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Statutaire naam
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

Doel
De stichting heeft ten doel:
• te stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/

stad schoner, veiliger en socialer te maken;
• te 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;

• het bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam.

Kamer van Koophandel
Nummer inschrijving 41136417

ANBI
RSIN 807014346

Directeur-bestuurder
Johan Janssens

Raad van Toezicht 
Artie van Hooren (voorzitter)
Carlos Gonçalves
Renate van der Hoeff
Hedwig van den Nieuwenhuijzen
Laurens Boex
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1. VOORWOORD

Opzoomer Mee organiseert sinds 1994 de jaarlijkse Opzoomercampagne in Rotterdam en assisteert vanaf 
2014 de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van haar regeling voor bewonersinitiatieven. In dit jaarbericht 
2021 van Opzoomer Mee wordt ingegaan op de activiteiten rond deze twee programma’s, voorafgegaan door 
het bestuursverslag. Het jaarbericht wordt aangevuld met de jaarrekening 2021 en de controleverklaring van 
Taxture, de accountant van Opzoomer Mee.

Jaarbericht

‘Opzoomeraars zijn het kloppend
            van Rotterdam’

2020
2121

Kloppend hart van Rotterdam
De Ier Cormac Russell is internationaal een autoriteit op het gebied van 

de ABCD-methode. De methode gaat uit van de aanwezige talenten en 

kwaliteiten van bewoners in een buurt. Door deze te bundelen, versterken en 

onderhouden, zorg je dat een straat of buurt sterker wordt.

Cormac sprak met gangmakers uit Opzoomerstraten en bevroeg hen wat zij 

zoal met hun buren doen om hun stukje Rottterdam, mooier, leuker en beter te 

maken. Zijn conclusie: ‘Opzoomeraars zijn het kloppend hart van Rotterdam’. Cormac Russell
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2. VERSLAG VAN HET BESTUUR

‘Open Up Je Straatje’. Met dit motto dat verwijst naar het Eurovisie Songfestival ging de Opzoomercampagne 
2020 van start. Na een paar weken kon de campagne in de ijskast want de coronapandemie brak uit. In 2021 leek 
de pandemie onder controle, dus: ‘Open Up Je Straatje’! Maar zowel in de zomer als in december werd ‘Open 
Up Je Straatje’ gehinderd door nieuwe coronagolven. Opnieuw zette corona in 2021 dus een flinke stempel op 
het werk van Opzoomer Mee. Gelukkig laten Rotterdammers zich niet makkelijk uit het veld slaan. Ze zijn op 
creatieve wijze in 2021 volop blijven Opzoomeren en hebben talloze bewonersinitiatieven gerealiseerd.

2.1. Opzoomeren en bewonersinitiatieven in een notendop

In 2021 deden 2.211 unieke straten mee aan de Opzoomercampagne. Ten opzichte van 2019 (dus voor 
corona) een winst van maar liefst 374 straten, van 20%. In 2020 was de winst hoger, maar het percentage 
van 20% lijkt vooralsnog de meer duurzame winst te zijn nu meer Rotterdammers door de pandemie hun 
straat en het Opzoomeren hebben ontdekt. Een ander opmerkelijk wapenfeit in 2021 was de onverminderd 
grote belangstelling om straten te vergroenen en schoon te houden én voor Lief & Leed, het versterken van 
burenhulp, onderlinge aandacht en eenzaamheidsbestrijding in de straat. Opzoomer Mee gaf ook input voor 
het inkoopprogramma welzijn in de hoop in de komende jaren samen met de welzijnsaanbieders een nieuwe 
ondersteuningsstructuur voor het Opzoomeren te kunnen opbouwen.

In 2021 werden er door Opzoomer Mee 1.523 bewonersinitiatieven in behandeling genomen. Ten opzichte 
van 2020 zit het aantal bewonersinitiatieven weer in de lift (toen 1.396 stuks), maar het aantal van circa 1850 
initiatieven uit de jaren voor corona is nog niet in zicht. De overcapaciteit binnen het team Bewonersinitiatieven 
werd opnieuw opgelost door assistentie te bieden aan het team Opzoomeren. Belangrijkste wapenfeit in 
2021 waren de besluiten van de gemeente Rotterdam over het nieuwe bestuursmodel ‘Wijk aan Zet’ en het 
participatieplatform ‘Mijn Rotterdam’. Na de verkiezingen zullen de nieuwe wijkraden niet meer beslissen over 
bewonersinitiatieven. Wijkmanagers zullen dan over initiatieven tot 2.500 euro beslissen en via ‘Mijn Rotterdam’ 
worden per wijk verkiezingen georganiseerd voor grotere initiatieven tot 20.000 euro. Een en ander wordt op dit 
moment door de gemeente uitgewerkt. Opzoomer Mee zal haar dienstverlening moeten ombouwen naar deze 
nieuwe aanpak.

Een grote groep enthousiaste Opzoomeraars 
zong het lied Open up je Straatje in. Het lied 
onder andere te beluisteren op Spotify.
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2.2. Van Sterker op Koers naar Van Onderop

2021 was het vierde en laatste jaar van Sterker op Koers, het 
strategisch beleidsplan voor de periode 2018 t/m 2021. In 2018 
en 2019 is er in het kader van dit plan het nodige ontwikkeld. De 
coronapandemie zorgde in 2020 en 2021 voor allerlei wendingen. Zo 
werd de voorgenomen groei naar 1.850 tot 1.950 overvleugeld door 
een groei naar 2.200 Opzoomerstraten en het offensief in buurten 
met weinig organisatievermogen werd vervangen door activiteiten 
om de spectaculaire groei zoveel mogelijk vast te houden. Mede 
daardoor lijkt een groei van 20% de meer duurzame winst te zijn 
van de afgelopen coronajaren. Ook nieuw beleid van de gemeente 
doorkruiste de uitvoering van Sterker op Koers. Zo was niet voorzien 
dat Rotterdam zou overstappen naar een andere werkwijze voor 
bewonersinitiatieven.

In 2021 is een nieuw beleidsplan gemaakt voor de periode 2022 t/m 2027. De titel van dit beleidsplan is Van 
Onderop. Opzoomer Mee wil in de komende jaren Rotterdammers nog meer mogelijkheden geven om met 
eigen initiatieven van onderop bij te dragen aan een goede toekomst voor hun straat, hun buurt, hun stad. Het 
plan voorziet daartoe in verschillende investeringen voor de komende jaren. Het plan, waarvan de inhoud in 
grote lijnen reeds besproken is met de accounthouder van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, kan pas 
formeel worden aangeboden als de nieuwe werkwijze voor bewonersinitiatieven is uitgekristalliseerd. Dan is 
duidelijk wat e.e.a. betekent voor de dienstverlening van Opzoomer Mee en welke faciliteiten daarvoor nodig 
zijn. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2022 zijn. Aan de gemeente zal dan ook een intentieverklaring 
gevraagd worden ten behoeve van de continuïteit van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan voor de 
periode van 2022 t/m 2027.

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de activiteiten van Opzoomer Mee in 2021.

