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Inleiding

Opzoomer Mee in kort bestek

Opzoomer Mee bestaat sinds 1994. Eerst als een samenwerkingsproject van het Rotterdams Instituut 
Bewonersondersteuning (RIO) en de dienst Gemeentewerken, later (vanaf 1997) als de zelfstandige 
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam. De stichting houdt kantoor aan de Schiedamsedijk 55a.

Op dit moment voert Opzoomer Mee met een team van 13 medewerkers twee programma’s uit:

•	 Het eigen programma Opzoomeren
•	 In opdracht van de gemeente Rotterdam de beleidsregel voor Bewonersinitiatieven Rotterdam  

(verder aangeduid als Bewonersinitiatieven). 

Voor beide programma’s kent Opzoomer Mee een team van projectleiders die gebiedsgericht werken, 
ondersteund door een gezamenlijk team van projectmedewerkers. Beide programma’s worden 
gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam.

Stadsbreed Opzoomeren

Het Opzoomeren draait om eigen initiatieven van Rotterdammers ter ontwikkeling van nabuurschap in hun 
straat (hun directe buurtje). In het jargon van Opzoomer Mee gaat het om het opbouwen en onderhouden 
van straatnetwerken die onderlinge bekendheid en vertrouwdheid ten goede komen, alsook de onderlinge 
samenwerking in de straat.
Anno 2017 gaat het om zo’n 1800 à 1900 straten in Rotterdam waarbij circa 100.000 Rotterdammers1 
zijn betrokken. Het aantal Opzoomerstraten dekt circa 25 à 30% van de stad Rotterdam.2 Er is sprake 
van een stadsbrede beweging. Rotterdammers doen ondanks verschillen in maatschappelijke positie en 
status in gelijke mate mee aan het Opzoomeren. Qua facilitering maakt Opzoomer Mee een onderscheid 
tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Straten in de rijkere delen van de stad doen mee aan de campagne, maar dienen 
zelf meer bij te dragen. Opvallend is dat het Opzoomeren juist ook in buurten met problemen en weinig 
organisatievermogen ook een groot bereik heeft.

Opzoomeren is datgene wat Rotterdammers zelf doen in hun straat, Opzoomer Mee is de stichting die dit 
Opzoomeren al bijna 25 jaar stimuleert. Met de jaarlijkse Opzoomercampagne jaagt Opzoomer Mee het 
Opzoomeren aan en heeft zij er invloed op. Rotterdammers vinden in deze campagne inspiratie, uitdagingen 
(incentives) en bescheiden faciliteiten (‘microbudgetten’3) om straatactiviteiten te organiseren.

1 Bron: Omnibusenquête Rotterdam 2016
2 Onder ‘straat’ verstaat Opzoomer Mee ook een plein, een binnenterrein, een paar straatjes samen of een deel van een lange straat. In de praktijk telt een 

Opzoomerstraat gemiddeld tussen de 40 en 50 woningen. Het gaat om wat bewoners als hun ’buurtje’ ervaren. Het dekkingspercentage van 25 à 30% van de stad is 
gebaseerd op de woningvoorraad in Rotterdam en het gemiddelde aantal woningen per Opzoomerstraat. 

3 De microbudgetten bedragen maximaal 175 euro voor elke keer dat een straat meedoet aan een onderdeel van de Opzoomercampagne. Gemiddelde kosten per jaar: 
circa 300 à 325 euro per straat. 

•	 Stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, 
veiliger en socialer te maken.

•	 Bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel 
faciliteert met middelen, informatie, dienstbetoon en waardering en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om 
van Rotterdam een leefbare stad te maken;

•	 Bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam.

In de statuten zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 
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In de visie van Opzoomer Mee zijn deze straatactiviteiten (middel) van groot belang om bewoners bij elkaar 
te brengen en de vorming van netwerken (doel) te stimuleren. De straatactiviteiten zorgen voor de 1001 
verschijningsvormen van het Opzoomeren in de stad: spelmiddagen, schoonmaakacties, plantjesdagen, 
straatfeesten, straatdiners, voorleesfeesten, enzovoorts. Straten krijgen hiervoor faciliteiten (geld, materiaal) 
op basis van een ingediend plan dat op kwaliteit, eigen inzet en draagvlak in de straat wordt beoordeeld.
Opzoomer Mee is uniek. Geen enkele andere organisatie in Rotterdam legt zich toe op de vorming van 
straatnetwerken.

