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p/a Egelkruid 1 

3068 DS  Rotterdam 
 

Verslag project Steunpunt Zevenkamp – Inloophuis de Regenboog 
2e projectjaar (jan.-dec.) 2021 

Evenals vorig jaar geven we een beschrijving van de aanpak, de activiteiten en bereikte resultaten van het 

project, ditmaal voor het jaar 2021. Het betreft een voortzetting van de aanpak van 2020. Ook in 2021 zijn we 

een deel van het jaar beperkt geweest in onze mogelijkheden t.g.v. ingrijpende coronamaatregelen. Oftewel 

uitgedaagd om hier flexibel op in te spelen. De consequenties van de maatregelen werken nog steeds door en 

daar zullen we opnieuw bij stil staan. 

Een extra dimensie in dit verslag komt voort uit deelname aan het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam, 

Lectoraat Kwetsbare gezinnen, kansengelijkheid en kinderarmoede. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 

het Sint Laurensfonds, ter onderbouwing van het programma Kinderen in Armoede. Het onderzoek bestond uit 

een monitor en een leerkring, de projectmedewerkster van De Buurtbron heeft aan beide deelgenomen. Dit 

vond plaats in de periode mei 2019 t/m oktober 2020. Inmiddels is de definitieve rapportage gepubliceerd 1 

De rapportage lezend valt op dat er weinig nieuws naar voren komt voor de ingewijden in dit werkveld en in dit 

project. Enkele grote pluspunten zijn dat de werkwijze van de deelnemende organisaties, en daarmee ook onze 

projectmedewerkster meer gesystematiseerd beschreven zijn. Aanpak en activiteiten vallen binnen een 

vergelijkbaar kader als die van andere wijkgerichte, informele organisaties in Rotterdamse achterstandswijken. 

Dat geeft een goede onderbouwing en meer stevigheid aan het werk: het klopt dus wat we doen in Zevenkamp! 

Een ander pluspunt is dat een aantal ouders bevraagd is naar hun ervaringen c.q. de effecten van de 

ondersteuning door de beroepskrachten en vrijwilligers. Dat geeft extra kleuring aan de behaalde resultaten. 

Niet alleen de aantallen spreken voor zich, de ervaring en de waardering van de ontvangers van alle inzet 

bevestigen de meerwaarde. En last but not least zijn acht succesfactoren van de aanpak benoemd: belangrijk 

voor de toekomst van het werk. 

De relevante passages, conclusies of quotes uit het onderzoek, voor zover zij direct 

betrekking hebben op het project Steunpunt Zevenkamp, lopen als een rode draad 

door dit verslag. Het heeft ook geleid tot een aanpassing van de vier hoofdvragen van 

vorig jaar. We wilden niet teveel in herhaling vallen, daarom zijn een aantal 

beschrijvende paragrafen weggelaten of sterk ingekort. Daarvoor in de plaats komen 

de o.i. relevante onderdelen van de rapportage. Op deze wijze hopen we de rapportage meer toe te spitsen op 

het werk in Zevenkamp. En tegelijkertijd het werk in Zevenkamp een steviger theoretisch fundament te geven.  

Leidend voor dit verslag zijn ditmaal de onderstaande vragen. Een overzicht van hulpvragen staat in bijlage 1. 

1. Voortgang van het project zoals het is opgezet: Wat is het doel van de activiteiten? Hoeveel mensen worden 

er bereikt? Wat hebben de activiteiten tot nu toe opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit alles met de oorspronkelijke 

plannen? Is het project op de goede weg? 

2. Tussenresultaten: Wat is de toegevoegde waarde van het project tot nu toe en waarin/waarmee wil het, het 

verschil maken? Lukt dat al een beetje en waarin is dat al zichtbaar geworden? 

3. Effecten van de coronacrisis: Wat is de invloed van corona in 2021 op de activiteiten en wat zijn daarvan de 

consequenties? Heeft dit tot aanpassingen geleid? Welke? 

4. Opgedane inzichten en conclusies uit het onderzoek Integrale aanpak gezinnen in armoede: de wijk 

Zevenkamp (beknopt), kernpunten gehanteerde methodiek, relevantie en meerwaarde aanpak in Zevenkamp.   

                                                           
1 Lusse, M., le Sage, L & van der Ree, L. (2021). Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen. Hogeschool Rotterdam. 
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De oorspronkelijke probleemstelling en de daaruit afgeleide doelstellingen van het project zijn nog steeds 

leidend in de aanpak. Deze zijn samengevat in twee vragen:  

1. Hoe kunnen we alleenstaande moeders uit kwetsbare gezinnen in de wijk Zevenkamp bereiken, hen uit 

hun isolement halen en hen toerusten om perspectief te ontwikkelen op een financieel gezonde en 

zelfstandige toekomst? 

2. Hoe krijgen we een constructieve samenwerking op gang tussen alle partners uit de wijk/de stad die 

zich in willen zetten voor ondersteuning bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en 

zinloosheid waar deze moeders en hun kinderen niet op eigen kracht uitkomen? 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen is de relatie met de Ontmoetingskerk 

in Zevenkamp. Het gaat dan om de beschikbaarheid van het kerkgebouw met daarin inloophuis De Regenboog, 

de vrijwilligers van de kerk en ds. J. Amesz als geestelijk raadsman voor alle mensen in de wijk. 

Samenwerking met de Ontmoetingskerk in Zevenkamp 

Dit praktische en persoonlijke steun vanuit de Ontmoetingskerk bestaat uit vier onderdelen:  

1. Het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte in de hal als ‘Inloophuis De Regenboog’ 

2. De Regenboogcommissie 

3. Inzet van kerkmensen als vrijwilliger voor diverse activiteiten 

4. Betrokkenheid, advies en ondersteuning door ds. Jils Amesz. 

Ad 1: het gebouw 

Het kerkgebouw van de Ontmoetingskerk is gelegen in de wijk 
Zevenkamp. Het is erg ondersteunend voor de beroepskracht 
om een welkome plek en uitvalsbasis in Zevenkamp te hebben. 
De hal van de Ontmoetingskerk is daarvoor ingericht en ziet er 
uitnodigend uit. Om aan coronamaatregelen te voldoen is de 
inloop in 2021 vanaf mei t/m november verplaatst naar de 
kerkzaal waar het mogelijk is om op 1,5 m afstand te zitten. Ook 
lezingen worden in de kerkzaal gehouden. 

Ad. 2 De Regenboogcommissie 

De activiteiten in het Inloophuis worden gevolgd door de Regenboogcommissie. Deze bestaat uit een algemeen 

bestuurslid van De Buurtbron, dominee Amesz en twee vrijwilligers. Met hen bespreekt de projectmedewerkster 

de geplande activiteiten én evalueert deze na afloop.  

Ad 3. Vrijwilligers van de Ontmoetingskerk 

Tien vrijwilligers van de Ontmoetingskerk zijn betrokken bij het werk in het Inloophuis De Regenboog. Elke 

maandag als het inloophuis geopend is zijn zij bij toerbeurt aanwezig. Eenmaal per maand is er een thema-

ochtend met lunch. De aanwezige vrijwilligers zorgen voor de lunch, van boodschappen doen tot klaarmaken en 

serveren. Ook in 2021 heeft een aantal thema ochtenden met lunch plaats kunnen vinden, zie ook par. 3 

‘effecten van corona’. Vanaf februari 2021 is er een formulierenbrigade actief waarin twee vrijwilligers helpen. 

Sinds november 2020 is er een minibieb die volledig door de vrijwilligers wordt gedraaid. De bedoeling is dat 

kinderen en volwassenen de boeken meenemen, lezen, houden of terugbrengen óf doorgeven aan een ander. 

Ad 4. Betrokkenheid van de dominee 

De projectmedewerkster en de dominee hebben regelmatig overleg. Hier worden o.a. complexe casussen 

doorgenomen en het is ondersteunend voor de projectmedewerkster om advies en tips te krijgen. De dominee 

houdt krantenberichten in het AD (regio Prins Alexander) in de gaten en als er iets over Zevenkamp is, stuurt hij 

die door. Ook tijdens de thema-ochtenden sluit hij aan voor een praatje met de deelnemers en een luisterend 

oor. Hij is beschikbaar voor de projectmedewerkster die voor allerhande praktische zaken en voor pastorale 

vragen een beroep op hem kan doen. Nieuw in 2021 is de gesprekskring ‘het goede gesprek’ o.l.v. ds. Amesz.  
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1. Voortgang van het project zoals het is opgezet 
Subvragen: Wat is het doel van de activiteiten? Hoeveel mensen worden er bereikt? Wat hebben de activiteiten 

tot nu toe opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit met de oorspronkelijke plannen? Is het project op de goede weg? 

 

Doel van alle activiteiten  

Ontmoeten, luisteren, verbinden, bemiddelen, ‘helpen door niet-helpen’. Doel is vooral om zichtbaar te zijn, 

bekend te worden en een vertrouwd gezicht te krijgen bij kwetsbare wijkbewoners, om een vertrouwensrelatie 

op te bouwen met kwetsbare moeders en hun gezinnen. Deze zichtbaarheid, laagdrempelige toegankelijkheid 

en vertrouwdheid zijn nodig om tot effectieve ondersteuningstrajecten te kunnen komen. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is het isolement van de moeders en hun gezinnen te doorbreken en de scherpe kantjes van 

eenzaamheid en armoede te helpen verzachten. Hiertoe dient ook het opbouwen van een sterk wijknetwerk. 

“Armoede heeft zowel op korte als langere termijn effecten op kinderen. Op de korte termijn leidt het tot 
gevoelens van misère, maar ook tot meer sociale uitsluiting. Armoede leidt ook tot slechtere schoolprestaties, 
lagere opleidingsniveaus en bovendien tot stress bij de ouders, met negatieve gevolgen voor de opvoeding.” 

