komen en waar de koude 
wind gaat liggen.  

Het doel van de permanente campagne is:  
 
De (Rotterdamse) bevolking bewust maken 
van armoede in de stad. Maar ook: hoe een 
warme, inclusieve stad eruitziet en hoe we dat 
kunnen realiseren.  
 
Aanpak  
 
• Het team van Warm Rotterdam is 

verantwoordelijk voor de communicatie en 

 

5 Bij de genoemde partners in dit programmaplan leest u de stand 
van medio 2019. Er wordt permanent gewerkt aan het vergroten 
van het netwerk van Warm Rotterdam. 

bewustwordingscampagne van het 
programma.  
 

• Ervaringsdeskundigen maken deel uit van de 
communicatie(strategie) van Warm Rotterdam. 
 

• Op de website www.warmrotterdam.nl staan 
feiten en cijfers, de agenda van Warm 
Rotterdam en de deelprojecten vermeld. De 
voortgang van de projecten Je doet ertoe, Uit 
de schulden en Passend werk is daar te 
vinden. We informeren over de bijeenkomsten 
met ervaringsdeskundigen, partners en 
anderen. We leggen zo verantwoording af aan 
de stad. 
 

• De site is gekoppeld aan sociale media 
(Facebook, Instagram) waar content wordt 
geplaatst. We informeren de stad actief over 
onze werkzaamheden en roepen op tot actie.  
 

• Lanceren van campagnes met een 
constructieve (onder)toon en hiermee schuren 
en het ongemak vergroten over de huidige 
armoede- en schuldenproblematiek in 
Rotterdam.  

 

Partners5 
• Ervaringsdeskundigen  
• New Normal 
• De Nieuwe Lijn 
• Online4pro 
 
 
2.2 Je doet er toe 
 
Urgentie 
Er wordt veel óver in plaats van mét 
Rotterdammers die in armoede leven gesproken. 
Dat is één van de oorzaken waarom de 
problematiek in Rotterdam zo groot is. De 
reguliere aanpak van armoede werkt onvoldoende 
(zie ook de cijfers).  
 
Ambitie 
Een podium voor Rotterdammers, die leven in 
armoede en schulden, om hun verhaal te vertellen 
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en deskundigheid te delen. Rotterdammers die in 
armoede leven hebben invloed en zeggenschap 
over de inhoud en koers van het programma. Ze 
toetsen beleid en stellen voor hen werkzame 
ideeën en oplossingen voor.  
Ervaringsdeskundigen ontwikkelen werkwijzen en 
methoden waarmee Rotterdammers die buiten de 
reguliere hulp vallen worden bereikt en geholpen. 
En zij helpen Rotterdammers verder die zich niet 
geholpen weten.   
 
Aanpak  
• Jaarlijks worden minimaal 12 bijeenkomsten  

georganiseerd. We vragen advies en raad over 
agenda en voorstellen van WR.  

• We maken portretten, brengen levensverhalen 
in de media en maken plannen op basis van 
de verhalen. Zo brengen we kennis & kunde 
over het voetlicht 

• De ervaringsdeskundigen: 
o Zijn betrokken en adviseren bij de volgende 

stap met het keurmerk Warm incasseren; 
o Zijn mede ontwikkelaars van de aanpak 

SR-Werkt; 
o Ontwikkelen werkwijzen om 

Rotterdammers te bereiken, zoals de 
facebook pagina, de bezwaarschriften en 
het info boekje; 

o Bereiden met het programmateam Warm 
Rotterdam de bijeenkomsten voor; 

o Zijn actief in het werven en betrekken van 
nieuwe aanwas Rotterdammers bij het 
programma; 

o Zijn vanwege hun actieve betrokkenheid bij 
Warm Rotterdam vrijgesteld van de 
sollicitatieplicht. 

 
Warmtebronnen 
Er zijn veel warmtebronnen in de stad. Ze zijn 
betekenisvol voor mensen die in armoede leven. 
Rotterdammers kunnen er zonder voorwaarden 
op adem komen, hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen. We dragen eraan bij dat de waarde 
van deze plekken voor Rotterdammers wordt 
erkend.  
 
Aanpak 
• Activiteiten en bijeenkomsten organiseren bij 

warmtebronnen én dat onder de aandacht 
brengen bij Rotterdammers en bij de 
gemeente. Met warmtebronnen een netwerk 

van satellieten opbouwen voor agendering, 
werving van ervaringsdeskundigen en kennis- 
en informatie-uitwisseling.  

• Lobby voor Roffabriek: pleiten voor een fonds 
dat warmtebronnen meerjarig financiële 
ondersteuning biedt. 

• Lobby voor kleinere percelen bij gemeentelijke 
aanbestedingen voor re-integratie, taal, beheer 
en zorg, welzijn en jeugdhulp. Dit om een gelijk 
speelveld te creëren t.o.v. de reguliere 
grote(re) aanbieders.   

• Lobby voor de financiering van  voortrajecten 
van deze ondernemingen, gericht op scholing 
en de instroom van mensen naar werk én uit 
de bijstand. Deze voorinvestering wordt nu niet 
(financieel) erkend door reguliere opleiders 
(mbo e.d.), reïntegratiebedrijven en de 
gemeente.  

 
 
2.3 Uit de schulden  
 
Bij het deelproject Uit de Schulden ligt de focus op 
schulden. Schulden is specifieker dan armoede. 
Je kunt immers schulden hebben en niet arm zijn, 
maar ook arm zijn zonder schulden te hebben. 
Het hebben van schulden – hoe klein ook – heeft 
een enorme impact op mensen en hun omgeving. 
Dit wordt aangetoond door allerlei onderzoeken. 
Armoede en schulden leiden tot mentale en 
fysieke gezondheidsproblemen. Het verziekt, 
letterlijk en figuurlijk. Schulden houden je 
vierentwintig uur per dag bezig: je hebt ze nooit 
níet. Dit structurele besef zorgt voor zware stress 
die onder andere leidt tot de verkeerde – korte 
termijn – beslissingen. Schulden belemmeren 
volwaardig deelnemen aan een sociale omgeving 
en vaak ook aan de arbeidsmarkt. Als kind 
opgroeien in een gezin met schuldenproblematiek 
heeft negatieve invloed op je ontwikkeling. 
Bovendien is aangetoond dat financiële 
problemen van generatie op generatie worden 
doorgegeven.  
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Urgentie 
• Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens 

kampen met schuldproblemen, dat zijn meer 
dan 100.000 inwoners.  

• Daarvan zitten 27.000 Rotterdammers zo diep 
in de schulden, dat zij die niet zonder hulp en 
binnen drie jaar kunnen aflossen 
(problematische schulden6). Daarmee staat 
Rotterdam er gemiddeld slechter voor dan 
andere steden in Nederland. 

• 15 procent van de Rotterdamse jongeren heeft 
schulden (gemiddeld in Nederland 8 procent).7 

• In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger 
(€45.000) dan de rest van Nederland 
(€43.000). 

• Zo’n 80 procent van de Rotterdammers met 
schulden is niet in beeld bij de hulpverlening. 

• De Rotterdamse schuldhulpverlening blijkt 
ontoegankelijk, versnipperd, traag, eenzijdig 
financieel gericht en complex.8 

• Door een pervers incassosysteem worden 
mensen met betalingsachterstanden 
geconfronteerd met een stapeling van boetes 
die de schulden explosief vergroot.  

 
Ambitie 2021- 2023 
Doel van het project Uit de Schulden is dat 
Rotterdammers met schulden merkbaar een 
verbetering van de kwaliteit van hun leven 
ervaren. Een eerste concrete stap om dit te 
bereiken, was het ontwikkelen van een Keurmerk 
Warm Incasseren. Met dit keurmerk laten 
bedrijven in Rotterdam in beleid en praktijk 
aantoonbaar zien dat ze respectvol omgaan met 
hun eigen medewerkers (met schulden) en hun 
klanten (met betalingsachterstanden). Respectvol 
betekent dat er alles aan gedaan wordt om 
incassokosten te voorkomen en zo laag mogelijk 
te houden. De bejegening is niet alleen correct 
maar ook klantvriendelijk en gaat over het helpen 
oplossen van problemen. Mensen met financiële 
problemen raken zo niet nog dieper in de 
schulden, worden goed behandeld en op weg 
geholpen.  
 
Aanpak 

 

6 Rotterdamse Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik 
7 Rotterdam Vandaag & Morgen (2018) 45.000 huishoudens in de 
schulden 

• De gemeente heeft Sociaal Incasseren als 
actiepunt in Reset Rotterdam opgenomen. 
Warm Rotterdam draagt met het keurmerk 
Warm Incasseren bij aan de concretisering 
hiervan. De gemeente maakt gebruik van de 
opgedane kennis bij Warm Rotterdam.  

• Uitrol van het keurmerk Warm Incasseren en 
faciliteren van het behalen van het keurmerk 
in Rotterdam en daarbuiten. 

• Warm Rotterdam is kwartiermaker van 
Moedige Dialoog. Een publiek – privaat 
netwerk van bedrijven dat zich inzet voor de 
aanpak van schulden bij werknemers. Dit 
netwerk is voor Warm Rotterdam ook een 
middel om kennis en instrumentarium te 
delen.  

 
Partners, medeontwikkelaars en uitvoerders 
• Samen 010 (Budgetmaatjes) 
• Faircasso 
• Havensteder 
• PH Quality BV (Keurmerk Sociaal Incasseren)  
• Sociaal Werk Nederland 
• CIIO 
• Greenchoice 
• Gemeente Rotterdam 
• RaboBank 
• HefGroep 
 
 
2.4 Werk dat past 
 
Urgentie 
• 35.292 Rotterdammers leven van een 

bijstandsuitkering. Dat is een daling van 6% 
t.o.v. vorige jaren. Van deze uitstroom is niet 
bekend of dit duurzaam is. Het mantra van 
‘eigen kracht’ en ‘eigen regie’ helpt mensen 
niet de arbeidsmarkt op. Er is hulp nodig. 

• Het merendeel van de bijstandskandidaten valt 
onder Tegenprestatie010 en moet in dat kader 
vrijwilligerswerk doen. Door de gemeente 
worden opleidingen aangeboden gericht op 
uitstroom naar werk. Deze opleidingen zijn 
vaak niet effectief omdat taal- en 

8 Gemeente Rotterdam (2019) Reset Rotterdam,  Eindrapport 
Schouders Eronder Rotterdam (opvraagbaar), Rotterdamse 
Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik. Die 80% is inmiddels 
landelijk beeld (zie Moedige Dialoog) 
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leerachterstanden en een stressvol leven om 
maatwerk vragen. 

• Het talent van circa 40% uit deze groep wordt 
zo onvoldoende benut, terwijl een groot deel 
ambitie heeft om aan het werk en uit de 
bijstand te komen. Dat is ook mogelijk omdat 
het aantal vacatures in Rotterdam blijft 
groeien. Warm Rotterdam wil deze mismatch 
doorbreken door instroom naar betaald werk 
met bedrijven mogelijk te maken met Warm 
Rotterdam Werkt.  

• Van de bovenstaande groep 
bijstandsgerechtigden is een deel geholpen 
met een voorinvestering bij kleine 
ondernemingen die zich richten op scholing, 
talentontwikkeling en het versterken van 
werknemersvaardigheden. Deze investering 
en de maatschappelijke impact worden nog 
onvoldoende erkend. 

• Binnen de groep bijstandsgerechtigden is een 
deel waarvoor voorbereiding en uitstroom naar 
werk niet haalbaar is vanwege persoonlijke 
redenen. Deze groep is wel gebaat bij 
dagstructuur en dagactiviteiten. Ook hiervoor 
moet de bijdrage en betekenis van kleine(re) 
organisaties in de stad worden erkend.  

 
Ambitie 2021 - 2023 
Bedrijven in de stad zijn inclusief, zetten zich in 
om mensen in armoede en/of met schulden aan 
het werk te helpen. Werkgevers en 
Rotterdammers die in armoede leven en aan het 
werk willen, vinden elkaar sneller en 
gemakkelijker. Door een competentie- in plaats 
van diploma gestuurde benadering met Warm 
Rotterdam Werkt. Warm Rotterdam wil de 
instroom van Rotterdammers bij bedrijven 
vergroten en drempels, die er zijn om inclusief te 
ondernemen, wegnemen. Dit draagt bij aan de 
invulling van Social Return on Investment voor 
bedrijven. 
 
Aanpak Warm Rotterdam Werkt 
• Ontwikkeling aanpak SR Werkt!! Met netwerk 

van bedrijven en sociaal ondernemers. Met 
handvatten 

• Lobby voor uitvoering wijkbasisbanen.  