Export Lief & Leed

Een bijzonder onderdeel van Sterker op Koers was een proef met het exporteren van Lief & Leed, een van de onderdelen van de 
Opzoomercampagne gericht op het versterken van burenhulp en onderlinge aandacht in de straat en eenzaamheidsbestrijding. 
Met de export wil Opzoomer Mee haar kennis en kunde doorgeven aan andere steden.
In 2020 werd in 16 steden een start gemaakt. In 2021 volgden 20 nieuwe steden. In totaal hebben nu 36 steden het concept 
overgenomen. Dat maakte het lonend om in 2021 ook de opbouw van een landelijk netwerk ter hand te nemen met o.a. een eigen 
website, workshops en een WhatsApp-groep. Voor 2022 staat een marktverkenning naar de verdere mogelijkheden van de export 
gepland. Op basis van deze verkenning zal vervolgens bekeken worden op welke wijze de export het best geborgd kan worden.

 
 

Dordrecht

Den Haag Gouda

UtrechtZuiderplas



7 

JAARBERICHT 2021

2.3. Personeel en Organisatie

In 2021 werkte Opzoomer Mee met een team van 15 medewerkers. In 2020 werd er gewerkt 
met 14 medewerkers, maar kende het team wel één vacature. Aanvullend op het team werkte 
Opzoomer Mee waar nodig met inhuurkrachten.

Team Opzoomer Mee
Wat Functie en aantal medewerkers

in deze functie
Toelichting

Team projectmedewerkers 
(‘productieteam’)

3 projectmedewerkers Het team ondersteunt de teams Opzoomeren en 
Bewonersinitiatieven op het gebied van administratie, financiën, 
vormgeving, evenementen, enzovoorts

Team Opzoomeren 5 projectleiders en 2 assistent-
projectleiders

Het team verzorgt de uitvoering van de Opzoomercampagne en 
alles wat daarbij komt kijken

Team Bewonersinitiatieven 4 projectleiders Het team verzorgt de dienstverlening van Opzoomer Mee m.b.t. 
de uitvoering van de beleidsregel bewonersinitiatieven van de 
gemeente Rotterdam

Directeur-bestuurder 1 directeur-bestuurder De directeur-bestuur bestuurt Opzoomer Mee en heeft de 
dagelijkse leiding in handen

Totaal 15 medewerkers

Jelle Grondstra

Ireen van der Lem

Naomi Roepers

Jurgen Groenenboom

Melek Büyüksahin
assistent-projectleider

Fouad Akka Thessa Bakker

Mustafa Yaramis 
assistent-projectleider

Nurdan Koyuncu Martin van Loon Johan Janssens

Margreet Grundmeijer Martin den Hartog Anda Noordhuis Elias Houari
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Opzoomer Mee kende in de laatste maanden van 2021 een ziekenboeg met 3 langdurige ziektegevallen. 
Vermoedelijk is er een relatie met de gevolgen van de coronapandemie. 

De verhuurder heeft in januari 2021 de huur van het kantoor aan 
de Schiedamsedijk 55a per 23 juni 2023 opgezegd in verband 
met zijn voornemen tot herontwikkeling van zijn bezit op dit deel 
van de dijk. Ondanks verschillende bezichtigingen is er nog geen 
geschikt alternatief gevonden. De zoektocht gaat onverminderd 
door. In de gesprekken en onderhandelingen met de verhuurder 
laat Opzoomer Mee zich bijstaan door een advocaat. De advocaat 
geeft aan dat de opzegging door de rechter vermoedelijk op 23 
juni 2024 gesteld kan worden. 

In 2021 heeft Opzoomer Mee door een gespecialiseerd bureau 
de veiligheid van haar netwerk laten controleren o.a. met ‘ethisch 
hacken’. Dit leidde vervolgens tot verschillende reparaties om potentiele veiligheidsproblemen te verhelpen. 
Sowieso gebeurde er dit jaar veel op het gebied van automatisering: voor bewonersinitiatieven werd een 
interactieve website in gebruik genomen, de database voor het Opzoomeren moest geüpdatet worden en de 
website voor de uitbetaaladressen in de wijken werd vernieuwd.

2.4. De raad van toezicht

Ook in 2021 functioneerde de raad van toezicht in een goed doch kritisch samenspel met de directeur-
bestuurder.  

De raad heeft in 2021 de statuten en interne regelingen aangepast aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Voorts is de raad druk bezig geweest met de opvolging van de huidige directeur-
bestuurder die medio 2022 met pensioen gaat. De nieuwe directeur-bestuurder komt begin mei in dienst.

Raad van Toezicht (van 

links naar rechts): Artie 

van Hooren (voorzitter), 

Hedwig van den 

Nieuwenhuijzen, Carlos 

Gonçalves Renate van der 

Hoeff en Laurens Boex. 

Foto: 25 jaar Opzoomer 

Mee november ‘19.
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2.5. Financiën

In 2021 zijn alle subsidies van 2020 door de gemeente Rotterdam definitief vastgesteld conform de 
door Opzoomer Mee ingediende verzoeken. 

De subsidies voor 2021 zijn eveneens conform aanvraag beschikt. Voor 2022 zullen alle subsidies, 
met uitzondering van de subsidie voor de uitbetaling van toegekende bewonersinitiatieven, 
gebundeld worden tot één aanvraag bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Met deze 
vereenvoudiging wordt veel tijd en geld bespaard.

Het positief saldo over 2021 bedraagt 140.349 euro. Het wordt voor 31.239 euro toegevoegd aan 
de algemene reserve die, na overleg met de accountant, is ontstaan door de samenvoeging van 
de reserves After O(pzoomerdag) en Personeel. Dit bedrag zal in 2022 o.a. ingezet worden voor de 
financiering van een onderzoek naar de toekomst van de export. Het andere deel van 109.110 euro 
wordt conform de toestemming van het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling gestopt in de nieuwe 
bestemmingsreserve voor de komende verhuizing naar een nieuw kantoor.

Opzoomer Mee valt overigens onder het convenant van Visser & Visser (accountants en 
belastingadviseurs) met de belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht.

Voor 2022 werkt Opzoomer Mee met onderstaande begroting.

Begroting 2022
Baten Lasten

Subsidie Cluster 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 
voor werkapparaat 
Opzoomer Mee en de 
Opzoomercampagne

2.615.520 Opzoomercampagne plus 
het werkapparaat voor het 
Opzoomeren

2.157.300

Subsidie Cluster 
Dienstverlening t.b.v. 
uitbetaling toegekende 
bewonersinitiatieven

3.500.000 Uitbetaling
bewonersinitiatieven

3.500.000

Werkapparaat en activiteiten 
Opzoomer Mee voor 
bewonersinitiatieven

458.220

Totaal 6.115.520 Totaal 6.115.520

Rotterdam, 16 maart 2022

Johan Janssens

Directeur-Bestuurder Opzoomer Mee



10 

OPZOOMER MEE



11 

JAARBERICHT 2021

3. OPZOOMER MEE IN ACTIVITEITEN

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de Opzoomercampagne 2021 en de dienstverlening van Opzoomer 
Mee voor bewonersinitiatieven. Ook wordt kort stilgestaan bij de activiteiten op het gebied van kennisdeling.