“Langdurige armoede in de kindertijd kan littekens nalaten in de volwassenheid. Je ontwikkelkansen 
verminderen erdoor en er is een grotere kans dat je met je gezin later opnieuw in de armoede terechtkomt, en 
te maken hebt met sociale uitsluiting.” 

“Een gelijke start voor kinderen op school is, om deze vicieuze cirkel te doorbreken, van fundamenteel belang. 
Zodat zij hun talenten kunnen ontplooien. Daar heeft uiteindelijk ook de samenleving profijt van.”  

(bron: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/SERmagazine/overzicht/kinderarmoede-nederland 

Contact maken is geen doel op zich, het achterliggende doel is vroegtijdig hulpvragen te kunnen signaleren, 

vooral van ‘stille’ meervoudige problematiek waaronder armoede en opvoedproblemen c.q. –verlegenheid. 

Naast het voorkomen van escalatie van problemen, zou dit uiteindelijk moeten leiden tot preventie. Daartoe 

worden in feite twee sporen ingezet. Ten eerste de zelfwerkzaamheid van individuen en gezinnen te stimuleren 

en ten tweede om hen hierin te steunen door een sluitend netwerk om hen heen te bouwen van instanties voor 

zorg en welzijn. Dit door een goede samenwerking te realiseren tussen formele en informele organisaties in de 

wijk. Uiteindelijk zou dit alles er toe moeten leiden dat bewoners toegerust en gemotiveerd zijn om actieve 

wijkbewoners te worden, die zorg dragen voor zichzelf en omzien naar anderen.  

Vanaf de start in 2019 is gewerkt aan het bekendheid geven van het bestaan van het inloophuis, de activiteiten 

én de aanwezigheid van de werker. Het aantal opgespoorde gezinnen in 2021 is flink gestegen t.o.v. 2020. 

Belangrijkste activiteiten: 

 bekendheid geven aan activiteiten Inloophuis de Regenboog  

 opbouwen persoonlijke contacten met bewoners t.b.v. ondersteuning met hulpvragen 

 Ondersteuning kwetsbare moeders c.q. gezinnen m.b.t. diverse hulpvragen 

 fietsplan 

 thema-ochtenden in het inloophuis  

 onderdeel worden van relevante wijknetwerken, opbouwen netwerk met andere organisaties 

Overleggen en gesprekken  

Het is voor de projectmedewerkster belangrijk om ook in het netwerk van professionals zichtbaar te blijven. Zij 

moet immers effectief en warm kunnen doorverwijzen. Dus een uitgebreid overzicht hebben van wie wat doet 

en hoe die instantie/persoon te bereiken is. Dit is ook nodig om signalen op de juiste plekken te brengen. Dit 

betekent in de praktijk veel ‘praatwerk’: veelvuldig in gesprek zijn met individuele wijkbewoners, met andere 

hulpverleners, deelnemen aan overleggen op diverse niveaus. Naast het organiseren van activiteiten is 

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/SERmagazine/overzicht/kinderarmoede-nederland
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gesprekken voeren en overleggen een van de hoofdbestanddelen van het werk. Dit deel van het werk is ook in 

de maanden van een (gedeeltelijke) lockdown onverminderd doorgegaan, zelfs intensiever geworden. 

Aantal NIEUWE mensen dat bereikt is in 2021 

De projectmedewerkster heeft in 2021 in totaal 130 nieuwe wijkbewoners één of meerdere malen, persoonlijk, 

via telefoon, via e-mail of via Whatsapp gesproken. Hiervan hebben 43 wijkbewoners haar in 2021 benaderd 

met een hulpvraag (29 gezinnen + 14 alleenstaanden en/of senioren).  

Nieuw in 2021 gezinnen senioren (60+) overige 
130 29 44 57 
waarvan hulpvraag 29 13 1 

 

De hulpvragers in 2021 

19 alleenstaanden 32 gezinnen met een hulpvraag in 2021 

Van de 19 

alleenstaanden met 

een hulpvraag was de 

oudste 76 en de 

jongste 25.  

De leeftijd van de moeders 

varieert van 30 tot 58 jaar.  

Er is contact gelegd met 29 

nieuwe gezinnen.  

 

8 gezinnen met 1 (thuiswonend) kind 

8 gezinnen met 2 kinderen 

8 gezinnen met 3 kinderen 

6 gezinnen met 4 kinderen 

2 gezinnen met 5 kinderen 

 

 

Toeleiding 

Gezinnen (met in totaal 92 minderjarige kinderen) zijn bij het inloophuis terecht gekomen via:  

- doorverwijzing door formele organisaties (o.a. wijkteam) = 10 x 

- doorverwijzing door mede-wijkbewoners en informele organisaties = 2x 

- via bewonersgroep speelveld Carry van Bruggenplein = 2 x 

Nog altijd worden de moeders juist niet via de inloop, maar via de hierboven genoemde wegen gevonden. 

Vervolgens kan het zijn dat ze deelnemer worden van één of meerdere activiteiten, al naar gelang hun interesse. 

De meeste PR verloopt van mond-tot mond. 

Berichten in de Zevenkrant (wijkkrant) leveren ook nieuwe contacten op, veelal senioren. Twee senioren hebben 

via deze weg het inloophuis ontdekt. Een derde, een oudere mevrouw die lijdt aan evenwichtsstoornis en 

daardoor de inloop niet kan bezoeken vindt het fijn om af en toe te bellen voor een praatje.  

Project Steunpunt Zevenkamp ... meer steunpunt geworden 

Het Inloophuis is uitgegroeid tot een echt steunpunt. In 2021 heeft het Jeugdfonds Sport en Cultuur het 

Inloophuis op haar website opgenomen als invulpunt voor aanvragen sport en cultuur (kinderen 4 t/m 12 jaar). 

Het contact met het Jeugdfonds is inmiddels heel goed, bij complexere situaties kan de projectmedewerkster 

rechtstreeks bellen voor hulp bij de aanvraag. 

Stichting Armoedefonds heeft het Inloophuis op haar website opgenomen als uitgiftepunt 

menstruatieproducten (een zogenoemde MUP – voor (jonge) vrouwen). De MUP begint langzaamaan bij 

professionals en scholen bekend te raken, zo blijkt uit een aantal doorverwijzingen. Ook met het Armoedefonds 

zijn de contacten heel goed. Zij hebben in 2021 verzocht om een tweetal hulpvragers te mogen interviewen om 

hier in hun nieuwsbrief over te kunnen berichten. Eén vraag betrof het MUP en de andere de speciale 

ondersteuning van senioren in armoede. Langs beide sporen verleent het Armoedefonds ondersteuning. 

De resultaten van het bouwen aan een wijknetwerk t.b.v. doorverwijzingen komen op pag. 9, 10 en 11 aan bod. 
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2. Tussenresultaten 
Subvragen: Wat is de toegevoegde waarde van het project en waarin/waarmee wil het, het verschil maken?  

Lukt dat al een beetje en waarin is dat al zichtbaar geworden? Welke activiteiten zijn bijvoorbeeld uitgevoerd? 

 

De toegevoegde waarde van het project en het verschil dat we willen/kunnen maken: 

Volgens het onderzoeksrapport onderscheiden informele organisaties zoals De Buurtbron zich vooral van 

formele organisaties door de manier waarop zij zijn ingebed in de leefomgeving van ouders en in het 

professionele netwerk in de wijk. Juist het informele wekt vertrouwen bij de ouders en werpt geen drempel op, 

wat bijvoorbeeld formele instanties wel doen. Veel gezinnen in armoede leven in isolement en ervaren een 

drempel om hulp te zoeken. Om deze gezinnen te kunnen bereiken en ondersteunen, zet De Buurtbron zich in 

op het versterken van het netwerk van kwetsbare wijkbewoners c.q. gezinnen en op sociale participatie. Hierin 

komen verschillende elementen van gemeenschapsvorming terug, zoals:  

- Present, laagdrempelig en empowerend: er zijn voor de ander, naast de ander staan, openstaan voor en 

aansluiten bij diens leefwereld is de basis voor het werk. Daarnaast vindbaar zijn buiten kantooruren 

door als goede buur aanwezig te zijn in de buurt en/of door laagdrempelig aanbod zoals een inloop. 

- Een tweede thuis door het bieden van een huiskamer/inloop met o.a. lunchmaaltijden. Door deelname 

hieraan voelen alleenstaande wijkbewoners of bijv. eenoudergezinnen zich weer deel van een groter 

geheel.  

- Duurzame ondersteuning: doordat vaak jarenlang dezelfde beroepskracht het gezicht en het 

aanspreekpunt is en ook de begeleiding langdurig kan zijn, ontstaat continuïteit en wordt de 

ondersteuning duurzame steun voor kwetsbare gezinnen; 

- Inzetten van vrijwilligers: door steun vanuit de vrijwilligersploeg van de Ontmoetingskerk worden de 

mogelijkheden van de projectmedewerkster uitgebreid, bijv. door het verzorgen van de lunches na 

afloop van de themabijeenkomsten en door ondersteuning bij de formulierenbrigade. 

- Vormen van gemeenschap: door activiteiten zoals inloop, lunchbijeenkomsten e.d. kunnen mensen die 

eerder individuele ondersteuning kregen, blijven deelnemen en in contact blijven. Het bevorderen van 

een wijk community is ook voor De Buurtbron een achterliggend doel. Het biedt continuïteit als de 

projectperiode voorbij is en nog niet duidelijk is hoe het werk wordt voortgezet. 

