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1. Warm Rotterdam:
beweging voor inclusie en
tegen armoede

betaal- en-of ruilmiddelen heeft om in de primaire
levensbehoeften te kunnen voorzien.

1.1 Introductie

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.

Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan
geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen.
Helaas profiteert niet iedereen hiervan mee.
Steeds meer stadgenoten 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 Warm Rotterdam. 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.

In sommige wijken leeft een kwart tot een derde in
armoede. Eén op de vier Rotterdamse kinderen
groeit op in een arm gezin.

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
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 verslechtert de
levenssituatie als gevolg van stress en zorgen
over zichzelf en hun kinderen.

Dit plan is fase 2 Warm Rotterdam. In fase 1
stonden het vergroten van bewustwording van de
stad, het binden van ervaringsdeskundigen en
partners en de inrichting van het programma
centraal. In fase 2 staat het programmateam en
ligt de focus op concreet te behalen resultaten.

1.2 Aanleiding en noodzaak
Arme stad, groeiende schulden
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

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.

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

het 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).

2

CBS (2017). De lage-inkomensgrens is een sociale norm en
weerspiegelt een vaste koopkracht in de tijd en is afgeleid van
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werk hebben. Het niet ‘mee kunnen doen’,
uitgesloten zijn en voelen, zijn daar gevolgen van.

is wanneer Nederlands niet de eerste taal van de
werknemers is.

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 allen
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).

Procedures, regels en formats zijn een doel op
zich geworden. De roep om maatwerk klinkt luid
en duidelijk bij ervaringsdeskundigen.

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
3

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

gemeentelijke opgaven en bieden maatwerk voor kwetsbare
bewoners met dagactiviteiten, scholing en stage- en
werkervaringsplekken.
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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.
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.
Warm Rotterdam vindt het wiel niet opnieuw uit en
is kritisch op het eigen handelen. We zijn alert op
waar we wat kunnen toevoegen. Welke latente
vragen, noden, opgaven zijn er in de stad, die een
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
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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 van Warm Rotterdam
(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 (2019-2021) ligt de focus op
de uitvoering van deelprojecten en het behalen
van resultaten. Warm Rotterdam is inmiddels een
zelfstandige stichting, de Pauluskerk heeft als
voorzitter zitting in het bestuur.

1.5 Beoogde resultaten 2019 - 2022
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.
Na 4 jaar heeft de naam Warm Rotterdam
lokale en regionale bekendheid en hebben
talloze partners zich bij de beweging
aangesloten in woord en daad.

oplossingen te creëren. Door het delen en uitruilen van
bijvoorbeeld, kennis, expertise en netwerken creëren ze
samen nieuwe waarde. Dit is de essentie van waardecreatie.
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2. Rotterdammers die in armoede leven, zijn

3.

4.

5.

6.

7.

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 beleid en koers
Warm Rotterdam en als lobbyisten naar de
(Rotterdamse) politiek en het
gemeentebestuur.
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.
250 partner organisaties hebben zich
aangesloten bij en investeren in het
programma 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.
Nieuwe beelden van de stad 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 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.
Op de hoogte. We maken ons er hard voor
dat de informatievoorziening voor mensen die
in armoede leven verbetert. We spreken
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partners, de gemeente en informele
organisaties daaropaan. Het is belangrijk dat
informatie beschikbaar is en advies makkelijk
te verkrijgen; dat warmtebronnen bekend zijn
met dagactiviteiten, scholing en trainingen; en
dat sociale kaarten actueel zijn. Dit alles wordt
aangeboden op een manier die past bij de
bewoners en de (culturele) diversiteit in de
stad.
8. Warm Rotterdam realiseert met de stad
(binnen deelprojecten):
• een positie als vertegenwoordiger en
lobbyist voor netwerken van
ervaringsdeskundigen, sociaal ondernemers,
armoedeplatforms e.d.;
• een groeiend aantal ervaringsdeskundigen
die aan Warm Rotterdam bijdragen;
• een manifest (fase 1) en een Warm keurmerk
sociaal incasseren, een afname van de
schuldenlast van Rotterdammers omdat
partners met het keurmerk werken,
ervaringsdeskundigen als toetsers en
auditoren, trainingen voor professionals door
ervaringsdeskundigen;
• een pool met Rotterdammers
(ervaringsdeskundigen) die mensen, die in
armoede leven, bijstaan met
bezwaarschriften, administratie e.d.;
• een pool met Rotterdamse
ervaringsdeskundigen als trainers en
opleiders voor professionals en vrijwilligers;
• een nieuwe manier om te signaleren, via
netwerken, ondernemingen en platforms, in
de wijken waar veel mensen komen die in
armoede leven;
• de ontwikkeling van een assessment voor
lager opgeleiden, gericht op instroom op de
arbeidsmarkt. Een netwerk van bedrijven dat
met Warm Rotterdam werkt. Aantoonbare
uitstroom naar werk van Rotterdammers.
• De werkwijze, activiteiten en het ontwikkeld
instrumentarium van Warm Rotterdam zijn
opgemerkt door andere steden en vinden in
meer of mindere mate navolging.
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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.

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 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
bewustwordingscampagne van het
programma.

•

Ervaringsdeskundigen maken deel uit van de
redactie voor 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

•

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.

•

Op 16 oktober 2019 start de campagne Warm
Rotterdam met een ludieke actie. Het doel is
om beleidsmakers en politici gericht –hands
on- te helpen om het debat, over leven in
armoede en wat eraan te doen, op gang te
brengen.

•

17 oktober is het Wereldarmoededag. Warm
Rotterdam organiseert deze dag samen met
partners in de Pauluskerk.

Partners5
• Ervaringsdeskundigen
• New Normal
• De Nieuwe Lijn
• Online4pro

2.2 Jij doet ertoe
Urgentie
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
(zie ook de cijfers).
Ambitie
Een podium voor Rotterdammers, die leven in
armoede en schulden, om hun verhaal te vertellen
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.
Over onze gesprekken met politici, ambtenaren
en bestuurders doen wij verslag. Ook vragen we
ervaringsdeskundigen bij de gesprekken
aanwezig te zijn. Wij vinden transparantie over
ambtelijke en bestuurlijke keuzes belangrijk.
Zodat de stad begrijpt wat er gebeurt.

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.
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Aanpak
• In 2019/2020 worden minimaal 15
bijeenkomsten met kennisbronnen
georganiseerd. We vragen advies en raad over
de agenda en voorstellen van WR.
• We maken portretten, tekenen levensverhalen
op en maken plannen op basis van de
verhalen. We brengen deze kennis & kunde
over het voetlicht
• De ervaringsdeskundigen:
o toetsen de normen voor het keurmerk
Warm incasseren;
o worden getraind tot auditors sociaal
incasseren;
o ontwikkelen mede de aanpak Warm
Rotterdam Werkt;
o zitten in werkgroepen voor de deelprojecten
van het programma;
o nemen deel aan de redactieraad Je doet
ertoe;
o bereiden met teamleden van Warm
Rotterdam de bijeenkomsten voor;
o zijn actief in het werven en betrekken van
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 erkend
wordt.
Aanpak
• In beeld brengen welke warmtebronnen er zijn
én die onder de aandacht brengen bij
Rotterdammers en bij de gemeente.
• Realiseren van een fonds dat warmtebronnen
meerjarig financiële ondersteuning biedt.
• Pleiten voor de erkenning van de
voorinvestering van deze ondernemingen,
gericht op 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.
6

Rotterdamse Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik

7

Rotterdam Vandaag & Morgen (2018) 45.000 huishoudens in
de schulden

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
niet. 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.

De 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).2
• 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
Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik. Die 80% is inmiddels
landelijk beeld (zie Moedige Dialoog)

8

Gemeente Rotterdam (2019) Reset Rotterdam, Eindrapport
Schouders Eronder Rotterdam (opvraagbaar), Rotterdamse
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geconfronteerd met een stapeling van boetes
die de schulden explosief vergroot.
Ambitie 2019/2020
Algemeen 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, is 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.
We zijn met de gemeente in gesprek over de rol
die Warm Rotterdam bij de uitvoering van Reset
Rotterdam en Uit de knoop. In beide programma’s
wordt Warm Rotterdam genoemd. 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.
Aanpak
• Manifest Rotterdam Schuldvrij
In het manifest Rotterdam Schuldvrij worden
vijf concrete aanbevelingen gegeven om de
schuldenproblematiek aan te pakken. Dit
handvest is in 2018 door Warm Rotterdam en
partners vastgesteld.
•

In vervolg op het Manifest wordt het Keurmerk
Warm Sociaal Incasseren ontwikkeld met
partners. We werken de inhoud van het
keurmerk uit met ervaringsdeskundigen en
bedrijven uit de stad. In een pilot toetsen we
het keurmerk waarna we het begin 2020
lanceren. Gedurende 2019 wordt met
ervaringsdeskundigen en partners in de stad
een agenda opgesteld met acties gericht op
schuldenproblematiek voor 2020 en 2021.

Partners, medeontwikkelaars en uitvoerders
• Samen 010 (Budgetmaatjes)
• Faircasso
• Havensteder
• PH Quality BV (Keurmerk Sociaal Incasseren)
• Sociaal Werk Nederland
• Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
• Gemeente Rotterdam
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2.4 Werk dat past
De 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
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 erkend worden.
Ambitie 2022
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 diplomagestuurde 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 model Warm Rotterdam Werkt
met een assessment en talentenprofiel.
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• Netwerk van bedrijven die samen willen
•
•
•

•

•
•

ontwikkelen.
Netwerk met bedrijven dat werkt met het
model Warm Rotterdam Werkt.
Samenwerking met platforms zoals Roffabriek
en coöperaties die de voorinvestering
uitvoeren en waar dagactiviteiten zijn.
Inzetten van de lobby voor bottum-up
initiatieven c.q. sociale ondernemingen met
een voorinvestering naar reguliere opleidingen
of de arbeidsmarkt. De persoonlijke- en
maatschappelijke impact van deze
ondernemingen wordt in Nederland geleidelijk
aan meer erkend dankzij landelijke
organisaties zoals Kracht.NL, Social Enterprise
met de code sociale ondernemingen.
Rotterdam loopt hierin nog te veel achterop.
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 een fonds (banken, de gemeente,
fondsen) om sociaal ondernemingen in de
doorgroeifase meerjarig te ondersteunen.
Partner bij de pilot aanbesteding Relax
Nieuwkomers die opgepakt wordt door Wmo
Radar (welzijnsorganisatie Rotterdam) en
Roffabriek (platform sociaal ondernemers). Dit
kan een manier zijn om meer stabiliteit en
duurzaamheid bij sociale ondernemingen te
realiseren.

