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Stichting De Buurtbron Ommoord-Zevenkamp 
p/a Egelkruid 1 
3068 DS  Rotterdam 
 

Project Zinzorg Ommoord (2018 t/m 2020) 
 
Inleiding 
Dit verslag betreft het derde projectjaar van het project Zinzorg Ommoord. Het is tevens het 

eindverslag van dit driejarig project. Om die reden kijken we wat uitgebreider terug op de hele 

projectperiode. We formuleren onze bevindingen op basis van de gevolgde aanpak en maken een 

voorzichtige balans op van waar we staan. Maar we kijken ook vooruit: de problematiek die aanleiding 

was voor dit project is in de afgelopen drie jaar niet voor iedereen in de wijk effectief verholpen. Dat 

wisten we vooruit, een thematiek als zingeving voor verarmde en vereenzamende mensen is niet iets 

van een ‘quick fix’, het is een proces van kleine stapjes en lange adem. En zodra je met de ene 

buurtbewoner goed op weg bent geraakt, dienen zich al weer nieuwe zorgwekkende bewoners aan.  

Is een driejarig project opzetten dan zinvol? Dat is een voor de hand liggende vraag en het antwoord is 

‘ja’. Een project zoals dit biedt de mogelijkheid om een intensieve verkenning in de wijk uit te voeren 

en een verdiepende verkenning van de vele facetten van de thematiek. Tegelijkertijd biedt het ruimte 

om te experimenteren met methodieken en al doende de eerste daadwerkelijke resultaten te bereiken. 

Leidend in de aanpak van de wijkpastor waren de presentiebenadering, inclusief een outreachende 

werkwijze en de motiverende gespreksvoering die past binnen het contextueel pastoraat. Beide 

aspecten van het werk zijn ruimschoots aan bod gekomen en zullen in dit verslag nader belicht worden. 

Hoe gaat het verder nu dit project stopt? Kan hetgeen is opgebouwd worden geborgd en voortgezet, 

zo ja hoe en door wie? Ook over deze vragen hebben bestuur en werker (de wijkpastor) uitvoerig 

nagedacht en gesproken. En ruim op tijd een beweging in gang gezet om hier duidelijke antwoorden 

op te formuleren. Het project eindigt maar het werk gaat door, en daarmee de zorg voor de meest 

kwetsbare wijkbewoners in Ommoord. In het laatste kwartaal heeft er een stapsgewijze overdracht van 

contacten, relaties en werkzaamheden plaatsgevonden naar een collega projectmedewerker in 

Ommoord-Zevenkamp. De insteek is minder pastoraal maar meer ingebed in zin-vol opbouwwerk. 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest en de coronacrisis laat nu reeds duidelijke sporen na. 

Bestuur en werkers van De Buurtbron zijn zeer alert op de doorwerking van de effecten van alle 

coronamaatregelen.. Het verslag wordt afgesloten met conclusies en aandachtspunten voor het 

vervolg. Leidend voor het algemene gedeelte van dit verslag zijn onderstaande vragen. Het financieel 

verslag en een meer gedetailleerd werkverslag zijn uitgewerkt in een aparte bijlage. 

1. Voortgang van het project zoals het is opgezet: Wat was het doel van het project en de activiteiten? 
Hoeveel mensen zijn er bereikt? Wat hebben de activiteiten in de afgelopen drie jaar opgeleverd? Hoe 
verhoudt zich dit met de oorspronkelijke plannen?  

2. Effecten van de coronacrisis: Wat is de invloed van corona op de mensen in de wijk en op de 
activiteiten geweest en wat zijn daarvan de consequenties? Heeft dit tot aanpassingen geleid? Welke? 
En wat betekent dit voor het vervolg? 

3. Beeld van de wijk: Welke organisaties zijn er actief? Wie doet wat? Wat houdt ‘sociale cohesie’ in? 

4. Uiteindelijke resultaten: Wat is de toegevoegde waarde van het project en waarin/waarmee wil het, 
het verschil maken? Waarin is dat zichtbaar / merkbaar geworden? 

5. Vervolg: Hoe is het project geborgd en op welke wijze gaat het een vervolg krijgen? Er van uitgaande 
dat de problematiek in de wijk nog niet is opgelost? Welke partijen zijn daar bij betrokken?  
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1. Voortgang van het project zoals het is opgezet 
 

Subvragen: Wat was het doel van het project en de activiteiten? Hoeveel mensen zijn er bereikt? Wat 

hebben de activiteiten in de afgelopen drie jaar opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit met de 

oorspronkelijke plannen?  

Het projectdoel, belangrijkste focus en bereik 

Het project ‘Zinzorg in Ommoord’ gaat over de zorg van het wijkpastoraat voor kwetsbare mensen die 

niet op eigen kracht 'zin in het leven' kunnen opbrengen. Die zich buitenstaander voelen in hun 

omgeving en moeite hebben om zin-volle contacten met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

Het doel was om per jaar tenminste 50 van deze kwetsbare buurtbewoners op te sporen en met hen 

een langdurig persoonlijk contact op te bouwen. In de loop van de afgelopen drie jaar heeft de 

wijkpastor een groot aantal buurtbewoners bereikt. Met ca. 150 van hen is een duurzame verbinding 

ontstaan die door betrokkenen als betekenisvol wordt ervaren. De betreffende bewoners hebben 

stapjes gezet in eigen regie en in het betekenis geven aan hun leven en hun vaak moeilijke 

levensomstandigheden. Er zijn onderling nieuwe verbindingen ontstaan, onder andere in de vorm van 

diverse netwerkjes met lotgenoten, maar bijvoorbeeld ook met krachtiger buurtbewoners die als 

vrijwilliger bereid zijn om met hen op te trekken. Dat is voor alle betrokkenen waardevol: je als 

vrijwilliger of maatje inzetten voor een ander geeft zin aan mede-mens zijn. 

Een tweede projectdoel lag in de inbedding van zingeving in het werk van professionals en vrijwilligers 

in het sociaal domein. Met andere woorden een bewustwording van het belang van aandacht voor 

zingeving, inzicht in de wijze waarop zingeving tot stand kan komen en het grote belang van ‘het kleine’ 

daarin. Namelijk de rol van de informele laag van het leven: betekenis geven aan kleine alledaagse 

voorvallen die de ingang kunnen vormen naar diepere lagen en bronnen van kracht. De wijkpastor had 

daarin een onderzoekende en stimulerende rol naar collega’s in het bredere werkveld. En een 

coachende rol naar vrijwilligers die zich aanboden om zich praktisch of anderszins in te zetten. 

Een belangrijke invalshoek voor de kwetsbaarheid van mensen lag in het thema armoede, vooral de 

chronische armoede die op de langere termijn tot een grote mate van uitzichtloosheid, ontmoediging 

en vervreemding kan leiden. Een kwetsbaarheid die zich uit in het sociaal isolement en de eenzaamheid 

van buurtbewoners. Deze drie tezamen (armoede, sociaal isolement en eenzaamheid) leiden in veel 

gevallen tot gebrek aan ‘zin’. Mensen kunnen geen zin meer ontdekken in wat ze doen en daardoor 

ontbreekt hen de energie om zelf iets in gang te zetten om verandering te brengen in hun situatie. Ze 

trekken zich terug, hun wereldje wordt heel klein. Het relativeren van hun situatie, hulp zoeken of 

aanvaarden worden bijna onmogelijke drempels. Voor reguliere hulpverleners worden ze onzichtbaar, 

onvindbaar en onbenaderbaar. Armoede heeft een eigen dynamiek die mensen in armoede houdt. 

Niet in de laatste plaats omdat een aantal mechanismen in mensen zelf en in de maatschappij elkaar 

versterken. Inzicht in deze wisselwerking heeft een eigen plek gekregen in dit project.  

De dynamiek van armoede en kwetsbaarheid 

Kort samengevat kun je zeggen dat mensen in chronische armoede lijden onder zowel 'sociale als 

mentale armoede'. Armoede heeft veel aspecten waarvan materiële armoede er slechts één is, zij het 

een zwaarwegende. De wortel van het kwetsbare leven ligt in het onvermogen om zin te produceren. 