Partners, medeontwikkelaars en uitvoerders 
• Roffabriek 
• SIFr 
• Moedige Dialoog partners 
• Rotterdamse bedrijven die vooroplopen met 

inclusief ondernemen of stappen willen zetten 
• Gemeente Rotterdam 
 
 
2.5 Evaluatie 
 
Om het proces, zoals we dat voor ogen hebben, 
goed te kunnen (ver)volgen en onze doelen te 
halen, zijn monitoring en onderzoek essentieel. 
We willen dit professioneel inhoud en vorm geven, 
en zoeken naar een partner die een programma-
evaluatie kan uitvoeren.  
Warm Rotterdam staat voor het vergroten van de 
democratische legitimiteit van de aanpak van 
armoede. Legitimiteit op: 
• input: de acties en uitvoering van het 

programma worden onderschreven door 
Rotterdammers die in armoede leven; 

• troughput: het werkproces van Warm 
Rotterdam kenmerkt zich door transparantie, 
kenbaarheid en voorspelbaarheid voor 
ervaringsdeskundigen en partners; 

• output: de aanpak van Warm Rotterdam is 
effectief, dat wil zeggen, dient aantoonbaar het 
belang van Rotterdammers die in armoede 
leven; 

• feedback: aan de betrokkenen wordt 
rekenschap afgelegd en de aanpak kan 
worden beoordeeld en indien nodig worden 
bijgestuurd.  

 
Onderzoek naar de resultaten van Warm 
Rotterdam moet zich richten op de genoemde 
onderdelen.  
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3. De organisatie Warm 
Rotterdam 
 

 
 
 
Agenderen en ontwikkelen met 
ervaringskennis 
 
Rotterdammers die weten wat het is om in 
armoede te leven en met schulden, zijn adviseurs 
van het programma (Adviesraad). Dit zijn 
ervaringsdeskundigen van wie het verhaal te 
weinig gehoord wordt en de kennis onvoldoende 
benut. Voor Warm Rotterdam is het verhaal van 
betrokkenen bepalend voor wat Warm Rotterdam 
oppakt.  
 
Zo mobiliseert Warm Rotterdam de kennis van 
betrokkenen, als de ogen en oren van het 
programma. De adviesraad zet de koers uit van 
het programma, toetst, brengt kennis in en 
evalueert. Zo werken we ook met partners.  
 
We ontmoeten ervaringsdeskundigen via 
netwerken en structuren die meestal al lang(er) 
actief zijn in de stad, zoals de armoedeplatforms, 
sociaal ondernemers, Roffabriek, 
maatschappelijke organisaties, kerken, zorg- en 
welzijnsorganisaties. Zo borgt Warm Rotterdam 
het contact met de mensen waar het om gaat.  
 
Warm Rotterdam is programma gestuurd en werkt 
met deelprojecten. Nieuwe deelprojecten worden 
met ervaringsdeskundigen en partners gestart. 
Ervaringsdeskundigen uit de adviescommissie 
nemen deel aan werkgroepen voor de 
deelprojecten. 
 
 

Partners  
 
Warm Rotterdam werkt samen met partners. Dit 
zijn organisaties die bijdragen aan Warm 
Rotterdam door het inzetten van denkkracht, het 
bieden van faciliteiten (zoals materialen, locaties, 
ondersteuning bij pers- en communicatie), budget 
en netwerken (ingang bij bestuur, politiek, 
branche). We investeren in warm contact, 
verwijzen partners naar elkaar en laten ons 
gevraagd en ongevraagd adviseren. 
 
De met partners ontwikkelde instrumenten  
worden altijd overgedragen en geborgd in de stad. 
Warm Rotterdam kan hooguit tijdelijk, tijdens de 
ontwikkel- en/of implementatiefase, eigenaar zijn.   
 
 
Kennispartners 
 
Warm Rotterdam werkt met kennispartners die de 
noodzaak en de urgentie van Warm Rotterdam 
onderschrijven. Te pas en te onpas brengen zij 
Warm Rotterdam onder de aandacht bij hun 
relevante netwerk in de stad. Het team van Warm 
Rotterdam kan kennispartners vragen om op te 
treden voor of namens het programma.  
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Het programmateam Warm Rotterdam  
 
Warm Rotterdam staat – onder regie van een 
programmateam – een open werkproces met de 
stad voor. Kennisbronnen, bestaande netwerken, 
innovatieve organisaties en ideeën, kortom het 
initiatief ‘van onderop’ is voor Warm Rotterdam de 
legitimatie van de agenda. Die agenda is de start 
voor de lobby, activiteiten en gesprekken. We 
vinden het wiel niet opnieuw uit. Naarmate Warm 
Rotterdam als beweging groeit, er meer mensen 
en organisaties meedoen, groeit ook het aantal 
acties. Het programmateam werkt aan 
deelprojecten.  
 
Het team bestaat uit een programmaleider en 
projectleiders voor de thema’s en communicatie.  
 
Het huidige team bestaat uit:  
Mevrouw M. van de Berg (Passend Werk, SROI 
werkt) 
Mevrouw A. van Egeraat (Programmadirecteur en 
plv. projectleider Uit de Schulden) 
Mevrouw J. Kolpa (communicatie) 
Mevrouw C. Verkerk (Je doet ertoe) 
 
We houden het klein. Voor elk project reserveren 
wij een budget, ontwikkelen samen met 
ervaringsdeskundigen en partners uit de stad en 
gaan met elkaar in gesprek.  
 

Bestuur Warm Rotterdam 
 
De Stichting Warm Rotterdam is in mei 2019 
opgericht. Het bestuur komt minimaal vier keer 
per jaar bijeen en bestaat uit:  
Mevrouw D. van der Heem (secretaris) 
De heer R. van Es (penningmeester) 
De heer L. van Hoof (voorzitter) 
Mevrouw T. Jagtenberg (lid) 
Mevrouw P. Loemij (lid en ervaringsdeskundige) 
Mevrouw M. van der Meij (lid) 
Mevrouw E. van Opstal (lid en bestuurder 
Pauluskerk)  
 
Het bestuur heeft een controlerende taak, is 
inhoudelijk op afstand, is verantwoordelijk voor 
fondsenwerving en is inzetbaar voor lobby en 
positionering van Warm Rotterdam. 
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij, indien 
nodig, namens Warm Rotterdam acteren in de 
stad op het niveau van good governance. 
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4. Financiën  
 
De rol van Warm Rotterdam is initiërend en 
faciliterend voor deze stadsbrede beweging door 
en voor Rotterdammers.  
2018 is benut om Rotterdam te verkennen, 
ervaringsdeskundigen en partners te zoeken en 
thema’s voor deelprojecten te benoemen. De 
koers, de strategie, de focus en te behalen 
resultaten worden in dit programma beschreven. 
 
De meerjarenbegroting is opgesteld voor 2021 - 
2023. Hierin zijn de opbouw van de programma-
organisatie, de campagne en inhoudelijke 
deelprojecten begroot. De grootste 
begrotingsposten zijn dan ook denk- en 
advieskracht binnen het programma, t.b.v.: 
• het duurzaam aan het programma te (blijven) 

binden van ervaringsdeskundigen, partners en 
fondsen; 

• heldere communicatie met de stad en een 
permanente campagne - onmisbaar om de 
bottum-up aanpak breed uit de meten en de 
bewustwording in de stad over armoede te 
vergroten; 

• ontwikkelen en behalen van resultaten op de 
deelprojecten Je doet er toe, Uit de Schulden, 
Passend Werk, de permanente campagne en 
communicatie.  

 
Het resultaat is dat de bekendheid van en het 
draagvlak voor Warm Rotterdam aanzienlijk 
toeneemt in de stad en meer partners (op termijn) 
in het programma investeren. Dat kan door 
denkkracht te leveren, financieel te ondersteunen, 
netwerken te ontsluiten en faciliteiten te bieden.  
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 Bijlage A – Deelproject Je doet ertoe 
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1. Aanpak Warm Rotterdam  
 
Er wordt veel over in plaats van met 
Rotterdammers die in armoede leven gesproken. 
Dat is één van de oorzaken waarom de 
problematiek in Rotterdam zo groot is. De 
reguliere aanpak van armoede werkt onvoldoende 
omdat deze niet getoetst is op hun effectiviteit; 
omdat verlegenheid professionals parten speelt; 
de loketten over te weinig kennis beschikken en 
de afstand tussen de systeem- en leefwereld van 
Rotterdammers te groot is. Die afstand overbrugt 
Warm Rotterdam door de stem én de kennis van 
ervaringsdeskundigen te mobiliseren en over het 
voetlicht te brengen. 
 
Ervaringsdeskundigen zijn Rotterdammers die in 
armoede en/of met schulden hebben geleefd. 
Wanneer het weer beter met ze gaat willen zij hun 
kennis en ervaring delen en Rotterdammers in 
schulden helpen of beleidsmakers en 
professionals adviseren over wat werkzame 
aanpakken zijn. 
 
1.1 Uitgangspunten aanpak 
Warm Rotterdam werkt in alle projecten met de 
volgende uitgangspunten:  

• Ervaringsdeskundigen voorop: de ideeën en 
kennis van ervaringsdeskundigen staan 
voorop en hun eindoordeel over de resultaten 
is leidend in onze evaluatie; 

• Partners aan zet: we sluiten aan bij die 
partners in de stad die zelf een idee hebben, 
zorgen dat de stad bijdraagt en eigenaar 
wordt; 

• Faciliteren dat wat nodig is: we stimuleren 
en brengen bestaande ideeën/initiatieven 
verder; 

• Belemmeringen wegwerken: we geloven dat 
veel kan, dat we enkel op creatieve én 
pragmatische manier belemmeringen moeten 
wegwerken. 

 
1.2 Resultaten 2017-2020 
Naast de vaste pool met ervaringsdeskundigen en 
de tweede schil, heeft de betrokkenheid bij Warm 

 

9 Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken: ‘Ervaringsdeskundigen 
mogen wel wat meer ruimte krijgen’ S. Keuzenkamp, 23 
oktober 2019  

Rotterdam een emanciperende impact. Het 
luisteren naar ervaringsdeskundigen, hun actieve 
deelname bij bijeenkomsten, het geven van 
interviews, deelname aan rondetafelgesprekken, 
radio- en tv optredens heeft een persoonlijk 
empowerend effect. Deze exposure heeft 
ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam 
bekendheid gebracht. Dusdanig dat er vragen uit 
de stad op ervaringsdeskundigen en Warm 
Rotterdam afkomen. Precies wat het programma 
Warm Rotterdam beoogt: dat er om de kennis en 
kunde van ervaringsdeskundigen wordt gevraagd. 
 
Ervaringsdeskundigen nemen inmiddels zelf 
initiatief en gaan met professionals, de wethouder, 
gebiedscommissies, wijkadvocatuur e.d. in 
gesprek. Ze bedenken campagnes, maken 
communicatie-uitingen zoals visitekaartjes, 
campagne slogans en flyers, reiken certificaten 
Keurmerk Warm Incasseren uit en zijn uitvoerders 
van het Schuldenforum, de makers van het 
informatieboekje en voorzien mensen in schulden 
van advies en handvatten in de strijd met 
incassobureaus. Dat zetten we in 2021-2022 door 
en roepen meer Rotterdammers op hun kennis te 
delen en hun stem via Warm Rotterdam te laten 
horen.  
 