- Ingebed in een groot netwerk: zoals elk van de organisaties binnen het onderzoek, heeft ook de 

projectmedewerkster van De Buurtbron een groot netwerk binnen de wijk opgebouwd. Zowel met 

formele organisaties voor hulp en welzijn, als met andere informele organisaties. Daarboven neemt zij 

actief deel aan wijk overstijgende resp. stadsbrede netwerken op het terrein van aanpak armoede. 

Elkaar kennen helpt om de lijntjes kort te houden en snel te kunnen schakelen om gezinnen de juiste 

steun te bieden. Tijd die gestoken wordt in overleggen met andere partners blijkt een goede investering 

te zijn. Tot dit netwerk kunnen ook de diverse fondsen (lokaal, landelijk) op het gebied van 

armoedebestrijding gerekend worden.  

Ja, het lukt al een beetje om de gewenste resultaten te bereiken en het wordt o.a. zichtbaar in de ervaringen 

van ouders die deelgenomen hebben aan het onderzoek. 

Doelen die gezinnen noemen bij het aangaan van een ondersteuningsafspraken zijn o.a. financiële rust 

(administratie op orde, overzicht, ergste nood gelenigd, planmatige aanpak), sociaal-emotionele stabiliteit 

(isolement doorbroken, eenzaamheid aangepakt, eventueel steun bij opvoedvragen), stappen gezet in 

participatie (werk vinden, opleiding starten, taal en inburgering) en wonen (urgente huisvestingsprobleem 

opgelost, dak boven het hoofd). 
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“Ik ben 3 jaar in Nederland en ik had veel problemen, ik wist niet waar ik met de kinderen naar toe kon, ik sprak 

de taal niet en worstelde met mijn financiën. S. heeft mij met alles geholpen en geeft mij tips. Ja, mijn leven is 

een stuk beter geworden.” 

Resultaat uit de vraaggesprekken: alle ondervraagde ouders voelen zich geholpen en hebben met name op 

gebied van financiën en sociaal hun doelen bereikt. Op de leefgebieden participatie en wonen waren de 

resultaten gemengd, wat merendeels te maken heeft met obstakels of tegenwerking die men ervaart in de 

buitenwereld (gemeente, instanties, opleidingsinstituten e.d.). Dat maakt het ook voor de beroepskrachten 

soms taai en moeizaam en het kost hen in een aantal gevallen bovenmatig veel tijd om iets voor elkaar te krijgen. 

“Armoede zorgt voor problemen, maar problemen zorgen ook voor armoede”  

Praktische, materiële steun kan veel zorgen wegnemen: “een 

moeder vertelt: ‘met de laptop voor de kinderen …. Ik was in 

tranen. Mijn zoon zei: mama, is dat echt voor mij? Hij kon het niet 

geloven” 

Niet alleen de materiële steun zelf, ook de aandacht voor de 

ouders doet goed. Meerdere ouders meldden dat zij depressief 

waren. Zoals een moeder het verwoordt: “Ik ben enorm goed 

geholpen. Ze is zo behulpzaam en zorgzaam. Ze staat altijd klaar 

met een luisterend oor en heel veel praktische hulp.” 

Inloophuis De Regenboog:  

Het inloophuis is de uitvalsbasis voor de projectmedewerkster, 

zij benut de ruimte voor afspraken met hulpvragers en voor 

overleggen met netwerkpartijen. Bij de start in 2019 was er van 

uitgegaan dat het inloophuis een ontmoetings- en vindplaats zou 

worden voor moeders met kinderen. In 2020 is gerapporteerd 

dat dit (nog) niet gelukt was en dat juist de grotere (kinder-

)activiteiten een aantal moeders met hulpvragen had 

opgeleverd. De Inloopactiviteiten zijn in 2021 door 64 

wijkbewoners eenmalig of regelmatig bijgewoond. Een mooi resultaat. 

 moeders/uit gezinnen senioren (60+) overige 
2021 20 36 8 

 

Nieuwe doelgroep: senioren met diverse culturele achtergronden 

Anderhalf jaar inloop (2019+2020) heeft ook wat anders opgeleverd: een nieuwe doelgroep. Er is namelijk ook 

bij senioren behoefte aan ontmoeting geconstateerd. Het merendeel van de inloop-deelnemers bestaat nu uit 

senioren, vaak met een buitenlandse achtergrond, die regelmatig komen. Een aantal van hen komt ook met een 

of meerdere hulpvragen. Zie ook bijlage 1 (pag. 18 e.v.). 

Leerpunt 1. Het aan laten sluiten van deze wijkbewoners op de min of meer vaste regels en gewoonten in het 

inloophuis kost de projectmedewerkster extra aandacht, het vraagt tijd om begrip over en weer te laten 

ontstaan. 

Leerpunt 2. Al doende is geleerd dat de inloop zowel door de moeders als door senioren (en anderen) goed 

wordt bezocht als er ook iets te halen valt: informatie/ kennis opdoen/ iets leren, iets doen en/of de lunch. Als 

effect van regelmatige deelname zien we bij de inloop: 

- een toename van het aantal mensen met een hulpvraag die ons weten te vinden, moeders én senioren  

- toename van onderlinge steun (praktisch en emotioneel) 

- meer saamhorigheid en begrip voor elkaars lief en leed.   
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Effecten in de praktijk: 

Zo neemt één deelnemer elke maandag de folders van de Lidl mee voor de dames die niet in de buurt van 

deze supermarkt wonen. En neemt een moeder de tijdschriften mee die zij weer van anderen heeft gekregen 

om door te geven. Moeders geven kinderkleding en andere kinderspullen aan elkaar door. Eén deelneemster 

haakt graag en stelde (anoniem) vijf gehaakte sjaals beschikbaar die gretig aftrek vonden. Ook houdbare 

voedselproducten worden aan elkaar doorgegeven. Iedereen kan houdbare voedselproducten deponeren in 

de daarvoor bestemde schaal in de hal van de kerk. Wie iets nodig heeft, kan dat vervolgens pakken, geheel 

anoniem, zonder enige vorm van controle. 

 

DOE-activiteiten met lunch na afloop (4 bijeenkomsten) 

Doe-activiteiten zijn populair, zowel bij de moeders als bij de senioren. In 2021 hadden we: 

- In het kader van Keti-Koti (1 juli viering) op 30 juni 2021 een workshop hoofddoek vouwen; 19 

deelnemers waaronder 7 moeders.  

- Kerstkaarten maken (evenals in 2020); ook in 2021 is gebruik gemaakt van het aanbod van de Werkgroep 

Met Elkaar Voor Elkaar om Kerstkaarten te maken. 30 deelnemers, waaronder 9 moeders, hebben op 

één, twee of alle drie bijeenkomsten meegedaan. Samen hebben zij 572 Kerstkaarten gemaakt. Deze 

zijn in de maand december via de voedselbanken verspreid; in een voorgefrankeerde envelop, zodat 

klanten van de voedselbank die naar hun dierbaren konden sturen.  

Themabijeenkomsten met lunch na afloop (6x) 

De themabijeenkomsten met een informatief en/of voorlichtend karakter zijn goed bezocht. Gemiddeld 20 

deelnemers. Thema’s zijn bepaald aan de hand van signalen die tijdens de (gewone) inloop zijn opgehaald. 

Bijvoorbeeld de themabijeenkomsten / groepscoaching Energiebesparing door de Energiebank Rotterdam. 

T.g.v. de coronamaatregelen kon dit thema in 2020 geen doorgang vinden. In 

mei 2021 is het alsnog opgepakt met een Zoom-bijeenkomst en vanaf juni 

live. De groepscoaching bestond uit drie bijeenkomsten.  

In oktober/november volgde een tweede serie van drie bijeenkomsten. 

Totaal 45 deelnemers, onder wie 15 moeders. 13 deelnemers hebben met 

beide series groepscoaching meegedaan. 

Deelnemers hebben geleerd inzicht te krijgen in hun energieverbruik door een 

plattegrond van hun huis te tekenen met alle licht- en contactpunten; 

voorlichting gehad over soorten lampen, over het verschil tussen lumen en 

watt; hun energiefactuur leren ‘lezen’ en geleerd wat je zelf kan doen om je 

energieverbruik te verminderen. Zij kregen een aantal gratis 

bespaarproducten van de Energiebank voor thuis. De groepscoaching zal in 2022 worden herhaald.  

Een ‘goed gesprek’ 

In samenwerking met dominee Jils Amesz is een nieuwe activiteit gestart. Eenmaal per maand voert hij met de 

deelnemers van de inloop die dat willen een ‘goed gesprek’ op het terrein van zingeving. Maar ook andere 

onderwerpen die erg leven worden opgehaald: bijv. punten t.a.v. wonen die met de gemeente besproken 

moeten worden. Of thema’s m.b.t. overlast huisdieren, drugsgebruik, huisvesting bijzondere doelgroepen, 

inclusief de wensen/mogelijkheden om langer thuis te kunnen wonen. 

Seniorenactiviteiten PCOB; 4 themabijeenkomsten 

Vanaf september 2021 is een samenwerking gestart met KBO-PCOB, Afdeling Prins Alexander. De afdeling heeft 

van VWS geld ontvangen om eenzaamheid onder senioren aan te pakken en doen dit nu o.a. d.m.v. 
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bijeenkomsten in de Ontmoetingskerk. Van september t/m november zijn in dit kader vier themabijeenkomsten 

georganiseerd. De opkomst is goed: tussen de 25 en 30 personen waaronder ook moeders.  

Week tegen de eenzaamheid (donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober 2021) 

Een veelgehoorde klacht onder wijkbewoners, maar ook onder professionals, is dat ze niet weten welke 

activiteiten er zijn. Met haar achtergrond in het opbouwwerk weet de projectmedewerkster als geen ander dat 

het niet vanzelfsprekend is dat de informatie naar je toekomt. Je moet bijna altijd zelf op pad om de informatie 

te halen. Je zou zeggen dat de organiserende organisatie ervoor moet zorgen dat de doelgroep bereikt wordt. 