Opzoomer Mee nodigt actieve straten uit om zich ook in te zetten voor de aanpak van maatschappelijke 
problemen die zich in de eigen straat afspelen. Het Opzoomeren heeft in straten een basis (humuslaag) 
gelegd waardoor straten makkelijk die ‘uitnodiging’ kunnen oppakken. Deze aanpak werkt m.b.t. taal 
(conversatie - Nederlands spreken, en voorlezen - taalachterstanden voorkomen), Lief & Leed (onderlinge 
zorg en eenzaamheidsbestrijding) en schoonmaken (zwerfvuil). Het Opzoomeren zorgt in Rotterdam voor 
een massa van kleine initiatieven van bewoners rond deze thema’s. 
Zo spreekt bijvoorbeeld de Lief & Leedclub (onderlinge zorg en eenzaamheidsbestrijding) met 600 straten 
tot ieders verbeelding. Dit heeft bij veel partijen geleid tot de wens om samen te werken met Opzoomer Mee 
en	zo	ook	te	profiteren	van	de	schat	aan	straatnetwerken.

Cornelis	Willem	Opzoomer,	Rotterdammer	van	geboorte,	was	in	de	19e	eeuw	een	bekende	filosoof	en	theoloog.	De	
Opzoomerstraat in Het Nieuwe Westen in Rotterdam is naar hem vernoemd. Eind jaren 80/begin jaren 90 ondernamen 
bewoners van deze straat allerlei initiatieven om zelf de leefbaarheid in hun straat te verbeteren: meer verlichting, geveltuinen 
en vooral beter onderling contact. In het kader van het toenmalige project Sociale Vernieuwing werd de Opzoomerstraat met 
succes gepromoot als ‘goed voorbeeld’ in Rotterdam. 
Al spoedig sprak men van Opzoomeren, een werkwoord dat nu zelfs in het woordenboek te vinden is. Participatie (meedoen), 
Sociale Cohesie en Actief Burgerschap zijn de nieuwe termen om de betekenis van het Opzoomeren in Rotterdam aan te 
geven. De naam van de stichting Opzoomer Mee verwijst naar de inzet van de bewoners in de Opzoomerstraat.

Geen	schrijffout

Ontmoetingsdag
Nicolaas Beetstraat
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Kinderactiviteit S. van 
Ravesteynkade, Kop van Zuid

'Stranddag' Overschiese 
Dorpstraat, Overschie

Schoonmaakactie Grote Hagen, 
IJsselmonde

Schoonmaakactie Essalam 
moskee

Bloementerras Poolsestraat, 
Oud-Mathenesse

Spelletjesdag Korenaarstraat, 
Nieuwe Westen
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Bewonersinitiatieven in het kort

Van oudsher assisteert Opzoomer Mee ook bij de uitvoering van de diverse regelingen voor 
bewonersinitiatieven van de gemeente Rotterdam en de voormalige deelgemeenten. Vanaf 2014 
heeft Opzoomer Mee een omvangrijke opdracht m.b.t. de uitvoering van de nieuwe beleidsregeling 
Bewonersinitiatieven. Anno 2017 beslissen gekozen gebiedscommissies over alle aanvragen voor een 
bijdrage aan een bewonersinitiatief uit hun gebied. De gebiedsorganisatie verzorgt per gebied (het 
territorium van de oude deelgemeenten) de ambtelijke ondersteuning van de gebiedscommissie. De 
welzijnsaanbieders helpen bewoners bij het ontwikkelen en realiseren van initiatieven.

Opzoomer Mee heeft meerdere taken

•	 De basis is de zorg voor de administratieve afhandeling voor alle gebieden van aanvragen tot 
maximaal 10.000 euro. (Brievenbus voor alle aanvragen uit de stad, eerste toetsing van aanvragen 
aan de regeling, het opstellen van beschikkingen, uitbetaling, verwerking van verantwoordingen en 
controle op uitgevoerde initiatieven.) De voortgang van de administratieve afhandeling is via een online 
informatiesysteem te volgen voor de betrokken ambtenaren en gebiedscommissies. Zij kunnen ook alle 
documenten raadplegen.