3.1. OPZOOMERCAMPAGNE

De Opzoomercampagne stimuleert Rotterdammers om samen met buren te  Opzoomeren in hun straat. Het 
begrip ‘actief straatnetwerk’ is de kern van het Opzoomeren: Rotterdammers bouwen met Opzoomeren op 
eigen initiatief in hun straat een sociaal netwerk van buren op dat activiteiten ontplooit om de leefbaarheid in 
de straat te verbeteren. Dat verbeteren kan op allerlei zaken betrekking hebben: vergroening, schoonhouden, 
sociale veiligheid, aandacht voor ouderen, veilig spelen voor kinderen enzovoorts. Het Opzoomeren 
manifesteert zich vaak in allerlei activiteiten waarin zowel verbeteracties als het opbouwen van het 
straatnetwerk te herkennen zijn. De motor van een straatnetwerk wordt gevormd door enkele bewoners die het 
voortouw nemen. Zij brengen de straat bij elkaar en nemen het initiatief tot straatactiviteiten.

De waarde van actieve straatnetwerken voor Rotterdam is groot en actueel. De coronapandemie is daar een 
illustratie van. In honderden en nog eens honderden Opzoomerstraten kijken bewoners juist nu meer naar 
elkaar om, wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare en eenzame bewoners en zorgt men dat de straat 
schoner en groener wordt. Het versterken van de maatschappelijke impact van het Opzoomeren, de doelstelling 
van Sterker op Koers, werd/wordt tijdens de coronapandemie meer dan waargemaakt en zichtbaar voor de hele 
stad.

De Opzoomercampagne 2021 was opnieuw een kwestie van voortschrijdend programmeren. De situatie rond 
corona bepaalde telkens wat wel en niet kon. Verschillende keren kregen net gestarte acties of rondes te maken 
met nieuwe coronamaatregelen waardoor ze minder uit de verf kwamen. Met het coronastoplicht op de website 
van Opzoomer Mee werden Opzoomerstraten telkens gewaarschuwd als men extra voorzichtig moest zijn met 
straatactiviteiten. Over het geheel genomen zijn Rotterdammers volop blijven Opzoomeren, zij het soms in een 
creatief  aangepaste vorm. De respons op de campagne van 2021 maakt dat duidelijk. Rotterdam telde in 2021 
2.211 unieke Opzoomerstraten, 376 straten meer dan in 2019, toen er nog geen sprake was van corona. Spraken 
we vroeger van circa 1/3 van Rotterdam dat Opzoomert, nu spreken we van ruim 1/3 van de stad. 

Ondanks de 
coronapandemie lukt 
het straten toch om te 
Opzoomeren. Aan het 
Voornsehof was in de 
zomer een straatfeest 
waar volwassenen netjes 
voldoende afstand 
hielden van elkaar.
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De andere kant van de campagne is de 
ondersteuning van Rotterdammers om in 
hun straat van de campagne een succes te 
maken. Zoals bekend is het Opzoomeren 
door bezuinigingen in de afgelopen 
jaren haar ondersteuningsstructuur in 
de wijken kwijtgeraakt. Waar vroeger in 
samenwerking met ‘nabije’ opbouwwerkers 
en bewonersorganisaties straten zo nodig 
ondersteund werden om van de campagne 
een succes te maken, staat het stedelijke 
Opzoomer Mee er nu goeddeels alleen voor 1. 
Pilots met welzijnsaanbieders in de afgelopen 
jaren leidden wel tot goede werkcontacten, 
maar niet tot een nieuwe duurzame 
ondersteuningsstructuur. 

In 2021 heeft Opzoomer Mee input gegeven voor het inkoopprogramma welzijn. Deze input is in zekere zin 
overgenomen in het programma van eisen voor de lopende aanbesteding van het welzijn voor de periode 
2022 t/m 2027. In de komende jaren zal dus blijken of e.e.a. nu wel leidt tot de zo vurig gewenste nieuwe 
ondersteuningsstructuur voor het Opzoomeren.

De Opzoomercampagne wordt uitgevoerd door het team Opzoomeren. Dit team bestaat uit projectleiders 
die gebiedsgericht werken. Elke projectleider handelt aanvragen uit zijn/haar gebieden af en zorgt in die 
gebieden ook voor aanvullende promotie en het relatiebeheer met straten. Ook zet elke projectleider 
zich in om wijkpartners te betrekken bij het Opzoomeren en verzorgen ze het contact met de zogeheten 
uitbetaaladressen. Bij deze adressen kunnen straten hun toegekende activiteitenbudgetjes verzilveren. 
Het team wordt voor registratie, uitbetalingen en boekhouding, vormgeving, evenementen en andere 
voorkomende werkzaamheden ondersteund door het team van projectmedewerkers. 

Hieronder wordt op verschillende onderdelen de campagne nader bekeken, te weten:

•	 Vasthouden van de winst van 2020
•	 Respons 2021 onder de loep
•	 De Rotterdamse speerpunten in 2021
•	 Andere kant van 2021

3.1.1. Vasthouden van de winst van 2020

In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, boekte Opzoomer Mee een winst van 656 nieuwe 
Opzoomerstraten, een winst van 35% t.o.v. 2019. Doelstelling voor 2021 was om tenminste 50% van deze winst 
vast te houden. Die doelstelling werd met 374 straten (20% t.o.v. 2019) gerealiseerd. Het lijkt erop dat dit de 
meer duurzame winst is waarvoor de coronapandemie tot op heden heeft gezorgd.

1  Gelukkig beschikt Opzoomer Mee nog wel over een netwerk van zogeheten uitbetaaladressen in de wijken. Bij deze adressen kunnen straten hun toegekende 
Opzoomerbudgetten ophalen. Het netwerk dekt niet de hele stad en regelmatig stoppen uitbetaaladressen en moeten er nieuwe adressen gevonden worden.

Gerard Lems (rechts op de foto) verzorgt met veel plezier de uitbetaling van 
Opzoomergelden in speeltuin de Vaan (Vreewijk) 



13 

JAARBERICHT 2021

Dat straten niet zijn doorgegaan heeft verschillende redenen. Zo bleek dat veel van deze straten in 2020 slechts 
het Lief & Leedpakketje2 hadden aangevraagd maar verder geen acties hebben ondernomen. Ook stortten de 
uitbetaaladressen in de wijken relatief veel geld terug. Straten hebben dus niet altijd de aan hen toegekende 
faciliteiten opgehaald en zijn ondanks hun goedgekeurde aanmelding niet daadwerkelijk gaan Opzoomeren. 
In weer andere straten heeft men in 2020, het eerste jaar van de pandemie, wel geOpzoomerd maar het daarbij 
gehouden. M.a.w. in nogal wat straten was er wel het voornemen om iets te doen maar leidde het uiteindelijk 
niet tot daadwerkelijke actie. Andere straten hielden het bij één keer.

In de nieuwe straten die doorgegaan zijn met Opzoomeren heeft het 
team zoveel mogelijk de nieuwe gangmakers bezocht en met een attentie 
verwelkomd. Deze actie werd zeer op prijs gesteld. Soms kon deze 
kennismaking vervolgd worden met een kleine bijeenkomst of excursie met 
andere nieuwe gangmakers om meer te vertellen over het Opzoomeren en 
een uitwisseling van eerste ervaringen. 