Als dat onvermogen te groot wordt, lijkt de situatie onomkeerbaar kwetsbaar geworden waardoor 

'armoede' ontstaat op meerdere terreinen van het leven. Mensen met meerdere tekorten en 

kwetsuren hebben een achterstand opgelopen die ze niet meer inhalen. We zien ook dat mensen die 

wél geboft hebben met hun levensomstandigheden geen begrip kunnen opbrengen voor de 

'kwetsbaren'. Uit het onvermogen ontwikkelt zich bij kwetsbare mensen een 'armoede in kansen'. Ze 

hebben geen of onvoldoende sociaal en psychisch kapitaal dat ze kunnen inzetten in de survival of the 
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fittest. De beslissende zwakte die ze hebben is dat ze 'er geen zin meer in hebben'. De genoemde 

vormen van kapitaal en vooral het 'er zin in hebben' heb je nodig om 'mee te komen' in de cultuur van 

vandaag. Kwetsbare mensen hebben dat kapitaal niet en dus blijven ze 'onder' liggen, omdat ze zich 

letterlijk 'neerleggen' bij hun situatie. De wijkpastor heeft vaak in die onderliggende positie van mensen 

contact gemaakt om samen op dezelfde hoogte te verkennen welke mogelijkheden om te leven zij 

hebben, welke bronnen van leven zij nog in zichzelf hebben.  

Het meest pijnlijke om te zien was dat mensen in de greep gekomen waren van de 'armoede mindset' 

en daardoor hun vrijheid en initiatief kwijtraken. Ze ontwikkelen een selectieve perceptie, een 

blikvernauwing, waardoor ze niet meer kunnen zien wat er nog wél aan kansen ligt buiten de lijntjes 

van de gangbare cultuur. Zonder concreet zicht op die buiten-de-lijntjes mogelijkheden en dus kansen, 

hebben mensen er geen zin in. In gesprekken drong de wijkpastor aan op kansen máken door hen aan 

te spreken op onvervreemdbare rechten en plichten. Ook als je arm bent kun je immers je kinderen 

heel fatsoenlijk opvoeden of menswaardig leven. Je moet alleen oppassen dat je de spanningen om 

geld niet achter de voordeur in je eigen gezin ophoopt. Het is belangrijk om te voorkomen dat materiële 

spanningen neerslaan op de verhoudingen binnen het gezin. 

Interessant genoeg bleek in contacten dat sommige yuppen lijden onder dezelfde vereenzaming en 

verarming die je in achterstandswijken tegenkomt. Ook yuppen leggen zich neer bij wat ze denken te 

moeten bereiken. Ze hebben de mond vol over 'vrijheid', maar de enige vrijheid die ze hebben is die 

om te consumeren. Ook zij hebben regelmatig een vernauwing van bewustzijn: namelijk dromen over 

veel geld verdienen en andere dingen die ze voor levensdoel verslijten. Geld regeert hun leven, net 

zoals bij de armen, maar dan aan de andere kant van het spectrum. De wijkpastor zag bij hen even 

grote armoede als het ging om zingeving. Juist voor hen kan vrijwilligerswerk waarde-vol zijn. 

Doelgroep 

Dit project draaide om mensen in Ommoord die (materieel) verarmen en vereenzamen en daardoor 

niet meer op eigen kracht tot zin-geving komen, wiens leven ‘overleven’ wordt zonder veel betekenis. 

Sociaal zijn zij niet (meer) ingebed, ze hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze voelen zich niet 

gezien of gehoord. Ze horen er niet (meer) bij. Dat heeft ook effect op de wijk: mensen leven langs 

elkaar heen. De levensomstandigheden van de gevonden mensen waren aan het begin van het project 

al ongunstig en precair. In het derde jaar verslechterden hun levensomstandigheden door de gevolgen 

van de coronacrisis. Juist het weer inbedden van mensen in een sociaal verband kwam op de tocht te 

staan. De consequenties op de iets langere termijn zijn zorgelijk maar nog moeilijk in te schatten. 

De focus van de wijkpastor lag op het opbouwen van netwerkjes van mensen met een vergelijkbare 

sociaaleconomische achterstand, bijvoorbeeld nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt, tekort aan 

scholing en vorming, dezelfde buitenlandse achtergrond en problemen met integratie. De zorgen en 

problemen die deze mensen ervaren bleken gaande het project nog ernstiger dan gedacht en ook in 

grotere mate voor te komen. Daarbij bleek dat kwetsbare mensen zich in toenemende mate 

terugtrekken. De gevolgen van deze ‘zorgmijding’ werden soms pijnlijk zichtbaar. Formele organisaties 

voor hulp en ondersteuning kampen met capaciteitsproblemen als gevolg van bezuinigingen. Dat is 

enerzijds frustrerend voor de hulpverleners. Het benadrukte anderzijds juist het belang van de trouwe 

aanwezigheid van een sociale professional zoals de wijkpastor als ‘anker’ in het leven van mensen die 

op drift waren geraakt. Gaande het project bleek dat kwetsbare inwoners vooral geconcentreerd zijn 

in een aantal hoogbouwflats in Ommoord. De Kellogg-flat neemt hierin een bijzondere plaats in.  

Belangrijkste activiteiten in dit project 

Bij de start van dit project is niet precies ‘bedacht’ hoe het werk vorm moest krijgen of wat de meest 

passende aanpak in een wijk als Ommoord zou zijn. Er waren een paar kerntaken zoals outreachend 

werk en bezoekwerk, levenswegbegeleidende gesprekken, organiseren van praktische hulpverlening, 
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verbinding van hulpverleners onderling en ondersteuning van het Armoede Platform PA. Het werk van 

de wijkpastor is min of meer organisch gegroeid en bestond uiteindelijk uit een tiental activiteiten: 

1. Outreachend werk /bezoekwerk /aandacht voor vergeten mensen/ gesprek aangaan /contact 

leggen 

2. Levenswegbegeleidende (verdiepende) gesprekken 

3. Praktische hulpverlening  

4. Netwerkjes bouwen en onderhouden 

5. Bijeenkomsten en grotere ‘evenementen’  

6. Wooncomplex de Nieuwe Kellogg (de ‘Kellogg-flat’) 

7. Sociaal spreekuur met vrijwilligers 

8. Vinden, trainen en coördineren van vrijwilligers 

9. Inbedding in wijknetwerken (zorg & welzijn) 

10. Ondersteuning Armoedeplatform Prins Alexander (PA). 

Hieronder een korte toelichting per activiteit. 

1. Outreachend werk /bezoekwerk /aandacht voor vergeten mensen 

De wijkpastor ging actief op zoek naar kwetsbare wijkbewoners door zich te begeven in de publieke 

ruimten in de wijk en trof elke week zeker 10 van deze bewoners aan, op straat of bij hen thuis. De 

contacten kwamen meestal via-via tot stand: door tips van anderen, toevallige ontmoetingen op straat, 

zichtbaar zijn in de wijk, aanwezig zijn op vindplaatsen. Uit een eerste contact, op straat of bijv. op 

kantoor in de Open Hof, volgde huisbezoek. Met veel van hen werd bij herhaling contact onderhouden. 

Naast fysieke gesprekken ook telefonisch of via Whatsapp. Dit kon gelukkig tijdens de perioden van 

lockdown gewoon doorgaan. 

In de afgelopen drie jaar is met ca. 150 kwetsbare bewoners een vertrouwensrelatie opgebouwd. 

Gemiddeld ontstonden per week twee nieuwe contacten en zeker 80% van de contacten liep lange tijd 

door. Doel was tenminste 50 personen per jaar bereiken, dat doel is gehaald. 

2. Levenswegbegeleidende (verdiepende) gesprekken/ gesprek aangaan /contact leggen 

De werkwijze van de wijkpastor had ‘motiverend werken’ als belangrijkste kenmerk. Hiermee is hij voor 

kwetsbare buurtbewoners de spil geworden in hernieuwd vertrouwen in hun levenssituatie: als 

vertrouwenspersoon, begeleider van vervolgtrajecten en contactpersoon naar (wijk)instanties. In de 

begeleiding stond continuïteit in zorg centraal. De contacten en gesprekken waren laagdrempelig, waar 

nodig afgestemd op mensen met beperkte taalvaardigheden en/of verstandelijke vermogens. De 

bewoners werden begeleid in persoonlijke gesprekken en waar mogelijk gestimuleerd tot eenvoudige 

reflectie op hun levensomstandigheden, vooral op hun relaties met anderen (gezin, familie, buren, 

hulpverleners). De vraag wat er voor nodig was om gebroken contacten te herstellen, kwam vaak terug. 