•	 Opzoomer Mee ondersteunt de ambtelijke gebiedsnetwerkers bij de advisering over aanvragen. 
Deze ondersteuning bij het opstellen van adviezen voor de bestuurlijke besluitvorming door de 
gebiedscommissies is op maat en wisselt per gebied. Trefwoorden: voortgangs- en kwaliteitsbewaking.

•	 Opzoomer Mee organiseert uitwisselingen tussen gebiedsnetwerkers, verricht onderzoek en voert 
kleine projecten uit om het faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven te verbeteren.

•	 Tenslotte zet Opzoomer Mee zich, vanwege haar ervaringen met bewonersinitiatieven en het 
samenwerken met bewoners, in voor het verbeteren van de afhandeling en ondersteuning van 
bewonersinitiatieven in het algemeen. 

•	 Geloof in de kracht van initiatieven van onderop en daarmee samenhangend respect voor het eigenaarschap van 
Rotterdammers van hun straatinitiatieven. 

•	 Stimuleren van het Opzoomeren met kleine zetjes bestaande uit inspirerende communicatie en microbudgetten. 
Terzijde:	deze	strategie	wordt	in	positieve	zin	vaak	met	‘nudging’	vergeleken:	het	effectief	en	efficiënt	beïnvloeden	
van het keuzegedrag van in dit geval bewoners. 

•	 Zorgen voor een ‘activerend evenwicht’ tussen het initiatief van straten en de bemoeienis van Opzoomer Mee, met 
prudentie als norm.    

•	 Oog hebben voor talent in de straat en dit talent activeren en aanspreken t.b.v. de vorming van straatnetwerken.

Het DNA van Opzoomer Mee laat zich in vier punten samenvatten
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Sterker op koers: Beleidsvoornemens 2018-2020
In opdracht van de Raad van Toezicht heeft Opzoomer Mee in de eerste helft van 2017 een 
toekomstverkenning uitgevoerd. Aanleiding voor deze verkenning is de omvorming van verzorgingsstaat 
naar participatiesamenleving die ook in Rotterdam steeds meer gestalte krijgt en vragen oproept naar de 
positie en programma’s van de stichting in de komende jaren. Zo staat bijvoorbeeld in het Nieuw Rotterdams 
Welzijn (NRW) de eigen kracht van Rotterdammers centraal en wordt ook Opzoomer Mee geacht dit in 
samenwerking met andere partijen te stimuleren. Een andere, meer interne aanleiding wordt gevormd door 
vragen die te maken hebben met het pionieren en de snelle werkontwikkeling in de afgelopen jaren: “Hoe 
gaan we verder?”
De aanbevelingen uit de toekomstverkenning (juli 2017) zijn uitgewerkt in een strategisch plan voor de jaren 
2018 tot en met 2020. In Sterker op koers zijn de beleidsvoornemens en speerpunten van Opzoomer Mee 
voor 2018 tot en met 2020 uitgewerkt. Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste voornemens 
in 4 paragrafen:

1. Algemene koers 2018 tot en met 2020
2. het Opzoomeren sterker op koers
3. Bewonersinitiatieven sterker op koers
4. de organisatie sterker op koers

1.1. Algemene koers 2018 tot en met 2020

Opzoomer Mee blijft zich ook in de jaren 2018 tot en met 2020 toeleggen op Opzoomeren en 
Bewonersinitiatieven, oftewel op de kleinschalige bewonersinitiatieven van Rotterdammers in hun straat en 
buurt. Zowel de expertise van Opzoomer Mee als haar actuele waarde zit in het stimuleren en ondersteunen 
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1.2. Sterkere positie als deel van het geheel

Samenwerking	is	een	voorwaarde	om	de	maatschappelijke	effecten	van	beide	programma’s	te	
versterken. Door bezuinigingen en andere ontwikkelingen is Opzoomer Mee van een netwerkorganisatie 
(1994) een ‘stand alone’ organisatie (2016) geworden. Opzoomer Mee moet weer een natuurlijke 
‘samenwerkingspartner’ in de gebieden en de stad worden. Bij de toekomstverkenning is hier door veel 
gesprekspartners op aangedrongen omdat ook zij van (vaste) samenwerking met Opzoomer Mee kansen op 
meer resultaat verwachten.