Idealiter is dat zo, maar sommigen weten de betreffende mensen niet effectief te bereiken, 

De projectmedewerker besteedt tijd aan het zoeken en vinden én doorgeven van informatie die voor haar 

doelgroep, de deelnemers van het inloophuis, nuttig is: van gratis activiteiten … tot … nuttige tips in het kader 

van aanpak armoede. Zeker in deze coronatijd was en is het een must omdat loketten gesloten zijn en veel 

informatie online wordt aangeboden. Dus om niet onnodig alleen thuis te zitten is het zaak om op pad te gaan… 

 

Aan de week tegen de eenzaamheid is extra en breed aandacht 
besteed, gericht op ‘ken je wijk’: wat is er te doen, waar en 
wanneer? 
Met name de senioren hadden regelmatig aangegeven niet te 
weten wat er aan activiteiten in de wijk is. De 
projectmedewerkster is daarom tijdens deze week met een groep 
bewoners op pad gegaan naar organisaties in de wijk om 
informatie op te halen. Deelnemers waren zowel senioren als 
moeders.  
Om het thema extra ‘cachet’ te geven, had zij eigen koffiemokken 
voor de deelnemers laten bedrukken met het programma van de 
week. Zo weet ook iedereen naderhand nog waar men op bezoek 
is geweest. 

Buiten verwachting hebben elke dag weer 10 – 15 mensen meegedaan met de wijkbezoekjes tijdens deze Week 

tegen eenzaamheid. Een opsomming: 

Vrijdag 1 oktober op bezoek bij de gemeente: 13 mensen gingen mee en ze hadden ook vragen voor de 

gemeente. Bijvoorbeeld over ongelijke stoeptegels die problemen opleveren voor mensen met een rollator of 

in een scootmobiel; toegezegd dat er een wijkschouw komt; 

Dinsdag 5 oktober op bezoek bij WollefoppenGroen, 9 deelnemers; rondleiding gehad en informatie gekregen 

over wat er allemaal in deze tuin te vinden is; 

Woensdag 7 oktober op bezoek bij het Huis van de Wijk – 13 deelnemers – veel informatie gehad over alle 

activiteiten. Ook moeders weten nu welke activiteiten er voor de kinderen zijn. 

Donderdag 7 oktober op bezoek bij Pameijer/Inloophuis Zevenkamp – 15 deelnemers; ze hebben hun hart 

opgehaald. Gratis spullen uit de weggeefhoek gekregen. Zwerfkeien geverfd. En tot slot een smakelijke lunch.  

Tegelijkertijd zijn de contacten met deze wijkorganisaties weer versterkt. 

Kinderactiviteiten  

Voor kinderactiviteiten is een samenwerking aangegaan met Stichting 

Move. Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar hebben tweemaal kunnen 

meedoen met een educatief en leerzaam Move-in-1-dag. Vanwege de 

corona waren beide activiteiten digitaal. Move-in-1-dag is een activiteit die 

door studenten wordt bedacht en uitgevoerd.  
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Opbouwwerk  

Onbedoeld is er een stukje opbouwwerk in het werk geslopen. Zo klaagde een groep moeders over een grasveld 

waar nooit iets georganiseerd wordt. Kwestie opgepakt en een notitie geschreven, gevolg is dat er een groep 

van 7 moeders is ontstaan die ondersteund is bij het organiseren van kinderactiviteiten op het grasveld. De 

initiatiefneemster is ondersteund bij de aanvraag voor geld én geholpen om de activiteiten op te zetten en uit 

te voeren. De bewonersgroep zal in 2022 worden voorzien van een notitie waarin de stappen zijn beschreven 

van aanvraag tot uitvoering, zodat de groep zelf vervolgactiviteiten kan organiseren. Deze actie heeft twee 

‘nieuwe’ moeders als hulpvrager opgeleverd. Het zijn weliswaar werkende moeders, maar zoals uit recent 

onderzoek blijkt, juist deze groep heeft het moeilijk, de zgn. ‘werkende armen’. 

Hulpvragen in Zevenkamp  

Met de uitkomsten van de focusbijeenkomst met (informele) organisaties in november 2020 – zie rapportage 

2020 – is in 2021 op de volgende wijze verder gegaan:  

- een (online) sessie met de ambtenaar Invorderingen voor uitwisseling kennis/informatie met 

betrekking tot aanvraag kwijtscheldingen gemeentelijke 

heffingen; 
- idem met de sociaal raadsman van de Vraagwijzer;  

- digitale informatiebijeenkomst AOI door medewerker SVB 

- er is een formulierenbrigade ingesteld, bestaande uit de 

projectmedewerkster en twee vrijwilligers. 

Formulierenbrigade | spreekuur 

Vanaf medio februari 2021 is een zogenoemde formulierenbrigade 

ingesteld bestaande uit de projectmedewerkster + twee 

vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  

Bewoners konden er elke maandagmiddag tussen 13.00 – 16.00 

uur terecht. Van het formulierenspreekuur hebben in 2021 zeven 

wijkbewoners gebruik gemaakt; met name senioren. Hulpvragen 

betroffen complexe (aan)vragen kwijtschelding afvalstoffenheffing 

en/of belastingzaken.  

Eén hulpvrager is doorverwezen naar een Adviesbureau vanwege 

de complexiteit.  

De formulierenbrigade is een voortvloeisel uit de uitkomsten van 

de focusgroep-sessie Hulpvragen in Zevenkamp in november 2020.

         [illustratie gemaakt door Otto Buitendijk] 

Samenwerking en het (wijk)netwerk  

Elly’s Place/kleding en voedselbank 

De samenwerking met deze informele voedselbank is in juni 2021 beëindigd.  

Vlechtwerk Prins Alexander 

Dit is een netwerkoverleg van welzijns- en zorginstellingen op casusniveau. De overleggen waren in 2021 alle 

digitaal; de projectmedewerkster heeft een aantal daarvan bijgewoond.  

APPA (Armoedeplatform Prins Alexander):  

Vanwege corona waren de vergaderingen digitaal. De projectmedewerkster heeft niet alle vergaderingen 

bijgewoond. Een aantal praktijksituaties gaf aanleiding om een gesprek met de wethouder voor 

werkgelegenheid aan te vragen. De projectmedewerkster heeft bijgedragen aan de voorbereiding van dit 
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gesprek, dat in juni 2021 plaatsvond. Resultaat was dat per casus een contactpersoon binnen de gemeente is 

toegekend met wie de betreffende zaken verder konden worden afgehandeld.  

Vraag en aanbod via APPA 

Van het APPA-netwerk wordt sinds jaar en dag gebruik gemaakt om huisraad, (klein) meubilair e.d. aan te bieden 

of in het netwerk erom te vragen. Ook de projectmedewerkster maakt hiervan gebruik voor haar hulpvragers: 

o.a. bureaustoelen, bedden en matrassen en ander huisraad wisselden via APPA van eigenaar.  

Wensboom  

Elk jaar staat APPA in de tweede week van december met een wensboom in het winkelcentrum Alexandrium. 

Aan de kerst-/wensboom hangen wenskaartjes van kinderen uit gezinnen die geen geld hebben voor een 

kerstcadeau. Aan het winkelend publiek wordt gevraagd om een wenskaart te pakken en een cadeau rond de 

10 euro voor het betreffende kind te kopen. De cadeaus worden verzameld door de Stichting Open Arms en 

komen via de scholen en voedselbanken bij de kinderen terecht. In 2021 hebben zowel de projectmedewerkster 

als de voorzitter van de Stichting De Buurtbron meegeholpen op de actiedag in december.  

Zinvol Actief 

De vergaderingen van dit netwerkoverleg waren online, het is de projectmedewerkster niet gelukt om ze 

allemaal bij te wonen.  

Werkplaats Sociaal Domein Zuid Holland Zuid  

Ook in 2021 heeft de projectmedewerkster meegewerkt in het Werkteam Armoede en Schulden. Deelname 

levert haar nuttige contacten op. Contacten die zij ‘normaal’ niet zou tegenkomen en op wie zij een beroep kan 

doen als zij er zelf met een casus niet uit komt. Vanwege de coronamaatregelen waren de meeste bijeenkomsten 

online.  

Het eerste experiment is in de zomer 2021 afgerond. De resultaten zijn via kenniscafés en publicaties gedeeld 

met studenten van de hogescholen en relevante partners/partijen. De projectmedewerkster is geïnterviewd 

voor een artikel in het WSD-Magazine in maart 2021. Dit artikel leverde op dat het Wijkcomité Zevenkamp een 

subsidiebedrag toekende voor 10 laptops voor gezinnen/kinderen.  

 

Van september 2021 t/m zomer 2022 wordt aan een vervolgexperiment gewerkt dat zich richt op 

vroegsignalering. Het doel is als volgt omschreven: Het beter kunnen ondersteunen van mensen die in armoede 

en/of problematische leven door op het ultieme moment in te spelen op bewustwording van aspecten rondom 

eigen gedrag met als doel om toekomstig gedrag positief te beïnvloeden (toegespitst op levensgebeurtenissen).  
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Coalitie Erbij Rotterdam (CER) 

De CER is een stedelijk netwerk van organisaties die zich bezighouden met sociaal isolement en eenzaamheid. 

De projectmedewerkster is lid van de Expertgroep én doet mee in de Lerende Praktijk (LP) Versterking informele 

netwerken. De projectmedewerkster heeft tijdens de online vergaderingen haar bijdrage kunnen leveren in 

discussies en (meer) kennis opgedaan over het complexe vraagstuk van sociaal isolement en eenzaamheid.  