Voor alle nieuwe gangmakers heeft Opzoomer Mee ook een informatiemap 
gemaakt. In deze map zitten verhalen van ervaren gangmakers over hoe 
zij ooit begonnen zijn, ‘recepten’ voor straatactiviteiten en informatie over 
wat je op de website van Opzoomer Mee kunt vinden aan filmpjes met 
aandachtspunten en wat er gedownload kan worden, zoals voorbeeldposters, 
flyers e.d. De map is in grote oplage gemaakt, zodat ook nieuwe gangmakers 
in de komende jaren deze map kunnen krijgen.

MO gaf voor 2021 extra subsidie om zoveel mogelijk nieuwe straten vast te 
houden. Deels zijn bovengenoemde activiteiten daaruit betaald. Het andere 
deel is gebruikt om het campagnebudget voor 2021 op te hogen zodat meer 
straten aan de campagne mee konden doen.

3.1.2. Respons 2021 onder de loep

Zoals gezegd bedroeg de respons van de Opzoomercampagne 2021 2.211 unieke straten. Deze respons werd 
opgebouwd in 7 acties of rondes verspreid over het jaar. Aanvullend waren er speciale activiteiten rond een 
drietal Rotterdamse Speerpunten: Lief & Leed, Groen & Schoon en Informele Taalverwerving.

2 Het Lief & Leedpakketje was een actie van Opzoomer Mee die gelanceerd werd tijdens de uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020. Het pakketje 
bevatte informatie, tips, stickers en ander materiaal dat van pas kwam om in je straat aandacht te besteden aan kwetsbare bewoners en om samen de moed erin te 
houden. Het pakketje werd op grote schaal aangevraagd door straten.

Kerstboom versieren aan de ParallelwegGroenactie Laan op ZuidMet attenties langs de deuren aan de Hordijk

Even voorstellen...

W�  z� n Bella & Binkie,
allebei gangmaker. Dat 
betekent dat je in de straat 
het voortouw neemt en 
met je buren activiteiten 
organiseert om de straat 
gezelliger, mooier en 
vriendel� ker te maken.
Opzoomeren heet dat in goed 
Rotterdams.

J�  bent onlangs ook 
gangmaker geworden. Super! 
Om je een handje te helpen b�  
het Opzoomeren sturen we je 
deze map, inclusief het enige 
echte Opzoomerspeldje. Wat 
er nog meer in deze map zit, 
lees je op de achterz� de. Onze 
tip: bewaar deze map goed!

Veel succes met 
Opzoomeren!
   
          Bella & Colofon: Opzoomer Mee · (010) 213 10 55 · info@opzoomermee.nl · www.opzoomermee.nl

Inhoud van deze map

Startpakket Opzoomeren

• Aanbiedingsbrief

• Brochure ‘Gangmakers aan het woord’

• Brochure ‘Receptenboek straatactiviteiten’

• Flyer ‘Succesvol Opzoomeren’

• Flyer ‘Downloaden maar’

• Notitieblokje met pen

• Het enige echte Opzoomerspeldje

Hallo! G
angm

aker Startpakket O
pzoom

eren

Startpakket Opzoomeren

presentatiemap_5mm.indd   1presentatiemap_5mm.indd   1 17-11-2021   13:35:2417-11-2021   13:35:24

Het startpakket Opzoomeren is een 
informatiemap voor nieuwe gangmakers.
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De zeven Opzoomeracties
Actie /ronde In trefwoorden Faciliteiten Partners Respons

1.  Bloemetje in je 
straat

Laat op Valentijnsdag een 
bloemetje bezorgen bij een 
buur die altijd klaarstaat

Een bos bloemen, bezorgd bij de 
opgegeven buur

105

2. Lente in je 
straat

Organiseer een lente-
activiteit in je straat, vier 
Pasen, Moederdag of…

Maximaal 100 euro 941

3. Maak je straat 
groener

Maak je straat groener. 
Onderhoud bestaand groen 
en/of leg meer meters 
groen aan

Maximaal 250 euro voor onderhoud 
van groen, maximaal 500 euro voor het 
aanleggen van meer meters groen,
groenpakket met klein tuingereedschap

Weerwoord (Stadsbeheer)
Rotterdam gaat voor 
Groen (Stadsontwikkeling)

1.051

4. 
Opzoomerspelen

Organiseer voor kinderen 
een speeldag in de zomer

Maximaal 100 euro plus een 
spellenpakket

393

5. Open up je 
straatje in de 
zomer

Organiseer een 
straatactiviteit om elkaar 
weer te ontmoeten en iets 
leuks te doen bijv. in de 
zomer of vier Burendag of 
Halloween

Maximaal 150 euro 776

6. Extra zetje Voor wooncomplexen met 
veel ouderen: organiseer 
een leuke activiteit om 
elkaar weer te ontmoeten 
en waaraan iedereen actief 

IJsjes voor de bewoners in het complex 
plus een keuzemenu met activiteiten 
van het Gilde, SKVR, Bibliotheek 
Rotterdam, Stichting Mens Centraal en 
Opzoomer Mee  

43

7. Open Up 
je straatje in 
december

Organiseer een straatfeest 
rond Sinterklaas, Kerst of 
Oud & Nieuw

Maximaal 150 euro, desgewenst een 
kerstboom van 5 meter in de straat 
en een lichtsnoer, keetje met handige 
spullen voor een straatactiviteit om te 
lenen 

Stadsbeheer en 
Gemeentekwekerij

1.366

 
Straten die deelnamen aan een of meer rondes van de Opzoomercampagne 
konden op de website terecht voor tips voor leuke straatactiviteiten en voor 
meer informatie o.a. over hoe je tijdens Opzoomeractiviteiten gezond kunt 
cateren (Opzoomerkookboek). Ook bevatte de website per actie/ronde ook 
‘veelgestelde vragen en antwoorden’.

Verderop in dit jaarbericht staat een foto-impressie van de zeven 
Opzoomeracties in 2021, tezamen met een overzicht van Opzoomer, het 
magazine dat meer vertelt over het Opzoomeren.

3.1.3. De Rotterdamse speerpunten in 2021

In de campagne werd aandacht besteed aan drie Rotterdamse speerpunten of liever gezegd aan 3 clusters van 
Rotterdamse speerpunten. Straten werden uitgenodigd om van onderop ook initiatieven te ontwikkelen voor 
deze belangrijke speerpunten of om hun lopende acties te vervolgen en door te ontwikkelen. Dat uitnodigen 
vond tussen de rondes van de campagne plaats of werd in de promotie van een ronde meegenomen. Straten 
die zo’n ‘uitnodiging’ accepteren brengt Opzoomer Mee bij elkaar in een club. Het begrip club is overigens meer 
een term die Opzoomer Mee intern gebruikt.