Bouwstenen voor deze positie:
•	 Creëren	van	win-winsituaties;
•	 Kennisdeling; 
•	 Sterker	profileren	van	Opzoomer	Mee	als	samenwerkingspartner.

De beoogde nieuwe positie van Opzoomer Mee in Rotterdam sluit aan bij de
doorontwikkeling van het Nieuw Rotterdams Welzijn en het nieuwe wijkgericht werken dat vanaf 2018 
gestalte krijgt in de stad.

1.3. Sterkere borging

Naast	samenwerking	zijn	aanvullende	maatregelen	nodig	om	sterkere	maatschappelijke	effecten	te	
bereiken.

•	 Aanpassing procedures aan de vernieuwingen in het Rotterdams bestuursmodel en het wijkgericht 
werken om Bewonersinitiatieven bewonersvriendelijk af te blijven handelen. 

•	 Om	het	Opzoomeren	verder	aan	te	jagen	moet	de	Opzoomercampagne	effectiever	georganiseerd	
worden en her en der nieuw elan krijgen.

1.4. Nieuwe impulsen door export

Rotterdam is en blijft de thuishaven en het werkterrein van Opzoomer Mee.
Wel wil Opzoomer Mee de komende jaren ook diensten verlenen aan andere steden, met name m.b.t. het 
Opzoomeren. Daarmee komt Opzoomer Mee tegemoet aan een zekere vraag uit deze steden; belangrijker 
is dat deze kennisdeling juist ook kan zorgen voor nieuwe impulsen voor het Opzoomeren in Rotterdam zelf. 

•	 Voor Opzoomeren & Bewonersinitiatieven: ook Rotterdammers in straten en buurten met weinig initiatief of 
organisatievermogen ontwikkelen initiatieven en/of hun initiatieven komen beter uit de verf.

•	 Voor Opzoomeren: welzijnsaanbieders (en eventuele andere partners in het wijknetwerk) krijgen toegang tot de 
straatnetwerken van Opzoomer Mee en kunnen daardoor de eigen kracht van Rotterdammers (nog) beter stimuleren en 
ondersteunen.

•	 Voor Bewonersinitiatieven: Rotterdammers ontwikkelen op eigen kracht, naast ontmoetingen en festiviteiten, meer 
initiatieven die ook een bijdrage leveren aan het oplossen van voorkomende problemen in hun buurt.

Ambitie	m.b.t.	de	versterking	van	maatschappelijke	effecten

van juist deze initiatieven. Dit impliceert dat Opzoomer Mee de komende jaren geen nieuwe programma’s 
met betrekking tot bewonersinitiatieven wil ontwikkelen (of binnen wil halen). De inzet voor de komende jaren 
is	om	de	maatschappelijke	effecten	van	beide	bestaande	programma’s	te	versterken.
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2. Opzoomeren sterker op koers
Opzoomer Mee gaat door met het stimuleren van het Opzoomeren en wil zich extra inzetten voor het 
meedoen van straten met weinig initiatief en organisatievermogen. Dit voornemen krijgt vorm in de 
onderstaande punten:

2.1. Basisinzet en extra inzet in 2018 t/m 2020

Voor het Opzoomeren in de periode van 2018 tot en met 2020 wordt een onderscheid gemaakt tussen 
basisinzet en een eventuele extra inzet. Dit onderscheid moet helpen om de verdere werkontwikkeling van 
Opzoomer Mee in goede banen te leiden.

•	 Basisinzet: Opzoomer Mee wil jaarlijks tussen de 1.750 en 1.900 straatnetwerken stimuleren en 
faciliteren.4 Bij deze inzet horen twee maatschappelijke thema’s (taalontwikkeling en informele zorg/
eenzaamheidsbestrijding) waarvoor Opzoomer Mee de straatnetwerken zal uitnodigen om duurzame 
initiatieven te ontwikkelen. 

•	 Extra inzet: Uitbreiding met meer straatnetwerken en/of meer maatschappelijke thema’s is in 
principe mogelijk. Hiervoor zijn dan wel extra opdrachten of afspraken nodig. Denk bijvoorbeeld aan 
de Schoonmaakbende (maatschappelijk thema: tegengaan zwerfvuil) die momenteel apart wordt 
gefinancierd.