1.3 Ambitie 2021-2022  
Ervaringsdeskundigen vervullen - dat wisselt per 
persoon - de onderstaande rollen9:    

• Bondgenoot: ervaringsdeskundigen 
ondersteunen mensen in armoede  
De waarde van deze ondersteuning wordt 
onvoldoende erkend en opgemerkt door de 
systeemwereld. Ervaringsdeskundigen helpen 
mensen met helpdesks, bieden emotionele 
steun, geven advies bij de strijd met instanties 
e.d. Zijn beter dan instanties in staat om 
mensen in grote nood te bereiken. Dat wordt 
pijnlijk zichtbaar in het werk van 
ervaringsdeskundigen bij Warm Rotterdam;   

  
• Kritische adviseurs: als luis in de pels kaarten 

zij ongewenste effecten van werkwijzen aan 
en zoeken naar alternatieve maatregelen en  
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werkwijzen die meer recht doen aan de 
situatie van de doelgroep  
Dit is de kern van de bijeenkomsten van  
 
Warm Rotterdam. Met ervaringsdeskundigen 
ontwikkelen we campagnes en werkwijzen die 
gebaseerd zijn op eigen ervaringen en kennis 
over wat aanspreekt en werkt. We blijven 
werken met een actieve eerste schil en een 
tweede schil die ad hoc kennis en kunde deelt 
en op onderwerpen gevraagd wordt te 
adviseren;  

 
• Bruggenbouwer: zet ervaringskennis in om 

voor sociale professionals inzichtelijk te 
maken waarom mensen in armoede bepaalde 
keuzes maken  
Ervaringsdeskundigen delen hun kennis en 
kunde met professionals door o.a. een 
training over eenzaamheid en sociaal 
isolement te ontwikkelen;  

• Kwartiermaker: werkt aan verandering van de 
benadering van mensen in armoede, 
vertrekkend vanuit de leef-en belevingswereld  
Dit is wat ervaringsdeskundigen doen door 
hun persoonlijke verhaal te delen o.a. in de 
media, bij bijeenkomsten en als onderdeel 
van campagnes van Warm Rotterdam. Zij 
laten zien dat armoede en het hebben van 
schulden iedereen kan overkomen. Dat leert 
de coronacrisis ook. Een menswaardige 
bejegening van hen hoort in een beschaafde 
samenleving, stad;  

• Ambassadeur en rolmodel: ambassadeur 
naar de buitenwereld en rolmodel als 
belichaming van hoop. Het is hen gelukt hun 
leven weer op de rails te krijgen  
Het uitdragen van hoop en laten zien dat het 
mogelijk is om het leven weer op de rails te 
krijgen is een rol waarop Warm Rotterdam 

met ervaringsdeskundigen sterker gaat 
inzetten.   
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Binnen deze vijf rollen is een emancipatoire 
ontwikkeling zichtbaar – niet in hiërarchische zin – 
maar in een steeds breder wordend perspectief 
op de buitenwereld. Van betekenisvol zijn voor 
mensen in armoede en schulden (bondgenoot) tot 
het zijn van een ambassadeur die het 
gedachtengoed van Warm Rotterdam uitdraagt. In 
al deze rollen wil Warm Rotterdam de komende 
twee jaar de inzet van ervaringsdeskundigen 
zichtbaar maken en een toename van het aantal 
actieve ervaringsdeskundigen realiseren. Dat doet 
Warm Rotterdam door contexten te creëren 
waarbinnen individuele en collectieve 
empowermentprocessen ontstaan en 
plaatsvinden. Empowerment speelt zich immers af 
op het niveau van het individu, op  het niveau van 
het sociaal handelen in betekenisvolle contexten 
en op het niveau van de samenleving. Het 
vergroten van bewustwording over armoede en 
schulden en het ontwikkelen van werkzame 
aanpakken veronderstelt samenwerking op al die 
niveaus. Aansluiten bij de leefwereld van de 
doelgroep, het aangaan van een dialoog met hen, 
is daarin een noodzakelijke weg. De 
bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen en 
dialoog met partners en vertegenwoordigers van 
de systeemwereld zijn daarom zo belangrijk:  

• Het doel is het vergroten van de leefwereld: 
zodat kwetsbare mensen, in uitwisseling met 
anderen, meer grip krijgen op het eigen leven: 
bijeenkomsten van Warm Rotterdam en 
partners;  

• Het middel is het bieden van strategieën. 
Faciliteren van hulp en advies, informatie en 
toeleiding door ervaringsdeskundigen voor 
mensen in armoede en met schulden. En 
samen met partners werkzame aanpakken 
ontwikkelen;  

• Aanpak is integraal met  ruimte voor dialoog, 
domein overstijgend waarin voldoende steun 
wordt gegeven: er is ruimte voor alle aan 
armoede en schulden gerelateerde 
problematieken bij bijeenkomsten en 
meetings van Warm Rotterdam.   
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Kenmerkend voor Warm Rotterdam is dat de 
samenwerking met ervaringsdeskundigen zich, 
binnen de kaders van het programma, organisch 
ontwikkelt. De gekozen doelen, middelen en 
gecreëerde mogelijkheden vragen in relatie tot de 
kwetsbaarheid van ervaringsdeskundigen om 
realisme, niet om betutteling en optimisme. Om dit 
te bereiken is een voortdurende reflectie op het 
handelen nodig en zal er voldoende financiële, 
morele en praktische inbedding moeten zijn.  
 
Met de financiële ondersteuning van de gemeente 
is het mogelijk om contexten te creëren 
waarbinnen ervaringsdeskundigheid wordt benut. 
Dit is de uitvoering van geformuleerde 
gemeentelijke doelstellingen in de beleidskaders 
Reset Rotterdam en uit de Knoop. Die zijn 
vastgesteld door het College van B&W in 
Rotterdam. 
 
 

2. Activiteiten 2021/2022 
 

2.1 Community bouwen en 
netwerkvorming  
 
Doelstelling: kennis en kunde van 
ervaringsdeskundigen uit de stad delen:  

• voor de permanente campagnes maken we 
portretten en tekenen levensverhalen op;  

• voor de uitvoering van deelprojecten Warm 
Rotterdam: Uit de schulden; Passend Werk; Je 
doet ertoe en impactprogramma’s;  

• om met betrokken partners werkzame 
aanpakken voor armoede en 
schuldenproblematiek te ontwikkelen;  

• met informele netwerken, diverse platforms, 
sociale ondernemers ter voorbereiding van de 
politieke- en bestuurlijke lobby.   

 
Aanleiding: zie bovenstaande tekst.  

Prestatie: minimaal 12 bijeenkomsten in 2021 en 
2022 bij Warmtebronnen in de stad.   

 

 

2.2 Vrijwilligerscontract 
ervaringsdeskundigen  
 

Doelstelling: ervaringsdeskundigen (financieel) 
belonen voor hun inzet bij Warm Rotterdam.  

Aanleiding: Gaandeweg de uitvoering van het 
programma krijgen ervaringsdeskundigen een 
grotere en bredere rol bij Warm Rotterdam. Wat 
enkele jaren geleden startte als aanpak waar 
ervaringsdeskundigen hun kennis en kunde delen 
met elkaar, is dit inmiddels uitgegroeid tot het 
uitvoeren van rollen als kwartiermaker en 
ambassadeurs, ook op verzoek van de stad en 
partners. Dat maakt dat Warm Rotterdam 
ervaringsdeskundigen wil gaan honoreren met 
een vrijwilligersvergoeding. Gezien de 
uitkeringssituatie van ervaringsdeskundigen of het 
elders actief zijn als vrijwilliger, is dit niet voor 
iedereen nodig. 

Prestatie: 5 ervaringsdeskundigen hebben een 
vrijwilligerscontract bij Warm Rotterdam.  
 
 
2.3 Werving ervaringsdeskundigen 
 
Doelstelling: ervaringsdeskundigen werven.  

Aanleiding: kerngroep en tweede ring met 
ervaringsdeskundigen versterken. Niet iedereen 
wil een vast commitment maar wel ad hoc 
adviseren. Werving inzetten en via socials en 
online enquêtes input ophalen, analyseren, 
rapporteren en gebruiken bij campagnes, 
ontwikkeling van aanpakken en lobby.  

Prestatie: wervingsplan en jaarlijkse toename van 
het aantal ervaringsdeskundigen.    
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2.4 Training door 
ervaringsdeskundigen Eenzaamheid  
 
Doelstelling: professionals scholen voor het 
gesprek met mensen in armoede en die zich 
eenzaam voelen.  

Aanleiding: Coalitie Erbij Rotterdam is een 
netwerkorganisatie met ruim 80 partners gericht 
op het bestrijden van eenzaamheid en isolement. 
Hun uitgangspunt is een inclusieve samenleving: 
‘Eenzaamheid hoort bij het leven, waar het 
problematisch wordt pakt de Coalitie Erbij 
eenzaamheid en isolement aan.’ Dit doen zij door 
het geven van trainingen aan professionals en 
vrijwilligers die met eenzaamheid in hun werk te 
maken hebben.   

Ontwikkelstappen: de ontwikkeling van de training 
is in 2020 afgerond. In 2021 bieden we de training 
aan in de stad door ervaringsdeskundigen met 
een professionele trainer.  

Prestatie: 4 pilottrainingen bij verschillende 
organisaties.   
 
 
2.5 Uitrol Schuldenforum Warm 
Rotterdam 
 
Doelstelling: Het bereiken van Rotterdammers 
met vraagverlegenheid en schaamte en 
daarom geen hulp zoeken voor hun 
schuldenproblematiek.   

Aanleiding: Onderzoek laat zien (Rotterdamse 
Rekenkamer, Mullainathan en Shafir Schaamte) 
dat mensen met (een risico op) schulden vaak (te) 
laat hulp inroepen om de schulden aan te pakken. 
Dit heeft meerdere redenen: schaamte en 
vraagverlegenheid; letterlijk niet (meer) in staat 
zijn om de goede dingen te doen om de schulden 
aan te pakken; negatieve ervaringen met 
(hulpverlenende) instanties en/of de gemeente en 
de bureaucratie niet overzien (ingewikkelde 
correspondentie, het ontbreken van digitale 
vaardigheden of het beschikken over een pc). Het 
blijft moeilijk om deze mensen te bereiken, 

 

10 Andere genoemde acties door ervaringsdeskundigen zijn 
meedraaien bij de vraagwijzer of bij een wijkteam of een team 
van ervaringsdeskundigen in ieder gebied flexibel inzetten.  

publiciteitscampagnes ten spijt. Eén van de 
resultaten van de exposure van Warm Rotterdam 
(radio, tv, kranten en debatten) is dat 
ervaringsdeskundigen benaderd worden door 
Rotterdammers die zich niet bij de geëigende 
loketten melden voor raad en hulp.   

In 2020 is het Schuldenforum Warm Rotterdam 
gelanceerd. Dit is de ultieme vorm van peer-to-
peer hulp en zo wordt onzichtbaar Rotterdam met 
schulden bereikt10.   

Ontwikkelstappen: in 2021 zetten we dit voort en 
monitoren het bereik, de hulpvragen, het aantal 
doorverwijzingen en stellen het Schuldenforum 
open voor de hele stad met een herkenbare WR 
look; gegevens- en informatietool inrichten 
(conform AVG) gericht op signaalfunctie.  

Resultaat: Schuldenforum Warm Rotterdam voor 
heel Rotterdam.  
 
 
2.6 Informatieboekje voor 
Rotterdammers met geldzorgen 
 
Doelstelling: Rotterdammers effectief informeren 
over waar ze terecht kunnen voor vragen en hulp 
bij armoede en schuldenproblematiek.  

Aanleiding: Deskundigen bij Warm Rotterdam 
ervaren dat de informatievoorziening over waar je 
terecht kunt met vragen over en hulp bij armoede 
en schulden onvoldoende aansluit bij wat zij nodig 
hebben. Veel van de (gemeentelijke) informatie is 
institutioneel gericht en vraagt om een zekere 
bureaucratische competentie en durf om de weg 
naar hulp te vinden (zie ook de helpdesk 
hiervoor). Er is vraag naar het ouderwetse 
gebiedsboekje met een overzicht van wat er is. 
Specifiek gericht op armoede en schulden. 
Waarin ook de wijkkeukens staan, 
Warmtebronnen, informele hulporganisaties, 
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2.7 Warmte Top 
 
Doelstelling:   

▪ Bewustwording vergroten over leven in 
armoede en/of met schulden  

▪ Kennis en kunde van ervaringsdeskundigen 
laten gelden  

▪ Partnerships in beeld brengen  

▪ Resultaten Warm Rotterdam onder aandacht 
te brengen  

 
Aanleiding: Ieder jaar organiseert Warm 
Rotterdam één groot evenement: De Warmte Top. 
Genodigden voor deze Warmte Top zijn 
ervaringsdeskundigen, partners, 
geïnteresseerden, politici, beleidsmakers, 
bestuurders in Rotterdam. Met 
ervaringsdeskundigen en partners delen we de 
resultaten/prestaties van Warm Rotterdam met de 
stad en kijken we vooruit naar het volgende jaar. 
 
Prestatie: Warmte Top met programma gericht op 
het vergroten van bewustwording over leven in 
armoede en het hebben van schulden in 
Rotterdam.  
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Bijlage B – Communicatie en permanente campagne 
 

 
 
 
 
 

Communicatie en Marketing Warm Rotterdam 

2019 - 2022 
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Warme stad 
 

Warme stad – Hand in hand 
permanente campagne  
 
Door actieve communicatie met de stad vergroten 
wij de bewustwording over wat het betekent om in 
armoede te moeten leven en/of schulden te 
hebben. Ook jagen we Rotterdammers en 
organisaties aan Warm Rotterdam te 
ondersteunen, deel te nemen als 
ervaringsdeskundige, als partner voor de 
ontwikkeling van de goede aanpakken en 
financieel bij te dragen, of met denkkracht en 
faciliteiten bij te dragen aan het laten horen van 
de stem van Rotterdammers die in armoede 
leven;  

Het doel van de permanente campagne is:  
De (Rotterdamse) bevolking bewust maken 
hoe een warme, inclusieve stad eruitziet en 
hoe we die stad realiseren. Een stad waar 
mensen, die in armoede en/of met schulden 
leven, ook een plek hebben.  
 