•

•

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.

Partners, medeontwikkelaars en uitvoerders
• Roffabriek, Excelsior4All
• Kracht.nl
• Voor Goed Agency
• MKB Rotterdam
• Rotterdamse bedrijven die vooroplopen met
inclusief ondernemen of stappen willen zetten
• Gemeente

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 programmaevaluatie 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;

Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)
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3. De organisatie Warm
Rotterdam

Jij doet ertoe
Rotterdammers die in armoede leven zijn de
adviseurs van dit programma. 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 adviescommissie zet de koers uit
van het programma, toetst, brengt kennis in en
evalueert. Voor de uitwerking van deelprojecten
en ter voorbereiding van de programmaraad.
Ervaringsdeskundigen hebben zitting in
werkgroepen van het programma.

Partners
Warm Rotterdam werkt samen met partners. Om
de samenwerking te formaliseren sluiten we een
overeenkomst met alle partners. Organisaties
kunnen 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.
Onze partners zijn onder andere, Havensteder,
Faircasso, Post NL, PH Quality. Met hen
ontwikkelen we en Warm Rotterdam faciliteert het
proces. Deze organisaties brengen kennis,
denkkracht en/of budget in. Ontwikkelde
instrumenten en werkwijzen worden altijd geborgd
bij partners. Deze organisaties nemen deel aan
bijeenkomsten binnen de deelprojecten.

Ambassadeurs
Warm Rotterdam heeft ambassadeurs 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 ambassadeurs vragen om op te
treden voor of namens het programma.

We ontmoeten ervaringsdeskundigen via
netwerken en structuren die meestal al lang(er)
actief zijn in de stad, zoals de armoedeplatforms,
sociaal ondernemers, Roffabriek, Rosa, Coalitie
Dichtbij, 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.

Adviescommissie: Jij doet ertoe
Ervaringsdeskundigen uit de adviescommissie
nemen deel aan werkgroepen voor de
deelprojecten zoals: de redactieraad; Uit de
Schulden, de ontwikkeling van het keurmerk;
Passend Werk, de ontwikkeling van het model
Warm Rotterdam Werkt. Op basis van
maatschappelijke urgentie en beschikbare
capaciteit starten nieuwe deelprojecten.
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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.
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Het team bestaat uit een programmaleider en
projectleiders voor de thema’s en communicatie.
Het huidige team bestaat uit:
D. de Graaf (Passend Werk)
J. Kolpa (communicatie)
M. van der Meij (Uit de Schulden)
Vacature (Je doet ertoe)
A. van Egeraat (programmaleider)
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:
D. Couvee (voorzitter)
L. van Hoof (secretaris)
R. van Es (penningmeester)
Eén zetel is voor een ervaringsdeskundige.
Aan de uitbreiding van het bestuur met minimaal 3
leden wordt gewerkt. Het bestuur heeft een
controlerende taak, is inhoudelijk op afstand, is
verantwoordelijkheid voor fondsenwerving en is
inzetbaar voor lobby en positionering van Warm
Rotterdam.
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij indien
nodig namens Warm Rotterdam op het niveau
van governance in de stad acteren.

Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)
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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 voor staan in dit programma
beschreven.
De meerjarige begroting (zie bijlage A) is
opgesteld voor 2019/2020. Hierin zijn de opbouw
van de programma-organisatie, de campagne en
de tweejarige uitwerking van de inhoudelijke
deelprojecten begroot. De grootste
begrotingsposten zijn dan ook denk- en
advieskracht binnen het programma om:
• ervaringsdeskundigen, partners en fondsen
duurzaam aan het programma te (blijven)
binden;
• heldere communicatie met de stad en een
permanente campagne zijn onmisbaar om de
bottum-up aanpak breed uit de meten en de
bewustwording in de stad over armoede te
vergroten;
• resultaten te behalen op de deelprojecten Je
doet er toe, Uit de Schulden, Passend Werk,
de campagne en communicatie.
Het resultaat is dat de bekendheid van en het
draagvlak voor Warm Rotterdam aanzienlijk
toeneemt in de stad en 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 Programmabegroting 2019-2020
KOSTEN

OMSCHRIJVING

2019

2020

Warme Stad campagne en
communicatie
Communicatie coördinatie

J. Kolpa

20.000

30.000

Lancering Warm Rotterdam & extern
advies
Website,socal media, online tools

New Normal, De Nieuwe Lijn
en onderzoek
Onderhoud en uitbreiding

20.000

Redactieraad

inhuur trainers

Strategisch communicatieadvies
permanente campagne

strategie social media,
website, bijeenkomsten

13.500

13.500
7.500

5.000

15.000

58.500

66.000

2.000

2.000

2.000
10.000

2.000
10.000

14.000

14.000

Hand in Hand - Netwerkvorming
Stadsbrede bijeenkomst: Warmte Top
Partner raadpleging
Jij doet er toe, ervaringsdeskundigen,
netwerkontwikkeling

locatie, sprekers,
dagvoorzitter ed.
netwerk verkenning
bijeenkomsten, workshops,
trainingen

Uit de Schulden
Projectleider 'Uit de Schulden'

M. van der Meij

25.000

30.000

Ontwikkelbudget

2019 ontwikkeling manifest
en keurmerk

10.000

10.000

35.000

35.000

Werk dat past
Projectleider 'Werk dat past'

D. de Graaf

25.000

30.000

ontwikkelbudget leerwerkakkoord
armoede
mobiliseren
werkgevers/netwerkontwikkeling

ontwikkeling model Warm
Rotterdam Werkt
materiaal, koffie/thee, locatie,
reiskosten

10.000

10.000

1.000

1.000

36.000

41.000

Organisatie
Bestuur
Programmacoordinator Warm
Rotterdam
Programma ondersteuning

A. van Egeraat

40.000

45.000

samen010

11.500

11.500

Fondsenwerving

2019 bd funding ea

8.000

8.000

Overhead - sluitpost

Telefoon, kantoor, porto

3.000

3.000

62.500

67.500

€206.000

€223.500

TOTALE KOSTEN
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DEKKINGSPLAN WARM ROTTERDAM 2019-2020
INKOMSTEN

OMSCHRIJVING

2019

2020

Fondsen
Gemeente Rotterdam

2019 toegekend

50.000

50.000

Kans Fonds

2019 toegekend

pm

pm

St. Laurensfonds

Aanvraag voor 2019

pm

pm

Adessium

Aanvraag voor 2019

pm

pm

Nog te werven

TOTALE INKOMSTEN

€50.000

€50.000

Saldo

€-156.000

€-173.500
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Bijlage B – Deelproject Uit de Schulden

Warm Rotterdam - deelproject Uit de Schulden
2019 - 2022

4 juli 2019
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1. Over Warm Rotterdam
Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan
geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen.
Helaas profiteert niet iedereen hiervan mee.
Steeds meer stadgenoten leven in sociale en
financiële armoede. Vijventwintig procent van de
Rotterdamse huishoudens is financieel onstabiel.
Een percentage dat onnodig en onacceptabel is.
Warm Rotterdam in het kort
Stichting opgericht vanuit de Pauluskerk
Looptijd 2018 – 2022
Focus op Rotterdam
Ambitie: beweging met nationale uitstraling
Dat
voor de Pauluskerk in 2016 de aanleiding
enwas
impact
om te starten met Warm Rotterdam. Eerst onder
de vlag van de Pauluskerk, nu als zelfstandige
stichting Warm Rotterdam. Met de stad zet Warm
Rotterdam zich in om de juiste dingen te doen om
het aantal mensen dat in armoede en schulden
leeft terug te dringen. 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.

Dit plan is fase 2 Warm Rotterdam. In fase 1
stonden het vergroten van bewustwording van de
stad, het binden van ervaringsdeskundigen en
partners en de inrichting van het programma
centraal. In fase 2 staat het programmateam en
focussen we op concreet te behalen resultaten.

We onderscheiden 4 programmalijnen:
1. Je doet ertoe.
Podium voor Rotterdammers die leven in
armoede en schulden om hun verhaal te
vertellen.
2. Warme stad, hand in hand.
Warm Rotterdam weet met haar
communicatie- en marketingstrategie een
inclusief Rotterdam permanent onder de
aandacht te brengen en de bewustwording
over dit onderwerp te vergroten bij inwoners
van Rotterdam.
3. Uit de schulden.
Voorkomen en beperken van schulden met als
eerste stap een keurmerk voor het warm
incasseren.
4. Passend werk.
Bedrijven in de stad zorgen voor passend en
volwaardig werk voor iedereen.

Zo maken we van Rotterdam een warme stad
voor iedereen.

Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)
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1.1. Aanpak Warm Rotterdam
Het startpunt van het programma Warm
Rotterdam en de deelprojecten zijn de kennis &
kunde en de ideeën van ervaringsdeskundigen.
We gaan niet doen wat anderen al doen, tenzij we
denken dat de stad het beter kan. We doen enkel
dat waarvan mensen met schulden zelf aangeven
het nodig te hebben. We gaan voor onorthodoxe
en pragmatische oplossingen. We benutten en
creëren olifantenpaadjes die snelle en duurzame
uitkomsten bieden. Dit doen we met de stad zelf:
individuen, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven
die hun nek willen uitsteken voor hun
stadsgenoten. Vanuit hun hart of hun
welbegrepen eigen belang.