3. Praktische hulpverlening  

In de slipstream van het outreachend werk ontstond de vraag naar behoorlijk wat praktische 

hulpverlening: eerst de meest urgente noden lenigen, dan pas ontstaat ruimte voor echt contact. De 

wijkpastor hield de focus op doorverwijzing naar en samenwerking met hulpverleners in de wijk. Het 

ging in totaal om meer dan vijftig mensen waarbij oog was voor ieders kwetsbare situatie. Het opzetten 

van een kringloop(winkel) is helaas voor het derde jaar op rij niet gelukt. ‘Onder protest’ is in 2020 

geen energie gestoken in het opzetten van een dergelijke kringloop: een faciliteit waar wijkbewoners 

die goede spullen over hebben, deze kunnen inleveren zodat ze beschikbaar zijn voor mensen die ze 

nodig hebben. Het is niet gelukt om een betaalbare ruimte voor opslag en overslag beschikbaar te 

vinden, noch middelen voor ondersteunende logistiek. Een kringloopfaciliteit in de wijk zou een 

geweldige aanvulling zijn op voorzieningen voor mensen met een zeer kleine beurs. Realisatie ervan 

bleek echter de rol van de wijkpastor te overstijgen. 
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4. Netwerkjes bouwen en onderhouden. 

Verrassend in dit project was dat er in de afgelopen jaren zó veel en zo gevarieerde netwerkjes zijn 

ontstaan. Zo is er onder leiding van een goed geïntegreerde man van Syrische afkomst een klein 

netwerk ontstaan van Syrische mensen in de wijk die zoekende zijn naar mogelijkheden voor integratie. 

Maar ook een netwerk van ca. 15 Eritrese mannen, een netwerk van mensen met een psychiatrische 

problematiek (‘verwarde mensen’) en een netwerk van ca. 10 vrouwen in armoede. Plus verschillende 

netwerken van vrijwilligers in de wijk: ca. 15 vrijwilligers van de Voedselbank, ca. 10 flexibele (ad hoc) 

vrijwilligers naast de vaste vrijwilligers die verbonden zijn aan de Open Hof. De rol van de wijkpastor 

was om deze netwerkjes te laten ontstaan door deelnemers met elkaar in contact te brengen. En 

vervolgens de opbouw van het netwerk te begeleiden door zowel individuele aandacht als 

groepsbegeleiding te geven. In de netwerken van vrijwilligers speelde hij een verbindende rol door 

ondersteuning te geven bij de soms uitdagende situaties die in het vrijwilligerswerk ontstaan. 

Daarnaast door individuele begeleiding/coaching. De deelnemers aan de verschillende netwerkjes 

hebben hun netwerk als zingevend ervaren: minder eenzaamheid en anonimiteit. Dat was hun drijfveer 

om zelf bij te dragen aan de instandhouding ervan.  

In het afgelopen jaar zijn deze netwerken niet verder uitgebouwd, maar grotendeels wel in stand 

gehouden, zij het soms in wat afgeslankte vorm. Vooral kwetsbare mensen waren angstig voor contact 

en wanneer er geen fysieke ontmoetingen zijn, kunnen contacten makkelijk verwateren. De wijkpastor 

heeft veelvuldig contact gehouden via telefoon en Whatsapp. Het opbouwen van een netwerk van 

vrouwen in armoede bleek moeizaam te gaan vanwege de schaamte die de vrouwen voelen. Wat dat 

betreft is juist dit netwerk in goede handen bij de projectmedewerkster van De Buurtbron. 

5. Bijeenkomsten en grotere ‘evenementen’ 

De bedoeling van het organiseren van grotere evenementen zoals een studiebijeenkomst, symposium, 

focusgroep, theatervoorstelling e.d. was om de werkers in zorg & welzijn periodiek bij elkaar te brengen 

voor een inspirerende en reflectieve bijeenkomst. In voorgaande jaren is in Ommoord een groep van 

ca. 90 werkers in zorg & welzijn en bij de gemeentelijke overheid ontstaan. Bij elkaar vormen zij een 

gevarieerd netwerk van formele en informele hulpinstanties in de wijk , maar ook stadsbreed. In het 

afgelopen jaar waren er wel ideeën voor grotere bijeenkomsten, maar door noodgedwongen sluiting 

of beperkte capaciteit van de grote zaal in de Open Hof zijn deze niet doorgegaan. Ook het feit dat een 

aantal medewerkers van grotere welzijnsinstellingen vanuit huis moesten werken, speelde een rol. 

6. Wooncomplex de Nieuwe Kellogg (de ‘Kellogg-flat’)  

De zgn. Kellogg-flat is een van de grote wooncomplexen van Woonstad in Ommoord en speciaal 

bedoeld voor de huisvesting van ‘kwetsbare’ wijkbewoners. Om die reden is er in het verleden een 

experiment uitgevoerd met de aanstelling van een ‘sociaal huismeester’. Iemand die een oogje in het 

zeil kon houden, aanspreekpunt en vertrouwenspersoon was voor alle bewoners, bij kon sturen 

wanneer situaties uit de hand dreigden te lopen. Ondanks dat het experiment geslaagd was, is de 

voortzetting van de functie na afloop niet gecontinueerd. Dit als gevolg van bezuinigingen. 

De wijkpastor heeft in de afgelopen jaren een kerngroep van actieve bewoners gevormd die de sociaal 

huismeester ondersteunden en na zijn vertrek zijn functie informeel voortzetten. Helaas zijn inmiddels 

twee van deze actieve bewoners overleden. Weliswaar was er nog een kerngroepje bewoners die 

regelmatig contact onderhielden, maar vanwege de schrik van de coronacrisis ligt ook deze groep stil. 

Tot maart 2020 hield hij gesprekken met de bewonersgroep over zaken die hun woonomgeving 

betreffen. Daarna ging de bewonersgroep helemaal op slot: er ontstond in de flat een conflict tussen 

'rekkelijken' en 'preciezen' m.b.t. de corona-maatregelen. De groepsgesprekken lagen sindsdien stil. 

De Hogeschool Rotterdam is betrokken om de functie van een sociaal huismeester te beschrijven. 
Studenten en docenten Social Work willen graag kennis vergaren over de functie en de onmisbaarheid 
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van een sociale huismeester in wooncomplexen voor kwetsbare burgers. Het onderzoeksvoorstel is 
klaar en de inbedding in de opleiding is geregeld, maar wacht nu op formele toestemming en 
voldoende middelen. Het overleg hierover zal in 2021 voortgezet worden.  

In het verlengde daarvan was het de bedoeling dat de wijkpastor gastlessen zou verzorgen over hoe 
om te gaan met geïsoleerde, vereenzamende en verarmende mensen. Deze lessen zijn 'on hold' komen 
te staan. De sluimerstand is tijdelijk en contacten kunnen relatief makkelijk worden geactiveerd. Er is 
goed contact met Woonstad, de woningcorporatie (eigenaar), vooral op initiatief van de wijkpastor.  

7. Sociaal spreekuur met vrijwilligers 

De wachtkamer van de Voedselbank Ommoord is in de loop van het project uitgegroeid tot een sociaal 

spreekuur voor zeer kwetsbare mensen. De wijkpastor was daar trouw elke donderdag aanwezig en 

was op die manier voor zowel bezoekers als vrijwilligers een vertrouwd rustpunt. 

8. Vinden, trainen en coördineren van vrijwilligers 

Er zijn in de loop van het project voldoende vrijwilligers gevonden/behouden voor het verrichten van 

ad hoc klussen. Doordat deze vrijwilligers onderling weinig contact hebben dreigen de verbindingen 

verloren te gaan. Dit is bij uitstek een ’groep’ vrijwilligers die zorg blijft vragen. 

In totaal waren er ca. 20 flexibele vrijwilligers en 6 à 7 vaste vrijwilligers waar de wijkpastor een beroep 

op kon doen. Het aantal vrijwilligers is in 2020 iets gedaald omdat sommigen echt niet meer naar 

buiten durfden. Het totale aantal vrijwilligers is door de nieuwe aanwas gelukkig constant gebleven. 

Het vinden van goede vrijwilligers, specifiek voor bezoekwerk, is niet gelukt. Dit kwam o.a. doordat 

nieuwe vrijwilligers die zich aanboden vaak zelf nog te kwetsbaar waren om anderen te bezoeken. Het 

trainen van vrijwilligers gebeurde niet zozeer in groepsverband, meer in de vorm van individuele 

ondersteuning en/of coaching. Coördineren van inzet vroeg veel tijd van de wijkpastor. 

9. Inbedding in wijknetwerken (zorg & welzijn) 

De samenwerking met andere hulpverleners is ondanks de crisis verder versterkt. Hulpverleners van 

andere instellingen en organisaties hebben de aanvulling door het wijkpastoraat als waardevol en 

aanvullend ervaren.  