Doelgroepen van onze campagne zijn: 
• Inwoners van Rotterdam - om bewustwording 

te vergroten; 
• Ervaringsdeskundigen (mensen die in 

armoede en/of met schulden leven of er mee 
te maken hebben gehad) - oproepen om hun 
kennis & kunde in te zetten voor Warm 
Rotterdam en hun stem te laten horen in de 
stad; 

• Partners uit de stad (diverse bedrijven en 
organisaties in Rotterdam) - oproepen om 
samen te werken,  te ontwikkelen en goede 
aanpakken te borgen 

• Warmtebronnen (sociaal ondernemers, 
pastoraten, Huizen van de Wijk e.d.) - om de 
zichtbaarheid te vergroten voor 
Rotterdammers die in armoede leven. 

 
 
Communicatiestrategie 
 
Om zichtbaar te zijn en steun te krijgen is het 
belangrijk dat we laten zien voor wie we het doen, 
wat we doen en hoe we het doen. Om dit te 
bereiken gebruiken we verschillende 

communicatiemiddelen die tot onze beschikking 
staan. Behalve de bestaande 
communicatiemiddelen die hier beschreven staan 
is het belangrijk te weten dat alles communiceert 
en iedereen in principe ambassadeur kan zijn 
voor Warm Rotterdam. Een goede 
communicatiestrategie draagt hieraan bij. 
 
 
Communicatiemiddelen 
 
1. Online communicatiemiddelen 

• Website: www.warmrotterdam.nl 
• Facebook: 

https://www.facebook.com/WarmRotterdam 
• Twitter: https://twitter.com/WarmRotterdam 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ 

stichting-warm-rotterdam 
• Instagram: 

https://www.instagram.com/warmrdam/ 
• Onlinemagazine: magazine.warmrotterdam.nl 
 
2. Bijeenkomsten 
Door het jaar heen willen we meerdere 
bijeenkomsten organiseren:  
1. bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen; 
2. bijeenkomsten met partners in de stad; 
3. bijeenkomsten met informele netwerken, 

diverse platforms, sociale ondernemers. 
 

De bijeenkomsten zullen voornamelijk 
georganiseerd worden op deelprojectniveau. Ieder 
deelproject organiseert zijn eigen bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten vinden plaats bij de 
Warmtebronnen en partners in de stad. We 
proberen zo om meerdere plekken in de stad te 
laten zien en te betrekken. In totaal zullen er rond 
de 20 bijeenkomsten per jaar georganiseerd 
worden.  
 
3. Evenementen 
Ieder jaar willen we een aantal grotere 
evenementen organiseren. In 2019 lanceerden we 
de campagne € 50 Challenge voor Raadsleden in 
Arminius. Op 17 oktober 2019 organiseerden we -  
samen met RoSA! - De Wereldarmoededag. Ook 
organiseerden we een bijeenkomst met alle 
betrokkenen (ervaringsdeskundigen, partners, 
warmtebronnen, etc.). In 2020 zullen we opnieuw 
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een aantal nog nader te bepalen evenementen 
organiseren.  
Er zijn gesprekken met Happy Motion om samen 
te werken aan de campagne Er is genoeg met 
een groot congres in oktober 2021 in de Doelen: 
www.erisgenoeg.nl  
 
 
De website 
 
De website (www.warmrotterdam.nl) wordt 
geactualiseerd en up to date gehouden.  
In fase 1 was de website vooral bedoeld om de 
start van Warm Rotterdam te ondersteunen. 
Initiatieven, verhalen van ervaringsdeskundigen, 
bijeenkomsten en optredens staan op de site. 
Partners vertellen er hun verhaal. De site had een 
interactief karakter, iedereen kon er iets op 
plaatsen om de urgentie van een andere aanpak 
van armoede te ondersteunen.  
 
Voor fase 2 van Warm Rotterdam krijgt de 
website met name een informatief karakter. We 
informeren de stad over wat we doen, de 
projecten die we uitvoeren en de resultaten die we 
behalen. Zo informeren we de stad over onze 
bijeenkomsten, wat de inbreng is van 
ervaringsdeskundigen en partners, wat we 
ontwikkelen en hoe de gesprekken met onder 
andere de gemeente verlopen. Voor het 
actualiseren van de website en de verdere 
ontwikkeling van de sociale mediastrategie 
schakelen we een bureau in.   
 
 
Sociale Media strategie 
 
Om de verschillende doelgroepen te bereiken, 
worden ook de sociale media ingezet bij de 
permanente campagne. Op deze manier wordt 
Warm Rotterdam ook beter op de kaart gezet.  
 
Onze doelgroep is breed: wij willen 
Rotterdammers van jong tot oud bewust maken 
van het feit dat er armoede is in Rotterdam. 
Tevens willen we de mensen bereiken die zelf in 
armoede leven. Wij maken gebruik van Facebook, 
Instagram, Twitter. Om het professionele netwerk 
te bereiken is er ook een LinkedIn profiel van 
Warm Rotterdam. Periodiek plaatsen wij blogs op 
LinkedIn om verslag te doen van de voortgang 

van onze projecten, observaties en 
verwonderingen in de stad.  
Op Facebook zijn wij actief, met momenteel ruim 
400 volgers.  
 

Een groter bereik op sociale media 
Om meer likes te krijgen voor Facebook en 
Instagram is het mogelijk om per postcode of per 
doelgroep sociale media-advertenties in te kopen. 
Het bereik kan zomaar oplopen tot 15.000.  
De content is hierbij belangrijk. Wat en vooral hoe 
we vertellen over Warm Rotterdam. Ook met 
filmpjes van ervaringsdeskundigen, 
Warmtebronnen in de stad en goede werkwijzen 
bij partners die we in de schijnwerpers zetten.  
 
We gaan ook op zoek naar merkambassadeurs: 
ervaringsdeskundigen/organisaties/partners etc. 
die voor Warm Rotterdam berichten schrijven of 
maken. Op deze manier krijgen we content uit de 
stad. Ook is het mogelijk om te vloggen en deze 
te posten. Door inzet van merkambassadeurs 
wordt het bereik ook groter. Afhankelijk van welke 
doelgroep we willen bereiken, zetten we gericht 
merkambassadeurs in voor Facebook, Instagram 
of LinkedIn. Over hoe we het beste in contact 
kunnen komen met merkambassadeurs, laten we 
ons adviseren. 
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Online magazine 
 
In juli 2019 is het eerste online magazine 
uitgebracht: een magazine voor en door 
Rotterdammers. We introduceerden Warm 
Rotterdam fase 2 met Rotterdammers die weten 
hoe het is om in armoede te leven en partners die 
met ons mee ontwikkelen. In het magazine 
informeren we geïnteresseerden over het 
programma Warm Rotterdam.  
De eerste versie is verstuurd naar 600 
geïnteresseerden. Ook wordt het magazine via de 
sociale mediakanalen verspreid.  
De eerste editie is mogelijk gemaakt door 
communicatiebureau ‘De Nieuwe Lijn’.  
De tweede editie van het magazine verscheen 
rond de start van de campagne op 16 oktober 
2019. De redactie voor deze uitgave bestond 
onder andere uit ervaringsdeskundigen.   
De derde editie verscheen in het voorjaar van 
2020, met als thema: de gevolgen van de 
coronacrisis.  
In totaal zijn er nu drie online magazines 
verschenen. Het doel is er twee per jaar uit te 
brengen. 
 

In 2020 in het nieuws 

Campagne Armoede voor beginners juli 2020 

Video’s: 

https://youtu.be/psBxKm5RDsU  
(Joanna) 

https://youtu.be/zBgiGm7AqqI  
(Ellen) 

https://youtu.be/JKhCC4HIIy4  
(Moenne) 

https://youtu.be/h1YDrPx5HVs  
(wethouder Grauss) 

https://youtu.be/psBxKm5RDsU   
(promo) 

 
Lancering Keurmerk Warm Incasseren 30 
september 2020 

Artikel AD, 1 oktober 2020 

 
Videoreportage lancering Keurmerk Warm 
Incasseren: 

https://vimeo.com/469427309  

 

Interviews met betrokken partijen op video: 

https://youtu.be/sq90hPr5KrQ  
(Annemarieke van Egeraat, programmaleider 
Warm Rotterdam) 

https://youtu.be/3CoL1k7wmUE  
(Jaime Jorba Bos, Faircasso) 

https://youtu.be/SCZSSwhVRgU  
(Peter van Lieshout, Havensteder) 

https://youtu.be/mUe_Jfw16es   
(Tjalling Vonk, Raadslid CU) 

https://youtu.be/VAKQWsUrfKM  
(Ellen Abbenhuis, ervaringsdeskundige Warm 
Rotterdam) 
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Bijlage C – Deelproject Uit de Schulden 
 

 
 

Warm Rotterdam - deelproject Uit de Schulden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - 2022
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Inhoudsopgave  
 
 
 
 
1.  Project Uit de Schulden 
  1.1 Ervaringsdeskundigen aan het woord 
  1.2 Cijfers Rotterdam  
 
2.  Ambitie deelproject Uit de Schulden  
  2.1 Probleemstelling: de incassopraktijk is pervers en vergroot schuldenprobleem 
  2.2 Doelstelling: klanten en werknemers worden humaan behandeld en stapeling 
        van kosten stopt 
  2.3 Resultaat: Warm Keurmerk  
  2.4 Meerwaarde voor ervaringsdeskundigen en bedrijven  
 
3.  Aanpak Uit de Schulden 
  3.1 Bouwen van onderop: rol ervaringsdeskundigen 
  3.2 Bouwen van onderop: krachtenveld analyse en betrokken partners 
  3.3 Toewerken naar het resultaat  
 

 
 

Bijlage: Schulden in Nederland 

 
 



 

 
Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)   

1. Project Uit de Schulden 
 

In dit project van Warm Rotterdam ligt de focus op 
schulden. Schulden is specifieker dan armoede, je 
kunt immers schulden hebben en niet arm zijn of 
arm zijn zonder schulden. Het hebben van 
schulden – hoe klein ook – heeft enorme impact 
op mensen en hun omgeving. Dit wordt 
aangetoond door allerlei onderzoeken. Armoede 
en schulden leiden tot mentale en fysieke 
gezondheidsproblemen. Het verziekt letterlijk en 
figuurlijk. Schulden houden je vierentwintig uur 
per dag bezig, je hebt ze nooit níet. Dit constante 
besef brengt zware stress mee die onder andere 
leidt tot de verkeerde (korte termijn-) beslissingen. 
Schulden belemmeren participatie in het sociaal 
leven en de arbeidsmarkt. Als kind opgroeien in 
een gezin met schuldenproblematiek heeft 
negatieve invloed op de ontwikkeling. Tevens is 
aangetoond dat financiële problemen van 
generatie op generatie worden doorgegeven. 
 
 
1.1 Ervaringsdeskundigen aan het 
woord 
 
De aanpak van Warm Rotterdam is dat de stad 
bepaalt waar wij mee aan de slag moeten. 
Ervaringsdeskundigen voorop. Daarom voeren we 
veel gesprekken met Rotterdammers die leven in 
armoede of schulden. Op 10 april 2019 vertelden 
ervaringsdeskundigen over hun ervaringen en 
visie op armoede en schulden. Een greep uit de 
verhalen over het hebben van schulden: 

“Eerst je baan kwijt, dan krijg je schulden en 
tenslotte raak je ook je woning kwijt.” 

“Contact met de gemeente is kil, soms 
meedogenloos en niet menselijk. Er wordt anders 
en denigrerend naar je gekeken.” 

“Schuldverleners doen zo minachtend, je moet 
dankbaar zijn dat je geholpen wordt.” 

 

11 Rotterdamse Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik  
12 Rotterdam Vandaag & Morgen (2018) 45.000 
huishoudens in de schulden. 
13 Gemeente Rotterdam (2019) Reset Rotterdam. 
Eindrapport Schouders Eronder Rotterdam 

“Ik ben niet met de toekomst bezig, maar aan het 
overleven.” 

“Wat mij is overkomen, kan iedereen 
overkomen.”  

“Door de stress overzie ik het allemaal niet meer.”  

“Malafide bewindvoerders helpen mensen met 
schulden van de regen in de drup.” 

“Als je schulden hebt en een bewindvoerder, moet 
je overal toestemming voor vragen. Voor vakantie, 
iets kopen of doen voor je moeder.” 

“De gordijnen bleven dicht en als iemand 
aanbelde, deed ik de deur niet open.” 

“Ik was bang om brieven open te maken, zo krijg 
je dus boete op boete en oplopende rente.” 
 
 
1.2 Cijfers Rotterdam.  
 
Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens 
kampen met schuldproblemen, dat zijn meer 
dan 100.000 inwoners.  

• Daarvan zitten 27.000 Rotterdammers zo diep 
in de schulden, dat zij die niet zonder hulp en 
binnen drie jaar kunnen aflossen 
(problematische schulden11). Daarmee staat 
Rotterdam er gemiddeld slechter voor dan 
andere steden in Nederland. 

• 15% van de Rotterdamse jongeren heeft 
schulden (gemiddeld in Nederland 8%)12. 

• In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger 
(€45.000) dan de rest van Nederland 
(€43.000) 

• Zo’n 80% van de Rotterdammers met 
schulden is niet in beeld bij de hulpverlening. 