Kookboek met gezonde gerechten voor 
tijdens een straatactiviteit

KookboekOPZOOMERK

Gezond & Smakelijk
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Clubs rond Rotterdamse speerpunten
Club Rotterdamse speerpunten Extra Faciliteiten Partners Aantal straten

Lief & Leed Burenhulp en informele zorg
Eenzaamheidsbestrijding
Ouder & Wijzer 
Gezondheid 

Lief & Leedpotje van jaarlijks 150 euro
Startpakketje met informatie en 
handige kaartjes
Extra Zetjes

Maatschappelijke 
Ontwikkeling

981

Groen & Schoon 
(buitenruimte)

Vergroening van de stad
Waterbeheer in kader van 
klimaatverandering
Schone Stad
Gezondheid

Groen:
Maak je straat groener
Pilots met regentonnen en wadi’s
Bloembollenpakket eind 2021 

Schoon:
Schoonmaakpakket, 
grofvuilcontainers en premies als je 
regelmatig schoonmaakt
Circulair: Pilot met omruilkasten

Rotterdam gaat 
voor Groen 
(Stadsontwikkeling)
Weerwoord 
(Stadsbeheer)

Rotterdam Schoon 
(Stadsbeheer)

Rotterdam Circulair

821

          

484

pm
Informele 
taalverwerving

Nederlands spreken oefenen 
(conversatieclubs)
Voorkomen 
taalachterstanden 
(voorleesstraten)

Maximaal 250 euro bijdrage aan een 
conversatieclub plus praatplaten en 
taalspelletjes
Regelmatige toezending van boeken 
om voor te lezen aan de kinderen in 
de straat

Maatschappelijke 
Ontwikkeling

170

Van de 2.211 unieke Opzoomerstraten zijn 1.193 straten lid van een of meer clubs.

Toelichting Lief & Leed

Voor de coronapandemie telde de Lief & Leedclub 732 deelnemende straten. Dit groeide in 2020 naar 965 
straten. Begin 2021 werden het bestand opgeschoond en zakte het aantal naar circa 850 straten. Nogal wat 
straten bleken zich in 2020 door de shock van de startende coronapandemie aangemeld te hebben voor Lief 
& Leed, maar daar geen verdere actie in de straat op te hebben ontwikkeld. Deze straten werden geschrapt. 
Nieuwe wervingsacties zorgden ervoor dat 2021 afgesloten kon worden met 981 daadwerkelijk actieve Lief & 
Leedstraten. 

In 2021 heeft het team alle (!) Lief & Leedstraten geïnterviewd. De resultaten van deze interviews werden in 
Opzoomermagazine 16 (juli 2021) gepubliceerd. Uit het onderzoek bleek dat het gros van de straten het potje 
gebruikt zoals bedoeld, het potje goed bekend is in de straat en inderdaad leidt tot meer betrokkenheid en 
meer burenhulp. In sommige straten bleek het beheer van het potje in handen te zijn van slechts 1 gangmaker. 
Deze straten zijn gestimuleerd om tenminste een tweede gangmaker te vinden voor het beheer.

Voor complexen met veel ouderen werd in de campagne een extra ronde ingelast: het extra zetje. Het zetje 
was bedoeld om met een ijsje te vieren dat er weer activiteiten mogelijk waren en om leuke activiteiten aan te 
bieden die een actieve deelname van ouderen vragen zoals ‘De Kletskous’, virtuele wandelingen met ’t Gilde 
of muzikale middagen met de SKVR. 43 complexen meldden zich aan voor het extra zetje. Andere complexen 
tekenden niet in omdat men toch nog bevreesd was voor corona.

In het kader van Lief & Leed was Opzoomer Mee erbij betrokken om ‘samen eten’ te stimuleren in complexen 
met veel ouderen, hetzij als groep of 1 op 1. De pilots die regelmatig onderbroken werden vanwege corona 
zullen moeten worden uitgevoerd in samenwerking met welzijnsaanbieders. Het wachten is nu tot de 
uitvoering echt mogelijk is.



Zeven Opzoomeracties

1. Bloemetje in je straat Nelleke Bons ruimt sinds jaar 
en dag rommel in en rond de Kelllggplaats op. Nu het 
wat minder met haar gaat, wilden buren haar in het 
zonnetje zetten met een bos bloemen tijdens Valentijn.

2. Lente in je straat Kinderen aan de Brandingdijk 
konden met elkaar paaseieren zoeken op het 
gezamenlijke grasveld. Na afloop werd er bij alle 
buren een plantje gebracht.

4. Opzoomerspelen Lekker kamperen in je 
eigen straat en nog een verse pannenkoek op de 
koop toe. Aan het Lodewijk Rogierhof werden 
de kinderen in de zomer getrakteerd op een 
onvergetelijke dag.

1

3

4

2

3. Maak je straat groener Ook de Opzoomerstraat 
- de straat waar het Opzoomeren is begonnen - 
deed in 2021 van zich spreken. Buren staken de 
straat in een fris groen jasje en maakten van de 
gelegenheid gebruik om bij te kletsen.



5. Open up je straatje in de zomer Aan de 
Blijvenbergweg werd er in aangepaste vorm 
Burendag gevierd. Hapjes en drankjes waren allemaal 
voorverpakt om het virus geen ruimte te geven.

7. Open up je straatje in de december Aan het 
Gezusters van Damhof was het versieren van 
de kerstboom aanleiding voor een bescheiden 
straatfeestje om als buren bij te praten.

5

OpzoomerkookboekSchiedamseweg Beneden is los
Radboud Engbersen
200 jaar Opzoomer
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Over Rotterdammers en hun straat

OPZOOMER 15
Nog nooit Opzoomerde 
er zoveel straten als in het 
eerste coronajaar. Niet zo 
vreemd, betoogt socioloog 
Radboud Engbersen. Want als 
je straat ‘in gevaar’ is kom je 
sneller in actie. Maar blijven 
al die Rotterdammers ook 
Opzoomeren als het gevaar 
geweken is?

OPZOOMER 16
Buren groeien door een 
Lief & Leedpotje meer naar 
elkaar toe en staan eerder 
voor elkaar klaar voor 
alledaagse (en soms ook 
niet-alledaagse) burenhulp. 
Twee straten hielden op 
verzoek van Opzoomer 
Mee een dagboekje bij wat 
dat precies betekent.

OPZOOMER 17
Dit magazine staat boordevol 
voorbeelden van hoe 
Rotterdammers met hun eigen 
kwaliteiten en talenten veel 
moois voor elkaar krijgen 
in hun straatje. Oftewel: 
Opzoomeraars zijn het 
kloppend hart van Rotterdam.

OPZOOMER 18
De gemeenteraads-
verkiezingen staan voor de 
deur. Tijd om de fractie’s 
te bevragen over het 
Opzoomeren. Gaan we 
voor ‘four more years’ 
Opzoomeren in Rotterdam?

6

6. Extra zetje Aan de Othelloweg ging het 
spreekwoordelijke dak eraf. De ouderen hadden 
enorm uitgekeken naar de muzikale middag. ‘Plezier 
maken met elkaar, daar draait het om in het leven.’

7
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Het is de bedoeling om Lief & Leed in 2022 te vervolgen en straten te stimuleren tot het doorontwikkelen van 
hun acties.