Ook de overleggen van de LP Versterking informele netwerken waren op één na online. Door de 

coronamaatregelen heeft de LP niet fysiek op pad kunnen gaan om praktijkverhalen op te halen of om opgedane 

kennis verder te brengen. Aandacht was er voor thema’s zoals: eenzaamheid en corona; langer thuis: hoe dan, 

zonder vereenzaming?; hiaten tussen informele zorg, Wmo en Wlz. Tot slot is kennis gedeeld met de 

projectleider Netwerkversterking 65+ in Gorinchem die positieve verhalen over de LP in Rotterdam had gehoord.  

Deelname aan programma’s van de gemeente Rotterdam 

Reflectiepanel Schuldenaanpak gemeente Rotterdam 

De deelname van de projectmedewerkster aan het reflectiepanel, een klankbordgroep voor het programma 

Schuldenaanpak van de gemeente Rotterdam, is in 2021 doorgegaan. Het panel is eind 2021 opgeheven. Niet 

nadat in een brainstormsessie onder leiding van Onzichtbaar Den Haag via terug- en vooruitblik handvatten 

waren opgehaald voor ‘hoe verder met het reflectiepanel’.  

Programma Toegankelijk Toekennen 

De projectmedewerkster heeft deelgenomen aan een onderzoek in het kader van dit programma door middel 

van gesprekken en feedback geven op het formulier voor aanvraag bijzondere bijstand. Tevens heeft zij voor 

drie Zevenkampse respondenten gezorgd. Het resultaat is dat alle informatie voor gemeentelijke 

‘inkomensverruimende maatregelen’ op een aparte pagina op de website van de gemeente is verzameld. Zie 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/extraatje-010/ 

Team Taal en Armoede  

De projectmedewerkster is door de gemeente uitgenodigd voor deelname aan een Team Taal en Armoede, 

gericht op laaggeletterdheid van Rotterdammers. Het team heeft meegedacht over agendapunten voor de 

gemeentelijke Armoede Agenda die op een conferentie in november 2021 is gepresenteerd. Het team is 

inmiddels opgeheven.  

Samenwerking met wijkteam(s) 

Het contact met de wijkteams is gegroeid; de projectmedewerkster wordt steeds vaker benaderd. Bijvoorbeeld 

voor een fiets, voor andere vormen van hulp of extraatjes voor gezinnen met armoedesores. Soms gaat het ook 

om gezinnen of mensen die in andere wijken wonen dan Zevenkamp.  

De rol van de overheid  

De gemeente Rotterdam is aanwezig en actief in de wijk in de vorm van het Wijkteam en via het programma 

Schuldenaanpak/ Expertise Team Financiën (EFT). Samenwerking met hen is op casusniveau. Verder is de 

gemeente betrokken d.m.v. het gesubsidieerd welzijnswerk en door middel van stedelijke programma’s op het 

gebied van armoede en langer thuis. Het welzijnswerk is in 2021 opnieuw in aanbesteding gegaan. De 

voorgenomen gunning is onlangs (februari 2022) bekend gemaakt.  

Naast alle inzet van de gemeente worden er helaas ook nog regelmatig drempels en hindernissen ervaren door 

de beroepskrachten die kwetsbare gezinnen bijstaan zoals traagheid in afhandeling van verzoeken, 

belemmerende regelgeving inclusief strenge eisen of hoge leges en boetes. In die gevallen kost het de 

beroepskrachten van informele organisaties die kwetsbare inwoners bijstaan veel tijd en uithoudingsvermogen 

om zaken voor elkaar te krijgen. Een erkenning van deze vele uren inzet door bijvoorbeeld het APPA te 

ondersteunen met subsidie voor uren zou heel welkom zijn.  

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/extraatje-010/
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3. Effecten van de coronacrisis 

Subvragen: Wat is de invloed van corona op de activiteiten en wat zijn daarvan de consequenties? Heeft dit tot 

aanpassingen geleid? Welke? 

 

De invloed van de (gedeeltelijke) corona-lockdown op de activiteiten. 

De coronamaatregelen hadden (en hebben) tot gevolg dat activiteiten in het inloophuis zijn geannuleerd. Er is 

veel intensiever gewerkt, veel vaker en veel meer telefonisch en digitaal contact. In de periode dat dit kon, is de 

projectmedewerkster doorgegaan met één-op-één gesprekken met cliënten in het inloophuis met inachtneming 

van de geldende maatregelen. Verder heeft zij veel contact gehouden via Whatsapp, telefoon en e-mail. 

Loketten van instanties waren of zijn nog gesloten of beperkt open. Dit is belangrijk om te weten bij het 

doorverwijzen. Mede daardoor is het aantal hulpvragen dat aan de projectmedewerkster werd gesteld en waar 

zij zich geroepen voelde om zelf actief mee te zoeken naar oplossingen, toegenomen.  

Wat hebben we niet door kunnen laten gaan? 

In 2021 was het inloophuis lange tijd gesloten vanwege coronamaatregelen. De start was op maandag 31 mei 

2021, met inachtneming van de basis-corona-regels: handen desinfecteren, mondkapjes, inlooproute enz. én 

registratie. Tijdens de coronaperiode (januari t/m mei) was de projectmedewerkster wel elke maandag 

aanwezig voor 1-op-1 afspraken, eveneens met inachtneming van de basisregels. Met moeders (gezinnen) is 

altijd één of meermalen een afspraak gemaakt om met de hulpvraag aan de slag te gaan. Slechts bij een enkel 

gezin (in Ommoord) heeft de projectmedewerkster huisbezoek afgelegd, mede omdat het voor deze moeder 

haast niet te doen was om met kleine kinderen te reizen. In december ging het inloophuis voor de tweede keer 

in 2021 ‘op slot’ vanwege coronamaatregelen en zijn de activiteiten stop gezet. 

Wat hebben we wèl door kunnen laten gaan? 

Met name de één op één afspraken over hulpvragen zijn gewoon doorgegaan. 

Zodra het weer mocht, is het organiseren van thema ochtenden met vaart opgepakt. Dit heeft geresulteerd in 

twee series van drie bijeenkomsten van de Energiebank Rotterdam, 4 thematische inloopbijeenkomsten vanuit 

project KBO/PCOB, 4 doe-middagen (1x Keti-Koti en 3x kerstkaarten maken) plus twee kinderactiviteiten met 

Move-in. Daarnaast een week vullend programma tijdens de week van eenzaamheid. Al deze bijeenkomsten zijn 

goed bezocht, waaruit overduidelijk de behoefte aan dit soort ontmoetingen blijkt. Zie voor meer informatie 

hierover de volgende paragraaf. 

Samenvattend: de consequenties van de coronacrisis 

In 2021 hebben we beter in kunnen spelen op de coronamaatregelen en het werk zonder veel aanpassingen 

door kunnen laten gaan. We merken echter wel de gevolgen in de praktijk. Opgebouwde contacten dreigden 

weer weg te zakken. Vandaar dat we de uitgestelde voorlichting & groepscoaching van de Energiebank 

Rotterdam snel opgepakt en georganiseerd hebben. Ook de aanvulling met vier thematische bijeenkomsten 

vanuit de KBO/PCOB was heel welkom. 

Het laten ontstaan van onderlinge hulpnetwerkjes is voorzichtig aan van de grond gekomen, o.a. via Whatsapp 

groepen. Maar ook fysiek: sommige mensen, vooral de senioren, zoeken elkaar ook buiten het inloophuis om. 

Bijvoorbeeld om samen te koken, of samen naar de bibliotheek te gaan voor een Rotterdam-pas.  

Een belangrijke consequentie die we bemerken is dat de individuele noden zijn toegenomen. Er is veel 

bemiddelend werk gedaan om tegemoet te komen aan allerlei hulpvragen. Het werk werd tijdens de 

lockdowns telefonisch en online zo goed mogelijk voortgezet. Dit werkt als het gaat om praktische noden, 

maar niet als het gaat om nood aan sociaal contact!   
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4. Integrale aanpak van gezinnen in armoede 
Subvragen: ‘Wat valt op aan de wijk Zevenkamp? Welke mensen wonen er en wat zijn hun talenten en/of 

problemen?  

Wat heeft deelname aan de leerkring en de monitor binnen het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam voor 

De Buurtbron opgeleverd aan inzichten? Hoe versterkt dit de aanpak binnen ons project Steunpunt Zevenkamp 

en wat zegt het over de relevantie en de meerwaarde ervan? 

 

De wijk Zevenkamp in Rotterdam Alexander, welke mensen wonen er en wat zijn hun talenten en problemen? 

“Waar in Nederland gemiddeld één op de dertien kinderen opgroeit in armoede (8,1%), zijn dat er in Rotterdam 

één op de vijf (17,5%). Armoede in gezinnen is daarmee een relevante problematiek, zeker in Rotterdam. (…) 

Armoede uit zich allereerst als een financieel probleem, desondanks gaat armoede niet alleen over geldzorgen, 

maar ook over (kansen-)gelijkheid op cultureel en sociaal gebied. (…) Hoewel er heel veerkrachtige gezinnen 

zijn, vraagt het veel van hen om het hoofd boven water te houden. Schulden, of de dreiging van een lege koelkast 

of huisuitzetting leiden tot veel stress die het doe- en denkvermogen van ouders en kinderen onder druk zet. 

Hierdoor leven zij meer bij de dag en zijn minder goed in staat om beslissingen gericht op de lange termijn te 

nemen. Dat kan zowel om het overzicht houden over rekeningen als om opvoedingsvragen rondom de kinderen. 