• De Rotterdamse schuldhulpverlening blijkt 
ontoegankelijk, versnipperd, traag, eenzijdig 
financieel gericht en complex13. 

• Door een pervers incassosysteem worden 
mensen met betalingsachterstanden 
geconfronteerd met een stapeling van boetes 

(opvraagbaar), Rotterdamse Rekenkamer (2017) Hulp 
buiten bereik. Die 80% is inmiddels landelijk beeld (zie 
Moedige Dialoog) 
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die de schulden explosief vergroot. 
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Armoede en schulden zijn niet gelijk verdeeld in 
Nederland (kaartje14). Landelijk hebben 1,5 
miljoen huishoudens betalingsproblemen. Ook in 
de rest van Nederland zijn deze mensen 
grotendeels niet in beeld bij (gemeentelijke) 
organisaties die hen kunnen helpen. Dit probleem 
staat hoog op de maatschappelijke en politieke 
agenda. Aangejaagd door diverse groepen en 
instanties die een appel doen op sectoren en 
overheden om iets te doen, gevolgd door vele 
initiatieven die daaraan opvolging geven. Zie 
bijlage A voor meer landelijke context over 
schuldenproblematiek.  

 
 

 

 

14 Onderzoek van Platform31, Hogeschool Utrecht en 
de G32 (2017) Factsheet Armoede en Schulden 

Rotterdam zet schulden op de kaart  
Ook in Rotterdam is een veelheid aan oproepen 
tot verbetering en initiatieven om verandering. 
Een greep:  

het Rotterdamse Rekenkamerrapport  

het Schuldenmanifest  

de Mars tegen Armoede  

vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie  

en de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij.  
 

De verschillende Armoede Platforms in de 
gebieden, de verschillende sociaal ondernemers 
zoals geïnventariseerd op de site van Warm 
Rotterdam, en de Rotterdamse Armoede 
Bestrijding (RAB).  
 
Ook de gemeente Rotterdam zet in op verbetering 
van schulddienstverlening via diverse pilots en 
experimenten, en heeft dit voorjaar Reset 
Rotterdam (aanpak schulden) en Uit de knoop 
(aanpak armoede) gelanceerd. 
 
 
Rijksincasso visie 

Het Rijk ontwikkelde de Rijksincassovisie (2016) 
waarin de beslagvrije voet geborgd is. De visie 
dient te leiden tot een betere bescherming van de 
beslagvrije voet en een besparing op bijkomende 
kosten verbonden aan de inning van de 
vorderingen. 

Schuldeiserscoalitie 

De landelijke Schuldeiserscoalitie trekt zich de 
incassostapeling aan. De coalitie bestaat uit een 
groep van primaire schuldeisers (bedrijven die 
producten of diensten aanbieden voor particuliere 
klanten) die als streven heeft om particuliere 
klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief 
te helpen. Een van de dingen die zij hebben 
gedaan is het opstellen van een Ethisch Manifest 
met tien regels voor hoe zij omgaan met klanten. 
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2. Ambitie deelproject Uit de 

Schulden 
 

Te veel Rotterdammers hebben financiële 
problemen. Dit verziekt levens en verwoest het 
perspectief van volwassenen en hun kinderen (zie 
hoofdstuk 2). Schuldenproblematiek is complex, 
want (deels oorzakelijk) verbonden met 
problemen op andere leefgebieden. Bovendien is 
het aantal en type partijen dat betrokken is bij 
delen van de oplossing, heel fijnmazig en per 
gemeente anders ingericht.  
 
Warm Rotterdam gaat die problemen oppakken 
die ervaringsdeskundigen belangrijk vinden. 
Problemen die nog niet of niet goed genoeg 
worden geagendeerd en aangepakt. De stad kiest 
dus zelf: mensen die met schulden leven en 
andere partijen. Zij geven aan wat nu urgentie 
heeft en waar Warm Rotterdam mee aan de slag 
moet. Ervaringsdeskundigen hebben onder 
andere de respectloze bejegening door  
professionals, het gebrek aan 
ervaringsdeskundigheid in de dienstverlening en 
onbetrouwbare bewindvoerders genoemd. Warm 
Rotterdam heeft ervoor gekozen om te starten 
met een vraagstuk dat door ervaringsdeskundigen 
en twee bedrijven in de stad is aangedragen:  

De perverse incassopraktijk in Rotterdam aan 
banden leggen. 
 

2.1 Probleemstelling: de 
incassopraktijk is pervers en vergroot 
schuldenprobleem 

Het incassobeleid in Nederland is een probleem 

omdat incasso’s stapelen en de bijkomende 
kosten schulden verergeren. Het 
bestaansminimum en de wettelijke beslagvrije 
voet (= 90% van de bijstandsnorm) worden 
aangetast, en mensen raken nog dieper in de 
problemen. 
 
Dat komt omdat steeds meer instanties in geval 
van schulden bedragen kunnen incasseren, 
buiten de gerechtsdeurwaarder om. 
Zorgverzekeraars en belastingdienst mogen bij 
schulden rechtstreeks geld afschrijven van de 
rekening van de schuldenaar. Verhuurders 
kunnen beslag laten leggen op de huurtoeslag, de 
crèche kan beslag laten leggen op de 
kinderopvangtoeslag.  
 
Incassoprocedures vergroten dus 
schuldenproblematiek. Door het stapelen van 
incasso’s en alle bijbehorende kosten wordt de 
uiteindelijke schuld vele maler hoger dan de 
initiële schuld. Het huidige incassosysteem heeft 
de focus op winstmaximalisatie en dit leidt tot 
meerdere incasso’s per schuldenaar. Dit verergert 
de problemen. Het is een ware industrie met 600 
bedrijven en 7.000 medewerkers. In 2017 
bedroeg de omzet van de incassobranche meer 
dan 1 miljard euro. Dit bedrag komt bovenop de 
bestaande schulden en zijn feitelijk allemaal 
nieuwe schulden. 
 
Wat wordt er al gedaan aan deze 
incassoproblematiek? 
In het rapport Paritas Passé, Crediteuren en 
debiteuren in de knel door ongelijke 
incassobevoegdheden’, geven onderzoekers 
heldere voorbeelden en aanbevelingen aan de 
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politiek om mensen met schulden beter te 
beschermen tegen deze duik onder het 
bestaansminimum. Ze pleiten onder meer voor 
een landelijk beslagregister, uitbreiding van de lijst 
van goederen waarop geen beslag gelegd mag 
worden, aanpassen van een aantal bijzondere 
incassobevoegdheden, en het invoeren van een 
incasso-effectrapportage. Er is een aantal 
pogingen ondernomen naar aanleiding van dit 
rapport (zie kader), maar vooralsnog is er geen 
dwingende oplossing. 
 
Rotterdam wil wél komen tot een oplossing. Door 
verder te gaan dan een visie, coalitie of manifest. 
Dit gaan we doen door een eigen keurmerk te 
ontwikkelen waarmee schuldeisers hun 
incassobeleid grondig omgooien en daarmee 
verbeteren. 
 

2.2 Doelstelling: klanten en 
werknemers worden humaan 
behandeld en stapeling van kosten 
stopt 
 
Het doel van het project Uit de Schulden is dat 
Rotterdammers met schulden merkbaar een 
verbetering van de kwaliteit van hun leven 
ervaren. 
 
Doelstelling van het aanpakken van de 
incassopraktijk is dat klanten en werknemers van 
partnerorganisaties humaan behandeld worden 
en dat de schulden niet oplopen vanwege 
incassoprocedure(s). 
 
 
2.3 Resultaat: Warm Keurmerk 
 
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. We ontwikkelen 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). Respectvol 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. 
 
Initiatief 
Het ontwikkelen van een Warm Keurmerk is een 
initiatief van Faircasso, PH Quality BV en 
Samen010. Deze kerngroep is uitgebreid met 
Havensteder. Warm Rotterdam faciliteert het 
ontwikkelingsproces. 
 
Een keurmerk: wat is daar warm aan? 
We willen zorgen en borgen dat bedrijven in 
Rotterdam zich aantoonbaar inzetten voor hun 
werknemers en klanten met schulden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we dit het beste doen door 
een specifiek Rotterdams keurmerk te 
ontwikkelen dat onderscheidend is op inhoud, 
toetsingswijze en impact. Debiteuren worden 
respectvol behandeld en werkprocessen van de 
schuldeisers zijn gericht op het voorkomen en 
verminderen van betalingsachterstanden.  
 
De toetsingswijze is geen rigide vinksysteem dat 
veel geld kost en window dressing is voor 
bedrijven. Het is een keurmerk dat daadwerkelijk 
toetst op gedrag in de praktijk en niet de 
protocollen en handboeken in de kast. Een 
betekenisvolle set waarden en normen die 
fungeert als agenda voor een goed gesprek 
binnen een bedrijf en tussen het bedrijf en diens 
stakeholders en klanten. Dat gesprek wordt 
begeleid door goed opgeleide auditoren die oog 
blijven houden voor het verhaal van een 
organisatie. Ze kunnen balanceren tussen vragen 
en checken. In het keurmerk en de manier van 
toetsen zit verankerd dat kwaliteit een combinatie 
is van objectiviteit en subjectiviteit. 
 
Het keurmerk heeft bovendien een grote impact. 
Het toetst een bedrijf op hun rol als werkgever van 
medewerkers met schulden, het eigen interne 
incassobeleid en de afspraken die worden 
gemaakt bij het uitbesteden van vorderingen aan 
een incassobureau. Op deze manier is de 
reikwijdte van de kwaliteitsimpuls veel groter en 
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bereik je dat een incassobureau niet alleen 
kwaliteitsafspraken maakt per bedrijf maar overall 
humaan beleid voert. Daar profiteren dan alle 
klanten van, ook de klanten van buiten Rotterdam. 
 

Verkenning rol ervaringsdeskundigen  
Mensen die te maken hebben gehad met 
deurwaarders, incassobureaus, bedrijven of 
incassoafdelingen van bedrijven weten als geen 
ander wat wel en niet bijdraagt aan het 
verminderen van hun financiële problemen. Zij zijn 
dan ook cruciaal in de ontwikkeling van het 
keurmerk. Daarnaast verkennen we of en zo ja op 
welke manier ervaringsdeskundigen een rol 
kunnen spelen bij de toetsing.  
 

Bijdrage Reset Rotterdam 
We zijn met de gemeente in gesprek over de rol 
die Warm Rotterdam kan spelen bij de uitvoering 
van Reset Rotterdam. Het keurmerk sociaal 
incasseren is een actiepunt uit Reset Rotterdam. 
Warm Rotterdam draagt met de ontwikkeling van 
dit keurmerk met partners bij aan de 
concretisering van dit actiepunt.  
 
 
2.4 Meerwaarde Warm Keurmerk voor 
ervaringsdeskundigen en bedrijven 

Ervaringsdeskundigen 

• Geen of zo laag mogelijke incassokosten.  
• Respectvolle en klantvriendelijke behandeling. 
• Hulp bij het oplossen van financiële 

problemen.  

 
Rotterdamse bedrijven  
Het verkrijgen en behouden van een keurmerk 
kost moeite, tijd en geld. Als het te gemakkelijk is 
om aan een keurmerk te voldoen, verliest het 
keurmerk zijn onderscheidende waarde. Ook het 
Warm Keurmerk zal bestaan uit een aantal 
normen volgens welke een organisatie zich moet 
(her)organiseren en waarop vervolgens getoetst 
wordt. Dit toetsen gebeurt door auditoren die 
kosten rekenen voor de auditsessies.  

Waarom zou een (incasso)organisatie vrijwillig 
willen werken volgens het Warm Keurmerk? 

• Maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid: de organisatie werkt écht 
zichtbaar en merkbaar aan een betere 
leefsituatie voor mensen in armoede en 
schulden.  

• Goed werkgeverschap: een goede werkgever 
die intrinsiek gemotiveerd is de eigen 
medewerkers te ondersteunen bij schulden, 
met als resultaat een stijging van de 
productiviteit en daling van ziekteverzuim en 
fraude15. 

• Kwaliteitsborging: het Warm Keurmerk biedt 
handvatten om – aanvullend aan ander 
kwaliteitsmanagement – de kwaliteit van de 
organisatie te stroomlijnen en te borgen. Dit 
helpt de interne organisatie te structureren. 

• Klantbehoud: sociaal Incasseren leidt tot 
klantbehoud omdat mensen snel geholpen 
worden.  

• Vergroten betalingskans: biedt meer kansen 
op betaling van schulden (i.p.v. 
kwijtscheldingen). 

• Samenwerking in de stad: leidt tot 
samenwerking met integere partners (geen 
louche of agressieve partijen); 

• Imago Rotterdam: creëert verbondenheid met 
Rotterdam en draagt bij aan een positief imago 
van het bedrijf en de stad.  