10. Ondersteuning Armoedeplatform Prins Alexander (APPA) 

De wijkpastor vervulde een actieve rol in de opbouw en het functioneren van het Armoedeplatform 

Prins Alexander. In dit platform ontmoeten uiteenlopende hulpverleners m.b.t. armoede en 

schuldenproblematiek elkaar. Doordat men elkaar en elkaars werk leert kennen, worden de lijntjes 

kort. Dat helpt bij de ondersteuning van individuele casussen. Het is tegelijkertijd een waardevol 

gremium om gezamenlijk de complexiteit van armoede en schulden te doordenken en mogelijkheden 

te zoeken voor aanpak van de oorzaken, in plaats van alleen het verzachten of verhelpen van de 

gevolgen van armoede. De ondersteuning van het platform is in 2020 met succes voortgezet, ondanks 

dat periodieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. Er werd bijvoorbeeld regelmatig een 

nieuwsbrief verstuurd.  
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2. Effecten van de coronacrisis 

Subvragen: Wat is de invloed van corona op de mensen in de wijk en op de activiteiten geweest en wat 

zijn daarvan de consequenties? Heeft dit tot aanpassingen geleid? Welke? En wat betekent dit voor het 

vervolg? 

De effecten van de Corona-crisis zijn tweeledig 

Het opbouwen van het netwerk van zorg en welzijn op grotere schaal (wijkbreed) kon niet verder 

uitgebreid worden: er mochten immers maandenlang geen ontmoetingsactiviteiten, bijeenkomsten of 

evenementen georganiseerd worden. Daar staat een positief effect van de crisis tegenover: namelijk 

dat veel nieuwe vrijwilligers te hulp schoten. Gelukkig maar, want er vielen ook vrijwilligers af. Vooral 

mensen die angstig waren omdat zij tot de risicogroepen hoorden. 

‘Zicht en Grip’ 

De door minister Hugo de Jonge op dinsdag 13 oktober 2020 gebezigde term ‘Zicht en Grip’ met 

betrekking tot de aanpak van het coronavirus, geeft direct weer wat een belangrijk kantelpunt was en 

daarmee de grootste uitdaging in het derde projectjaar. De wijkpastor had zelf in maart lichte 

coronaverschijnselen en was genoodzaakt iets meer dan een week thuis te blijven. Helaas was hij niet 

de enige. Het ontbreken van zicht (geen ge-zicht, geen contact) kan voor kwetsbare wijkbewoners 

makkelijk uitmonden in een gevoel van ‘geen grip’ op de situatie of zelfs on-begrip.  

Wat kon niet meer doorgaan? 

Mensen mochten dit voorjaar en najaar slechts beperkt naar buiten en niet meer in de Open Hof 

komen, niet in de hal voor een kopje koffie en een praatje en niet op kantoor van de wijkpastor. Maar 

ook niet op kantoor van bijv. het wijkteam. Daarmee viel een belangrijke contactmogelijkheid voor de 

wijkpastor en voor bewoners en vrijwilligers weg. Ook huisbezoeken waren een deel van het jaar niet 

mogelijk. Dit had een direct negatieve invloed op de voortgang van het project. Het project draait 

immers om het in verbinding brengen van mensen. De werkmethode is gericht op contact leggen en 

trouw onderhouden. Deze methode stond in dit derde jaar onder druk, omdat de uitbouw van 

netwerkjes om kwetsbare mensen heen praktisch niet mogelijk was.  

Sommige netwerkjes zijn zelfs weggevallen, andere zijn ‘on hold’ gezet. Er kon minder beroep gedaan 

worden op vrijwilligers en sommige netwerk-opbouwende activiteiten, bijvoorbeeld met Eneco, zijn 

tot stilstand gekomen of tijdelijk geparkeerd. Doordat de Open Hof niet open mocht zijn, is bijv. ook 

ondersteuning van Vluchtelingenwerk Ommoord-Zevenkamp gestopt. Ten gevolge van bezuinigingen 

bij de overheid verviel ook de mogelijkheid om de werkgroep Tolk- en Vertaalwerk in te zetten. Deze 

was vooral van belang voor het contact leggen en onderhouden met Eritrese vluchtelingen. 

Het organiseren van grotere evenementen, zoals de bazaar, bijeenkomsten met een spreker of 

theatervoorstellingen waren plotsklaps onmogelijk. De ideeën en plannen waren er wel maar er was 

geen grote zaal in de Open Hof of elders beschikbaar. Onderlinge (sociale) contacten werden door de 

overheid afgeraden. Vaste vrijwilligers zoals voor de bazaar dreigden hierdoor ontheemd en 

losgekoppeld te raken.  

Het onderzoek door de Hogeschool Rotterdam/Social Studies in de Kellogg-flat is stilgevallen en 

gastlessen over de functie van een sociaal huismeester zijn in de ijskast gezet. De bewegingsvrijheid 

van alle beroepskrachten zorg en welzijn in de wijk is door de coronamaatregelen beperkt geraakt en 

de frustratie daarover neemt toe.  

Maar het meest ernstige effect is de toename van isolement, eenzaamheid en armoede in de wijk. 

Terwijl juist ook dit project bedoeld was om daar in positieve zin een bijdrage aan te leveren. De wijk 

als geheel, en daarmee alle hulpverleners, is in een neerwaartse spiraal beland.  
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Op enkele plaatsen in de wijk waren door de inzet van de wijkpastor groepjes bewoners ontstaan die 
met zekere regelmaat met elkaar spraken over bepaalde onderwerpen: de gang van zaken bij de 
Voedselbank, bij de Bazaar in de Open Hof, in een flatcomplex met veel hangjongeren. Voor de 
coronatijd groeide er geleidelijk samenhang en onderling meeleven. Toen de coronacrisis langer 
duurde, zag de wijkpastor dat in elk van die groepjes de ene na de ander bewoner zich terugtrok. Men 
zegde onderlinge afspraken af, vooral uit angst voor besmetting met corona. Dit leidde tot polarisatie 
in de groep: mensen aan de ene kant die het hele verhaal een complot vonden en mensen aan de andere 
kant die verschrikkelijk bang waren voor het virus. Het kostte de wijkpastor veel moeite om met deze 
bewoners in contact te blijven en hun contact werd één-op-één. Terwijl het oorspronkelijke doel was dat 
er contacten tussen wijkbewoners onderling groeiden, zonder tussenkomst van de wijkpastor. 
Alleenstaande, kwetsbare wijkbewoners kwamen door de coronacrisis vaak opnieuw alleen te staan. 

Wat kwam er voor in de plaats? 

Gelukkig kwam er snel opnieuw ‘zicht en grip’ op de buurtbewoners en op het werk met hen. Want 

hoe meer sociale contacten en ontmoetingsmomenten wegvielen, des te sterker werd de behoefte 

aan praktische hulpverlening en aandacht voor eenzaamheid bij de bewoners. Dit bracht extra werk 

met zich mee omdat de vanzelfsprekendheid van ontmoetingen op straat, op kantoor in De Open Hof 

of ergens in de wijk er niet meer was. Omdat digitaal communiceren (‘Zoomen') voor de meeste 

bewoners onmogelijk was, is zeer veel gebruik gemaakt van telefonisch contact, zowel door te bellen 

als via Whatsapp. Zodra dat weer mogelijk was, trok de wijkpastor de wijk in en zocht zijn buurten 

weer op om met mensen te spreken. Het was 

bijvoorbeeld wel mogelijk om contact met 

bewoners aan de voordeur te hebben, of hen te 

ontmoeten in het winkelcentrum en al lopend 

een praatje te maken. Ook de signaleringsfunctie 

van buurtbewoners onderling bleef intact: de 

wijkpastor werd via vrijwilligers of andere 

contacten attent gemaakt op mensen die het 

moeilijk hadden. Hierop werd snel gereageerd. 

De Voedselbank werd een belangrijk nieuw 

contactpunt en zijn aanwezigheid daar groeide al 

snel uit tot een sociaal spreekuur. Door deze extra 

inspanningen kon hij toch voor een belangrijk 

deel voeling houden met en trouw zijn aan de 

buurtbewoners, ondanks alle beperkingen. 

In het derde projectjaar is meer aandacht besteed 

aan fysieke PR zoals een ‘trek-aan-de-bel’ flyer en 

een nieuwsbrief voor de leden van het 

Armoedeplatform (APPA), zie bijlage (pag. 17). 

Aanpassingen en vervolg 

Er zijn geen aanpassingen in het project geweest 

in de zin van bijstelling van doelen, doelgroep, aanpak of methode van werken. Er zijn vooral praktische 

oplossingen gezocht om in gesprek te kunnen blijven met buurtbewoners. Dit zal ook in de toekomst 

voortgezet worden. Een praktische toevoeging is bijv. het sociaal spreekuur bij de Voedselbank. 