4 Het aantal unieke straten in 2016 betrof 1.830 stuks, inclusief een zeker percentage groepen & organisaties. In de komende jaren wordt doorgegaan met een scherpere 
beoordeling	van	deze	groepen	&	organisaties.	Alleen	wanneer	er	sprake	is	van	een	duidelijke	straatbinding	en	effecten	in	de	straat,	komen	zij	nog	in	aanmerking	om	deel	
te nemen aan de Opzoomercampagne. Het terugdringen van groepen & organisaties moet ruimte maken voor meer straten.

Blommerdijkselaan
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2.2.	Effectiever	organiseren	en	nieuw	elan	Opzoomercampagne

De Opzoomercampagne functioneert als dé bron van inspiratie en faciliteiten voor Rotterdammers die in 
hun	eigen	straat	aan	de	slag	willen	gaan.	De	ambitie	om	de	maatschappelijke	effecten	te	versterken,	vraagt	
om	vereenvoudiging	van	de	huidige	campagne.	De	Opzoomercampagne	is	de	afgelopen	jaren	flink	uitgedijd	
waardoor het programma nu bol staat van rondes en activiteiten die soms met elkaar concurreren. De 
campagne moet overzichtelijker, minder belastend en minder bewerkelijk worden.

De vernieuwde Opzoomercampagne wordt in 2018 ingevoerd. Aanscherping van de campagne in 2019 vindt 
plaats op basis van de ervaringen en resultaten in 2018. Het wijzigen van de campagne-opzet levert risico’s 
op met betrekking tot de respons. Om niet teveel tegelijk te veranderen staan eventuele aanpassingen voor 
de promotie van de Opzoomercampagne5 gepland voor 2020. 

Open rondes en hogere straatbudgetten
Elke Rotterdammer met een goed initiatief moet altijd terecht kunnen bij Opzoomer Mee voor faciliteiten om 
in zijn of haar straat een straatnetwerk op te bouwen of te onderhouden. In de huidige campagneopzet is dat 
niet altijd mogelijk. Soms zijn in een campagneronde maatschappelijke thema’s aan de orde waarbinnen een 
initiatief qua tijd en inhoud moet passen.

•	 Er komt in 2018 een campagne met 3 open rondes die Rotterdammers het hele jaar stimuleert om 
straatnetwerken te vormen. 

•	 De campagne krijgt ‘vervolgmogelijkheden’ (de clubs) voor straten die ook met een maatschappelijk 
thema aan de slag willen gaan. 

•	 De huidige hoogte van de microbudgetten voor straten waarmee de zogeheten ‘rondes’ van de 
Opzoomercampagne werken dateren van rond de eeuwwisseling. Deze worden in 2018 opgehoogd om 
het de komende jaren voor Rotterdammers aantrekkelijker te maken aan de slag te gaan in de eigen 
straat.

Aanvullend maatwerk per gebied
Om de welzijnsaanbieders toegang te geven tot de straatnetwerken ligt het voor de hand om de activiteiten 
van de ‘clubs’ gedeeltelijk met deze aanbieders te programmeren. 

•	 Opzoomer Mee zorgt in deze opzet voor een beperkt en herkenbaar stedelijk programma (de basis). 
•	 Samenwerking met de welzijnsaanbieder zorgt voor verdere programmering per gebied (aanvullend 

maatwerk). Zo kunnen de zogenaamde Lief & Leedpotjes bijvoorbeeld de herkenbare stedelijke basis 
van de Lief & Leedclub zijn en kunnen informatie, uitwisselingen en speciale activiteiten per gebied 
verschillen.

2.3.	Offensief	in	straten	die	niet	actief	zijn	en/of	weinig	organisatievermogen	hebben

•	 Voor straten met weinig organisatievermogen gaat Opzoomer Mee werk maken van kennisdeling gericht 
op het vergroten van de competenties van gangmakers. Jaarlijks wordt voor 2 kerncompetenties (bijv. 
draagvlakontwikkeling, communicatie met bewoners met een andere leefstijl/cultuur, programmeren 
van activiteiten en gastheerschap) educatief materiaal ontwikkeld dat projectleiders kunnen inzetten in 
straten. Deze kennisdeling haakt aan bij ervaringen van andere straten en blijft zodoende weg van een 
schoolse aanpak. Er komt een intern steunpunt kennisdeling dat met de projectleiders Opzoomeren 
een aanpak voor de kennisdeling ontwikkelt en uitvoert.