Warm Rotterdam luistert naar de stad, geeft stem
aan de mensen die het beste weten wat het is om
schulden te hebben. Warm Rotterdam maakt het
verschil door creatieve ideeën en initiatieven
verder te brengen en samenwerking te
organiseren. Zo faciliteert Warm Rotterdam
mensen en organisaties die een extra impuls
nodig hebben om van eenling of een idee te
komen tot samenwerking en uitvoering. Warm
Rotterdam levert de extra kooltjes, is de
buitenboordmotor en geeft de extra energie die
nodig is om het vuur aan te krijgen.

Uitgangspunten aanpak
Warm Rotterdam werk in alle projecten met de
volgende pijlers die functioneren als richtlijn
waarlangs plannen worden ontwikkeld en
tussentijds en achteraf op wordt geëvalueerd:
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•

•

•
•
•

Ervaringsdeskundigen voorop: de
kennis&kunde en ideeën van
ervaringsdeskundigen staan voorop en
hun eindoordeel over behaalde resultaten
is leidend in onze evaluatie
Partners aan zet: we sluiten aan bij die
partners in de stad met een idee, we
faciliteren dat de stad bijdraagt en
eigenaar is en blijft van werkwijzen en
methoden
Onderscheidend zijn: we doen niks dat
anderen al doen of beter kunnen doen
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
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2. Project “Uit de Schulden
“Ik ben niet met de toekomst bezig, maar aan het
overleven.”
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 niet. Dit constante
besef brengt zware stress mee die onder andere
leidt tot de verkeerde – korte termijn –
beslissingen. Schulden belemmeren participatie in
het sociaal leven 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.

“Wat mij is overkomen, kan iedereen
overkomen.”
“Door al die 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 bewindsvoerder,
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.”

2.2 Cijfers Rotterdam
2.1 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 met en
visie op armoede en schulden. Een greep uit hun
verhalen die gaan 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.”

9

Rotterdamse Rekenkamer (2017) Hulp buiten bereik

10

Rotterdam Vandaag & Morgen (2018) 45.000
huishoudens in de schulden
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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 schulden9). 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)10.
In Rotterdam is de gemiddelde schuld hoger
(€45.000) dan de rest van Nederland
(€43.000)2.
Zo’n 80 procent van de Rotterdammers met
schulden is niet in beeld bij de hulpverlening3.
De Rotterdamse schuldhulpverlening blijkt
ontoegankelijk, versnipperd, traag, eenzijdig
financieel gericht en complex11.
Door een pervers incassosysteem worden
mensen met betalingsachterstanden
geconfronteerd met een stapeling van boetes
die de schulden explosief vergroot.

11

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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Armoede en schulden zijn niet gelijk verdeeld in
Nederland (kaartje12 ). 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.

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.

Rotterdam zet schulden op de kaart

12

Onderzoek van Platform31, Hogeschool Utrecht en
de G32 (2017) Factsheet Armoede en Schulden
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3. 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.

3.1 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.
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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
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.
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Rijksincassovisie
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 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.
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.

3.2 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).

3.3 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
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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. 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.
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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
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.

•

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?
•

•

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.

3.4 Meerwaarde Warm Keurmerk voor
ervaringsdeskundigen en bedrijven

Ervaringsdeskundigen
•
•

Geen of zo laag mogelijke incassokosten.
Respectvolle en klantvriendelijke behandeling.

13

62% van de werkgevers heeft werknemers met
financiële problemen. Dit kost een bedrijf per
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Hulp bij het oplossen van financiële
problemen.

•

•
•
•
•

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
fraude13.
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.
Betalingskans vergroot: 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.

werknemer per jaar €13.000 (ziekteverzuim,
productiviteit, fraude, loonbeslag). (Nibud, 2017)
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Aanpak/werkwijze Uit de
Schulden
3.5 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 &
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.

3.6 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
ROSA
RAB
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
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3.7 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.

3.7.1. 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?

3.7.2. Pilotfase
Een pilotfase is nodig om na te gaan of de nieuwe
normen en toetsingswijze daadwerkelijk oplevert
dat bedrijven en incassobedrijven op de goede
manier bevraagd worden naar hun gedrag in de
praktijk. We streven naar minstens twee
organisaties die meedraaien in de pilot, maar
idealiter toetsen we bij drie verschillende soorten
organisaties.
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3.7.3. Beheer
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 doorontwikkelen 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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4. Planning en organisatie
4.1 Projectorganisatie
Het kernteam bestaat uit:
Petra Hesseling - directeur PH Quality B.V.
Jaimie Jorba Bos - directeur Faircasso
Alexander Borst - beleidsmedewerker Samen010
Ben van Hoorn - manager Havensteder
Marije van der Meij - projectleider Uit de schulden Warm Rotterdam

4.2 Planning
Planning ontwikkeling keurmerk
Taken

2019
4–6

7–9

2020
9–12

1–4

4–8

2021
8–12

1–4

Organisatie: projectplan
Afstemming met de gemeente
(op onderdeel schulden/keurmerk)
1e bijeenkomst ervaringsdeskundigen
(hoe formuleren we de bestaande normen
SVI zo dat ze passen bij belang cliënten en
Warm Rotterdam). Meedenkgroep werven.
1e bijeenkomst bedrijven in de stad
(doel: commitment op waarden, bereidheid
tot formuleren en handhaving op normen (=
keurmerk). Meedenkgroep werven.
Schrijven concept kader: normen SVI
Warm maken
(hoe formuleren we de bestaande normen
SVI zo dat ze passen bij belang cliënten,
partners en Warm Rotterdam
Voorleggen klankbord
ervaringsdeskundigen en bedrijven
(en vervolgens herschrijven)
Werven en uitvoeren pilot
Na pilot definitief maken normenkader
Lancering eigen Warm Keurmerk
Start implementatie en
communicatietraject
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4–6

A. Bijlage - Schulden in Nederland

Landelijk gelden de volgende gemiddelde cijfers
over schulden:

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.

•

•

•
•

•
•

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)14.
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).

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.

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.
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

14

Nibud, onderzoeksrapport (2019) Financiële
problemen 2018
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Bijlage C – Deelproject Passend Werk

Deelproject Passend Werk Warm Rotterdam
2019 - 2022
“Van een diplomagestuurde naar een talentgestuurde arbeidsmarkt”

Rotterdam, 21 juni 2019
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Inleiding
Het deelproject Passend Werk van Warm
Rotterdam (hierna WR) beoogt mensen, die al
een tijd uit het arbeidsproces zijn en met de
reguliere maatregelen niet aan het werk komen,
weer kans op betaald werk te bieden. Als
intermediaire organisatie brengt WR relevante
werkgevers bij elkaar en werkt intensief samen
aan een nieuw model voor de toeleiding naar
passend werk.
Ervaringsdeskundigen hebben een hoofdrol bij de
realisatie van dit project. Met hen én partners
ontwikkelen we het model Warm Rotterdam
Werkt. Bij WR en dit deelproject zijn de
werkzoekenden het uitgangspunt voor alle acties.
De kennis & kunde en talenten van de persoon
staan centraal, niet het beleid, de regels en
procedures van (overheids)instanties of
gerelateerde organisaties. Het gaat er om wat de
werkzoekende kan, wil en voor zichzelf aan
mogelijkheden ziet om aan het werk te gaan. In
alle gevallen gaat het om een op maat gesneden
traject naar passend werk.
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Warm Rotterdam ontwikkelt samen met
deskundige partners een passend
toeleidingproces naar werk. De werkzoekenden
komen, door een intensief voorbereidingstraject,
goed getraind aan de start. Werkgevers zijn
betrokken omdat zij werknemers zoeken, de
talenten van deze groep onderkennen en sociaal
willen investeren. Deze werkgevers stellen nog
steeds functie-eisen aan toekomstige
werknemers, maar investeren erin om mensen die
langdurig uit het arbeidsproces zijn binnen te
krijgen en te houden.
Dit projectplan is het startdocument voor de
ontwikkeling van het model Warm Rotterdam
Werkt. In hoofdstuk 1 wordt de context van de
arbeidsmarkt geschetst in hoofdstuk 2 de ambitie
voor passend werk zoals geïnitieerd door Warm
Rotterdam. Hoofdstuk 3 schetst de werkwijze
Warm Rotterdam Werkt. In de hoofdstukken 4 en
5 staan de geplande acties, resultaten en
begroting.
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1. Aanleiding en noodzaak

•

1.1. Wat zeggen de
ervaringsdeskundigen over werk?

1.2. De regionale arbeidsmarkt

10 april 2019, de bijeenkomst van WR met
ervaringsdeskundigen. Kort samengevat zeggen
zij: Ga uit van iemands talenten, kijk naar mijn
kwaliteiten, ik wil graag betaald werk en doe iets
aan bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie.
‘Ik ben een mens, geen nummer!’
•
•

Ga uit van iemands talenten, zet er geen
stempel op, zoals het woord ‘afgekeurd’.
Luister naar mij en naar mijn verhaal.
‘Ik wil weer deelnemen aan de Maatschappij.’

•
•
•

•

•
•

Ik wil betekenisvol zijn, een rol vervullen in de
maatschappij, uit het isolement.
Kijk naar mijn kwaliteiten waarmee ik wil
werken aan mijn toekomst.
Ik wil als ervaringsdeskundige iets betekenen
voor mensen in vergelijkbare situaties en
problemen.
Met vrijwilligerswerk hoor je weer bij de
maatschappij, maar daar wil ik wel graag voor
betaald worden.
Ik wil niet afhankelijk zijn van anderen of van
instanties.
Als je weer een baan probeert te vinden, krijg
je te maken met leeftijdsdiscriminatie.

Verschillende ‘typen’ werk zijn nodig.