Doordat de uitgifte van voedselpakketten tot de essentiële voorzieningen hoort, mocht dit gewoon 

doorgaan. Daardoor kon de wijkpastor daar heel laagdrempelig, zichtbaar en vindbaar aanwezig zijn 

en op die manier het vertrouwen bij de doelgroep te versterken. Hier kwamen weer andere contacten 

met (hulpverlenende) instanties uit voort, zoals met woningcorporaties (o.a. Woonstad), Checkpoint 

(Buurtwerk), Vraagwijzer (gemeente Rotterdam), of met schuldhulporganisaties zoals Samen010.  
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3. Beeld van de wijk 
 

Subvragen: Hoe ziet de wijk er uit? Welke mensen wonen er en wat zijn hun talenten en/of problemen?  

Welke organisaties zijn er actief? Wie doet wat en wat is de rol van de overheid? 

De wijk Ommoord in Prins Alexander, Rotterdam 

Qua oppervlakte en inwoneraantal is Ommoord een van de grootste wijken van Rotterdam. De bouw 

van de eerste woningen is in 1965 gestart volgens een toen gangbaar stedenbouwkundig principe: in 

het midden van de wijk hoogbouw en er omheen laagbouw. De eerste flat die verrees was de zgn. 

Kellogg-ERA flat. In 2006 is een start gemaakt met het opwaarderen van de wijk, in samenspraak met 

de bewoners. De buitenruimten zijn heringericht, de beide winkelcentra zijn gerenoveerd en er 

verrezen twee nieuwe woontorens bij de beide winkelpleinen (Binnenhof en Hesseplaats). Tevens is er 

laagbouw (4 woonlagen) bijgekomen om de bebouwing te verdichten tot ca. 12.500 woningen. Twee 

derde hiervan zijn huurwoningen. In totaal telt de wijk ruim 26.000 inwoners. Ommoord staat bekend 

om zijn vele woontorens. Sinds 2007 zijn er op meerdere plaatsen mogelijkheden gerealiseerd voor 

begeleid wonen voor mensen met een psychische aandoening, o.a. in de Kellogg-flat. 

Ommoord kent een relatief groot percentage oudere bewoners, bijna de helft is 55+. Ruim 60% van de 

inwoners is alleenstaand (ongehuwd, gescheiden of verweduwd). De verhouding autochtone–

allochtone inwoners is 70-30. Onder de inwoners met een migratie-achtergrond vormen mensen uit 

Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije de grootste groepen. Het gemiddeld jaarinkomen in de wijk 

ligt beduidend lager dan in Prins Alexander als geheel, (chronische) armoede is er een reëel probleem. 

In de wijk is veel groen en er zijn diverse voorzieningen voor jong en oud. Op verschillende locaties in 

Ommoord bevinden zich ontmoetingsplaatsen waar regelmatig activiteiten voor jong en oud worden 

georganiseerd. Centraal in de wijk ligt buurtcentrum de Romeynshof. Daar is ook de bibliotheek en 

naast de Romeynshof ligt een openluchttheater. Ommoord is door de architect zo ontworpen dat er 

ruimte is voor groen en natuur en de wijk kent meerdere stadsparken zoals het Ommoordse veld, 

Wijktuin Ommoord, het Terbregseveld en het Albert Schweitzerplantsoen. In winkelcentrum 

Hesseplaats is elke week een weekmarkt en direct naast de Hesseplaats ligt de Open Hof, een open 

kerkelijk centrum en multifunctionele ontmoetingsplek. Hier was ook het kantoor van de wijkpastor. 

Centrale probleem in Ommoord; gebrek aan sociale cohesie 

Bovenstaande schets zou tot de conclusie kunnen leiden dat er voldoende sociaal contact is in de wijk. 

In elk geval zijn de mogelijkheden daartoe aanwezig. Het kernprobleem in de wijk is echter een gebrek 

aan sociale cohesie, mensen leven als vreemden naast elkaar, er is veel sociaal isolement, 

vervreemding en eenzaamheid. In combinatie met chronische armoede vormt dit een hardnekkige 

problematiek en tevens de basis voor veel gezondheidsklachten. Dus trokken professionals in zorg en 

welzijn aan de bel: er was meer nodig dan de tot dan toe gangbare aan pak. Dat ‘meer’ werd o.a. 

vertaald in project Zinzorg. Zin-zorg als bijdrage aan versterking van sociale cohesie. 

Wat verstaan we onder sociale cohesie?  

Volgens onderzoekers van Movisie (“Wij in de wijk”, deel 1, 2 en 3, Repetur e.a., 2020) gaat het bij 

sociale cohesie om zaken als sociale steun, wederkerigheid, wederzijds respect en de verbondenheid 

binnen en tussen groepen. In essentie gaat het om gemeenschapsvorming, om een inclusieve 

samenleving waar iedereen ‘erbij hoort’, gezien wordt en mag zijn wie hij/zij is. Een samenleving waarin 

mensen omzien naar elkaar. Uit de genoemde onderzoeken bleek dat sociale samenhang cruciaal is 

voor het welbevinden van buurt- en wijkbewoners. Mensen met een sterk netwerk hebben meer 

veerkracht om tegenslagen in hun leven op te vangen. Het gaat dus om het versterken van sociaal 

kapitaal, de mogelijkheden die mensen hebben om hulp te vragen en/of te geven aan anderen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ommoordse_veld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijktuin_Ommoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terbregseveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzerplantsoen
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Wat draagt effectief bij aan het versterken van sociale cohesie? 

Uit genoemd onderzoek en uit onderzoeken en ervaringen van anderen, o.a. binnen buurtpastoraat in 

Nederland, is bekend dat laagdrempelige ontmoetingen uitermate belangrijk zijn. Dit kunnen korte 

ontmoetingen in het park zijn, een gesprekje bij de hondenuitlaatplek, of bijvoorbeeld een discoavond 

voor jongeren of thema-ochtend voor ouderen. Het brengt mensen bij elkaar die voorheen geen 

contact hadden en daar kunnen nieuwe sociale contacten en initiatieven uit voortvloeien. Lessen die 

Movisie heeft getrokken uit de analyse van een aantal buurtinitiatieven in het land, zijn o.a.  

- Houd het klein, behapbaar en vrijblijvend; het hoeven geen grote of dure activiteiten te zijn; 

- Accommodaties en buitenruimtes zijn onmisbaar voor het creëren van sociale verbinding in de 

wijk. Deze dienen wel toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor kwetsbare inwoners; 

- Ontmoetingsplekken buiten zoals pleinen, parken, buurttuinen en uitlaatplekken zijn 

essentieel. Dit bleek eens temeer in coronatijd toen ontmoetingen binnenshuis niet meer 

mochten. Ontmoetingen kunnen gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld bankjes te plaatsen; 

- Balans online en offline. Er zijn vorig jaar veel nieuwe online initiatieven gestart om mensen 

met elkaar te verbinden, bijv. het vinden van een wandelmaatje. Er zijn echter veel mensen die 

computervaardigheden missen en/of geen toegang hebben tot een computer. Het belang van 

fysiek contact blijft, zeker voor de meer kwetsbare groepen inwoners; 

- Buurtbewoner en sociaal werker: buurtbewoners spelen een onmisbare rol als ogen en oren 

van de wijk. Tegelijkertijd kan een wijk niet zonder een sociaal professional die weet wie èchte 

hulp nodig heeft en er voor zorgt dat bepaalde mensen niet vergeten worden. Het creëren van 

sociale samenhang en groepsvorming kan ook leiden tot sociale uitsluiting. Een sociaal 

professional houdt deze dynamiek in de gaten en heeft oog voor de buitenstaanders; 

- Werk aan de winkel: er is weliswaar een grote opmars van bottom-up activiteiten rondom 

gemeenschapszin, maar er is ook nog veel werk te verzetten om in onze geïndividualiseerde 

samenleving weer een bestendig ‘wij-gevoel’ te laten groeien. 

Sociale cohesie en zingeving – project Zinzorg 

In project Zinzorg ging het om het versterken van zin, zingeving, levensmoed en sociale vaardigheden 

van mensen die, vaak onbedoeld, buitengesloten waren geraakt en niet meer op eigen kracht de 

verbinding met andere mensen konden maken. Met andere woorden: bijdragen aan sociale cohesie 

door het bekrachtigen van mensen die niet meer in staat zijn zelf bij te dragen aan sociale cohesie, of 

die niet (meer) bereikbaar zijn voor goedbedoelende anderen, informeel en formeel. 

Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan het creëren van mogelijkheden om verbindingen tussen 

mensen te laten ontstaan. Tussen kwetsbare mensen onderling door bijvoorbeeld netwerkjes van 

logenoten op te bouwen. Tussen kwetsbare mensen in de wijk en ‘dragende’ buurtbewoners door deze 

laatsten te stimuleren vrijwilligerswerk te doen voor buurtgenoten en hen daarin te begeleiden. 

Bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Open Hof, van de Voedselbank of bijvoorbeeld een Syrische man 

die zelf een geslaagd integratieproces doorlopen heeft en nu landgenoten wil bijstaan. En tussen 

organisaties van mensen die zich richten op het ondersteunen van hun medemensen, zowel informele 

als formele organisaties. Om te voorkomen dat deze – ook goedbedoelende – organisaties naast elkaar 

heen werken, is een coördinerende rol heel wenselijk. Dit heeft o.a. vorm gekregen in het tot bloei 

laten komen van het Armoedeplatform Prins Alexander (APPA). Daar omheen is een netwerk ontstaan 

van professionals en vrijwilligers die elkaar steeds vaker en makkelijker weten te vinden. 

Een andere vorm van groeiende (professionele) samenwerking krijgt vorm binnen zgn. Wijkschakels. 

Wijkschakels zijn vergaderingen van hulpverleners in één gebied. In mei 2018 vond een bestuurlijke 

top ‘Personen met verward gedrag’ plaats. Een belangrijke conclusie was dat er in de gemeente 

Rotterdam te veel kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen. Hiermee werd vooral bedoeld dat er 

nauwelijks koppeling of coördinatie plaatsvond tussen de meer repressieve benadering (bestrijding 
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overlast, veiligheid) en de ondersteunende benadering (zorg). Als antwoord op dit probleem zoekt men 

wijkgerichte samenwerking tussen verschillende partijen die met verwarde personen te maken 

hebben, onder meer uit de veiligheids- en zorgsector. In een aantal pilots zijn deze partijen 

samengebracht in zgn. Wijkschakels: periodieke overleggen die de samenwerking moeten bevorderen.  

Netwerk van formele en informele organisaties voor hulp en ondersteuning in Ommoord 

Hieronder een schematisch overzicht van het netwerk dat de wijkpastor in Ommoord in de afgelopen 

drie jaar heeft opgebouwd. Het geeft aan met welke (groepen) van personen hij o.a. structureel contact 

heeft gelegd. In veel gevallen zijn er ook onderling verbindingen ontstaan.  

 

Rol van de overheid 

De overheid (gemeente Rotterdam) is één van de spelers in dit netwerk en speelt een rol op de 

achtergrond. Vanuit Zinzorg is een sterke verbinding gemaakt met het thema Armoede, dit vormt een 

belangrijke schakel naar de betrokkenheid van de gemeente Rotterdam. De gemeente leunt sterk op 

de inzet van particuliere initiatieven, naast de door de gemeente gefinancierde organisaties voor zorg- 

en welzijn. Zij stimuleert en initieert De waardering voor het werk van stichting de Buurtbron is groot. 

Dit heeft zich echter (nog) niet vertaald in financiële ondersteuning. 
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4. Uiteindelijke resultaten 
 

Subvragen: Wat is de toegevoegde waarde van het project en waarin/waarmee wil het, het verschil 

maken? Waarin is dat zichtbaar / merkbaar geworden? 

Toegevoegde waarde project 

De toegevoegde waarde van dit project zit hem o.i. in de effecten die bereikt zijn, c.q. de impact die 

voorzichtig merkbaar begint te worden. Beide liggen in het verlengde van de doelstellingen van het 

project. Een meer gedetailleerde opsomming van effecten en impact is opgenomen in het 

Activiteitenoverzicht Zinzorg. Hieronder een beschrijving op hoofdlijnen. 

De kern van het project was om d.m.v. ondersteunende gesprekken mensen in kwetsbare situaties in 

de wijk te bemoedigen, zich bewust te laten worden van de kleine dingen die betekenis geven aan het 

leven van alledag en langs deze geleidelijke introspectie (opnieuw) in contact te komen met de 

krachtbronnen in henzelf. En van daar uit weer perspectief en energie te krijgen om hun leven een 

positieve wending te geven. Of tenminste: om het vol te kunnen houden als de situatie zwaar is en niet 

makkelijk te veranderen. Deze bewustwording, bemoediging en concrete handreiking ten aanzien van 

betekenis en zin vormt een wezenlijke toevoeging op alle andere vormen van hulp en ondersteuning 

die mensen (kunnen) krijgen. De meerwaarde van Zinzorg en de inzet van de wijkpastor zat hem o.a. 

in de rust en de tijd die genomen werd om op de diepere lagen van het leven te komen en daar weer 

vaste bodem te vinden. Dit kan alleen binnen de vertrouwdheid van een langlopende relatie. En juist 

daarvoor was de wijkpastor laagdrempelig beschikbaar. In alle gesprekken die de wijkpastor heeft 

gevoerd, is ingezet op een systemische en contextuele aanpak, dat wil zeggen dat met mensen werd 

gezocht naar de wijze waarop zij zijn ingebed in hun familie en in hun omgeving. Verkend werd wat 

deze inbedding, of het gemis daaraan, voor hen betekent en hoe die verbinding hersteld kan worden. 

Op deze wijze zijn enkele honderden mensen in de wijk begeleid in de afgelopen drie jaar. 

In aanvulling daarop is het besef bij collega zorg- en hulpverleners gegroeid dat zingeving en 

betekenisgeving geen vage, zweverige dingen zijn, maar gekoppeld kunnen worden aan het dagelijks 

leven en de situaties die zich daar in voordoen. Dit wordt ook wel de informele laag van het leven 

genoemd. Wanneer een hulpverlener daar op aan kan sluiten wordt meteen alle andere hulp 

‘betekenisvoller’, dat wil zeggen effectiever. Mensen worden weer ontvankelijk omdat de erkenning 

van hun leefsituatie, hun leefwereld voorop staat, niet de eisen van de systeemwereld. De luxe van de 

wijkpastor was dat hij zonder agenda of plan mocht werken, dit i.t.t. veel collega sociale professionals. 

Merkbare resultaten  

a. De activiteiten van stichting De Buurtbron in de persoon van de wijkpastor, zijn inzet voor 

project Zinzorg, zijn zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn vertrouwd en inzichtelijk geworden 

voor wijkbewoners met hulpvragen èn voor vrijwilligers. Dit is merkbaar geworden door de 

gestage aanloop van mensen met hulpvragen en nieuwe vrijwilligers die zich aanboden. 

b. Er is bewustwording bij mensen gekomen dat (praktische) zingeving niet iets zweverigs is, of 

iets moeilijks, maar voor iedereen haalbaar is in kleine, alledaagse dingen en ontmoetingen.  
c. Er was na enige tijd merkbaar minders stress bij mensen met wie de wijkpastor in gesprek 

raakte; men voelde zich minder ongemakkelijk en hulpeloos over het eigen leven. Mensen 
namen opnieuw regie over hun leven doordat zij weer in contact waren gekomen met hun 
beschikbare krachtbronnen. 

d. Mensen kregen hernieuwd vertrouwen in hun omgeving doordat verstoringen bespreekbaar 
zijn gemaakt. Dit werd merkbaar door het herstellen van oude contacten of het aangaan van 
nieuwe. 

e. Door zijn coaching en coördinatie van vrijwilligers zijn zij voor wijkbewoners vertrouwd en tot 

een vaste waarde in de wijk geworden.  
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f. In het bijzonder de (bazaar-)vrijwilligers van de Open Hof en de Kellogg-flat zijn de ‘oren en 

ogen’ van de wijk geworden.  

g. In totaal waren er aan het einde van de projectperiode ca. 15 vrijwilligers structureel actief, 10 

vrijwilligers waren inzetbaar om klussen bij (kwetsbare) buurtbewoners te doen en er waren 

10 vrijwillige medewerkers van de Voedselbank, tevens inzetbaar voor het rondbrengen van 

voedselpakketten c.q. noodpakketten. 

h. Er is een goed onderling contact opgebouwd met welzijnsprofessionals in de wijk. Zij hebben 

leren omgaan met het ‘perspectief van onderop’, d.w.z. de cliënt c.q. wijkbewoner en zijn 

unieke situatie als uitgangspunt te nemen voor de (hulpverlenings-)relatie.  

i. De kloof tussen de leefwereld van de bewoners en de systeemwereld van de zorgverleners is 

minder diep geworden door de uitgebreide uitleg en verbinding door de pastor. 