Toelichting Groen & Schoon

Voor Groen werd in de campagne net zoals in 2020 een speciale ronde georganiseerd met in totaal 1.051 
acties uitgevoerd door 821 Opzoomerstraten. Sommige straten hebben zowel bestaand groen onderhouden 
als meer meters groen aangelegd. In totaal hebben Opzoomerstraten 4.007,5 vierkante meter meer groen 
aangelegd in Rotterdam. Straten die voor het eerst meededen aan een groenactie ontvingen ook een kuip met 
klein tuingereedschap als stimulans. In het najaar konden de 821 straten een bloembollenpakket krijgen en 
tips om het zelf aangelegde groen winterklaar te maken. De massale groenacties kregen dankzij het ANP veel 
bekendheid in stad en land. 

Na de zomer werden pilots uitgezet om in verband met de 
verandering van het klimaat het waterbeheer in straten te verbeteren. 
Straten konden regentonnen, wadi’s (regentuintjes) en hydroblobs 
aanvragen. Deze pilot is nog volop in uitvoering en wordt pas in 2022 
afgemaakt. Duidelijk is wel dat voor regentonnen de nodige interesse 
bestaat. Vaak wil men zo ook het water geven aan plantjes e.d. in de 
straat makkelijker maken. Voor wadi’s is minder belangstelling, voor 
hydroblobs tot op heden geen. Op basis van de resultaten van de 
pilots zal voor 2022 een vervolg gekozen worden op de wateracties.

Het aantal schoonmaakbendes bleef in 2021 groeien. Het jaar kon afgesloten 
worden met 484 schoonmaakbendes in even zoveel straten. Nieuwe straten die 
zich aanmeldden, ontvingen een pakket schoonmaakmaterialen om aan de slag 
te kunnen gaan. Veel bendes maakten gebruik van de mogelijkheid om door 
regelmatig schoon te maken 1 of 2 premies van 125 euro in de wacht te slepen. 
In totaal werden 305 premies uitgekeerd. In 19 straten vonden ook grofvuilacties 
plaats waarvoor via Opzoomer Mee grote vuilcontainers beschikbaar werden 
gesteld. In 2022 wil Opzoomer Mee samen met de bendes en Stadsbeheer 
e.e.a. evalueren en waar mogelijk nieuwe stimulansen voor het schoonmaken 
afspreken.

Met Rotterdam Circulair werden in de tweede helft van 2021 pilots opgestart om 
in Opzoomerstraten omruilkasten te plaatsen. Bewoners kunnen in deze kasten 
oude boeken, niet meer gebruikt serviesgoed, overtollige plantjes e.d. plaatsen 
en andere bewoners kunnen die weer meenemen als ze deze goed kunnen 
gebruiken. De pilots lopen door tot in 2022. Dan wordt ook voor deze pilots 
bekeken op welke wijze ze vervolgd kunnen worden. 

Met andere woorden: het is de bedoeling om ook Groen & Schoon in 2022 te 
vervolgen en straten te stimuleren tot verdere doorontwikkeling van hun acties.

Toelichting Informele Taalverwerving

Voor het speerpunt informele taalverwerving heeft Opzoomer Mee vanaf 2010 het ontstaan van 
conversatieclubs en voorleesstraten gestimuleerd en deze gefaciliteerd met kleine budgetjes, praatplaten, 

Pilot regenton in Nieuw-Crooswijk

Schoonmaakbende Mathenesserdijk

De plantenbieb in de Hobokenstraat
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voorleesboeken, uitwisselingen, excursies e.d. Op het hoogtepunt van informele taalverwerving telde 
Opzoomer Mee 32 conversatielubs en circa 250 voorleesstraten.

In 2010 was Opzoomer Mee een pionier op dit gebied. Nu ruim 10 jaar later zijn veel organisaties, vaak 
beter toegerust dan Opzoomer Mee, actief met informele taalverwerving. De conversatieclubs zijn 
dan ook overgedragen aan wijkpartners of de continuïteit is op een andere manier geregeld. Voor een 
paar conversatieclubs wordt nog naar een oplossing gezocht. Deze clubs werden in 2021 zo nodig nog 
gefaciliteerd door Opzoomer Mee. Ook al heeft Opzoomer Mee geen directe bemoeienis meer met de meeste 
conversatieclubs, het team houdt in verband met de continuïteit e.e.a. wel in de gaten. 

De voorleesstraten hebben in 2021 regelmatig een voorleesboek ontvangen. 
Het voorlezen blijft ook bij Opzoomer Mee, maar niet meer als speerpunt 
met alles erop en eraan. Het idee is om in enkele campagnerondes passende 
voorleesverhalen voor kinderen te leveren. Het mes snijdt dan hopelijk aan 
twee kanten: Opzoomer Mee helpt een handje mee om taalachterstanden 
te voorkomen en kinderen worden zo ook bij het Opzoomeren in de straat 
betrokken.

Vanaf 2022 is informele taalverwerving geen speerpunt meer van Opzoomer 
Mee. Ze houdt de conversatieclubs wel in de gaten en blijft het voorlezen 
stimuleren.

3.1.4. Ander kant van 2021

De Opzoomercampagne 2021 was succesvol maar kende ook een andere kant. Vaak was de pandemie 
spelbreker:

•	 Door oplevingen van corona kwamen verschillende rondes/acties niet goed uit de verf en moest tijdens de actieperiode 
het coronastoplicht van kleur veranderen. 

•	 Veel bewoners, vooral in complexen met veel ouderen, zijn huiverig om ontmoetingen te organiseren. Gelukkig schakelde 
men dan vaak over naar het rondbrengen van attenties om zo toch onderlinge betrokkenheid te tonen en de banden aan 
te halen.

•	 Uitwisselingen en andere Opzoomerbijeenkomsten moesten regelmatig worden gecanceld of konden hooguit in klein 
verband plaatsvinden.

•	 De grote jaarlijkse bijeenkomst van alle schoonmaakbendes kon niet doorgaan.
•	 Ook de verkiezing van de Lief & Leedkanjer 2021 kon niet plaatsvinden.

Maar ook de uitdijende campagne met in 2021 maar liefst 7 rondes en 3 Rotterdamse 
Speerpunten had zijn keerzijde. Het team heeft, zeker door het ontbreken van een goede 
ondersteuningsstructuur in de wijken, domweg te weinig tijd en mogelijkheden voor het 
ondersteunen van al die Opzoomerstraten en om bijvoorbeeld de vele kansen rond Lief & 
Leed en Groen & Schoon goed te benutten. Het nieuwe beleidsplan Van Onderop bevat dan 
ook investeringen om dit te verbeteren.

Binkie & het babyboekje
In mei 2022 krijgen pasgeboren Rotterdammertjes 

een Binkie-knuffel met leuk boekje (de actie is om 

organisatorische redenen  een jaar doorgeschoven).  