Een aantal cijfers uit het rapport Regio Rijnmond
in beeld (2018).
De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners
van 15 tot 75 jaar) telt in Rijnmond 1.023.000
personen. Hiervan bieden 696.000 zich actief aan
op de arbeidsmarkt; deze werkenden en
werklozen zijn de beroepsbevolking. Van de
beroepsbevolking hebben 652.000 mensen
betaald werk (de werkende beroepsbevolking). De
overige 44.000 mensen hebben geen betaald
werk, maar zochten daar wel recent naar en zijn
direct beschikbaar (de werkloze
beroepsbevolking). Het werkloosheidspercentage
voor Rijnmond bedraagt 6,3%. Het
werkloosheidspercentage voor mensen met een
niet-westerse migratieachtergrond (12,7%),
jongeren tot 25 jaar (11,0%) en laagopgeleiden
(10,7%) ligt hoger dan het regionale gemiddelde.
Scholieren en studenten die een bijbaan zoeken,
zorgen voor een extra hoog
werkloosheidspercentage bij jongeren. De
werkloosheid is het laagst onder hoogopgeleiden.
In Rijnmond bevinden zich, onder de bij UWV
geregistreerde werkzoekenden, 54.720 mensen
met een bijstandsuitkering. Zij beschikken (nog)
niet over een dienstverband. Onder hen zijn
24.240 mensen van 50 jaar of ouder. Bijna
driekwart – dat komt neer op 38.850 mensen - is
laagopgeleid.
In 2017 waren er in Rijnmond 27.900 vacatures
op laag beroepsniveau. Dit waren voornamelijk
vacatures voor technische beroepen en beroepen
in transport & logistiek, dienstverlenend en
commercie.
In 2017 waren er in Rijnmond ruim 17.500 nieuwe
vacatures, 16% meer dan in 2016. Het tweede
kwartaal van 2018 laat een verdere groei zien van
het aantal vacatures (14%). Landelijk wordt over
heel 2018 nog een toename van het aantal
vacatures verwacht, gevolgd door een stabilisatie
of lichte daling in 2019.

Wat is er nodig voor een ander, een Warm
Rotterdam?
•

Kijken naar kwaliteiten en talenten en daar
passend werk bij vinden;
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In 2018 en 2019 groeit het aantal banen minder
hard dan in 2017. Desalniettemin is er nog steeds
sprake van een groei (uitbreidingsvraag) en is er
een vervangingsvraag. Dus ook al groeit het
aantal banen de komende tijd minder hard, dan
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nog blijft het aantal vacatures voorlopig hoog en
blijft de spanning op de arbeidsmarkt relatief
hoog.

•

De aanhoudende economische groei zorgt in
toenemende mate voor personeelstekorten.
Steeds meer werkgevers ervaren
productiebelemmeringen vanwege het tekort aan
voldoende geschikt personeel. Medio 2018
beweegt de krapte zich naar het niveau van 2008,
vlak vóór de economische recessie. Toch staan er
ook nu nog veel mensen langs de kant.
Veranderingen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor
dat lang niet alle werkzoekenden een-op-een
passen bij de openstaande vacatures.

1.3. Doelen van het Coalitieakkoord
‘Nieuwe energie voor Rotterdam’

Veel bijstandsgerechtigden ervaren beperkte
aansluiting op de arbeidsmarkt. Naast het aanbod
van WW-ers – de groep werkzoekenden met een
relatief recent arbeidsverleden – zijn ook
werkzoekenden met een bijstandsuitkering
beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
Uit het Klantonderzoek monitor Participatiewet
2017 van de Inspectie SZW blijkt dat iets meer
dan een derde van de bijstandsgerechtigden niet
verwacht op eigen kracht werk te kunnen vinden.
De helft van de bijstandsgerechtigden wil graag
werken, ruim zes op de tien mensen vindt het
geen probleem een opleiding te moeten volgen of
werk te aanvaarden onder het eigen niveau.
Overige gegevens:
•
•

•

•
•
•

•

Ruim 15% van de huishoudens in Rotterdam
had in 2017 een laag inkomen.
Ruim 7% van de Rotterdammers moet langere
tijd rondkomen van een laag inkomen en leeft
dus langdurig in armoede.
Risicogroepen op armoede zijn vooral mensen
die leven van een uitkering, alleenstaanden tot
de AOW-leeftijd en eenoudergezinnen met
jonge kinderen.
Vluchtelingen en niet-westerse migranten
leven vaak onder de armoedegrens.
In 2017 daalde het aantal mensen dat
armoede leefde voor het eerst sinds jaren niet.
Het werkloosheidspercentage in Rotterdam ten
opzichte van de G4 is de laatste jaren het
meest afgenomen; met 8,1% is dit nog steeds
wel het hoogst ook al wordt het verschil kleiner
(daling 3,2 procentpunt).
In de periode 2017 is het bijstandsvolume
gedaald t.o.v. 2016 (- 3%), terwijl er landelijk
sprake was van een stijging.
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

In 2017 is het aantal Rotterdammers met een
WW-uitkering gedaald met 115%.

Meer Rotterdammers gaan blijvend uit de
bijstand; doel is een structurele daling van
8.000 bijstandsuitkeringen (van 38.000 naar
30.000 in 2022).
Het aantal laaggeletterden moet flink omlaag;
er wordt gezorgd voor een trendbreuk.
In onze stad heeft iedereen eerlijke kansen op
werk.
De economische groei in Rotterdam is
structureel hoger dan de landelijke
ontwikkeling.
De werkgelegenheid in Rotterdam stijgt
structureel boven landelijke gemiddelde.
Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten beter
op elkaar aan.
Er zijn minder Rotterdammers zonder
startkwalificatie, dat vergroot de kans op een
baan.
Leerwerk akkoord: MKB heeft de komende 4
jaar voor 600 werkzoekenden een baan via
een leerwerkakkoord.
De Rotterdamse haven biedt 1000 mbostudenten een garantie op werk als ze kiezen
voor een opleiding procestechniek, onderhoud
of logistiek.

1.4. Waarom passend en betaald
werk?
Onder passend werk verstaan we het vinden van
een betaalde baan die aansluit bij de interesses,
competenties en wensen van de werkzoekende
en die hem of haar (op termijn) economische
zelfstandigheid biedt. Concreet betekent dit:

• Een baan waarvoor de werkzoekende
gemotiveerd is;

• Een baan die uitzicht biedt op een vast
•
•

dienstverband (duurzaam);
Een baan die aansluit bij de kennis en
vaardigheden van de werkzoekende;
Een baan bij een werkgever die is aangesloten
bij een cao;
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• Een baan met arbeidsvoorwaarden die
aansluiten op de wensen en mogelijkheden
van de persoon.
Dit kan betekenen: werken in een dienstverband
of een contract als ZZP’er. Met passend werk
wordt ook (indien nodig) een voorbereidend traject
(bijvoorbeeld een stage of leer/werktraject)
bedoeld dat op termijn leidt tot een duurzame
baan.
Betaald werk biedt economische zelfstandigheid.
Het is daarom één van de beste manieren om uit
de armoede te komen. Een kans op passend werk
is ook een manier om je leven weer op orde te
krijgen, zelfrespect te herwinnen, plannen te
maken of toekomst te bieden aan de kinderen,
Echter, voor veel mensen geldt dat dit a priori een
onmogelijke opgave is. Veel mensen die in
armoede leven en daarbij ook nog schulden
hebben, zijn eigenlijk al bij voorbaat
maatschappelijk en economisch afgeschreven. Dit
blijkt uit het hierboven geschetste beeld van een
verstoorde match tussen vraag en aanbod op de
Rotterdamse arbeidsmarkt.
De overheid ziet de groep bijstandsgerechtigden,
de groep zelfstandigen zonder personeel met
weinig inkomsten en ouderen vanaf 45 jaar als de
belangrijkste risicogroepen voor armoede. De
maatschappelijke en economische schade is
gemiddeld voor een gezin met problematische
schulden meer dan een ton euro’s (bron: Panteia).
De bovenstaande groepen stromen onvoldoende
in op de reguliere arbeidsmarkt. Allerlei
onderzoeken wijzen dit uit. Dit is een oneerlijk
marktmechanisme dat bij voorbaat groepen
mensen, die zich in het verleden niet hebben
kunnen kwalificeren, uitsluit. De huidige
arbeidsmarkt functioneert op basis van
conservatieve criteria: het cv, relevante
werkervaring en diploma’s. De grote vacaturesites
in Nederland (Indeed, de Nationale Vacaturebank,
Monsterboard e.d.) gaan hiervan uit. Het is
opvallend dat het aantal vacatures voor
laaggeschoold werk zwaar
ondervertegenwoordigd is. De minimale functieeisen zijn het beschikken over minimaal een mbodiploma in combinatie met relevante werkervaring.
De doelgroep van WR is om allerlei redenen niet
in staat gebleken zich hiervoor te kwalificeren.
Laat staan dat men kan beschikken over een
netwerk waarmee de kans op werk toeneemt.
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‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ stigmatiseert
daarnaast ook nog eens en wordt een kenmerk
van degene die het betreft. WR denkt echter dat
het andersom is, de arbeidsmarkt selecteert en
sluit uit en er wordt onvoldoende gekeken naar
wat mensen aan talenten hebben en hoe de
arbeidsmarkt daar zijn voordeel mee kan doen.
De onbenutte en onbekende talenten kunnen juist
van grote economische waarde zijn voor de
bedrijven.