 

Het vorig jaar beschreven voorbeeld van het verdwijnen van de sociaal huismeester in de Kellogg-flat 

heeft eens te meer aangetoond dat het sturen op getallen in plaats van op empathie en het ‘klein 

persoonlijke’, op termijn een verwoestend effect heeft op de humanitaire levensomstandigheden en 

vereenzaming in de hand werkt. Mede door de inspanning van de wijkpastor om juist het belang van 

'het kleine', vooral in crisistijden, te benadrukken zijn de bewoners zich hiervan ook bewust geworden. 

Daarop hebben enkelen zich als vrijwilligers aangemeld en nemen nu bijvoorbeeld een deel van de 

sociale huismeestertaken over. 

 

Niet voor alle wijkbewoners is het weggelegd om familie, vrienden of betrokken buren om zich heen 

te hebben en zich ingebed te weten in de wijk. Soms omdat de relaties met familieleden al lang geleden 

verstoord zijn geraakt, soms omdat familieleden ver weg wonen of overleden zijn. Soms omdat mensen 

grote moeite hebben om zelfstandig nieuwe, betekenisvolle contacten op te bouwen met andere 

mensen in de wijk. Sociale verlegenheid, gebrek aan sociale en/of taalvaardigheden spelen een rol. 

Juist voor die mensen heeft de wijkpastor zich ingespannen: om hen deel te laten worden van een klein 

netwerk van gelijkgestemden/lotgenoten. Hiervoor heeft hij diverse netwerkjes mee opgebouwd en 

door de tijd heen ondersteund om te blijven bestaan, uit te groeien en zo mogelijk op eigen kracht 

verder te gaan. Er zijn in de wijk diverse netwerkjes ontstaan die voor de deelnemers veel betekenis 

hebben in de zin van praktische en sociaal-emotionele steun. Bijvoorbeeld netwerken van: 

- Syrische vluchtelingen (5 personen) die elkaar ondersteunen bij hun inburgering. 

- vrouwen in armoede (ca. 10 personen), lotgenoten die samenkomen voor onderlinge steun. 

- Eritrese vluchtelingen (ca. 15 personen), mensen die voor de hulpverlening niet in beeld zijn 

en zelfstandig de weg naar instanties voor hulp niet weten te vinden. 

- verwarde personen (ca. 5 personen) 

- verschillende vrijwilligersgroepen zoals vrijwilligers bazaar Open Hof, vrijwilligers Voedselbank, 

vrijwilligers Kellogg-flat e.a.  

In de Open Hof bestond bijvoorbeeld al enige jaren een groep vrijwilligers, voornamelijk senioren die 

op eigen kracht een tweewekelijkse bazaar runden. De groep is hecht, maar dreigt nu wegens gebrek 

aan samenkomsten (t.g.v. corona geen bazaar!) zonder begeleiding te verwateren. In het afgelopen jaar 

konden deze netwerkjes t.g.v. de coronamaatregelen niet verder opgebouwd worden, maar wel in 

stand gehouden worden. Daar heeft de wijkpastor zich actief voor ingezet. 

Effecten project Zinzorg 

❖ De anonimiteit die breed heerst in Ommoord, wordt stapje voor stapje opgeheven. Dat is een 
expliciet doel van corporatie Woonstad en ook van project Zinzorg van De Buurtbron en lijkt zijn 
vruchten af te werpen. 
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❖ Mensen krijgen meer kwaliteit van leven. Er komt meer ontspanning doordat ze op diverse vlakken 
steun krijgen, o.a. bij taalproblemen, maar ook doordat zaken bespreekbaar worden, mensen 
erkenning krijgen. 

❖ Mensen kunnen makkelijker moed houden in situaties van tegenslag, doordat dit direct onder vier 
ogen besproken kan worden met de wijkpastor. Er was iemand om telkens weer hun wel en wee 
mee te delen. 

❖ Er zijn veel contacten ontstaan met mensen in bijzondere levenssituaties (ziekte, problematische 
gezinssituaties, armoede).  

❖ Er is een langdurige vertrouwensband gegroeid met de wijkpastor, waardoor hij hen makkelijker 
kon introduceren bij andere wijkbewoners. Hun leefwereld is ruimer geworden. 

❖ Er ontstaat meer begrip voor elkaar en meer verbondenheid. Aandacht voor kwetsbare mensen is 
in een groeiende kring van buurtbewoners een punt van zorg en attentie geworden 

❖ Er is een groep vrijwilligers gegroeid die tot ‘ogen en oren van de wijk’ geworden zijn. 
❖ Vrijwilligers hebben meer inzicht gekregen in eenzaamheid en armoede in de wijk.  
❖ Het taboe bij bewoners rondom eenzaamheid en armoede is kleiner. Dit is des te belangrijker 

omdat tijdens de coronacrisis zowel de eenzaamheid als de armoede zijn toegenomen.  

❖ De vrijwilligers die per probleemsituatie (casus) door de wijkpastor betrokken werden, dragen 

steeds meer zijn werk mee. De kring van mensen die weten wat het werk van een wijkpastor 

inhoudt, is gegroeid en zij beseffen wat het belang is van geestelijke zorg en gemeenschapsopbouw. 

Armoedebestrijding in Ommoord 

Vanwege de armoede in de wijk is de wijkpastor zich op meerdere manieren actief gaan inzetten voor 

armoedebestrijding. Zowel op het verzachten van schrijnende, chronische armoede van individuele 

wijkbewoners als op bewustwording en aanpak van de oorzaken van armoede bij collega hulpverleners. 

Praktisch: 

• Tenminste 1x per maand werd de wijkpastor betrokken bij het uitruimen van een woning en 

mocht hij aangeven welke spullen nodig en bruikbaar waren voor buurtbewoners die kampen 

met armoede. 

• Inspanningen om tot een kringloop(winkel) in de wijk te komen. Deze inzet is afgelopen jaar 

gestaakt omdat er geen enkele voortgang geboekt werd in het vinden van ruimte, logistiek en 

middelen. Wel vrijwilligers, maar geen faciliteiten. 

• Betrokkenheid bij de Voedselbank, back up voor vrijwilligers van de Voedselbank en start 

sociaal spreekuur tijdens uitgifte voedselpakketten (2020). 

• Extraatjes regelen met gebruikmaking van fondsen voor mensen in armoede, zoals 

kerstpakketten voor senioren etc. 

• Er is een bescheiden circuit van praktische onderlinge hulp ontstaan (spullen, klussen) en een 

groeiend besef bij wijkbewoners die het wat beter hebben dat je huisraad die nog bruikbaar is, 

niet zomaar weg doet. 

Systemisch: 

• Het Armoedeplatform Prins Alexander (APPA), is een sterk samenhangend overleg geworden 

van allerlei professionals en andere hulpverleners in de wijk. Zij weten elkaar steeds beter te 

vinden in de aanpak van armoede en ondersteuning van wijkbewoners. 

• Het project Zinzorg heeft inzicht gegeven in de complexe mechanismen die armoede en 

eenzaamheid in de wijk Ommoord mede bepalen.  

Kortom: het project heeft invulling gegeven aan de doelstelling van stichting De Buurtbron. Namelijk 

om binnen duurzame relaties mogelijkheden voor informele zorg op te bouwen en in gesprek te gaan 

over levensvragen en zingeving en mensen kracht te geven op hun levensweg. Daarom werkt het 

bestuur van De Buurtbron een vervolgproject uit dat een voortzetting is van de resultaten van Zinzorg.   
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5. Vervolg 
 

Subvragen: Hoe is het project geborgd en op welke wijze gaat het een vervolg krijgen? Er van uitgaande 

dat de problematiek in de wijk nog niet is opgelost? Welke partijen zijn daar bij betrokken? 

Alhoewel de wijkpastor aan een ander project in Rotterdam West/Centrum is begonnen blijft hij 

contact houden met de mensen van stichting De Buurtbron. Uitvoering van het huidige projectplan is 

m.i.v. 1 december 2020 overgedragen aan collega Sherita Thakoerdat. Het onderhouden van de 

bestaande netwerken heeft prioriteit en er dient actief te worden gereageerd om te voorkomen dat 

deze verwateren. Hiermee doorgaan is te waardevol. De overdracht van contacten is vanaf begin 

oktober in gang gezet. Bart, de wijkpastor en Sherita (Zevenkamp) werkten reeds nauw samen. 