•	 Er komt een speciale werkploeg voor straten die helemaal niet actief zijn. Hierbij draait het om het 
vinden van potentiele gangmakers in deze straten. Dit vraagt om de verdere uitontwikkeling van een 

5  De uitgevoerde toekomstverkenning adviseert om zuinig te zijn op de bijzondere promotie van het Opzoomeren. Wel wordt geopperd dat deze promotie wellicht voor 
jongeren en migranten sterker kan. Onderzoek zou moeten uitwijzen of dat inderdaad het geval is. Vooruitlopend op eventuele aanpassingen in deze campagnepromotie 
wordt in het kader van een sterkere organisatie wel de algemene communicatie van Opzoomer Mee versterkt, waarbij nieuwe media een rol zullen spelen.
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Lief & Leedactie Het Witte Dorp

Voorleesfeest bij Sparta

Oprichtingsbijeenkomst Schoonmaakbende

Bijeenkomst Voorleesclub  Bibliotheektheater
Lief & Leed Anatole Franceplaats

Taaluitje Conversatieclub naar Albert Heijn
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pilot die in 2015/2016 plaatsvond in Oud-Mathenesse6 waarin met een presentie-achtige methode 
gewerkt werd om in contact te komen met bewoners en potentiele gangmakers voor het opbouwen van 
een straatnetwerk. In 2018 zal Opzoomer Mee in twee buurten middels een buurtcampagne de aanpak 
verder uitontwikkelen en in de jaren daarna telkens in vier nieuwe buurten inzetten. Dit moet leiden tot 
100 nieuwe straatnetwerken. 

2.4. Toegang geven tot straatnetwerken aan welzijnsaanbieders & programmering  
 van de Opzoomerclubs

Rond belangrijke maatschappelijke thema’s zijn zogenaamde Opzoomerclubs ontstaan. Opzoomer Mee wil 
welzijnsaanbieders (en andere relevante partners) toegang geven tot deze straatnetwerken, te beginnen 
met	de	Lief	&	Leedstraten.	Deze	straten	kunnen	daardoor	effectiever	zijn	met	hun	informele	zorg	en	
eenzaamheidsbestrijding. Te denken valt aan een sterkere rol op het gebied van signalering, preventie en 
hulpverlening en aandacht voor bewoners.

In 2017 heeft Opzoomer Mee in vier gebieden aan welzijnsaanbieders bij wijze van proef toegang 
gegeven tot Lief & Leedstraten. De uitkomst is positief. De toegang tot de straten biedt welzijnsaanbieders 
mogelijkheden om hun opdracht beter uit te voeren en het draagt bij aan de ondersteuning van de straten. 
Aandachtspunten bij de verder uitwerking zijn:

•	 Kennisdeling: werkers moeten in staat zijn van ‘onderop’ te werken. 
•	 Gedeeld eigenaarschap: welzijnspartners moeten zich mede-eigenaar en mede-verantwoordelijk voelen 

voor de straatnetwerken.
•	 Bescherming: Er zijn afspraken nodig om zowel de straatnetwerken als de kennis van Opzoomer Mee te 

beschermen. 

In 2018 wil Opzoomer Mee welzijnspartners in twee gebieden toegang geven tot de straatnetwerken. Dit 
moet leiden tot een werkwijze die daarna verder uitgerold kan worden in de stad. Een logisch vervolg op het 
toegang geven tot straatnetwerken is het op maat programmeren van de Lief & Leedclub per gebied met 
eigen prioriteiten en werkwijzen. Op grond van de ervaringen met Lief & Leedstraten kan eenzelfde exercitie 
uitgevoerd worden voor informele taalverwerving en de clubs die daarbij betrokken zijn. 7 8

2.5. Borgen van het Opzoomeren in de stad

Vanaf 2018 wil Opzoomer Mee jaarlijks een (mini)conferentie met bewoners, welzijnsaanbieders, 
ambtenaren en andere partners organiseren om ervaringen te bespreken en voorstellen voor het komend 
jaar aan te scherpen. De conferenties zijn bedoeld om het Opzoomeren in de stad te borgen én ze markeren 
het streven naar een nieuwe positie als samenwerkingspartner.