1.5. Kansen voor passend en betaald
werk
Het is nu het momentum. Een recordaantal
vacatures blijft onvervuld. Waarschijnlijk neemt dit
in de toekomst nog toe. Ook zijn steeds meer
werkgevers gemotiveerd om maatschappelijke bij
te dragen.
Winstgevende economische motieven zijn
traditioneel primaire drijfveren voor bedrijven om
te investeren in personeel. Het doel was altijd
groei van het marktaandeel en
winstmaximalisatie. Dit is aan het veranderen.
Meer organisaties willen maatschappelijk
investeren en dit leidt tot een ander soort
rendement. Zoals betrokkenheid van werknemers,
een laag ziekteverzuim en personeelsverloop,
continuïteit en stabiliteit van de organisatie en een
positief imago van de organisatie. We zien steeds
vaker een waardeverandering bij bedrijven. WR
gelooft erin dat met de juiste aanpak een winwinsituatie kan ontstaan, dat ook mensen die in
armoede leven de weg naar een betaalde baan
weer vinden. Onderwijsinstellingen en bedrijven
denken al na over een op talenten gebaseerd
onderwijsprogramma en arbeidsmarktstrategie.

1.6. Voordelen voor werkgevers
Werkgevers zijn in de eerste plaats vooral
gedreven om niet-werklozen te werven en in
dienst te nemen. Mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt worden gezien als problematisch.
Ze kosten tijd, vragen meer aandacht en er wordt
ogenschijnlijk meer risico genomen. Toch zijn er
voordelen voor werkgevers als zij zich richten op
mensen die na lange tijd weer willen instromen.
Met partners ontwikkelt WR het Model Warm
Rotterdam Werkt waardoor de instroom van die
groep wordt vergroot. De voordelen zijn:
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•

•

•

•

Werkgevers ervaren een positievere sfeer
wanneer mensen die lang aan de kant hebben
gestaan instromen. Vaak blijkt dat collegawerknemers hier heel goed op reageren. Het
maakt de cultuur op de werkvloer meer open;
Deze groep biedt een oplossing voor de
huidige en toekomstige krapte op de
arbeidsmarkt;
Werkgevers voldoen aan de Social Return On
Investment (SROI) verplichting. Ze investeren
in de samenleving. Door duurzaam
werkaanbod bieden ze hoop en zekerheid aan
mensen die tot dan toe aan de kant stonden;
Het model Warm Rotterdam Werkt biedt een
integrale aanpak die een appel doet op sociaal
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•

•
•

•

ondernemerschap, het vinden van innovatieve
oplossingen, niet opgelegd door wetgeving;
Het model Warm Rotterdam Werkt biedt een
eerlijke kans op werk, zij stelt kansarme
mensen in staat weer volwaardig mee te doen;
Vooroordelen in het reguliere werving &
selectieproces krijgen minder kans;
Het model Warm Rotterdam Werkt daagt de
werkgever uit tot innovatief en efficiënt HRM
beleid. Sollicitatieprocedures zijn vaak duur,
ingewikkeld en zijn lang niet altijd een garantie
voor de juiste match;
Als werkgever verbind je je meer met de stad,
waardoor niet alleen de werknemers maar ook
de omgeving kan floreren.
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2. Ambitie deelproject
Passend Werk Warm
Rotterdam
2.1. Probleemstelling passend en
betaald werk
Passend en betaald werk is voor ieder mens
belangrijk. Het stelt je in staat volwaardig mee te
doen in de maatschappij en daarover vervolgens
een positief gevoel te hebben. Daarnaast is werk
ook de meest directe weg voor mensen om uit de
schulden en armoede te komen. De beeldvorming
over de doelgroep is niet positief. Mensen staan al
lang aan de kant, diploma en werkervaring
ontbreken veelal, het wordt als een risico gezien
om te werven en een dienstverband aan te
bieden.
Begeleidingstrajecten naar werk zijn overwegend
confectie en geen maatwerk. Ze gaan
onvoldoende uit van wat de persoon zelf wil of
kan en besteden nauwelijks aandacht aan de
belemmeringen om sowieso aan het werk te
kunnen.
Langdurige werkloosheid gaat vaak gepaard met
armoede en het hebben van schulden. In
Rotterdam kampt circa 8% van de bevolking met
ernstige schulden en groeit 1 op de 4 kinderen op
in armoede. Armoede is een veelkoppig monster.
Het is niet alleen een kwestie van geldgebrek. Er
spelen vaak meerdere problemen tegelijk, zoals
een scheiding, depressie, werkloosheid en
eenzaamheid.
Kampen met schuldenproblematiek maakt het
leven zwaar en complex. De mentale
weerbaarheid van mensen zonder werk, al dan
niet met schulden, neemt na verloop van tijd sterk
af. Mensen hebben zorgen, kunnen zich niet meer
concentreren of goed nadenken. De ervaring leert
dat eerst allerlei persoonlijke en maatschappelijke
problemen opgelost moeten worden, voordat men
aan het werk gaat.
Onder werkenden is ook armoede. Vaak is dit,
vanwege het taboe dat rust op armoede en
schulden, bij werkgevers niet bekend en
beïnvloedt het de werkprestatie. Werkgevers
hebben gemiddeld nog weinig zicht op wat ervoor
nodig is om mensen zonder diploma of
werkervaring toch aan het werk te helpen.
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Veel mensen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt
willen zich wel graag nuttig maken. Dit is positief,
maar op zichzelf niet voldoende om ook te kunnen
slagen. Een werkzoekende moet er in mentaal
opzicht en qua gedrag ook toe in staat zijn.
Maatwerk in begeleiding is er onvoldoende. Alles
staat of valt met een goede matching van de
werkzoekende met de functie en werkgever. Dit is
een onderdeel van het proces van uit de bijstand
naar een betaalde baan gaan. WR constateert dat
voor de doelgroep uit de bijstand een gevalideerd
assessment onderzoek en een talentenprofiel niet
bestaan. WR wil dit met partners ontwikkelen. WR
ziet de instroom van deze werkzoekenden bij de
werkgever als een geleidelijk proces. Dit betekent
dat de opbouw in uren en taakbelasting
weloverwogen en gefaseerd moet plaatsvinden. In
2019 is de gemeente Rotterdam gestart met de
uitvoering van de leerwerkakkoorden voor
mensen die in de bijstand zitten. Ook wethouder
Moti is ervan overtuigd dat een omslag op de
arbeidsmarkt hard nodig is. De
leerwerkakkoorden zijn een initiatief van de
gemeente Rotterdam. Warm Rotterdam pakt de
handschoen bottum-up op en ontwikkelt de
onderstaande propositie mét
ervaringsdeskundigen en bedrijven in de stad.

2.2. Propositie Warm Rotterdam
Wat kan Warm Rotterdam bijdragen aan het
probleem van armoede en het hebben van
schulden?
De propositie van WR is de onbenutte talenten
van kansarmen op te sporen, zichtbaar te maken
en weer productief in te zetten bij werkgevers. WR
maakt hierbij gebruik van alle expertises en
contacten die zij via haar netwerk ter beschikking
heeft.
Warm Rotterdam komt met een model met
draagvlak bij ervaringsdeskundigen. Warm
Rotterdam brengt relevante partijen bij elkaar en
faciliteert de ontwikkeling van het model Warm
Rotterdam Werkt. In de regio Rijnmond is er in de
komende jaren sprake van grote
personeelsschaarste (o.a. de bouw, onderwijs,
zorg, Haven, MKB, ICT).
Partijen waarmee WR samen werkt hebben een
gelijk gedachtengoed, zoals het recent opgerichte
platform Roffabriek, een samenwerkingsverband
van sociale ondernemingen. Deze
praktijkvoorbeelden bewijzen dat, met een juiste
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aanpak, talenten van mensen zich ontwikkelen en
de stap naar een betaalde baan dichterbij komt.

reguliere baan lukt vaak niet omdat de
arbeidsmarkt uitsluit.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een
betaalde baan. Voor een bepaald groep is werken
in een dienstverband nu niet weggelegd, zoals
mensen met die in een (zwaar)
hulpverleningstraject zitten. Er is daarom sprake
van segmentatie van de doelgroep: kansrijk voor
werk binnen drie maanden, kansrijk binnen circa
1,5 jaar of niet geschikt voor werk. Voor deze
laatste groep is er Prestatie010 van de gemeente.

WR maakt gebruik van een herstel- en
trainingsprogramma dat uitgaat van een
intensieve persoonsgerichte benadering. Het gaat
erom de werkzoekende mee te nemen in een
proces waar men wordt uitgedaagd zich te
ontwikkelen. Duidelijkheid over voldoen aan
eisen, verwacht gedrag, houden aan afspraken,
zijn belangrijk. Evenals de sanctie die geldt als dit
niet het geval is. Het afbreken van een traject
naar werk behoort tot de mogelijkheden.

Voor de 1e twee groepen geldt in alle gevallen
een voorbereidende fase waarin werkzoekenden
worden getraind en begeleid. Per doelgroep
verschilt de intensiteit van het model.
Kenmerkend in de werkwijze is een
persoonsgerichte benadering, toepassing van een
assessment en talentenprofiel, een gericht
herstel- en trainingsprogramma, een-op-een
begeleiding door een life coach, maatwerk bij het
introductie-, inwerk- en leerprogramma, een
mentor die begeleiding biedt tijdens het werk,
inzet van ervaringsdeskundigen en actief gebruik
van website en sociale media.

2.3. Doelstelling passend en betaald
werk: inclusie is de norm
Werkloze Rotterdammers die voor korte of
langere tijd rond de armoedegrens leven met een
betaalde baan weer volwaardig mee laten doen in
de samenleving.
WR draagt bij aan oplossingen en introduceert het
model Warm Rotterdam Werkt. Zorgvuldigheid en
professionaliteit staan voorop. Door het verder
uitbouwen van het netwerk van partners,
werkgevers en overheid creëert WR de
randvoorwaarden die ertoe leiden dat toeleiding
naar werk voor een grotere groep, dan nu,
mogelijk wordt.
De inspiratie voor dit deelproject wordt gevonden
bij sociale ondernemingen. Wat hier aanspreekt is
geheel op eigen kracht ‘van niets iets maken’ en
‘het onmogelijke mogelijk maken’. Vaak tegen de
stroom in en zonder voldoende financiële
ondersteuning. Langdurig werklozen werken er
als vrijwilliger en, ook al zijn ze opgegeven door
de officiële instanties, bewijzen elke dag wel
degelijk te kunnen werken en van groot
maatschappelijk nut te zijn. Doorstroom naar een
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Werkzoekenden worden doelgericht ondersteund
en in contact gebracht met betrokken werkgevers.
Bij WR combineren we passend werk met
iemands interesses, kwaliteiten en competenties.
We proberen we bestaande kansen op de
reguliere arbeidsmarkt passend te maken binnen
de eigen mogelijkheden. Met een netwerk van
partners, intermediairs, bedrijven en
overheidsinstellingen wordt nauw samengewerkt
om dit mogelijk te maken.

