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1 Inleiding 

In de periode september 2018 tot begin december 2018 is er door de thematafel 

Veerkracht hard gewerkt aan voorliggend uitvoeringsplan.  

 

Wat begon met een toelichting van de gemeente in mei 2018 op wat de gemeente wilde 

bereiken met Samen Schiedam (meer samenhang binnen welzijn, meer gedeelde 

verantwoordelijkheid) heeft eind 2018 geresulteerd in dit plan. 

 

De basis voor dit plan vormt het subsidiekader Samen Schiedam 2019 – 2020 van de 

gemeente Schiedam, plus het vastgestelde subsidiebudget voor het thema Veerkracht 

van 799.201 euro. 

 

De partners hebben, nadat ze nader kennis hebben gemaakt, hun dromen rondom 

Veerkracht geformuleerd. Op basis van deze dromen en de maatschappelijke resultaten 

die zijn benoemd in het subsidiekader, zijn de activiteiten van de partners verdeeld over 

drie subthema’s: taal, financiën en participatie.  

 

Dit plan is wat ons betreft slechts de start van een samenwerking die het komende jaar 

(en jaren) verder vorm en inhoud moet gaan krijgen. 
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2 Veerkracht, de gewenste situatie  

In het subsidiekader Samen Schiedam 2019-2020 is per thema de gewenste situatie opgenomen per 

subthema. Voor Veerkracht gaat het om de volgende gewenste situatie. 

 

2.1.1 Financiële redzaamheid 

De huidige interventies zijn gericht op laagdrempelige hulp: het voorkomen dat Schiedammers 

(verder) in een (problematische) schuldsituatie terechtkomen. In de komende jaren ontwikkelt de 

inzet zich nog meer naar echte preventie; het voorkomen dat Schiedammers in de schulden raken. 

Het risico op schulden neemt toe als er sprake is van een ‘life event’ zoals een scheiding, een 

geboorte, ontslag etc. Deze ontwikkeling vraagt om samenwerking met andere partijen in stad. 

 

Schiedammers zijn financieel vaardig en mensen met beginnende betalingsachterstanden kunnen 

ondersteuning krijgen om weer financieel ‘op de rit’ te komen en te blijven. Het bestaande aanbod 

wordt beter ontsloten waardoor Schiedammers makkelijker hun weg vinden in alle schulden- en 

armoederegelingen. 

 

2.1.2 Taalvaardigheid (en digitale vaardigheden) 

Op zoveel mogelijk plekken worden bewoners gescreend op laaggeletterdheid en doorverwezen. 

Professionals en vrijwilligers weten hoe ze laaggeletterdheid kunnen herkennen, bijvoorbeeld door 

gerichte vragen te stellen of de Taalmeter in te zetten. Er is een informeel taalaanbod en mensen 

worden toegeleid naar formeel (bijvoorbeeld ten behoeve van inburgering) taalaanbod.  

Initiatieven gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid en het ontbreken van vaardigheden om 

met digitale informatie om te gaan (digibetisme), worden gefaciliteerd en ondersteund. 

 

2.1.3 Participatie 

Professionals en vrijwilligers weten in te schatten wanneer mensen onvoldoende kennis en 

vaardigheden hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Zij motiveren en stimuleren deze 

mensen om hun kennis en vaardigheden te vergroten.  

 

2.1.4 Schiedammers met een migratieachtergrond 

Schiedammers met een migratieachtergrond worden gestimuleerd tot integratie in de Schiedamse 

samenleving, zodat zij zich thuis voelen in Schiedam en hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Statushouders ontvangen maatschappelijke en juridische begeleiding en worden toegeleid naar 

taalonderwijs. 
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3 Maatschappelijke resultaten en 
prestatie-indicatoren 

Binnen het subsidiekader zijn per thema ook maatschappelijke resultaten en prestatie0indicatoren 

opgenomen: 

 

3.1.1 Financiële redzaamheid 

• Het percentage bewoners dat aangeeft goed rond te kunnen komen neemt toe.  

• Meer mensen met (beginnende) schulden worden opgespoord en toegeleid naar passende 

ondersteuning en hulp. Hierbij is speciale aandacht voor mensen met een 

migratieachtergrond.  

 

3.1.2 Taalvaardigheid (en digitale vaardigheden) 

• Meer Schiedammers worden gescreend op laaggeletterdheid en doorverwezen naar informeel 

of formeel taalaanbod. Hierbij is speciale aandacht voor mensen met een 

migratieachtergrond. 

• Meer mensen met (digitale) taalproblemen worden opgespoord en toegeleid naar passende 

ondersteuning en hulp. 

• Het percentage laaggeletterden bij volwassenen neemt af. 

• Toename van het aantal deelnemers aan taalaanbod.  

 

3.1.3 Participatie 

• Meer mensen bij wie basiskennis en vaardigheden ontbreken worden opgespoord en toegeleid 

naar passende ondersteuning en hulp.  

 

3.1.4 Schiedammers met een migratieachtergrond 

• Schiedammers met een migratieachtergrond integreren sneller in de Schiedamse 

samenleving,  doordat ze passende informatie en begeleiding krijgen over financiën, onderwijs 

en wonen.  

• Statushouders ontvangen maatschappelijke en juridische begeleiding en worden toegeleid 

naar taalonderwijs. 
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4 Totstandkoming plan Veerkracht 

In september 2018 is de thematafel Veerkracht van start gegaan. Voor die tijd waren er al 

zogenaamde startfoto’s gemaakt van elke deelnemende organisatie. 