Voorleeskastje in de Honsdijkstraat
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3.2. BEWONERSINITIATIEVEN TOT MAXIMAAL 10.000 EURO

Sinds 2014 assisteert Opzoomer Mee de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van haar regeling voor 
bewonersinitiatieven. Rotterdammers met een goed idee voor hun buurt of wijk kunnen een beroep doen op 
deze regeling. De 32 bestuurscommissies  in Rotterdam (verzamelnaam voor gebiedscommissies, wijkraden en 
wijkcomités) beslissen over de aanvragen uit hun gebied en worden daarbij geadviseerd door de ambtelijke 
gebiedsorganisatie. De assistentie van Opzoomer Mee bestaat uit drie taken, te weten:

•	 Administratieve afhandeling van de initiatieven tot maximaal 10.000 euro voor alle bestuurscommissies
•	 Ondersteuning van de ambtelijke gebiedsorganisatie
•	 Meehelpen aan de verdere ontwikkeling van de werkwijze voor bewonersinitiatieven

In het kader van ‘Sterker op Koers’ is in de afgelopen jaren het nodige gebeurd. Zo is de afhandeling 
aangepast aan de uitbreiding van het bestuursmodel van 14 naar 32 commissies, de ondersteuning van de 
gebiedsorganisatie is aangepast aan de reorganisatie in rayons en het wijkgericht werken, via pilots met 
welzijnsaanbieders zijn de mogelijkheden van een betere bewonersondersteuning verkend en er is een 
gereedschapskist voor initiatiefnemers ontwikkeld. Ook heeft Opzoomer Mee een SWOT-analyse gemaakt 
van de regeling en de uitvoering en op grond daarvan verbetervoorstellen gedaan voor de beoordeling van 
aanvragen van sociaal ondernemers en voor de verantwoording door initiatiefnemers van ontvangen bijdragen. 
Deze voorstellen zijn grotendeels overgenomen.

Belangrijkste wapenfeiten in 2021 waren de besluiten van de gemeente om een nieuw bestuursmodel in te 
voeren en om de werkwijze voor bewonersinitiatieven te veranderen. Na de verkiezingen in maart 2022 zullen er 
in Rotterdam 39 wijkraden zijn, die vooral taken krijgen op het gebied van participatie. De wijkraden zullen niet 
meer beslissen over bewonersinitiatieven in hun wijk. Kleine initiatieven tot en met 2.500 euro zullen voortaan 
door wijkmanagers worden afgedaan; voor grote initiatieven vanaf 2.500 tot en met 20.000 euro zullen per wijk 
stemrondes worden georganiseerd. In deze nieuwe aanpak voor bewonersinitiatieven zal het digitale platform 
Mijn Rotterdam een grote rol spelen. Alle initiatieven kunnen per wijk bekeken worden op dit platform en de 
genoemde stemrondes verlopen ook via dit platform. De nieuwe werkwijze wordt op dit moment uitgewerkt. 
Opzoomer Mee is daarbij betrokken en zal in de nieuwe werkwijze haar dienstverlening aan de gemeente 
vervolgen. Deze dienstverlening zal echter wel omgebouwd moeten worden naar de nieuwe werkwijze.
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Het team Bewonersinitiatieven verzorgt de dienstverlening van 
Opzoomer Mee ten behoeve van de gemeentelijke regeling. Dit team 
werkt gebiedsgericht. Elke projectleider handelt de aanvragen uit 
zijn/haar gebieden af en verzorgt de andere diensten. Ten opzichte 
van 2020 heeft de coronacrisis in 2021 minder invloed gehad op de 
bewonersinitiatieven. Weliswaar is het aantal initiatieven nog lang niet 
terug op het peil van voor de pandemie, er was in 2021 wel weer sprake 
van een stijgende lijn. Niettemin kampte het team Bewonersinitiatieven 
ook in 2021 met overcapaciteit. Dat werd zoals gezegd opnieuw 
opgelost door assistentie te bieden aan het team Opzoomeren.

3.2.1. Administratieve afhandeling in 2021

De administratieve afhandeling van Opzoomer Mee bestaat uit een 
scala van werkzaamheden: van het innemen van alle aanvragen voor 
de bestuurscommissies (brievenbusfunctie) tot en met de uitbetaling 
van toegekende bijdragen. In de wijken/gebieden konden de leden van 
de bestuurscommissies en de ambtenaren van de gebiedsorganisatie 
de afhandeling door Opzoomer Mee op de voet volgen via een online-
informatiesysteem. Door dit systeem is de afhandeling transparant.

Opzoomer Mee nam in 2021 1.439 initiatieven in. Samen met de 
zogeheten overloop van 2020 naar 2021 werden er in 2021 1.523 
initiatieven in behandeling genomen. 1.429 aanvragen werden 
afgehandeld, de rest werd doorgeschoven naar 2022 (de nieuwe 
overloop). T.o.v. het dieptepunt in 2020 is er weer sprake van een kleine 
stijging van het aantal in behandeling genomen aanvragen van 8%. 
Het gemiddelde aantal in behandeling genomen aanvragen van circa 
1.850 is echter nog ver uit beeld.

Administratieve afhandeling 
bewonersinitiatieven tot 
maximaal 10.000 euro

• Voorlichting aan bewoners bij vragen over 
het indienen, afhandelen, realiseren en 
verantwoorden van een bewonersinitiatief

• Inname van alle aanvragen 
(brievenbusfunctie)

• Registratie van de aanvragen
• Versturen ontvangstbevestiging binnen 

3 werkdagen na ontvangst van een 
aanvraag

• Zo nodig zorgen dat bewoners hun 
aanvraag compleet maken

• Toetsing van aanvragen aan de regeling 
en bevindingen ter kennis brengen aan 
het gebied

• Het aanbieden van een beschikking 
binnen 3 werkdagen na mededeling van 
het besluit van de gebiedscommissie, de 
wijkraad of het wijkcomité 

• Het uitbetalen van toegekende gelden 
binnen 3 werkdagen na ontvangst van een 
getekende beschikking 

• Het verzamelen en doorgeven 
van uitnodigingen e.d. aan de 
bestuurscommissie

• Het verzorgen van uitstelbrieven indien 
een bestuurscommissie niet binnen de 
voorgeschreven termijn een besluit op de 
aanvraag kan nemen

• Inname ingezonden materiaal 
verantwoording 

• Mogelijk maken van kwartaalrapportages 
per gebied en heel Rotterdam 
(aantal initiatieven, thema’s, 
afhandelingstermijnen en 
verantwoording)

• Het verzorgen van 2 tot 5 controles 
per gebied. De resultaten van de 
controles worden aangeboden aan de 
rayondirecteur en zo nodig/mogelijk biedt 
Opzoomer Mee assistentie bij verhaal en 
andere vormen van opvolging.

Bewonersinitiatief 
Dia de los muertos
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Bewonersinitiatieven tot maximaal 10.000 euro in 2021

Aantal aanvragen: 1.439
Aantal in behandeling genomen aanvragen: 1.523 (inclusief overloop 2020)
Aantal behandelde aanvragen: 1.429
Aantal goedgekeurde aanvragen: 1.209
Gemiddeld toegekend bedrag: 3.349 euro
Totaalbedrag uitgekeerde bijdrages: 3.928.299 euro
Gemiddelde afhandelingstermijn 3 tot 4 weken
Gemiddelde uitbetalingstermijn: 1 à 2 werkdagen
Top 3 thema’s: (1) sociaal, (2) buitenruimte en (3) kunst & cultuur
Top 3 gebieden met de meeste aanvragen: (1) Feijenoord, (2) Delfshaven en (3) Noord

3.2.2. Ondersteuning gebiedsorganisatie

Ook in 2021 heeft Opzoomer Mee de gebiedsorganisatie ondersteund in haar adviserende rol naar de 
bestuurscommissies. Een en ander is gebeurd op basis van de reeds bestaande afspraken met de directeuren 
van de vier rayons van de gebiedsorganisatie.