2.4. Doelgroep werkzoekenden
De doelgroep bestaat uit langdurig werkloze
Rotterdammers die rond de armoedegrens leven
en niet deelnemen in een ander
begeleidingstraject naar werk.
WR onderscheidt drie categorieën:
•

•
•

kansrijk voor werk (de afstand tot de
arbeidsmarkt is binnen afzienbare tijd d.w.z.
drie maanden training overbrugbaar);
kansrijk voor werk op termijn (zij die drie tot
zes maanden een voortraject nodig hebben);
een groep die zich waarschijnlijk nooit zal
kunnen kwalificeren voor werk.

WR focust op alle drie de doelgroepen. De
aanpak verschilt. Dit project richt zich op de
eerste twee categorieën. De derde categorie
wordt bediend door middel van activering.
Het begrip ‘overbrugbaar naar werk’ wil zeggen
dat er sprake is van kunnen en willen. De
kandidaat werkzoekende is in staat om in aanleg
gedrag te laten zien dat nodig is om in een
dienstverband te werken. De kandidaat is
leerbaar. Er is motivatie, bereidheid en vermogen
om een bepaald aantal uren per week te werken.
De werkzoekende is bereid en in staat om zich de
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benodigde kwalificaties voor de functie eigen te
maken. De maatschappelijke omstandigheden
maken het mogelijk om aan
werknemersverplichtingen te kunnen voldoen.
De randvoorwaarden om te kunnen werken zijn
ingevuld: de werkzoekende beschikt over
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huisvesting en een inkomen, bijvoorbeeld in de
vorm van een uitkering. De leefsituatie is op orde,
de eventuele belemmeringen zijn goed in beeld
en binnen afzienbare termijn, eventueel met
professionele hulp, oplosbaar.
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3. Aanpak en werkwijze
passend en betaald werk
3.1. Bouwen van onderop: de rol van
de ervaringsdeskundigen
Een ervaringsdeskundige is iemand die door
ervaring deskundig is geworden op een bepaald
terrein, die iets weet doordat hij/zij het heeft
meegemaakt.
WR hecht groot belang aan de inzet van
ervaringsdeskundigen bij het uitwerken van een
aanpak die leidt tot betaald werk.
Ervaringsdeskundigen weten wat de slaagkans is
van werkwijzen om kansarmen weer aan het werk
te helpen. Ervaringsdeskundigen die eenmaal
weer aan het werk kunnen in de rol van lifecoach,
anderen begeleiden op de weg naar een betaalde
baan. Voor dit deelproject is een projectgroep van
drie tot vier ervaringsdeskundigen nodig.

medewerkers, des te meer er sprake kan zijn van
maatwerk.

●

WR is de aanjager en faciliterende partij die met
bedrijven het model ontwikkelt, het
ontwikkelproces faciliteert en inhoudelijk
deskundigheid inbrengt. WR maakt best practices
zichtbaar en verbindt partners. Ook staat WR in
contact met de overheid en draagt bij aan een
meer effectief beleid. Het is dus zaak de energie
en middelen gericht in te zetten.

●

●

Inrichten projectgroep Warm Rotterdam
werkt

Talent assessment
Met partners ontwikkelen we een toegepast
model op basis van praktijk- en levenservaring
van Rotterdammers. Met dit model worden de
talenten en persoonlijkheid van de
werkzoekende, relevant voor de functie, in
beeld gebracht. Bijvoorbeeld: een vlog van
anderhalve minuut waarin de werkzoekende
zich presenteert. De basis hiervoor is dan het
reeds uitgevoerde talentenassessment.

•

Training tot lifecoach
Het ontwikkelen van een training tot lifecoach.
Een lifecoach wordt gekoppeld aan een
werkzoekende. Hij/zij is in staat eventuele
belemmeringen om weer aan het werk te gaan
op te sporen, te bespreken en op te lossen.
Ervaringsdeskundigen en andere kandidaten
kunnen deze training volgen. Aan de basis van
de professionaliteit van een lifecoach staan
levenservaring, persoonlijkheid en
aangeleerde skills om werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Mensen uit de bijstand en langdurig zonder werk
weer naar werk begeleiden blijkt niet eenvoudig.
Wat daarvoor nodig is, stellen we vast met
ervaringsdeskundigen in de projectgroep.
Ervaringsdeskundigen adviseren over het model.

●

Netwerk opbouwen van betrokken
werkgevers als mede ontwikkelaar

Werkgevers gaan over de instroom in hun eigen
organisatie, wie er instromen en op welke manier
dit gebeurt. Goede introductie-, inwerk- en
ontwikkeltrajecten voor nieuwe medewerkers zijn
belangrijk voor de stabiliteit en effectiviteit van een
organisatie. Veel werkgevers zijn bereid om
sociaal te investeren, maar willen het risico op
falen zo veel mogelijk uitsluiten. Vooroordelen
mogen geen rol spelen, maar doen dat wel.
Werkgevers hebben er belang bij om invloed te
hebben op het gehele proces van toeleiding naar
werk. Zeker over het inwerkprogramma na in
diensttreding. Hoe meer er bekend is over de
capaciteiten en belemmeringen van nieuwe
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Instrumenten ontwikkelen

•

3.2. Toewerken naar het model Warm
Rotterdam Werkt
Om Warm Rotterdam Werkt te ontwikkelen,
ondernemen we de volgende stappen:

Netwerk opbouwen van samenwerkende
partners in het sociaal domein

• Voorbereiding op werken d.m.v. opleiding en
training
Het programma ‘voorbereiding op werk’
bestaat uit modules die aangepast kunnen
worden aan de wensen en behoeften van de
werkzoekenden. WR inventariseert wat
bedrijven hanteren en ontwikkelt samen met
partners.

•
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●

Overleg met werkgevers en relevante
organisaties

Het model is de basis voor een structurele en
professionele manier om mensen weer kans op
werk te bieden. Het model is niet in beton
gegoten, het is een richtlijn voor hoe te handelen.
Dit werken we verder uit. Het model bestaat uit de
volgende elementen:
•
•

•
•
•
•

Een selectie ‘kansrijk voor werk’, ‘kansrijk voor
werk op termijn’ en ‘(nu)geen kans op werk’;
Het opstellen van een persoonlijk
talentenprofiel als basis voor het gesprek met
de werkgever (kunnen, willen, talenten);
Kennismaking en matching met de werkgever;
Begeleiding bij de procedure van
indiensttreding;
Het inwerk- en leertraject bij de werkgever;
Begeleiding door een lifecoach na
indiensttreding.

3.3. Samenvattend Warm Rotterdam
Werkt
WR hanteert het principe ‘van een diploma
gestuurde arbeidsmarkt naar een talenten
gestuurde arbeidsmarkt’. Dit betekent een
‘werving en selectieprocedure light’ waarin de
talenten van de kandidaat centraal staan en niet
het diploma en/of de werkervaring. De
professionele match tussen werkzoekende en
werkgever (skills, in het bedrijf passen,
leervermogen) is het uitgangspunt. Voor deze
persoonsgerichte benadering is het model Warm
Rotterdam Werkt nodig.
Iedere werkzoekende kan zich bij WR of een van
de partnerorganisaties aanmelden als
belangstellende voor werk (NAW en
telefoonnummer). De partnerorganisaties hebben
een bestand van werkzoekenden. Bij de bedrijven
is een voorselectie naar drie categorieën: ‘kans op
werk’, ‘kans op werk op termijn’ en ‘geen kans op
werk’. Werkzoekenden in de categorie ‘kans op
werk op termijn’ krijgen een leer-werktraject
aangeboden via het platform Roffabriek.
Werkzoekenden in de categorie ‘geen kans op
werk’ volgen desgewenst een op maat gesneden
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activeringsprogramma ook bij Roffabriek of bij
andere aanbieders in de stad.
Werkzoekenden in de categorie ‘kans op werk’
doorlopen een voorbereidende fase met diverse
trainingen (o.a. sociale- en communicatieve
vaardigheden, presentatie, mentale weerbaarheid,
normen en waarden werken in een bedrijf)
bedoeld om weer geschikt te worden om aan het
werk te gaan. Er is sprake van maatwerk. Ook
vindt er een assessment plaats dat resulteert in
een persoonlijk talentenprofiel, dit is een overzicht
van kunnen, willen, gedrag en een
persoonlijkheidsprofiel. Het assessment en het
talentenprofiel vormen de basis voor het gesprek
met de werkgever.
Er is begeleiding van twee kanten: de werkgever
zorgt voor een mentor die de medewerker
begeleidt in het werk. Werkgevers kunnen
hiervoor binnen de eigen organisatie
belangstellenden werven en scholen. De mentor
is niet de direct leidinggevende. Samen met
partners zorgt WR ervoor dat er tijdens deze fase
een life coach betrokken is. Deze is er om
belemmeringen in de persoonlijke levenssfeer aan
te pakken. Ervaringsdeskundigen kunnen worden
geschoold om deze rol te vervullen.
Optioneel
WR faciliteert vier Meet & Greet bijeenkomsten
per jaar met als doel kennismaken en oriëntatie
met werkgevers. De werkgever besluit na een
Meet & Greet bijeenkomst tot uitnodiging van één
of meerdere werkzoekenden voor een
sollicitatiegesprek. De werkgever beslist over de
aanstelling en hanteert daarvoor de eigen
arbeidsvoorwaarden en cao.
Voor elke medewerker wordt een persoonlijk
inwerk- en opleidingsplan opgesteld, dit is een
verantwoordelijkheid van de werkgever.
Frequente monitoring van het functioneren is
belangrijk, de medewerker krijgt van zijn
leidinggevende minimaal tweewekelijks feedback
over zijn/haar functioneren. Van de gesprekken
wordt kort verslag gelegd.
Wanneer de aanpak niet blijkt te werken voor de
medewerker en het bedrijf, dan worden de
oorzaken benoemd. Dit is input voor aanscherping
van het model.
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4. Planning en organisatie

•

4.1. Fasering 2019 en 2020

Beeldvorming doelgroep wordt positiever en
bekendheid WR via sociale media
toegenomen.