… Armoede heeft ingrijpende gevolgen voor het (kunnen meedoen in) het dagelijks leven, de gezondheid en het 

welbevinden van alle gezinsleden en voor de ontwikkeling (fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief) en het 

toekomstperspectief van kinderen en jongeren.” 

Tot zover enkele passages uit de inleiding van de rapportage Integrale aanpak gezinnen in armoede. Het geeft 

in een notendop de werkcontext aan van de projectmedewerker Steunpunt Zevenkamp. In Zevenkamp moet 

16% van de bevolking rond zien te komen van een laag (chronisch) huishoudinkomen (bron cijfers CBS juni 2021). 

Het aantal mensen met een uitkering is als volgt:  

      (2019)  (2021) 

- Werkloosheidsuitkering      260 →  220 

- Bijstandsuitkering       820 →  890 – deze stijging verklaart mede de toename in hulpvragen. 

- Arbeidsongeschiktheidsuitkering  790 →  760  

- AOW       2450 → 2580 – ook senioren melden zich vaker met hulpvragen! 

Het is niet voor niets dat de projectmedewerkster zich op vele manieren inspant om de scherpe kantjes van de 
armoede te verzachten, de stress bij de ouders te reduceren en deze ouders te helpen de beweging te maken 
van problemen naar eigen kracht. Als ouders weer overzicht krijgen en in contact komen met hun eigen bronnen 
van kracht, hun talenten en verlangens en hun leven langzaamaan weer op de rails krijgen, werkt dit door op 
het welbevinden en de toekomstkansen van kinderen. 
 

Van de meeste ouders met een migratie-achtergrond is het opleidingsniveau niet duidelijk. Van het aantal 

waarvan dat wel bekend is, heeft 22 een opleiding onder het startkwalificatieniveau (geen/ alleen basisschool/ 

geen afgeronde Mbo-opleiding). Ook in het Zevenkampse project beheerst circa een derde van de ouders het 

Nederlands onvoldoende. Voor de helft van de ouders is de zorg voor hun kinderen hun belangrijkste 

dagbesteding en van 23 gezinnen is bekend dat er problematische schulden zijn. Er zijn gemiddeld bijna 5 

hulpvragen per gezin. In alle gezinnen waren hulpvragen op financieel gebied. De overige hulpvragen betroffen 

de leefgebieden gezondheid, wonen, sociaal (huiselijke relaties, opvoeding, sociaal netwerk), participatie 

(Nederlandse taal, werk, opleiding, daginvulling kind, daginvulling ouder) en overig (o.a. juridisch). Meestal was 

het zaak om eerst de ergste nood te helpen lenigen en te werken aan rust en vertrouwen, daarna konden ook 

andere vragen aandacht krijgen. Dit betekent in alle gevallen dat de startfase van de ondersteuning intensief is, 

ca. 2-3 uur per week. De ondersteuning houdt op als een gezin geen hulpvragen meer heeft. Men kan altijd 

opnieuw terecht en de projectmedewerkster houdt contact om te volgen of het goed gaat met het gezin. 
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Leerkring Integrale en gezinsgerichte aanpak Rotterdamse gezinnen 

Omgaan met kinderarmoede is complex want het uit zich op meerdere levensdomeinen tegelijkertijd en vraagt 

aandacht voor àlle leden van het gezin. Met steun van het Sint Laurensfonds werken in meerdere Rotterdamse 

wijken organisaties met een intensieve, integrale aanpak bedoeld om gezinnen in armoede duurzaam te 

versterken. Het zijn organisaties die informeel van aard zijn en dicht bij de doelgroep staan. Projecten die door 

Het Laurensfonds financieel worden ondersteund, werden gevolgd door Mariette Lusse, lector aan de 

Hogeschool Rotterdam. Ook project Steunpunt Zevenkamp maakte deel uit van het onderzoek. Doel van het 

onderzoek was om werkzame factoren in de aanpak van kwetsbare gezinnen te identificeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder organisaties die met financiering van Sint Laurensfonds werken met 
Rotterdamse gezinnen in armoede. Het project Steunpunt Zevenkamp maakte onderdeel uit van het 
onderzoek. Naast de projectmedewerkster is hiervoor ook met een drietal gezinnen in Zevenkamp gesproken. 
De monitor betrof het in beeld brengen van de impact van deelname aan het project. Bij de leerkring ging het 
om uitwisselen van kennis en ervaringen ter versterking van het werk in de praktijk.  

De monitor/leerkring is eind 2019 gestart en in december 2021 afgerond. Het onderzoek heeft acht 
werkzame elementen in beeld gebracht bij de integrale aanpak:  
1. laagdrempelig, een outreachende benadering, informele toegang 
2. continuïteit, beschikbaar blijven als vangnet  
3. vertrouwen, positieve bejegening  
4. presentie, niet oordelen, vanuit relatie 
5. maatwerk, flexibel aansluiten op tempo van het gezin  
6. integraliteit, gericht op alle leefgebieden 
7. empowerment, versterken van wat goed gaat  
8. gemeenschapsvorming, versterken van het netwerk van de gezinnen.  
 

De eindrapportage van dit onderzoek is in februari 2022 aan de gemeente Rotterdam aangeboden. Zie 
hiervoor Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen (yumpu.com) 

 

Deelname aan het onderzoek van het Sint Laurensfonds was inspirerend en leerzaam. De uitwisseling met 

andere wijkgerichte organisaties hielp te reflecteren op de eigen aanpak en effecten van het werk. Het 

merendeel van de gezinnen die in dit onderzoek zijn gevolgd betrof eenoudergezinnen (69%), met gemiddeld 

drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit het project Steunpunt Zevenkamp zijn drie ouders geïnterviewd en 

zijn alle gezinnen vanaf de start in 2019 t/m augustus 2021 in beeld gebracht. Op dat moment betrof het 59 

gezinnen, met in totaal 126 kinderen t/m 17 jaar.  

Kernpunten gehanteerde methodiek 

Een van de verrassende inzichten was de overeenkomst in werkwijze van de deelnemende organisaties2: breed 

aanbod in combinatie met individuele maatwerkbegeleiding, flexibele fasering, professionele nabijheid en inzet 

(als) vrijwilligers, opbouw (wijk)gemeenschap. Hieronder per onderdeel een korte toelichting. 

Breed aanbod 

De organisatie bieden een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Ze bieden een aanpak die meerdere 

leefgebieden bestrijkt (integraal werken), begeleiding of ondersteuning gedurende langere tijd die een zekere 

opbouw kent en informeel van aard is (professionele nabijheid). De Buurtbron/ Steunpunt Zevenkamp biedt: 

- individuele ondersteuning op maat  

- ondersteuning op alle leefgebieden 

                                                           
2 Van Veldhuizenstichting, Goud van Noord, House of Hope, Thuis in West en de Buurtbron.  

https://www.yumpu.com/nl/document/read/66092164/rapportage-integrale-aanpak-armoede-in-gezinnen
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- extra aandacht voor specifiek leefgebied (materiele hulpverlening) 

- activiteiten, ontmoetingsfunctie waarbij het aanbod gevarieerd en toegespitst is op opgehaalde signalen  

- huiskamer en/of inloopfunctie 

- kinderactiviteiten (in samenwerking met derden) 

- vrijwilligerswerk door deelnemers wordt gestimuleerd, maar niet geforceerd.  

Sommige organisatie hebben een breder aanbod en zetten als onderdeel van hun aanpak meer vrijwilligers in. 

Dit hangt vooral samen met de omvang van de organisatie c.q. het aantal beroepskrachten. We mogen 

concluderen dat de projectmedewerkster van de Buurtbron binnen een parttime functie (0,6 fte) enorm veel 

inzet levert en bijzonder veel weet te bereiken. 

Integraal werken 

Integraal werken betreft een aanbod dat gericht is op de verschillende gezinsleden en meerdere leefgebieden 

omvat. Vooral de praktische kant (financiële en materiële vragen) naast sociaal emotioneel (relatie- en 

opvoedproblematiek en het sociaal functioneren (meedoen in de samenleving d.m.v. opleiding, werk of sociaal-

culturele activiteiten met inbegrip van het werken aan verbetering Nederlandse taal. 

Evenals de andere organisaties is het project Steunpunt Zevenkamp gericht op het impliciet versterken van 

psychische aspecten als een positief zelfbeeld, zelfzorg, zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gezinnen en 

het omgaan met tegenslagen. Daarbij is er oog voor de kwaliteiten van de gezinsleden. Waar nodig wordt 

doorverwezen naar psychologische hulp of maatschappelijk werk. Bij hulpvragen van het gezin op het gebied 

van participatie (werk, opleiding, taal, dagbesteding) wordt met name aandacht besteed aan het verkennen van 

iemands kwaliteiten, uitgezocht welke mogelijkheden qua opleiding of werk daarbij horen, deelnemers 

gestimuleerd daarin actie te ondernemen en waar nodig wordt samen opgetrokken. Dit geldt ook voor deelname 

van kinderen: ouders worden geholpen met uitzoeken welke mogelijkheden er voor hun kinderen zijn (sport, 

cultureel, opvang, huiswerkbegeleiding) en de daadwerkelijke aanmelding hiervoor. Inclusief het regelen van 

extra fondsgelden indien nodig. Ook bij vragen m.b.t. wonen, veiligheid in en rondom het huis en juridische 

vragen kunnen mensen bij de projectmedewerkster van de Buurtbron terecht.  