 

 

15 62% van de werkgevers heeft werknemers met financiële 
problemen. Dit kost een bedrijf per werknemer per jaar 

€13.000 (ziekteverzuim, productiviteit, fraude, loonbeslag). 
(Nibud, 2017) 
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3. Aanpak Uit de Schulden 
 

3.1 Bouwen van onderop: rol 
ervaringsdeskundigen 
 
De ervaringsdeskundigen gaan als eerste aan de 
slag met het bepalen van de inhoud van de 
normen van het keurmerk. Wat moet er wat hen 
betreft wel en niet in worden opgenomen? Wat is 
belangrijk voor de toetsing?  
 
De ervaringsdeskundigen worden geconsulteerd 
in een eerste sessie in juli, een schrijf- en 
schrapsessie in augustus en een meeleesronde in 
september. Ook gaan we verkennen of ze ook al 
in de pilotfase een rol kunnen spelen bij de audit.  
 
 
3.2 Bouwen van onderop: 
krachtenveld analyse en betrokken 
partners 
 
Informele (netwerk)organisaties  
Organisaties die geen formele uitvoerende rol 
hebben binnen de schuldhulpverlening, maar op 
eigen initiatief en met alternatieve financiering 
mensen met schulden opvangen, belangen 
behartigen en/of spreekbuis zijn: 

• Armoedeplatforms 
• Roffabriek 
• Diverse grotere en kleinere 

organisaties/projecten in Rotterdam 
• Moedige Dialoog Netwerk 

 
Formele organisaties en overheid 
Organisaties die een formele uitvoerende rol 
hebben binnen de schuldhulpverlening: 

• Gemeente (KBR, W&I)  
• Welzijn/Sociaalwerkorganisaties 
• Zorg (Pameijer, Leger Des Heils, etc.) 
• Bewindvoerders  
• Incassobureaus 
• Deurwaarders 
• Rechtbank 

 

3.3 Toewerken naar het resultaat 
 

We hebben al goede mensen aan boord die, met 
partners, dit keurmerk voor de stad gaan 
ontwikkelen: Jaime Jorba Bos van Faircasso en 
Petra Hesseling van PH Quality B.V. Het 
bestaande Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) 
is ons uitgangspunt, dat we op maat gaan maken 
voor een Warm Rotterdam en dat past bij de 
Rotterdamse context. Met legitimatie en draagvlak 
van de stad: ervaringsdeskundigen en bedrijven.  

 

 

3.3.1 Inhoudelijke ontwikkeling 
 
De ontwikkeling tot een keurmerk van en voor 
Rotterdamse bedrijven doen we met de 
belanghebbenden. Dat zijn primair de 
Rotterdammers met schulden 
(ervaringsdeskundigen). Daarom volgt allereerst 
een gesprek met deze mensen om mee te denken 
over de inhoud van dit keurmerk en het proces dat 
ervoor nodig is om bedrijven in Rotterdam 
hiervoor warm te krijgen. Vervolgens gaan we in 
gesprek met bedrijven over wat zij verwachten 
van dit keurmerk.  
 
Op basis van de gesprekken met de direct 
betrokkenen, gaan we in een werkgroep onder 
begeleiding van Petra Hesseling (PH Quality B.V.) 
de normen van SVI op taal, toon en inhoud 
beoordelen. Leidend is de vraag of wat er nu ligt, 
passend is bij Warm Rotterdam en bij de 
bedoeling van het Warm Incasseren Keurmerk en 
hoe we het omvormen tot het passend is. 
 
Inhoud van de normen: zijn ze goed, missen er 
dingen of kunnen er normen uit? 
 
Taal, toon en inhoud: past de formulering bij de 
manier waarop de ervaringsdeskundigen en 
Rotterdamse bedrijven het goede gesprek voor 
zich zien?  
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Toetsingswijze: hoe ziet de audit eruit, welke 
vragen zijn leidend en hoe wordt er gewaardeerd?  

 
3.3.2 Beheer en organisatie 
Ontwikkelen is stap één en een klus op zich. Maar 
al vanaf de start werken we uit waar de taken en 
verantwoordelijkheden worden belegd voor het 
uitgeven van de keurmerken, monitoren van de 
toetsingsprocessen en het door-ontwikkelen en 
aanpassen van de normen. Warm Rotterdam is 
als tijdelijk programma daar waarschijnlijk niet zelf 
de meest logische partij voor. Daarom wordt dit 
vanaf de start verkend en belegd. 
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A. Bijlage - Schulden in Nederland 
 
Landelijk gelden de volgende gemiddelde cijfers 
over schulden: 

• 1 op de 5 huishoudens heeft 
betalingsproblemen. Omgerekend is dit 1,5 
miljoen huishoudens. Bij de helft (700.000) 
gaat het om ernstige betalingsproblemen 
(schulden die ze niet zelfstandig kunnen 
aflossen)16. 

• Van de 700.000 huishoudens met ernstige 
betalingsproblemen heeft slechts zo’n 95.000 
zich gemeld bij schuldhulpverlening (NVVK, 
2018).  

• Te weinig mensen met betalingsachterstanden 
maakt gebruik van hulpverlening. 85% van de 
mensen met financiële problemen is überhaupt 
niet in beeld bij de hulpverlening. 34% van de 
huishoudens met betalingsproblemen heeft 
geen enkele vorm van hulpverlening, bij meer 
dan de helft van hen ontbreekt professionele 
hulp. Een groot deel (40%) van hen denkt niet 
dat de problemen zo ernstig zijn dat zij daar 
(professionele) hulp bij nodig hebben5. 

• De gemiddelde schuld is € 43.300 bij veertien 
schuldeisers (NVVK, 2018) 

• Bijna 30% van de mensen met schulden die in 
beeld zijn bij de schuldhulpverlening, heeft 
moeite met lezen en schrijven. Zo'n 20% heeft 
een lichte verstandelijke beperking of is 
geïndiceerd voor de geestelijke 
gezondheidszorg (NVVK, 2018).  

• 62% van de werkgevers heeft werknemers met 
financiële problemen (Nibud, 2017). 

• Jaarlijks kost de schuldhulpverlening 
Nederland € 1 miljard. Voor elk huishouden 
met ernstige geldproblemen betaalt de 
maatschappij € 100.000 (Moedige Dialoog). 

 

Wetenschap en journalistiek 
Ook vanuit de wetenschap en journalistiek zijn 
diverse inzichten in het maatschappelijk en 
politieke debat ingebracht die oproepen tot 
grondige herziening van de manier waarop we 
mensen in armoede en schulden ondersteunen. 

 

16 Nibud, onderzoeksrapport (2019) Financiële problemen 
2018 

Het boek Schaarste van onderzoeker Sendhil 
Mullainathan over ‘schaarste denken’ en het effect 
van schaarste (van geld of tijd) op ons brein. Over 
dit inzicht verscheen in De Correspondent het 
artikel Waarom mensen domme dingen doen als 
ze arm zijn wat door een breed publiek werd 
opgepakt.  
 
De documentaire reeks Schuldig is een ander 
voorbeeld van een voor het brede publiek 
toegankelijke manier om armoede en schulden 
bespreekbaar te maken. In deze serie zijn vijf 
mensen in armoede geportretteerd en via 
interviews komt ook (het systeem van) de 
hulpverlening in beeld. De meest recente 
documentaire, die tevens een aanklacht is tegen 
het huidige systeem, is de documentaire Lost 
Boys, 5 jaar later waarin de hoofdpersoon 
dagelijks geconfronteerd wordt met schuldeisers, 
deurwaarders en incassobureaus. 
 
Bovenstaande en nog vele andere rapporten, 
onderzoeken en journalistieke producties maken 
dat de wetgeving en uitvoering van 
schuldhulpverlening landelijk en lokaal onderwerp 
van gesprek is van overheden, organisaties en 
het maatschappelijk debat.



 

 

Bijlage D – Deelproject Passend Werk: SROI-Werkt! 
 

 

 

 

 

“Van een diploma-gestuurde naar een talent- 
gestuurde arbeidsmarkt” 
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1. Projectplan Passend Werk 
 
1.1 Probleemstelling 
 
Ondanks de hoogconjunctuur van de afgelopen 
jaren zijn er nog heel veel Rotterdammers die hier 
niet van profiteren, zoals mensen met een 
bijstandsuitkering. De overheid heeft tot taak 
mensen uit de bijstand aan werk te helpen. In 
Rotterdam komt bijna 50% van de Rotterdammers 
in de bijstand (circa 17.000) sowieso niet in 
aanmerking voor begeleiding naar werk omdat de 
gemeente hen niet kansrijk genoeg acht om snel 
genoeg aan de slag te kunnen. Ook blijkt uit een 
recent onderzoeksrapport van Divosa 
(Bestaanszekerheid in Nederland. Feiten & cijfers 
2016-2019. Divosa 2019) dat ondanks alle 
inspanningen na 5 jaar ca. 35% weer in de 
bijstand terugkeert (her-instroom). De aanpak is 
technisch, waarbij het primair gaat om het leveren 
van een tegenprestatie voor de ontvangen 
bijstandsuitkering. Er is nog maar nauwelijks 
aandacht voor een op de persoon gerichte 
aanpak en begeleiding. Opvallend is dat het 
woord ‘talent’ in het rapport van Divosa niet 
voorkomt.   
 
Ondanks de vele (gemeentelijke) inspanningen en 
initiatieven van de afgelopen jaren in de stad, blijft 
duurzame instroom lastig. De voorwaarden voor 
effectieve begeleiding schieten tekort, dit is een 
weeffout in het systeem. Voor het realiseren van 
instroom van mensen naar betaald werk, na een 
lange periode uit het arbeidsproces te zijn 
geweest, is maatwerk nodig. Maar niemand wil de 
bijbehorende begeleiding eigenlijk betalen. 
Daarom wordt er te weinig maatwerk geboden, 
maatwerk waarbij wordt uitgegaan van wat de 
persoon kan en wil (dus geen stereotypen zoals 
bij aanbestedingen). Ook zijn werkgevers 
onvoldoende betrokken bij een maatwerk aanpak. 
En zo is de cirkel weer rond. 
 
De gevolgen van de coronacrisis zijn op dit 
moment nog niet te voorspellen. Maar zeker is wel 
dat wederom de meest kwetsbaren op de 
arbeidsmarkt met de minst gunstige 
arbeidsvoorwaarden (flexwerkers, werkenden met 
een 0-uren contract, jongvolwassenen e.d.) als 

eerste hun baan verliezen. We kunnen er dan ook 
op rekenen dat het contingent Rotterdammers 
met een uitkering fors gaat toenemen. Daarmee 
ook de vraag naar trajecten, opleidingen en 
werkplekken waar zij terecht kunnen. De 
noodzaak om bedrijven en de kleinschalige 
Rotterdamse maakindustrie (de laatste ook uit te 
breiden) aan elkaar te verbinden, neemt alleen 
maar toe. Het model Warm Rotterdam Werkt, 
draagt daaraan bij. 
 
 
1.2 Doelstelling 
 
Rotterdammers die al een tijd werkloos zijn en via 
de reguliere re-integratie-kanalen nauwelijks aan 
het werk komen (lees: door de overheid als niet 
bemiddelbaar worden beschouwd), weer kans op 
passend en volwaardig werk te bieden. Weer 
meedoen en meetellen in de samenleving en 
jezelf kunnen ontplooien via een betaalde baan - 
dit is in onze ogen voor méér mensen mogelijk. 
De propositie van WR is de onbenutte talenten 
van mensen die weer aan het werk willen, op te 
sporen, zichtbaar te maken en samen met 
partners en werkgevers een context creëren 
waarin zij weer duurzaam aan het werk kunnen en 
blijven.  
 
 
1.3 Doelgroep 
 
Iedereen kan in principe deelnemen ongeacht 
culturele achtergrond, afkomst, geslacht en 
leeftijd. Het gaat om de Rotterdammers die leven 
rond de armoedegrens (al dan niet met schulden) 
en die niet (meer) worden begeleid naar werk 
door de gemeente of andere instanties. We zijn er 
ook alert op dat niet iedereen in staat is om te 
werken. Vooraf is er een selectie. We 
differentiëren de doelgroep, die volgens de 
gemeente dus niet meer in staat is om te werken, 
in drie categorieën: ‘kansrijk voor werk’ (de 
afstand tot de arbeidsmarkt is overbrugbaar), 
kansrijk voor werk op termijn (zij die een langer 
voortraject nodig hebben) en geen kans op werk. 
In onze aanpak richten we ons als eerste op de 
groep die kansrijk voor werk is. 
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1.4 Context 
 
Passend en betaald werk biedt zingeving en 
economische zelfstandigheid en is daarom een 
goede manier om uit de armoede te komen. Een 
kans op passend werk17 is ook een manier om je 
leven weer op orde te krijgen, zelfrespect te 
herwinnen, plannen te maken en 
intergenerationele baanloosheid te doorbreken.  
Echter, dit is voor veel mensen op eigen kracht 
een moeilijke opgave. De huidige arbeidsmarkt 
sluit mensen uit. Het cv, relevante werkervaring 
en diploma’s, zijn harde eisen waaraan de 
doelgroep niet kan voldoen. En dat in een stad 
met hoge percentages laaggeletterdheid, 
taalachterstanden18 en licht verstandelijk 
beperkten. Bekend is dat instroom op de 
arbeidsmarkt hierdoor bemoeilijkt wordt, dan wel 
uitgesloten is. Dit is al voldoende reden om 
afscheid te moeten nemen van de traditionele re-
integratie praktijken. Bij de belangrijke 
vacaturesites (Indeed, de Nationale 
Vacaturebank, Monsterboard e.d.) zien we het 
aantal vacatures voor laaggeschoold werk zwaar 
ondervertegenwoordigd. De minimale functie-eis 
is veelal een mbo-diploma in combinatie met 
relevante werkervaring. Dergelijke drempels 
maken het nagenoeg onmogelijk om op eigen 
kracht aan het werk te komen. Er is dus een 
andere benadering nodig om deze groep wel kans 
op werk te bieden. 
 