Pastoraal werk en opbouwwerk gaan hand in hand: 1 + 1 = 3 

Het vervolg op dit project gaat verder onder de gecombineerde vlag van stichting De Buurtbron en 

stichting Gewoon Opbouwwerk (GO), een samenwerkingsverband van een vijftal zeer ervaren 

opbouwwerkers. De verbindende schakel is Sherita, de projectmedewerkster die in Zevenkamp het 

project Steunpunt Zevenkamp /inloophuis De Regenboog uitvoert. Voortzetting van het werk in 

Ommoord wordt onderbouwd met een nieuw projectplan waarin 3 dagen per week inzet is voorzien. 

Het karakter van het werk wordt iets anders, minder pastoraal en meer in de geest van het ‘oude’ 

opbouwwerk. Hier raken overigens opbouwwerk en pastoraal werk elkaar: beiden zijn gericht op het 

bekrachtigen van mensen en het opbouwen van betekenisvolle netwerken waarin mensen sociaal en 

emotioneel ingeweven zijn in hun woonomgeving. Daarmee wordt de wijk als geheel een meer sociale 

woonomgeving met een samenhangend patroon van onderlinge verbindingen. Tussen mensen 

onderling, tussen mensen en organisaties en tussen organisaties onderling. In die zin sluit dit vervolg 

eveneens naadloos aan op het project Steunpunt Zevenkamp /inloophuis De Regenboog. Opbouwwerk 

is immers ook gericht op zingeving: zin vinden door betekenisvolle relaties aan te gaan met anderen. 

Het nieuwe project wordt gedeeltelijk een onderzoeksproject waarvan de uitkomsten interessant zijn 

voor de ontwikkeling van de werksoort van Contextueel Pastoraat. Een van de werkhypotheses was/is 

namelijk dat de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning, dus het werk, meer afhangt van de 

persoon die het uitvoert dan van de toegepaste methode. Zoals gezegd: een kerntaak van het 

opbouwwerk is netwerkjes opbouwen rondom mensen en dat was ook een van de belangrijkste taken 

van de wijkpastor. De wijkpastor heeft in de afgelopen anderhalf jaar zijn collega in Zevenkamp 

ingewerkt en meegenomen in zijn werkwijze en aanpak. Daardoor kan zij de opgebouwde contacten 

en netwerken vloeiend voortzetten. Voor zover hiervan sprake kan zijn t.g.v. de doorwerking van de 

langdurige coronamaatregelen en de angst voor sociaal contact bij veel mensen. Meerdere netwerken 

die met veel zorg en geduld zijn opgebouwd moeten in 2021 nieuw leven ingeblazen krijgen.  

Een kernprobleem in de wijk Ommoord was – en is nog steeds – dat bewoners als los zand langs elkaar 

heen leven. Het opbouwwerk is erop gericht om meer samenhang in een wijk te krijgen, de cohesie in 

de wijk te versterken. De waarde van het (oude) opbouwwerk kan juist in een wijk als Ommoord-

Zevenkamp goed tot zijn recht komen en het is fijn om te merken dat er nog voldoende sociaal 

professionals zijn die hier graag hun schouders onder willen zetten. 

Binnen het pastoraal werk worden mensen gestimuleerd om opnieuw de verbinding aan te gaan met 

de bron: de grote Bron en de bronnen die hen voeden, hun innerlijke krachtbronnen. Samen wordt 

getracht deze bron(nen) te (her)ontdekken en worden mensen begeleid weer opnieuw aansluiting te 

vinden. Deze aansluiting op hun innerlijke bron is de motor die de auto in beweging zet en laat lopen. 

Dat is ook bij mensen direct merkbaar: mensen die deze verbinding kunnen ervaren, komen in 

beweging. Nemen weer regie over hun eigen leven en zodra dat een beetje op orde is, gaan zij zich ook 

inzetten voor hun omgeving. Ook hier raken pastoraal werk en opbouwwerk elkaar. Binnen het 

opbouwwerk wordt met mensen individueel gezocht naar dat wat zij nodig hebben om zin te ervaren, 
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om zin te krijgen om weer iets met hun leven te doen, om zin te krijgen in verbinding met anderen. De 

inzet is uiteindelijk gericht op het collectief, maar het begint met het benaderen en in hun kracht helpen 

komen van individuen. Opbouwwerk gaat daarbij minder om individuele hulp dan pastoraat. 

Daarom kan echt opbouwwerk bijna niet zonder de presentiebenadering. Immers in deze benadering 

wordt aansluiting gezocht bij mensen in hun eigen leefwereld, en wordt vooral geluisterd en gezocht 

naar de diep weggestopte verlangens van mensen. Er wordt trouw samen opgetrokken in alles wat het 

leven pijnlijk en zwaar maakt. De presentiebenadering is bij uitstek geschikt voor opbouwwerk met 

mensen die aan de rand van de samenleving zijn beland. Die vaak zelf de weg niet kunnen vinden om 

weer aansluiting te krijgen, bij lotgenoten, bij hulpverleners, bij sociale verbanden. De pastorale insteek 

kan op deze wijze een extra dimensie geven aan opbouwwerk en de wijkpastor van project Zinzorg zal 

langs de zijlijn het vervolgproject blijven volgen. Wellicht in de vorm van studiebijeenkomsten met een 

groep beroepskrachten uit de wijk om op collegiale wijze de gebruikte methoden verder te 

doordenken, met name de effecten hiervan op individuele bewoners en de wijk als geheel. 

Het hogere doel: de impact op mensen en op de wijk 

Het uiteindelijke doel van het project Zinzorg Ommoord was om meer onderlinge samenhang in de 

wijk te creëren, om individuele mensen bij te staan in hun zoektocht om te overleven, maar vooral ook 

om een bijdrage te leveren aan verzachting van de ‘sociale armoede’ in de wijk. In een wijk waar veel 

sprake is van verarming van mensen ten gevolge van chronische armoede en uitzichtloosheid, van 

sociaal isolement en eenzaamheid, kunnen we spreken van ‘sociale armoede’. Dit hoeft niet 

automatisch zo te zijn, zie de sterke sociale samenhang en onderlinge solidariteit in veel kleine dorpen 

en oudere volksbuurten. Een relatief nieuwe wijk als Ommoord heeft een dergelijk ‘maatschappelijk 

groeiproces’ nog niet door kunnen maken. Vooral niet omdat er sprake is van een hoge doorstroming, 

mensen die elders ’beter kunnen gaan wonen’, gaan weer weg en de zwakkere broeders blijven. 

Het zou kunnen dat de coronacrisis van het afgelopen jaar nieuwe impulsen heeft gegeven aan die 

onderlinge solidariteit. Er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld, mensen begonnen in het algemeen 

meer om te zien naar elkaar en steeds meer mensen zitten in hetzelfde schuitje. De problematiek 

rondom eenzaamheid en ook armoede mag dan verscherpt zijn, het taboe hierover is minder geworden 

en een positieve beweging van onderop in de zin van ‘omzien naar elkaar’ eveneens. Juist ook om die 

reden is het belangrijk dat iemand die kleine vonkjes of vuurtjes blijft aanwakkeren. Dat deed de 

wijkpastor in zijn bijzondere rol als verbinder in de wijk. Die inzet van een sociale professional ‘zonder 

agenda’ is van groot belang en we vertrouwen er op dat de nieuwe opbouwwerkers binnen het 

vervolgproject dit zullen voortzetten. 

Conclusie 

Het project Zinzorg Ommoord heeft laten zien dat het mogelijk is om door een laagdrempelige en 

outreachende aanpak iets op te bouwen met verscholen levende mensen in de wijk. Dat zij opbloeien 

in zorgvuldige, geduldige contacten en weer bereid en in staat zijn om zich te verbinden met anderen. 

Het heeft ook laten zien dat er krachtige mensen in de wijk wonen die met een goede ondersteuning 

bereid zijn zich langdurig in te zetten voor meer kwetsbare bewoners. Begeleiding is cruciaal want deze 

vrijwilligers komen in aanraking met problematieken van anderen waar zij niet mee bekend of 

vertrouwd zijn en niet als vanzelfsprekend goed mee om weten te gaan. 

Het project heeft in het netwerk van professionele hulpverleners een besef laten ontstaan van de 

waarde van het ‘informele’, namelijk de effectiviteit van de zachte, trage en ‘dicht bij huis en het 

dagelijks leven’ ingang bij mensen met hulpvragen. Tegelijkertijd begint er iets van inzicht te ontstaan 

in de complexe mechanismen die armoede in stand houden, waarbij soms de hulpverleners ongemerkt 

meer deel van het probleem dan van de oplossing geworden zijn. Die reflectie, en het samen zoeken 

naar een andere benadering, is èchte winst.   
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