Acties 2020
Acties 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkennen mogelijkheden voor passend werk;
interviews met kennisdragers.
Deskresearch passend werk voor kansarme
werkzoekenden.
Vergaderingen programmateam.
Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen over
plan Passend Werk georganiseerd.
Start inventariseren geschikte werkzoekenden.
Start opbouw netwerk samenwerkingspartners.
Start opbouw netwerk werkgevers.
Potentiele ambassadeurs voor WR
geïnventariseerd.
Elke zes weken een blog over WR passend
werk (beeldvorming).
Voorstel voor funding deelproject Passend
Werk gemaakt.

Resultaten:
•
•
•
•
•
•

•

Model Warm Rotterdam Werkt i.s.m.
ervaringsdeskundigen gereed.
Trainingsprogramma i.s.m.
ervaringsdeskundigen opgesteld.
Eerste lifecoaches geïnventariseerd.
Eerste bestand werkzoekenden gereed.
Netwerk werkgevers <5.
Netwerk samenwerkingspartners <8.
Subsidieaanvraag o.b.v. projectplan met
begroting gerealiseerd; inhoud is de personele
inzet, bijeenkomsten met
ervaringsdeskundigen, opleiden van
ervaringsdeskundigen, netwerk ontwikkelen
partners samenwerking, idem
afnemers/werkgevers, ontwikkelen/advies over
toegepast; talentenprofiel/assessment, pilot en
evaluatie budget, opleiden life coaches.
Website is voor Passend Werk geüpdatet
(deelnemende werkgevers, deelnemende
sociale ondernemingen, storytelling
kandidaten, over de organisatie,
missie/visie/werkwijze WR, contactgegevens).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model Warm Rotterdam Werkt verder
ontwikkelen.
Instrument persoonlijk talentenprofiel invoeren.
Vergaderen programmateam.
Inventariseren werkzoekenden.
Netwerk samenwerkingspartners verder
uitbouwen.
Netwerk werkgevers verder uitbouwen.
Trainingsprogramma’s verder ontwikkelen.
Ambassadeurs voor WR operationeel.
Extra funding gerealiseerd.
Website deel Passend Werk geüpdatet.
Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen
gerealiseerd.
Elke 6 weken een blog over WR Passend
Werk.

Resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X-aantal werkzoekenden hebben via WR een
baan gevonden.
Model Warm Rotterdam Werkt geüpdatet.
Bestand werkzoekenden gereed.
Instrument assessment en persoonlijk
talentenprofiel beschikbaar.
Netwerk samenwerkingspartners in aantal
toegenomen t.o.v. 2019.
Netwerk werkgevers t.o.v. 2019 in aantal
toegenomen.
Trainingsprogramma van start.
Eerste lifecoaches getraind.
(optioneel) Vier Meet & Greet bijeenkomsten
georganiseerd.
Ambassadeurs voor WR t.o.v. 2019 in aantal
toegenomen.
Extra funding gerealiseerd.
Website deel Passend Werk geüpdatet en
intensief bezocht t.o.v. 2019
Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen
gerealiseerd.
Beeldvorming doelgroep wordt positiever en
bekendheid WR via sociale media
toegenomen.
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Bijlage D – deelproject Campagne en Communicatie

Communicatie en marketing Warm Rotterdam
2019 - 2022

Juli 2019
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Wat is het programma
Warm Rotterdam?
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 de armoede te komen. Geen
van de instanties draagt eraan bij dat
armoede verergert;
• warmtebronnen15 zijn waar mensen in
armoede graag komen en hun talenten
kunnen ontwikkelen.
Warm Rotterdam is ervan overtuigd dat een
inclusieve samenleving waarin iedereen telt en
iedereen mee doet, 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, zodat zij
zich betrokken voelen en invloed hebben op de
aanpak van armoede.

Visie
Warm Rotterdam vergroot bewustwording over
armoede in de stad, is de motor om processen
vlot te trekken en is innovatief. Daar waar
(nog) niet gebeurt wat nodig is, zorgt Warm
Rotterdam ervoor dat het wel gebeurt. We
werken samen met partners om de juiste
aanpakken te ontwikkelen en in de praktijk te
brengen. We zorgen dat de stad zoveel
mogelijk eigenaar blijft of dit zo snel mogelijk
wordt.

met partners een stap verder. Dat betekent dat
het bijdraagt aan de verbetering van de
levensomstandigheden van Rotterdammers
die in armoede leven. Bij Warm Rotterdam zijn
ervaringsdeskundigen de opdrachtgever van
het programma. Warm Rotterdam 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
bij politiek en bestuur, op basis van
signalen en effectieve aanpakken 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.
Warm Rotterdam draagt bij aan een warme
stad voor alle Rotterdammers. We doen dat
langs vier sporen:
• Warme stad: een permanente campagne
die armoede en schulden zichtbaar en
bespreekbaar maakt. Daarnaast laten we
ook zien wat we doen en ontwikkelen met
ervaringsdeskundigen en partners;
• Jij doet ertoe: podium voor Rotterdammers
die in armoede en/of met schulden leven of
geleefd hebben. Zij vertellen hun verhaal,
delen deskundigheid en treden op als
adviseurs voor het programma;
• Uit de schulden: voorkomen en beperken
van schulden met als eerste stap een
keurmerk Warm Sociaal Incasseren
ontwikkelen;
• Passend werk: bedrijven in de stad zijn
inclusief en zetten zich in om mensen die in
armoede leven en/of schulden hebben aan
het werk te helpen.

Warm Rotterdam brengt kennis en kunde over
leven in armoede van ervaringsdeskundigen
en partnerorganisaties die met deze groep te
maken hebben onder de aandacht. We
bundelen de kennis, analyseren en brengen dit
15

Niet te verwarren met de Huizen van de Wijk. Met
Warmtebronnen bedoelen we initiatieven van bewoners
die doorgegroeid zijn naar sociale ondernemingen.
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Kenmerkend voor deze ondernemingen is dat
maatschappelijke impact het doel is. Ze dragen bij aan
gemeentelijke opgaven, beschikken over een juridische
vorm en bieden maatwerk voor kwetsbare bewoners.
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Dit plan gaat over spoor 1:
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 en ontwikkelen en goede
aanpakken te borgen
• Warmtebronnen (sociaal ondernemers,
pastoraten, Huizen van de Wijk ed) - 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.
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Communicatiemiddelen
1. Online communicatiemiddelen
• Website: www.warmrotterdam.nl
• Facebook:
https://www.facebook.com/WarmRotterd
am
• 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. Voor 2019 staat de
lancering van de campagne gepland op 16
oktober in Arminius. Tevens zullen we samen
met RoSA! De Wereldarmoededag
organiseren op 17 oktober 2019. Aan het eind
van het jaar organiseren we een bijeenkomst
met alle betrokkenen (ervaringsdeskundigen,
partners, warmtebronnen, etc.). In 2020 zullen
we opnieuw 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
2020 in de Doelen: www.erisgenoeg.nl

Social Media strategie
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Om de verschillende doelgroepen te bereiken,
worden ook de social 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.
De website (www.warmrotterdam.nl) wordt
geactualiseerd en up to date gehouden.
In fase 1 van Warm Rotterdam 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 social mediastrategie
schakelen we een bureau in.
Een groter bereik op social media
Om meer likes te krijgen voor Facebook en
Instagram is het mogelijk om per postcode of
per doelgroep social 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
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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. Via Linkedin bereiken
we bedrijven en organisaties. Ook werken we
met een social mediakalender
(communicatiekalender). Ook voor het zoeken
naar merkambassadeurs laten we ons
adviseren.

De website
Op de website www.warmrotterdam.nl staan
feiten en cijfers, de agenda van Warm
Rotterdam, nieuwsfeiten en de voortgang van
de deelprojecten. De site is gekoppeld aan
sociale media (Facebook, Instagram), waar de
content wordt doorgeplaatst.

Doel van de website
De website is vooral informatief.
Men kan er lezen over:
•
•
•

•
•
•

Warm Rotterdam
Bewustwording armoede in de stad met
verhalen, foto’s, relevante Warmtebronnen
in de stad
Actuele informatie over en ordening naar
deelprojecten:
o Projectplannen: 1. Uit de Schulden 2.
Passend Werk 3. Jij doet ertoe
o Bijeenkomsten
o Voortgang projectuitvoering
Actuele nieuwsfeiten
Blogs/columns
Contact/steun Warm Rotterdam
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Online magazine
In juli 2019 is het eerste online magazine
uitgebracht: een magazine voor en door
Rotterdammers. We introduceren Warm
Rotterdam fase 2 met Rotterdammers die
weten hoe het is om in armoede te leven en
partners die met ons ontwikkelen. In het online
magazine informeren we geïnteresseerden
over het programma Warm Rotterdam.
De eerste versie is verstuurd naar 600
geïnteresseerden Ook wordt het online
magazine via de social mediakanalen
verspreid.
De eerste editie is mogelijk gemaakt door
communicatiebureau ‘De Nieuwe Lijn’. De
tweede editie van het online magazine
verschijnt rond de start van de campagne op
16 oktober 2019. De redactie voor deze
uitgave bestaat onder andere uit
ervaringsdeskundigen. Zo benutten we hun
kennis en kunde nog meer.

Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)
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Campagne Warm
Rotterdam 16 oktober 2019
Doel Campagne
De Campagne van Warm Rotterdam is gericht
op bewustwording over armoede in de stad. Er
leven meer dan 100.000 Rotterdammers onder
het bestaansminimum.

Inhoud Campagne
Een extern bureau, New Normal, heeft voor de
lancering een concept ontwikkeld dat ook
vanuit een onderzoeksjournalistieke invalshoek
interessant is. Zodat we op een memorabele
manier alle Rotterdammers bewust maken van
deze armoede.

Aanpak
Warm Rotterdam challenged 45 raadsleden
van de gemeente Rotterdam:
'Leven van € 50 per week. Kunt u dat?
Warm Rotterdam vraagt de handschoen op te
pakken. Dit doen wij in samenwerking met
Vers Beton en de lokale omroep Open
Rotterdam. Vers Beton is betrokken omdat dit
vanuit de onderzoeksjournalistiek een
interessante challenge is.
Op de gestelde vraag zijn vier reacties
mogelijk, die allemaal de moeite waard zijn:
1) Nee ik kan of wil dat niet
Vraag: waarom verwachten we dit wel van
100.000 Rotterdammers?
2) Ik neem de uitdaging aan
Wij vragen het raadslid om de ervaringen
met ons te delen door een logboekje bij te
houden. Het raadslid ontvangt van ons een
getuigschrift. Dit wordt bij een enkeling een
persmoment. Vers Beton bevraagt het
raadslid hoe het gegaan is en waar hij of zij
tegenaan liep.
3) Geen reactie
Wij blijven mailen en bellen totdat wij een
reactie hebben.
4) Kan het wel maar vind het onzin
Onze reactie: De Rotterdammers in
armoede en met schulden vinden het ook
niet prettig dat ze in armoede moeten
leven. Deze oproep doen ze om raadsleden
te vragen om hulp en om hun situatie te
verbeteren.
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Alle reacties zijn interessant en ze worden
gelogd en verwerkt in een rapportage door een
onafhankelijke onderzoeksjournalist. Op de
dag van de lancering worden de
resultatengepresenteer. De pers, partners van
Warm Rotterdam en alle raadsleden worden
hiervoor uitgenodigd. De toon van het debat is
feitelijk en constructief. Het gaat niet om
blamen en shamen, maar om de urgentie van
een effectieve armoede aanpak te
onderstrepen. De beleidsnota’s Reset
Rotterdam en Uit de knoop zijn net verschenen
en besproken in de commissies en de
gemeenteraad, maar missen nog daadkracht
en helderheid over de uitvoering. Met name als
het over de samenwerking met de stad gaat.
Dus opnieuw het armoededrama bij de
raadsleden agenderen, ook bij hen die het
onderwerp niet in de portefeuille hebben, is
niet overbodig.
Werkwijze
Het eerste verzoek om van € 50 per week te
leven, wordt twee weken voor het zomerreces
per e-mail aan de Raadsleden verstuurd. Onze
mail krijgt de kop: 'WARM ROTTERDAM
DAAGT RAADSLEDEN UIT’. We vragen de
Raadsleden om te bevestigen dat ze de
uitnodiging hebben ontvangen. Zij kunnen er
tijdens de vakantie goed over nadenken.
Naast de e-mail ontvangen de raadsleden een
vakantiekaart van ervaringsdeskundigen in hun
postvak op het stadhuis. Lukt het de
vakantiekaart persoonlijk te overhandigen, dan
maken we hier een fotomoment van en heeft
dit voor Vers Beton nieuwswaarde.
‘Vakantiegroeten Uit Rotterdam’ waarin
Rotterdammers die onder de armoedegrens
leven, vertellen hoe ze hun vakantie
doorbrengen. Vrolijke verhalen, maar niet heel
ver weg. In Rotterdam is het ook gezellig. Ook
hier geen zure of boze toon.
Half september 2019 wordt de Raadsleden
gevraagd naar hun antwoord en of ze
meedoen. Er zijn twee reacties mogelijk: ja of
nee. Deze antwoorden worden gebruikt voor
de presentatie op 16 oktober 2019.
Lancering Warm Rotterdam: meeting en
bekendmaking
Datum: Woensdag 16 oktober 2019
Tijd: 9.30 uur-14.00 uur
Genodigden: Pers, raadsleden,
partnerorganisaties via e-mail
Locatie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
Tijd: 09.30-14.00 uur
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Uitnodiging debat in Arminius
Er zal via e-mail een uitnodiging gestuurd
worden naar alle raadsleden,
partnerorganisaties en de pers. In de
uitnodiging vertellen we in het kort het
programma van 16 oktober. We nodigen de
pers en raad die dag uit om langs
‘Warmtebronnen’ in de stad te gaan. Dit zijn
sociale ondernemers die bijdragen aan een
duurzame, gezonde, inclusieve stad. Omdat er
niet veel plek is voor de tour (max. 24
personen) zal aan de genodigden gevraagd
worden snel te reageren. Als de speciale taxi
vol zit, is er nog een mogelijkheid om de
Warmtebronnen per fiets te bezoeken. Dit alles
op eigen gelegenheid en met eigen vervoer.
Overige geïnteresseerden kunnen aansluiten
voor de lunch en het debat. Er is ruimte voor in
Arminius.
Ochtendprogramma 10.00-12.00 uur
De lancering van de campagne vindt plaats op
16 oktober 2019. We starten vanaf Arminius
aan het Museumpark 3 in Rotterdam. De
genodigden (pers, raadsleden en
ervaringsdeskundigen) worden eerst in de
gelegenheid gesteld om een warmtebron te
bezoeken. Mama Taxi zorgt voor het vervoer.
Warmtebronnen
Sociale ondernemers dragen bij aan een
duurzame, gezonde, inclusieve stad op een
eigen, unieke manier. Alle Rotterdammers, ook
die een steuntje nodig hebben, hebben er een
plek hebben en kunnen elkaar ontmoeten. Hier
kunnen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt of met een Wmo-indicatie
terecht. Aanwezige media laten we zien wat er
bij de Warmtebronnen gebeurt, kunnen de
maatschappelijke impact beschrijven en
aanwezige partners/raadsleden om
commentaar vragen. Ervaringsdeskundigen
vertellen daar over de waarde van die plekken.
In de taxi zit een ervaringsdeskundige, een
raadslid en iemand van de pers. Op deze
manier komen ze met elkaar in contact en
kunnen er verhalen uitgewisseld worden.

•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Pluspunt
Excelsior 4 All
Gaarkeuken
Geloven in Spangen
House of Hope
Faircasso
Stichting Mait
De Voedseltuin

Middagprogramma 12.00-14.00 uur
Na het bezoek aan de Warmtebronnen worden
de genodigden opgewacht in Arminius voor
een lunch en een debat.
De lunch wordt geserveerd door
Tafelvanzeven, één van de Warmtebronnen in
de stad.
Debat inclusief de resultaten
Na de lunch is de presentatie van Vers Beton.
Een Politieke Armoede Index wordt
gepresenteerd. Die index maakt duidelijk op
welke plaats een partij/raadslid staat als het
om het bestrijden van armoede gaat. De index
wordt samengesteld op basis van de uitdaging
die een raadslid is aangegaan. Is het gelukt
om voor € 50 een week te leven? Over hun
ervaringen gaan de raadsleden in gesprek met
een panel ervaringsdeskundigen.
Programma
De indeling van de dag:
09.30 uur - Ontvangst genodigden in Arminius
met kort welkom en uitleg
10.00 uur - Met mama taxi naar de diverse
warmtebronnen
11.45 uur - Retour Aminius
12.00 uur - Lunch door tafel van zeven
12.30 uur - Presentatie over de resultaten van
de challenge door Vers Beton/Warm
Rotterdam
13.00 uur - Paneldiscussie met
ervaringsdeskundigen
14.00 uur - Afsluiting

Mama taxi rijdt de genodigden rond. Mama taxi
is een sociale onderneming en leidt vrouwen,
met een afstand tot de arbeidsmarkt, op tot
taxichauffeur. In de Tesla’s is plaats voor
maximaal 4 mensen per taxi.
De Warmtebronnen waar we langs gaan zijn:
• Tafelvanzeven
• Buurtlab
Programmaplan Warm Rotterdam (inclusief bijlagen)
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Communicatieplanning 2019
Wanneer
juli

Middel/activiteit
Website op orde

Door wie
Online4pro/WR

juli

Voorbereiding campagne

NN/WR

augustus

-

Monitoren raadsleden
Uitnodigingen 16 oktober voorbereiden
Social media wekelijks
Bijeenkomsten ervaringsdeskundigen
Bijeenkomsten partners

WR/NN
WR/NN
WR
WR
WR

september

-

Laatste reminder raadsleden
Onderzoek en rapportage challenge
Uitnodigingen versturen 16 oktober
Social media wekelijks
Warmtetour organiseren
Merchandising (warmbandjes etc.)
Bijeenkomsten ervaringsdeskundigen
Bijeenkomsten partners

WR/NN
Extern
WR
WR
WR/NN/Roffabriek
WR
WR
WR

oktober

-

Persberichten i.v.m. lancering
Planning en organisatiedraaiboek maken
16 oktober: lancering campagne Arminius
17 oktober: wereldarmoededag Pauluskerk
Online magazine
Bijeenkomst ervaringsdeskundigen
Bijeenkomsten partners

NN/WR
WR
WR/NN/Pauluskerk
Rosa/WR/Pauluskerk
DNL
WR
WR
WR

november

-

Social media strategie
Bijeenkomst ervaringsdeskundigen
Bijeenkomsten partners

NN
WR
WR

december

-

Eindejaarsbijeenkomst WR
Online magazine
Bijeenkomst ervaringsdeskundigen
Bijeenkomsten partners

WR en partners
WR/DNL
WR
WR

-
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