Dit is het moment om andere wegen te 
bewandelen. Er is krapte op de arbeidsmarkt, een 
recordaantal vacatures blijft onvervuld. Tot voor 
kort gingen we uit van ongewijzigde economische 
omstandigheden en een tekort aan 
arbeidskrachten en talent.  
De problemen op de arbeidsmarkt zijn aanleiding 
om de Wet Werk en Zekerheid - die pas sinds 
2015 van kracht is- in 2020 alweer aan een 
grondige herziening te onderwerpen. Gelukkig is 
een toenemend aantal werkgevers gemotiveerd 

 

17 Passend werk is een betaalde baan die aansluit bij de 
interesses, kennis en vaardigheden van de werkzoekende en 
hem of haar (op termijn) in staat stelt tot economische 
zelfstandigheid. Concreet een baan waarvoor de 
werkzoekende gemotiveerd is; die uitzicht biedt op een vast 
dienstverband (duurzaam); die aansluit bij de kennis en 
vaardigheden van de werkzoekende; die rekening houdt met 
de persoonlijke leefomstandigheden; met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als voor andere werknemers in dezelfde 
functie. 

om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
nemen. Men ziet hiervan ook de economische 
voordelen, want een maatschappelijk profiel leidt 
tot een ander soort rendement. Dan gaat het om 
de meer zachte kenmerken van het 
ondernemerschap. Meer betrokkenheid van 
werknemers bij de doelen van de organisatie, 
kostenbesparing door een laag ziekteverzuim en 
personeelsverloop, meer continuïteit en stabiliteit 
van de organisatie en een positief imago naar 
buiten. Ook zien we dat onderwijsinstellingen en 
bedrijven nadenken over een meer op talenten 
gebaseerd onderwijsprogramma en 
arbeidsmarktstrategie. Het tempo waarmee 
veranderingen in de maatschappij plaatsvinden 
ligt zo hoog dat traditionele oplossingen niet meer 
werken. Er is dus gerechtvaardigde hoop op een 
veranderende toegang tot de arbeidsmarkt. Die 
alleen kan slagen als werkgevers én organisaties 
die voorinvesteringen samen ontwikkelen. Het 
anders organiseren wordt nog urgenter als de 
wereldwijde coronacrisis langdurig aanhoudt. Er 
wordt nu al gesproken over de grootste na-
oorlogse crisis. We kunnen verwachten dat de 
werkloosheid toeneemt omdat bedrijven het niet 
redden en de economie in een recessie komt. 
Dan gaat het niet alleen over het anders 

organiseren van werk, maar ook over de 
schaalgrootte omdat een grotere groep 
Rotterdammers inactief wordt. 

Dit kan betekenen werken in een dienstverband; als ZZP’er of 
een voorbereidend traject dat op termijn leidt tot een duurzame 
baan (bijvoorbeeld na stage of leer/werktraject). 
18 Op laaggeletterdheid en taalachterstanden scoort 
Rotterdam het hoogste van Nederland. Landelijk 12 % van de 
beroepsbevolking, in Rotterdam 21% en in Rotterdam Zuid 
zelfs 30-35% (Stichting Lezen en Schrijven). 
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De gemeente Rotterdam heeft in de roadmap 
Next Economy beschreven dat laaggeschoold 
werk zoals dat na de Tweede Wereldoorlog is 
georganiseerd, gaat verdwijnen. We moeten er 
dus rekening mee houden dat dit werk in de 
toekomst anders zal worden georganiseerd . 
Sociale ondernemingen19 worden in deze 
roadmap al genoemd als oplossing om mensen 
toch maatschappelijk actief te houden met 
vrijwilligerswerk en als arbeidskracht in de 
kleinschalige maakindustrie. Dit is dus ook een 
scenario waar het bovenstaande momentum om 
vraagt.  
 
 
1.5 Uitgangspunten model Warm 
Rotterdam Werkt 
 
Een meerjarige aanpak waarbij gaandeweg met 
ervaringsdeskundigen en bedrijven/organisaties 
de randvoorwaarden en de feitelijke aanpak 
‘Warm Rotterdam Werkt’ wordt ontwikkeld, in de 
praktijk toegepast en geëvalueerd. Per werkgever 
is er ruimte om instroom van personeel op eigen 
wijze vorm te geven, dus om mee te ontwikkelen. 
Warm Rotterdam organiseert bijeenkomsten voor 
werkgevers waarin ervaringen kunnen worden 
gedeeld en van elkaar kan worden geleerd. 

 

19 Europese definitie 'sociale onderneming': onderneemt 
primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first); 
realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst 
of product levert; heeft een verdienmodel; ziet winst als 
middel, niet als doel; is transparant en fair naar iedereen; is 
sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd; 
baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van 
alle betrokkenen. 

Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van het model ‘Warm 
Rotterdam Werkt’. Het gesprek met hen gaat 
vooral over de vraag hoe het leiden naar werk, 
passend zou kunnen. Zij bepleiten vooral een 
menswaardige benadering van mensen zonder 
werk, die voor hen bestaat uit de focus op de 
aanwezige talenten, de (on)mogelijkheden en een 
goede inschatting van de aanwezige 
arbeidsvaardigheden. Om zo een realistische 
inschatting te maken over het kunnen voldoen 
aan de eisen die werken stelt.  

 
Voor dit model organiseert en faciliteert Warm 
Rotterdam een procesmatige aanpak met een 
netwerk van organisaties (sociale ondernemingen, 
inclusieve werkgevers (zie bijlage 1), deskundigen 
en intermediairs). Inclusieve werkgevers bieden 
werkplekken aan, denken mee en dragen 
financieel bij aan de ontwikkeling ervan.   
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2. Voorwaarden voor model  
Warm Rotterdam Werkt  
 

A Een netwerk van werkgevers en 
sociale ondernemingen 

Om het model te ontwikkelen en uit te voeren is 
een netwerk van samenwerkende partijen een 
voorwaarde. Hieruit vloeien activiteiten voort zoals 
het organiseren van bijeenkomsten waar 
ervaringen worden gedeeld, samengewerkt, van 
elkaar wordt geleerd en uitgeprobeerd. In deze 
ontwikkelfase starten we met een kleine groep 
bedrijven. Dat houdt de vaart en de 
ontwikkelkracht erin.  
Voor de werkgevers (de vraagkant) putten we uit 
de netwerken van: 
 
• Warm Rotterdam 

 
Warm Rotterdam heeft een breed netwerk van 
sociale ondernemingen en bedrijven in de stad en 
wil deze netwerken de komend jaren uitbreiden. 
Doel is om het uiteindelijk voor sociale 
ondernemingen makkelijker te maken om samen 
te werken met het bedrijfsleven op verschillende 
onderwerpen, waaronder SROI. Warm Rotterdam 
is hierin dienstverlenend, faciliterend en behartigt 
de belangen van sociale ondernemingen.  
 
Voor de aanbodkant (voorinvestering) werken we 
samen met Roffabriek. 
 

• Roffabriek 
 
Is een platform voor sociale ondernemingen die 
praktisch wijs zijn. Praktisch wijs staat voor 
werken in de praktijk, samen met Rotterdammers 
ontwikkelen en leren. De ondernemingen zijn 
praktijk gestuurd. De kennis en kunde van 
Rotterdammers die bij Roffabriek actief zijn, is de 
basis voor de activiteiten. Met het platform 
genereren de aangesloten ondernemingen meer 
activiteiten, producten en diensten voor 
Rotterdammers die kwetsbaar zijn. Roffabriek is 
lokaal verankerd en werkt samen met publieke en 
private bedrijven in de stad. Aangesloten zijn: 
Buitenplaats Brienenoord, Rotterdamse Munt, 
Voedseltuin, Buurtlab & Ravottuh, Wijkkeuken op 

Zuid, Botanische Tuin, Talentfabriek010 en 
Pluspunt. 
 
Voor de vraagkant werkt Warm Rotterdam samen 
met verschillende netwerken: 
 
• Netwerk Passend Werk 

In 2018/2019 heeft Warm Rotterdam aan een 
netwerk met bedrijven gebouwd. Circa 40 
bedrijven zijn positief over het model Warm 
Rotterdam Werkt. Vooralsnog hebben de 
volgende bedrijven toegezegd op de één of 
andere manier te willen bijdragen aan de 
ontwikkeling en uitvoering van het model. Dit zijn: 
PostNL, Jumbo, Havensteder, Dura Vermeer, 
Corporatie in Beweging, Fixplan, Thuiszorg 
Rotterdam en Mundo. 
 

• Netwerk Moedige dialoog 

Met het project ‘Moedige Mensen!’ jaagt Sociaal 
Werk Nederland samen met Rabobank 
Nederland, lokaal/regionale netwerken aan, 
gericht op het vergroten van financiële 
zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van 
mensen met schulden. Het Rotterdamse netwerk 
bestaat uit bedrijven en publieke organisaties. Het 
eerste doel waar dit netwerk zich op richt is om de 
bewustwording over schulden (van o.a. hun  
werknemers) bij werkgevers te vergroten. Ten 
tweede werkzame (preventieve) aanpakken voor 
de aanpak van schulden en armoedeproblematiek 
te implementeren en verder te ontwikkelen. 
 
 
B Een doelmatig instrumentarium 
(praktische wijsheid) 

Het model ‘Warm Rotterdam Werkt’ is nieuw en 
bestaat uit het onderstaande instrumentarium. Dit 
wordt gaandeweg ontwikkeld. Onderscheidend is 
daarbij dat we met ervaringsdeskundigen en 
bedrijven werken.  
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Het assessment onderzoek / 
talentenprofiel 
Uit ons onderzoek blijkt dat er op de markt geen 
assessment beschikbaar is voor 
laaggekwalificeerd werk dat door bedrijven wordt 
gebruikt bij de invulling van functies. De gangbare 
assessments gaan uit van een bepaald werk- en 
denkniveau verkregen door schoolopleiding 
(minimaal mbo-startkwalificatie), werkervaring en 
aanvullende opleidingen en trainingen. Wij 
ontwikkelen een assessment dat uitgaat van 
vaardigheden, drijfveren, praktijk- en 
levenservaring. Waarmee we de talenten en de 
persoonlijkheid van de werkzoekende (relevant 
voor de functie) goed in beeld brengen. Ten 
behoeve van de ontwikkeling van het 
talentassessment, bundelen we de kennis van 
ervaringsdeskundigen en reeds gevalideerde 
praktische werkwijzen van Stichting Lezen & 
Schrijven en sociale ondernemingen (zoals 
Talentfabriek010, Tafelvanzeven, Wijkkeuken op 
Zuid).  
 
Het trainingsprogramma 
Een trainingsprogramma waarmee 
werkzoekenden worden voorbereid op een leven 
met werk. Het accent ligt op wat deelnemers zelf 
denken nodig te hebben om weer aan het werk te 
kunnen. Het programma is opgebouwd uit 
meerdere modules: het talentassessment (in 
beeld brengen talenten, sociale vaardigheden en 
herkennen van drijfveren), leefstijl, fysieke en 
mentale weerbaarheid en mogelijke 
belemmeringen om te kunnen werken. Het 
eindresultaat is een persoonlijke presentatie van 
de werkzoekenden voor werkgevers. Het 
programma wordt op basis van praktijkervaringen 
continu verbeterd.  
 
Training tot Talentcoach 
Het ontwikkelen van een training tot Talentcoach. 
Een Talentcoach wordt gekoppeld aan een 
werkzoekende. Hij/zij moet in staat zijn de 
eventuele belemmeringen om weer aan het werk 
te gaan, op te sporen, te bespreken en met de 
kandidaat op te lossen. Belemmeringen om aan 
het werk te gaan zijn bijvoorbeeld het hebben van 
schulden, problemen met de uitkeringsinstantie, 
gezinsomstandigheden en dergelijke. Dit is 
belangrijk om maatwerk bij de begeleiding te 
kunnen bieden. 