6 Zie “Burenhulp in Rotterdam, eindverslag van de Lief & Leedpilots, maart 2016, hoofdstuk 2: “Hart van de Landenbuurt geactiveerd”.
7	 Voor	informele	taalverwerving	valt	o.a.	te	denken	aan	betere	doorstroming	naar	vervolgtrajecten,	oefenmogelijkheden	na	een	officieel	taaltraject	enzovoorts.
8 Voor de schoonmaakbende lijkt het bieden van toegang tot straatnetwerken aan welzijnsaanbieders en andere partners in de wijknetwerken niet direct van belang.
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3. Bewonersinitiatieven sterker op koers
Een goede, heldere en vooral ook snelle afhandeling is een belangrijke voorwaarde om Rotterdammers 
te stimuleren tot eigen initiatief.  Vanaf 2014 heeft Opzoomer Mee de administratieve afhandeling van zo’n 
6.000 bewonersinitiatieven naar tevredenheid van alle gebruikers verzorgd.9 Opzoomer Mee gaat hier 
mee door. Het pakket aan maatregelen voor Bewonersinitiatieven oogt minder omvangrijk dan voor het 
Opzoomeren. De taken en de positie van Opzoomer Mee liggen bij dit programma vast omdat het een 
opdracht van de gemeente Rotterdam is.

3.1	Jaarlijks	werkplan	voor	sterkere	maatschappelijke	effecten

Opzoomer Mee wil - in samenspraak met welzijnsaanbieders en de gebiedsorganisatie - inzetten op (1) het 
stimuleren en ondersteunen van initiatieven in buurten die weinig initiatief of organisatievermogen hebben, 
en (2) het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die ook aandacht besteden aan voorkomende 
problemen in de buurt. Daartoe maakt Opzoomer Mee jaarlijks een werkplan. Vaste onderdelen zijn de 
organisatie van 2 à 3 uitwisselingen met gebiedsnetwerkers en 2 à 3 gebieden waar de ondersteuning van 
initiatieven wordt verbeterd. 
Dit laatste vraagt per gebied om nauwe samenwerking tussen gebiedsorganisatie, welzijnsaanbieders (en 
eventuele andere partners in het wijknetwerk) en Opzoomer Mee.10. Deze samenwerking moet recht doen 
aan ieders positie, opdracht en taken. Opzoomer Mee wil hierin een trekkende rol vervullen. De aanpak 
wordt onderweg telkens aangescherpt met opgedane ervaringen en vraagt om kennisdeling met bewoners, 
de gebiedsorganisatie en welzijnsaanbieders over werkmethodes bijv. om talent in de buurt te vinden en de 
houding om ‘van onderop’ te werken. Ook hier ligt een taak voor het interne steunpunt kennisdeling.

3.2. Basisinzet en extra inzet 2018 t/m 2020

•	 Basisinzet: Afhandeling van 1.800 initiatieven per jaar en het leveren van de ondersteuning per gebied/
wijk aan de gebiedsorganisatie. Ook het gericht werken aan de versterking van de maatschappelijke 
effecten	in	2	à	3	gebieden	valt	hier	onder.

•	 Extra inzet: Dit is afhankelijk van aanvullende subsidie of opdrachten. In het verleden heeft Opzoomer 
Mee bijv. extra promotie verzorgd.11

3.3.	Aanpassen	en	effectiever	organiseren	Bewonersinitiatieven

De uitbreiding van het Rotterdams bestuursmodel met wijkraden en wijkcomités, en de komst van het 
wijkgericht werken, vragen om een aangepaste werkwijze van Opzoomer Mee. Deze uitbreiding vraagt 
om meer inzet om de gebiedsorganisatie op maat te ondersteunen in de verschillende gebieden/wijken. 
Daarnaast is verdere automatisering nodig om de uitbreiding bij te kunnen benen12.