Afspraken ondersteuning rayons
Rayon Bestuurscommissies Assistentie van Opzoomer Mee

Rayon Noord 
Binnen

3 gebiedscommissies
2 wijkcomités
6 wijkraden 

Opzoomer Mee zorgt voor de kwaliteitsbewaking en heeft daartoe regelmatig overleg over kwesties in de advisering.
Opzoomer Mee verzorgt besluitenlijstjes t.b.v. mandaatbesluiten (Delfshaven).
Opzoomer Mee is incidenteel aanwezig bij bijeenkomsten gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.
Deelname aan actiedagen wijkraden (Noord).

Rayon Noord 
Buiten

3 gebiedscommissies
2 wijkcomités

Opzoomer Mee zorgt voor de kwaliteitsbewaking en heeft daartoe regelmatig overleg over kwesties in de advisering.
Opzoomer Mee is incidenteel aanwezig bij bijeenkomsten gebiedscommissie of wijkcomité.
Opzoomer Mee draagt bij aan ontwikkelen gezamenlijke aanpak gericht op vinden nieuw talent.

Rayon Zuid 
Binnen

2 gebiedscommissies
2 wijkcomités
8 wijkraden

Opzoomer Mee zorgt voor de kwaliteitsbewaking en heeft daartoe regelmatig overleg over kwesties in de advisering.
Opzoomer Mee is incidenteel aanwezig bij bijeenkomsten gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.
Opzoomer Mee is op verzoek aanwezig bij beleidsmatige gebieds-/rayonbijeenkomsten m.b.t. 
bewonersinitiatieven.

Rayon Zuid Buiten 4 gebiedscommissies Opzoomer Mee zorgt voor de kwaliteitsbewaking en heeft daartoe regelmatig overleg over kwesties in de advisering.
Opzoomer Mee is incidenteel aanwezig bij bijeenkomsten gebiedscommissie. 

Uit bovenstaande afspraken blijkt dat kwaliteitsbewaking, afstemming en ontwikkeling de trefwoorden zijn van 
de ondersteuning aan de gebiedsorganisatie. De projectleiders van Opzoomer Mee blijken overigens vaak de 
continue factor te zijn in de rayons die qua personeel de nodige doorstroming kennen.

Bewonersinitiatief 
Winterprogrammering 
Zuiderpark
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3.2.3. Doorontwikkeling

In 2021 vonden in samenwerking met de gemeente de volgende activiteiten plaats in het kader van 
doorontwikkeling van bewonersinitiatieven3:

•	 In 2021 werden de nieuwe eisen voor verantwoording van initiatieven boven de 5.000 euro daadwerkelijk ingevoerd. Deze 
initiatieven moesten met ingang van 1 januari in financieel opzicht uitgebreider verantwoord worden. De ingezonden 
verantwoordingen werden door Opzoomer Mee ingenomen en door wjiknetwerkers beoordeeld.

•	 In 2021 werd ook de incassoprocedure afgerond en ingevoerd voor bewonersinitiatieven die zich financieel of anderszins 
niet aan de afgegeven beschikking hebben gehouden en geen gehoor geven aan verzoeken tot terugbetaling van 
de ontvangen bijdrage. De ontwikkelde incassoprocedure is het sluitstuk van de verantwoording en controle van 
bewonersinitiatieven. De procedure is in 2021 in een enkel geval ingezet.

•	 Medio 2021 werd de ontwikkelde interactieve website opgeleverd en online gezet voor het aanvragen en verantwoorden 
van een bijdrage voor een bewonersinitiatief. Deze website maakt ook de eerder ontwikkelde gereedschapskist 
toegankelijker en gebruiksvriendelijker.

•	 Opzoomer Mee is vanaf medio 2021 intensief betrokken bij de ombouw van de regeling en werkwijze voor 
bewonersinitiatieven naar de nieuwe werkwijze met het digitale platform Mijn Rotterdam. Dat proces is volop gaande. 
Direct na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 moet Mijn Rotterdam operationeel zijn. 2022 wordt voor 
bewonersinitiatieven dus een overgangsjaar. In dit  jaar moet ook bekeken worden wat de ombouw betekent voor de 
dienstverlening van Opzoomer Mee en welke faciliteiten er nodig zijn.

Visie Opzoomer Mee

Op 16 juli 2021 gaf Opzoomer Mee in een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Roos Vermey haar visie op een nieuwe 
beleidsegel voor bewonersinitiatieven en de beoogde nieuwe werkwijze waarbinnen Mijn Rotterdam een belangrijke rol speelt. 
Voornaamste punten in deze visie zijn:

1. Zorgen dat bewonersinitiatieven voor Rotterdammers zijn en niet ook gebruikt kunnen worden door sociaal ondernemers, 
welzijnsaanbieders e.d. Zuiver houden dus van bewonersinitiatieven.

2. Een uniforme regeling die voor alle Rotterdammers geldt en geen verschillen per gebied. 
3. Zorgen dat er geen scheiding/kloof gaat ontstaan tussen digitaal vaardige Rotterdammers en Rotterdammers die niet/minder 

digitaal vaardig zijn.
4. Bewonersvriendelijke en transparante afhandeling van bewonersinitiatieven door Opzoomer Mee in combinatie met een 

groter gebruik van de inhoudelijke expertise van Opzoomer Mee.
5. Zorgen dat Mijn Rotterdam (participatieplatform) niet te rigide wordt: eenvoudige procedure voor kleine initiatieven, stemmen 

beperken tot de grotere initiatieven e.d. 
6. (Verder) ontwikkelen van een sterkere ondersteuningsstructuur voor initiatiefnemers in de stad, in samenwerking met 

welzijnsaanbieders en gebiedsorganisaties.

Verschillende punten zijn inmiddels verwerkt in de beleidsregel of in Mijn Rotterdam. Belangrijk is in elk geval dat Mijn Rotterdam in 
fases wordt ontwikkeld, te beginnen met de grotere initiatieven en de daarbij behorende stemrondes.

3.3. KENNISDELING

De activiteiten die in 2020 op het gebied van kennisdeling werden ingezet, zijn in 2021 afgerond. Zo werd het 
gezonde kookboek voor catering tijdens het Opzoomeren afgemaakt en op de website van Opzoomer Mee 
geplaatst. Ook andere initiatieven om gezond te Opzoomeren werden afgerond en op de website geplaatst, 
zoals Opzoomeren en bewegen en Opzoomeren en activering ouderen.

Ook de informatiemap voor nieuwe straten werd ontwikkeld in het kader van kennisdeling.

Voorgenomen kennisdeling met betrekking tot Lief & Leed en Groen & Schoon konden niet plaatsvinden 
vanwege corona en/of drukte en schuiven door naar 2022.

3  Activiteiten in het kader van doorontwikkeling worden ook wel aangeduid als werken aan sterkere effecten van bewonersinitiatieven.



Colofon: Opzoomer Mee · Schiedamsedijk 55a · 3011 EE Rotterdam · www.opzoomermee.nl · info@opzoomermee.nl