De professionaliteit van een Talentcoach wordt 
bepaald door levenservaring, persoonlijkheid en 
aangeleerde skills om werkzoekenden naar werk 
te begeleiden. Wij verwachten dat Talentcoaches 
onder andere worden gevonden via Roffabriek, 
armoedeplatforms en Coalitie Erbij. Wij streven 
ernaar dat ook ervaringsdeskundigen en 
vrijwilligers zich kunnen laten opleiden tot 
Talentcoach.  
 
 
C Social Return on Investment 
 
Bedrijven met een inkooprelatie met de overheid 
boven de € 15.000, hebben een SROI 
verplichting. SROI staat voor ‘Social Return on 
Investment’ en is primair bedoeld om personen 
met een bijstandsuitkering kansen te geven zich 
te ontwikkelen en/of naar werk uit te stromen. Op 
deze manier stimuleert de overheid het 
bedrijfsleven om bij te dragen aan het vergroten 
van de arbeidsparticipatie van deze groep. Sinds 
2020 voert de gemeente nieuw beleid uit voor 
SROI met vier pijlers voor bedrijven om aan de 
SR verplichtingen te voldoen (bron: 
https://www.wsprijnmond.nl/social-return/): 

1. Werk: investeren in arbeidsparticipatie op de 
werkvloer of het uitbesteden van 
arbeidsparticipatie aan het Werkgevers 
Service Punt Rotterdam (WSPR fungeert dan 
als uitzendbureau voor bijstandsgerechtigden). 

2. Scholing: Naast arbeidsparticipatie heeft 
Social Return tot doel de arbeidsontwikkeling 
van medewerkers te bevorderen. 
Arbeidsontwikkeling staat voor om-, her- en 
bijscholing van medewerkers met als doel de 
arbeidsparticipatie te bevorderen. 
Arbeidsontwikkeling vindt altijd plaats in 
combinatie met werk.  

3. Maatschappelijke activiteiten: als bedrijven de 
SROI-verplichting niet (volledig) kunnen 
invullen met twee van de hierboven genoemde 
opties, dan kan dat met één of meerdere 
maatschappelijke activiteiten. Dit zijn 
activiteiten (in natura) die arbeidsparticipatie 
en/of vakmanschap bevorderen. 

4. Inkoop: voor bedrijven die niet in één van de 
bovenstaande pijlers kunnen voorzien, is er 
een mogelijkheid om compensatieorders te 
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plaatsen bij een maatschappelijke organisatie 
of sociale ondernemer die arbeidsparticipatie 
of opleidingen verzorgen en de kans op werk 
vergroten. 
 

Tot voor kort was de realiteit in Rotterdam dat 
veel bedrijven kozen voor een afkoopregeling (de 
middelen worden in een gemeentelijk pot gestort). 
Dat heeft meerdere redenen, één daarvan is dat 
bedrijven zelf niet in staat zijn laaggeschoolde 
mensen in dienst te nemen. Compensatieorders 
bieden bedrijven een kans te investeren bij 
sociale ondernemingen. Maar de mogelijkheden 
van het plaatsen van compensatieorders zijn nog 
vaak onbekend bij bedrijven of worden als 
ingewikkeld ervaren. Met het model Warm 
Rotterdam Werkt wordt een brug geslagen tussen 
sociale ondernemingen en bedrijven. 
 

• Sociale ondernemingen 
Het model/instrument Warm Rotterdam Werkt 
draagt bij aan het slagen van het nieuwe beleid 
van de gemeente. Eén van de voorwaarden is 
namelijk dat bedrijven en sociale ondernemingen 
elkaar (gaan) vinden in de stad. De 
compensatieorders zijn hier het instrument voor. 
Binnen het model Warm Rotterdam Werkt worden 
sociale ondernemers begeleidt bij het kunnen 
‘aannemen’ van de zogenoemde 
compensatieorders. Anderzijds richt Warm 
Rotterdam zich met het model op bedrijven met 
een SROI-verplichting en wil hen begeleiden en 
goed informeren over de mogelijkheden van het 
plaatsen van compensatieorders bij sociale 
ondernemers. 

Sociale ondernemingen bij Roffabriek richten zich 
op de mensen in de stad waarvoor de overheid 
geen aanbod (en dus geen budget of andersom) 
heeft. Zij hebben vaak geen (in Nederland) 
erkende (beroeps)opleiding en worden daarom 
niet als kansrijk gezien voor arbeidsbemiddeling. 
Dit is een groep met bijstand, een risico op 
armoede en isolement. De maatschappelijke 
participatie is laag en zelf een ontwikkeltraject 
zoals een opleiding organiseren, is voor de 
meesten niet mogelijk. Roffabriek ziet deze groep 
wel als potentieel kansrijk voor de arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld vrouwen die jarenlang voor het gezin 
gezorgd hebben, maatschappelijk participeerden 

toen de kinderen op de basisschool zaten en 
praktische vaardigheden hebben die niet worden 
(h)erkend als mogelijk professionele 
vaardigheden.  

Sociale ondernemingen zijn in staat om deze 
doelen te bereiken, zij zijn geworteld in de wijk, 
bekend en hebben een breed netwerk (K+V, 
2019; Verkenning SIB prestatie010). Bij deze 
sociale ondernemers krijgen mensen de kans om 
zich in hun eigen tempo en op eigen wijze te 
ontwikkelen. Veel bij Roffabriek aangesloten 
sociale ondernemers bieden naast een 
activeringsaanbod ook een opleidingsaanbod en 
leiden hun deelnemers naar werk of een 
opleiding. Dit is aantoonbaar kostenbesparend 
voor de overheid. Deze sociale ondernemingen 
zijn complementair aan het reguliere aanbod van 
welzijn, zorg, re-integratie en opleidingen. Door 
institutionele partijen en de overheid, wordt zelfs 
gerekend op inzet voor deze doelgroep. Dat is 
mooi. Het stelsel is in Rotterdam echter zo 
ingericht dat de financiering en het 
ondernemersrisico overwegend bij de sociale 
ondernemers ligt. Sociale ondernemingen pleiten 
al geruime tijd voor meerjarige financiering van de 
voortrajecten, gericht op uitstroom naar werk of 
een opleiding. 
 

• Het bedrijfsleven 
Uit ons vooronderzoek komt naar voren dat 
bedrijven de mogelijkheden van 
compensatieorder en samenwerking met sociale 
ondernemingen onvoldoende kennen en daarom 
niet toepassen. Dit wordt bevestigd door bedrijven 
zelf, Voorgoed Agency, ervaringen van Roffabriek 
en door het netwerk Warm Rotterdam. Daarom 
willen wij erop inzetten de bekendheid van SR bij 
bedrijven te vergroten. Het WSPR informeert 
bedrijven via hun website over hun verplichtingen 
m.b.t. SROI en de mogelijkheden om aan die 
verplichtingen te voldoen.  

Warm Rotterdam wil daarnaast bedrijven vooral 
wijzen op de kansen die er liggen in 
samenwerking met sociale ondernemingen.  
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3. Resultaten 2021-2022 
• Voorlichting: een landingspagina voor 

bedrijven met informatie over: de 
mogelijkheden van SROI, de mogelijkheden en 
het dienstenaanbod bij sociale 
ondernemingen, een overzicht van sociale 
ondernemingen die voldoen aan de criteria van 
de overheid om sociale impact te mogen 
compenseren, en begeleiding bij het proces en 
rapportages over de resultaten. 
Per jaar: netwerk werkgevers uitgebouwd >10 
en netwerk samenwerkingspartners 
uitgebouwd >15. 

• Trainingen: incompany trainingen voor 
inkoopfunctionarissen en MVO-functionarissen 
over de gezamenlijke impact in samenwerking 
met sociale ondernemingen: wat zijn de 
mogelijkheden en hoe kan een duurzame  
samenwerking worden gerealiseerd. 
Per jaar: 2 trainingen georganiseerd, elk met 
ca. 12 deelnemers. 
 

 

• Banenmarkten: door Warm Rotterdam worden 
banenmarkten georganiseerd voor 
Rotterdammers met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Om het aantal vervulde 
vacatures zo groot mogelijk te laten zijn, zorgt 
Warm Rotterdam ervoor dat de mensen die op 
de banenmarkt afkomen basis 
arbeidsvaardigheden hebben, hierin begeleid 
worden (talentcoaches) en zo nodig sollicitatie- 
en presentatietrainingen kunnen volgen. 
Sociale ondernemingen zijn hiervan de 
aanbieders. 
Per jaar: instroom gerealiseerd van 2 groepen 
bij werkgevers. 
SROI: 100 deelnemers (tenminste) hebben bij 
sociale ondernemingen een (erkende) 
opleiding/cursus gevolgd ter voorbereiding op 
instroom op de arbeidsmarkt en/of zijn 
doorgestroomd naar een betaalde baan of een 
werkervaringsplek. 

• Inkoopbegeleiding: WR biedt een 
dienstenpakket aan om bedrijven volledig te 
ontzorgen met daarin mogelijkheden voor 
matching van bedrijven aan sociale 
ondernemers; begeleiding bij het proces en 
rapportages over de resultaten.  



 

 
Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)   

Bijlage 1: HR beleid inclusieve werkgever 

Warm Rotterdam heeft de passie om mensen te 
veranderen en maatschappelijk te vernieuwen. 
We ontwikkelen niet vanuit de theorie maar vanuit 
de praktijk. We dagen mensen maar ook de 
organisaties uit om verandering te willen brengen 
om op die manier relevant en succesvol te blijven. 
Vanuit de organisatie bezien worden met dit 
project andere bronnen aangeboord waar dat 
eerder niet het geval was. Daarmee verandert het 
speelveld van HR en is dit project aanleiding het 
beleid en instrumentarium aan te passen. Werving 
en selectie is een vacature gedreven proces. Hier 
wordt dit gekanteld en is de aangeboden 
kandidaat het startpunt voor wat hij/zij kan en wil. 
Samen met de kandidaat wordt nagedacht over 
wat je moet kunnen in een bepaalde functie of rol. 
Bij aanvang van het dienstverband maar ook op 
termijn, want werk inhoudelijk verandert er steeds 
meer.   

Jobcarving is een instrument dat toegepast kan 
worden om de eisen van de functie af te stemmen 
op de draagkracht van de werknemer. Zeker in de 
beginfase van het dienstverband. De werknemer 
kan geleidelijk groeien in de functie. Zo kan de 
instroom van kandidaten beter geborgd worden.  

Potentieel inschatting en talentontwikkeling zijn 
nodig om goed in te spelen op de kennis en 
vaardigheden van de werkzoekende. In de 
voorbereidende training is hieraan al aandacht 
besteed. Deze input kan goed benut worden bij 
het persoonlijk ontwikkelplan van de werknemer. 
Talentstrategie wordt vanuit de werkgever bezien 
waarschijnlijk een van de belangrijkste gebieden 
die de komende jaren bij veel werkgevers 
ontwikkeld zullen worden. Hoe en op welke 
termijn veranderen functies en wat moet er 
gebeuren om ook na verloop van tijd nog een 
goede match te zijn en mee te kunnen? Meer 
begeleiding en persoonlijk contact in de vorm van 
een mentor. Iemand die meekijkt, meedenkt en 
helpt als daar behoefte aan is. Ook voor wat 
betreft privézaken die normaal gesproken niet 
door een werkgever worden opgepakt. Warm 
Rotterdam kan bij een gerichte HR aanpak met 
werkgevers meedenken en zelf anticiperen op wat 
vanuit de praktijk wenselijk zou zijn. 

WR staat voor een benaderingswijze die zich 
kenmerkt door begrip, geduld en compassie.  

Vanuit isolement en langdurige werkloosheid is 
het een lange weg naar ‘weer aan het werk’. Het 
gaat erom de werkzoekende hierin stapsgewijs 
mee te nemen, te stimuleren, wegwijs te maken 
en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit is een 
veel intensiever persoonlijk proces dan over het 
algemeen wordt aangenomen. Men moet 
gaandeweg leren omgaan met nieuwe eisen die 
mentaal en fysiek worden gesteld: functie-eisen 
eigen maken, een training volgen, op tijd komen, 
houding en gedrag in het werk aanleren, 
verantwoordelijkheid dragen, samenwerken met 
collega’s, vergaderen, houden aan afspraken, 
leren omgaan met werkstress. Werken biedt een 
nieuwe omgeving waarin een beroep wordt 
gedaan op kennis en vaardigheden die (opnieuw) 
aangeleerd moeten worden. De een zal daar 
beter mee om kunnen gaan dan de ander. 
Daarom moet het introductieprogramma en 
persoonlijk ontwikkelplan bij de werkgever 
maatwerk bieden om vroegtijdige uitval te 
voorkomen. 

 