3.4. Borgen van de ondersteuning van bewonersinitiatieven in de stad

Analoog aan het Opzoomeren wordt in 2018 een kennisatelier Bewonersinitiatieven opgezet met als doel 
om samen (bewoners, ambtenaren, partners en Opzoomer Mee) een document over het ondersteunen van 
bewonersinitiatieven te produceren. In 2019 en 2020 zullen jaarlijks conferenties plaatsvinden om resultaten 
van het afgelopen jaar te bespreken, plannen te maken en het document van het kennisatelier bij te werken 
met nieuwe ervaringen en inzichten.

9 Zie: “Evaluatie opdrachtuitvoering Opzoomer Mee Ondersteuning Bewonersinitiatieven 2015” (Panteia, 25 september 2015)
10 E.e.a. wordt ook wel aangeduid met ‘ondersteuningsstructuur per gebied’.
11 ‘Oké, zit dat zo’-campagne in 2015
12 Benodigde maatregelen zijn o.a. uitbreiding van het systeem met wijkraden en wijkcomités en het online accorderen (en tekenen) van beschikkingen. De laatste 

maatregel schakelt allerlei zeer tijdrovende handelingen uit.
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Bewonersinitiatief: Talentenjacht 
voor jongeren

Bewonersinitiatief: 
Hoogkwartier Proeft

Bewonersinitiatief: 
Kunst & Cultuurfestival Charlois

Bewonersinitiatief: 
Taaltuin Spangen

Bewonersinitiatief: 
Zwerfboekenkast Noord

Bewonersinitiatief: 
avondvierdaagse Kralingen
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4. Organisatie Opzoomer Mee sterker op koers

4.1 Personele versterking

Met het oog op bovengenoemde ambities moet de organisatie van Opzoomer Mee op 2 onderdelen 
versterkt worden:

Versterking bureau
•	 Inrichten van een intern steunpunt voor kennisdeling voor Opzoomeren en Bewonersinitiatieven, 
•	 Opzetten van een speciale werkploeg ten behoeve van het Opzoomeren in straten met weinig initiatief 

en organisatievermogen
•	 Meer mankracht voor bewonersinitiatieven om de vernieuwing van het Rotterdams bestuursmodel bij te 

kunnen benen en in samenwerking met andere partijen te kunnen komen tot sterkere maatschappelijke 
effecten.

Versterking communicatie
•	 Communicatie gericht op samenwerking met bewoners en partners in de stad over de aanpak, 

plannen en keuzes van Opzoomer Mee bijvoorbeeld door jaarlijkse conferenties, het nieuwe 
Opzoomermagazine, een nieuwe website en een betere inzet van sociale media. 

•	 Investeren in de zichtbare aanwezigheid van Opzoomer Mee bij belangrijke stedelijke bijeenkomsten in 
de stad om de nieuwe positie van Opzoomer Mee als samenwerkingspartner te helpen realiseren.

Benodigde organisatorische versterking Opzoomer Mee 

Onderdeel

Bureau

Communicatie

Wat

0,5 fte projectleider Steunpunt Kennisdeling

1,8 fte assistent-projectleider

0,8 fte projectleider
Maatschappelijke	effecten	(meedoen	en	buurtproblemen)

0,25 fte projectleider en automatisering vanwege 
vernieuwing Rotterdams Bestuursmodel

Pakket maatregelen om communicatie over Opzoomer 
Mee als organisatie van de grond te trekken

Programma

Opzoomeren en
Bewonersinitiatieven

Opzoomeren

Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Opzoomeren en
Bewonersinitiatieven

4.2 Financiële consequenties

De beoogde versterking van Opzoomer Mee kan deels door een herschikking van bestaande middelen en 
vraagt deels om extra middelen. Opzoomer Mee is hierover in gesprek met de gemeente Rotterdam. In 2018 
wil Opzoomer Mee in elk geval een begin maken met de werving van giften en fondsen voor extra inzet in 
gebieden of straten zonder of met slechts een beperkt organisatievermogen. Daartoe vraagt de stichting 
de	zogenaamde	ANBI-status	aan	als	keurmerk	voor	transparantie	en	financiële	betrouwbaarheid	zodat	
schenkers en fondsen weten waar ze aan toe zijn. De inkomsten en uitgaven uit de giften worden apart in de 
administratie verwerkt en worden apart verantwoord in het jaarverslag van de stichting.

Opzoomer Mee heeft geen vrij eigen vermogen.