‘Flexibele fasering’ 

Binnen project Steunpunt Zevenkamp wordt, net als bij de andere organisaties, fasegewijs gewerkt aan 

verandering op de verschillende leefgebieden. Deze fasering is niet van tevoren vastgelegd, maar valt in 

retrospectief duidelijk te herkennen. Al reflecterend wordt er veel methodischer gewerkt dan gedacht. De 

volgende fasen laten zich onderscheiden: 

1. In contact komen 

2. Intake (kennismaking, signalering en inventarisatie) 

3. Activiteiten en interventies 

4. Stabiliseren 

5. Afronden en nazorg.  

Deze indeling in fases is flexibel en volgt het tempo van het gezin. Er is geen van tevoren vastgesteld aantal 

contactmomenten, geen vastgesteld aantal begeleidingsuren of protocol. De begeleiding is eerder organisch. 

1. Om in contact te komen met gezinnen functioneert de inloop en zeker ook de bijzondere activiteiten 

(lunchbijeenkomsten e.d.), er wordt steeds vaker doorverwezen door partners in het (formele en informele) 

hulpverleningsnetwerk in de wijk en last but not least de mond-tot-mond reclame. Mensen die zich geholpen 

voelen, nemen weer anderen mee.  

Andere PR-activiteiten zijn flyers voor specifieke activiteiten, een nieuwsbrief, stukjes in het kerkblad van de 

Ontmoetingskerk en de wijkkrant (Zevenkrant). 

2. Intake, te weten kennismaking, signalering en inventarisatie. Bij de kennismaking met een hulpvrager vindt 

altijd een zgn. brede uitvraag plaats, voor zover mensen er al aan toe zijn om meer van zichzelf bloot te geven. 

In veel gevallen is het nodig om eerst vertrouwen op te bouwen en rust te creëren door stress reductie. Dat 
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betekent vaak: helpen om de ergste financiële of materiële nood te lenigen en de ‘onrust’ tijdelijk even 

overnemen. Dus in actie komen voor dit gezin, zelf contact leggen met andere organisaties en zaken uitzoeken.  

“Zorgen dat de stress niet toeneemt, een actie doen zodat in ieder geval op dat moment (een deel van) de stress 

afneemt. Al is het maar een toezegging dat ik ‘iets ga uitzoeken’, dat hun vraag nu op mijn bord ligt.” 

De relatie is de belangrijkste voorwaarde. Mensen komen vanuit de relatie met een vraag en de relatie maakt 

het mogelijk zelf vragen te stellen. Het eerste doel wordt in de intake al besproken. De ondersteuning die vanuit 

De Buurtbron wordt gegeven, is erg pragmatisch van aard. Bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van een 

CV, waarna iemand zelf verdere stappen kan zetten in een sollicitatie.  

3. Activiteiten en interventies. Op basis van de benoemde doelen wordt een plan gemaakt met activiteiten of 

interventies op de verschillende leefgebieden. In dit plan wordt aangegeven welke interventies ingezet worden, 

welke acties uitgevoerd worden, van welk aanbod gebruik gemaakt wordt wat de gezinsleden zelf kunnen doen 

en waar hulp van netwerk, professional of vrijwilliger nodig is. Dit plan wordt ook gebruikt om de voortgang te 

monitoren. In dit proces doen ouders succeservaringen op en leren zelf sturing te geven aan de vooruitgang. 

Belangrijk is dat er kleine stappen worden gezet en de gezinsleden succesmomenten ervaren, want dat vergroot 

de rust, het zelfvertrouwen en de motivatie bij het gezin. 

Het is belangrijk dat de hulpvrager het eerste gesprek als bevredigend ervaart. Op basis van de vraag waarmee 

het gesprek is gestart, wordt afgesproken welke interventies ingezet kunnen worden, welke acties uitgevoerd 

worden, van welk aanbod gebruik gemaakt wordt en wat de ouder en eventueel gezinsleden zelf kunnen doen 

en waar hulp van netwerk, professional of vrijwilliger nodig is. Deze afspraken worden ook gebruikt om de 

voortgang te monitoren. Belangrijk is dat er kleine stappen worden gezet en de gezinsleden succesmomenten 

ervaren, want dat vergroot de rust, het zelfvertrouwen en de motivatie bij het gezin. 

4. Stabiliseren betekent o.a. het nieuwe gedrag in het gezin bestendigen. Volhouden kan een uitdaging zijn 

omdat in deze fase de intensiteit van de ondersteuning afneemt. Deze richt zich nu meer op motiveren, vaak 

ook de waan van de dag helpen het hoofd te bieden en het lange termijn perspectief weer zien.  

5. Afronden en nazorg. Wanneer de grootste problemen zijn opgelost en het gezin in staat is de overige 

problemen zelf het hoofd te bieden, wordt de ondersteuning afgebouwd. Dit gebeurt geleidelijk. Evaluatie 

gebeurt niet zozeer achteraf maar in feite gaandeweg, bij elke nieuwe hulpvraag, bij alle stapjes die samen gezet 

worden wordt goed afgestemd hoe het wordt ervaren en wat het effect is. Nazorg is bijv. telefonisch contact 

houden om te volgen of het goed blijft gaan, en aangeven dat men bij nieuwe vragen altijd weer terecht kan. 

 

Samenvatting en conclusie 

Zoals gezegd was deelname aan de leerkring en de monitor zeer de moeite waard. Het geeft het bestuur van De 

Buurtbron houvast om het project Steunpunt Zevenkamp op waarde te kunnen schatten. En na te denken over 

een mogelijk vervolg. Leidend daarin is de vraag bij welke groepen inwoners in de wijk zij met een bescheiden 

inzet van een parttime projectmedewerk(st)er het meeste verschil kan maken. 

Binnen het project Steunpunt Zevenkamp wordt niet strak methodisch gewerkt. De beschreven ‘methodiek’ in 

de eindrapportage wekt die indruk en voor sommige andere organisaties zal het misschien iets meer opgaan. 

Uit de leerkring bleek ook dat sommigen aanmerkelijk meer tijd steken in de ondersteuning / begeleiding. Dat 

vraagt uiteraard een duidelijker structuur. Het werk in Zevenkamp daarentegen ontvouwt zich meestal 

organisch waarbij de projectmedewerkster de hoofdsporen uit het projectplan helder voor ogen houdt. Er is 

veel ‘waan van de dag’ bij hulpvragers en dat maakt het werk vaak moeilijk te plannen en het werk past niet 

altijd in de uren van de functie. Het is dan ook haar enorme betrokkenheid en flexibele inzet die maakt dat het 

project Steunpunt Zevenkamp voor steeds meer mensen / gezinnen in de wijk een belangrijk verschil in hun 

leven maakt. 
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Bijlage 1:  Overzicht van hulpvragers en hulpvragen in Zevenkamp (2021) 
 

Hulpvragers en hulpvragen in 2021 – een opsomming  

Algemeen | voor zowel 
gezinnen als alleenstaanden en 
senioren  

 
Specifiek voor moeders | gezinnen  
 

Luisterend oor, aandacht 
 
Belastingzaken - opgepakt 
door formulierenbrigade  
Aanvraag AOW - idem   
 
Diverse aanvragen 
kwijtscheldingen online; één 
kwijtscheldingscasus was zo 
complex, dat die pas met 
behulp van de ambtenaar 
Invorderingen kon worden 
opgelost 
 
Brieven lezen en uitleggen 
 
Informatie opzoeken en op 
weg helpen om informatie te 
vinden (digitaal)  
 
Praktische zaken zoals fiets, 
huisraad  
 
Noodhulp  
 
Huisvesting/wonen 

Taal 
twee moeders toegeleid naar taalcursus; één cursus is fysiek - formeel; 
één is online – informeel. Bij een formele cursus krijg je een diploma, bij 
informeel krijg je geen diploma, maar een certificaat dat je meegedaan 
hebt. Ook voor een derde hulpvrager uitzoekwerk gedaan voor het volgen 
van een formele taalcursus; hij heeft net een nieuwe baan gekregen, dus 
wacht er nog even mee.  
 
Werk/opleiding 
via voucher gemeente Rotterdam heeft één cliënt een opleiding kunnen 
doen; zij wil zich graag verder scholen in dit vak. Het rondkrijgen van de 
scholing had nogal wat voeten in de aarde. Een klacht erover bij de 
wethouder is via via bij de projectleider terechtgekomen, waarna een 
goede afhandeling.  
 
Justitie 
een hulpvrager is in de problemen geraakt door zich als geldezel te laten 
misbruiken. Notitie geschreven met het gebeurde in chronologische 
volgorde, bewijsmateriaal verzameld, uiteraard samen met moeder, 
steeds luisterend oor geboden, voorbereid op gesprek met advocaat en 
politie.  
 
Overige in kernwoorden 
diplomawaardering bij IDW – hulp bij sollicitatieformulieren en CV 
opstellen – hulp bij regelen kinderopvang /kraamzorg / voedselbank / 
noodhulp, etc.  – school(geld) etc.  

Effect: doorbreken isolement 
en participatie 
Ondersteuning bij praktische 
zaken levert op dat 
hulpvragers meedoen aan de 
activiteiten in het inloophuis  

Effect: bijdrage aan samenlevingsopbouw  
Niet alle moeders willen dat, maar er is een groeps app gemaakt voor 
moeders die dat wél willen. Zij maken via deze app gebruik van elkaars 
diensten: kinderkleding en andere kinderspullen aan elkaar doorgeven, 
tips over aanbiedingen, tips over gratis kinderactiviteiten enz.  

 
 
Extra mogelijkheden creëren door goed gebruik te maken van fondsen 
 

Stichting 
Armoedefonds  
 

Schonk duizenden mondkapjes én zelftesters. Soms is het stil, en soms leeft de 
vraag opeens op. Ook de senioren zijn er blij mee. Een artikel in de wijkkrant 
hierover leverde nieuwe contacten op, van wie een aantal inmiddels geregeld de 
inloopactiviteiten bijwonen. Met de zelftesters zijn vooral de moeders blij, 
meteen thuis testen als kinderen niet lekker zijn, voordat ze naar school gaan.  
 
Voor senioren: 
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150 ‘Ik-denk-aan-jou brievenbuspakketten’ voor senioren 65+ (uitgifte in 2022). 
Bij de aanvraag (in 2021 gedaan) zijn meegenomen de senioren van de 
Hindoestaanse woongroep Kamal Bhawan van een bevriende zelforganisatie en 
de senioren van de Antilliaanse zelforganisatie Cocon.  
 
Voor (jonge) vrouwen: MUP 
De Buurtbron is een Menstruatieproducten Uitgifte Punt geworden. Om de twee 
maanden komt er een grote doos met menstruatieproducten. 60 (jonge) 
vrouwen maken hier gebruik van, inclusief tieners/dochters van de moeders.  

Stg. Volwassenenfonds 
(pilot in 2021 in 
Rotterdam)  

Het fonds vergoedt sportcontributie (ook dans) voor volwassenen van 18 – 23 
jaar. Eenmaal aanvraag gedaan en goedgekeurd gekregen. Pilot is afgerond, 
resultaten nog niet bekend, waardoor nog niet bekend of Rotterdam hiermee 
doorgaat.  

Linda Foundation Sinds kort heeft De Buurtbron een account. De accounthouder krijgt dan 5 codes 
om uit te delen. De gezinnen moeten zelf online een vragenlijst invullen. Omdat 
de gezinnen zelf het formulier moeten invullen, is in 2021 gekozen voor vijf 
gezinnen die de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Volgend jaar zullen 
gezinnen die de taal niet of minder goed beheersen worden voorgedragen, 
ermee rekening houdend dat er tijd gestoken moet worden bij het helpen 
invullen van het online formulier. 

Stg. Bijzondere Noden 
Rotterdam 

FBNR geeft binnen 48 uur antwoord op een vraag voor noodhulp; en vaak 
positief. Eén aanvraag heeft een nasleep gekregen die geen schoonheidsprijs 
verdient.  
Aanvragen/toekenningen: 1 koelkast, 1 laptop, bijdrage voor kinderopvang, 2 
wasmachines.  

Stg. Netwerk DAK  De enige stichting die met 5 vragen al tevreden is en meteen antwoordt. In 2021 
een toekenning voor activiteiten ontvangen.  

Gemeente Rotterdam/ 
Wijkcomité Zevenkamp  

Toekenning voor 10 laptops.  

Stg. Rots Toekenning noodhulp voor twee hulpvragers + toekenning bijdrage voor het 
fietsenproject van De Buurtbron.  

St Blije Gift Noodhulp in de vorm van voedselbonnen; voor twee gezinnen een beroep 
gedaan en toegekend.  

Gemeente 
Rotterdam/wijkteam 

Toekenning 1 koelkast + 1 matras voor kinderbed.  

Diaconie 
Ontmoetingskerk  

Één gezin voorgedragen en toegekend gekregen voor een gratis gezinsvakantie 
op een vakantiepark, inclusief zakgeld.   

Voedselbank/ 
uitgiftepunt Ommoord 
 
 

Er zijn gezinnen die perse NIET naar de Voedselbank willen, ook al is het duidelijk 
dat ze er wel voor in aanmerking zouden komen. De Voedselbank kent aanvragen 
voor drie tot zes maanden toe, daarna moet een evaluatieformulier worden 
ingevuld door een ondersteuner.  
Tweemaal een eerste aanvraag; driemaal een verlenging. 

 
 
Fondsen specifiek voor kinderen in armoede (kinderen van hulpvragers) 
 

Stg. Samen Lachen 
organiseert regelmatig 
een uitje voor kinderen 
of een bijzondere 
spelletjes dag 

De projectmedewerkster werft de kinderen, meldt ze online aan en vervolgens 
neemt de stichting zelf verder contact op met de moeders. Gemiddeld doen 10 
kinderen per keer mee. In de coronaperiode heeft deze stichting de aangemelde 
kinderen eenmaal een binnenspeel-pakket en eenmaal een lunchbox + 
drinkbeker cadeau gedaan. 
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Stg. Jeugdfonds Sport 
en Cultuur – de 
aanvragen moeten altijd 
via een intermediair. De 
Buurtbron is 
intermediair, staat ook 
op hun website. 

Op verzoek van de moeders, doet de projectmedewerkster regelmatig een 
aanvraag voor kinderen om te kunnen sporten of voor een cultuurcursus (dans, 
muziek, etc.). Een enkele keer verwijst het Jeugdfonds gezinnen die zich 
rechtstreeks bij hun aanmelden door naar De Buurtbron/ de 
projectmedewerkster voor het invullen van de aanvraag.  
In de zomervakantie had het Jeugdfonds gratis extra activiteiten; kinderen 
konden 6 weken lang elke week zwemmen en/of een andere activiteit doen. Er 
zijn ongeveer 60 aanvragen ingevuld. Vooral het zwemmen én het 
trampolinespringen waren populair. Een bijkomstigheid was, dat het zwemmen 
alleen kon in de gemeentelijke zwembaden. Het zwembad van Zevenkamp is dat 
niet. Maar omdat er meer dan 30 aanvragen voor het zwemmen waren gedaan, 
heeft het Jeugdfonds met het zwembad in Zevenkamp geregeld dat de kinderen 
ook daar konden gaan zwemmen. Een mooi neveneffect .. en omdat in deze 
periode de scholen dicht waren, heeft het Jeugdfonds een gezin naar de 
projectmedewerkster doorverwezen om de aanvraag te doen.  

Stg. Meedoen  In principe kunnen ouders zelf rechtstreeks een aanvraag doen bij deze stichting. 
Soms is er ondersteuning nodig. 2x moeders ondersteund bij een aanvraag.   

Stg Move –  
Move-in-1-dag  

2x een educatief online activiteit (zeer leerzaam) voor kinderen basisschool-
leeftijd georganiseerd, maar het was hard trekken aan de moeders om dit voor 
elkaar te krijgen. Deels omdat het deelnemende kind niet over een eigen laptop 
of smartphone beschikt.  

Stg. Move –  
project Move Maatjes 

Kinderen op de basisschool zijn gekoppeld aan studenten Social Work – tijdens 
coronaperiode – kinderen konden hun lief en leed aan de studenten voorleggen, 
maar ook eventuele huiswerkvragen stellen. Vijf kinderen hebben meegedaan en 
het traject afgerond.  

Stg. Kinderhulp (via 
account van de diaconie 
van De Open Hof).  

Regelmatig aanvragen gedaan en (eenmaal deels) gehonoreerd gekregen: 
zwemmen, flink bedrag voor laptops, dit jaar voor de 2e keer Actie Pepernoot, 
voor 118 kinderen aanvraag gedaan en goedgekeurd gekregen. De laatste 
aanvraag voor schoolspullen + een laptop is afgewezen.  

Stg. Armoedefonds  
 

Naast menstruatieproducten, geeft Armoedefonds elk jaar een schoolspullenpas 
ad 50 euro aan kinderen die voor ’t eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit 
jaar 18 kinderen; waarvan drie kinderen via de school waren aangemeld.   
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Nawoord 
 

“Armoede geeft zorgen, maar zorgen geven ook armoede” 
 

Werken aan armoede is leerzaam, ook voor de projectmedewerkster. Niet in de laatste plaats omdat er een 

woud aan programma’s en projecten is. Zelfs bij de gemeente Rotterdam lijkt het alsof er steeds een loket 

bijkomt. De angel blijft dat mensen in armoede tegen dezelfde wet- en regelgeving aan blijven lopen; of er nu 

meer of minder projecten en loketten zijn. 

Het is waar dat de meeste hulpvragers hun administratiekast niet op orde hebben. Archiveren is hun vreemd. 

Dat maakt het ondersteunen soms lastig. Gelukkig is er de afgelopen jaren zoveel onderzoek gedaan, dat wij als 

ondersteuners niet vreemd hoeven op te kijken: aspecten als je schuldig voelen, onrust in hoofd en lijf, schaamte 

en hopen dat de volgende ochtend oplossingen zal brengen, zijn patronen waarmee rekening gehouden moet 

worden.  

Het zijn deze moeders die het éne gat vullen met het andere. En sommige zijn daar zeer behendig in. De 

extraatjes leiden tot blije gezichten: de gratis kaartjes voor Blijdorp, gratis met de bus naar Corpus Leiden, enz. 

enz. Moeders maken gretig gebruik van dit soort extraatjes. De digitalisering rukt op, maar … wie niet vaardig is 

in het digitaal zoeken en vinden van informatie en wie de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst, heeft er 

een probleem bij. 

Meerdere moeders hebben in 2021 gevraagd naar ‘betaalbare’ huiswerkbegeleiding voor hun kinderen op de 

basisschool. Het is zaak om in 2022 aan een antwoord op deze vraag te werken. Terwijl het leven steeds duurder 

wordt, blijft de uitkering Participatiewet nagenoeg op hetzelfde niveau. Dan is het ook moeilijk om een buffer 

op te bouwen.  

De WhatsApp groep van moeders kan als een klein netwerkje gezien worden. Moeders wisselen tips met elkaar 

uit (waar zijn de aanbiedingen …) én spullen wisselen van eigenaar. 

Tot slot: Als werker van De Buurtbron is het zaak om de mensen te blijven ondersteunen, zodanig dat ze vanuit 

zichzelf in beweging komen. Een fijne plek, die aangenaam is, met koffie en thee, waar de ondersteuner je 

oprecht en waarachtig respectvol tegemoetkomt, niet be- en veroordelend is … helpen om de hulpvragers te 

doen bewegen. 

 
Sherita Thakoerdat, februari 2022 