In de startfoto staan de activiteiten van de organisaties beschreven op basis van de wegingscriteria 

(hoe draagt de activiteit bij aan het maatschappelijk resultaat, wat is het bereik van de activiteit, hoe 

draagt de activiteit bij aan het stimuleren van zelfredzaamheid en wat zijn de kosten voor het 

uitvoeren van de activiteit).  Deze startfoto hebben we gebruikt om nader kennis te maken en om je 

activiteit aan de ander duidelijk te maken. 

De thematafel is in totaal zeven maal bijeen gekomen. 

 

 

 

 

4.1 Het begint allemaal met… een gemeenschappelijke 
droom 

In de eerste bijeenkomsten van de thematafel op 4 en 20 september 2018  is nagedacht over een 

gezamenlijke droom die past bij de gewenste situatie zoals de gemeente die ziet en bij de 

uitgangspunten van Samen Schiedam. 

 

Er is nagedacht over de volgende vraag:  Hoe zien we Schiedam over 20 jaar op het terrein van 

veerkracht? Wat is daarvoor nodig? Dit alles begon met voor onszelf te definiëren wat Veerkracht is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Veerkracht?  

 
• Schiedammers met veerkracht kunnen: dromen realiseren, zelf- en/of samenredzaam 

zijn, vleugels uitslaan, zingeven. 
• Weer opkrabbelen na tegenslag. 
• Daarvoor is een solide basis nodig: gevoel van eigenwaarde, talenten kennen + 

benutten, netwerk --> solide basis opbouwen als niet aanwezig + (daarna) aandacht 
voor continuering. 
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Leidraad: bij het realiseren van de droom: Wat wil de Schiedammer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er nodig om de droom te realiseren?  

Een solide basis voor elke Schiedammer, waarop hij/zij terug kan vallen op bepaalde momenten in 

het leven waarop een steuntje in de rug nodig is. Bij het verkrijgen en/of behouden van die solide 

basis, zijn maatwerk en wederkerigheid centrale uitgangspunten.  

Specifieke aandacht is er nodig voor de groep statushouders/migranten (denk aan onderscheid eerste 

en tweede generatie en onderscheid oud/jong) maar denk ook aan andere doelgroepen.  

 

 

 

4.2 Droom per subthema  

We hebben besloten om het thema veerkracht op te splitsen in drie thema’s. Taal en financiële 

zelfredzaamheid stonden al gedefinieerd in het subsidiekader Samen Schiedam. Dit gold niet voor 

het subthema participatie dat we met de thematafel hebben omschreven als: 

Het opdoen van kennis en basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij en het 

stimuleren/motiveren om mee te kunnen doen in de maatschappij). 

 

Per thema hebben we een subdroom geformuleerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van de 

startfoto’s en de huiswerkopdracht (post-its maken met daarop je activiteit, beschreven aan de hand 

van de vragen wat, voor wie, waar en waarom).  

 

 

 

Droom veerkracht  

Elke Schiedammer moet de kans krijgen om de basisvaardigheden op 

het gebied van veerkracht op te doen.  

Deze basisvaardigheden zijn:  
• Financiële en sociale zelfredzaamheid (denk ook aan gevoel van 

eigenwaarde en kennen van talenten) taalvaardigheid  
(denk aan zowel Nt2 als Nt1 leerders). 

• Kennis digitalisering. 

• Volwaardige participatie (activering via de Wmo op de werkvloer).  

• Opbouwen van een netwerk (hoort bij thematafel ontmoeten). 
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Hulpverlening 

Wederkerigheid, participatie 

Hierbij hebben we nagedacht over de volgende vragen: 

 

1. Passen de post its binnen de droom? 

2. Zijn benodigde samenwerkingen te realiseren? 

3. Zit er overlap? 

4. Ontbreken er dingen? 

 

4.2.1 Wens rondom taal 

Er is veel aanbod maar er mist een centraal zichtbaar punt. Een centraal loket zou een rol kunnen 

krijgen in de subsidieverstrekking en in de doorverwijzing/coördinatie. 

Wat mist: 

• Er is geen aanbod voor analfabeten. 

• Er is geen laagdrempelig aanbod voor NT1. 

• Er zijn geen taalstages (om taal te leren in de maatschappij). 

 

4.2.2 Wens rondom financiën 

• Er is een loket nodig of een netwerk dat speciale aandacht heeft voor doelgroepen, namelijk: 

nieuwkomers, senioren, LVB, migranten, slachtoffers, uitkeringsgerechtigden 

• Dit loket brengt de kunde en kennis van het netwerk bij elkaar. Het loket heeft ook een rol in 

het opsporen van verborgen armoede. Hiervoor zijn sleutelfiguren nodig die laagdrempelige 

ontmoetingen kunnen organiseren.  

• Vanuit dit loket kunnen vrijwilligers van diverse organisaties gezamenlijk worden getraind en 

kan er een database worden opgebouwd met vrijwilligers op dit thema. Voor dit onderwerp 

zou het Servicepunt Vrijwilligers moeten aansluiten. 

 

4.2.3 Wens rondom participatie 

• Er is directe en indirecte participatie. Indirecte participatie is bijvoorbeeld een inloop voor 

informatie en advies. 

• Participatie heeft raakvlakken met andere tafels. 

 

Het kan worden weergeven als onderstaand figuur, gebaseerd op groeifases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodig: Divers aanbod voor diverse doelgroepen (jong, oud, diverse etniciteiten) 

Er zijn veel samenwerkingen mogelijk (van signaleren tot doorverwijzen). 

Uit huis 
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5 Het aanbod in beeld 

De thematafel heeft zich gebogen over het huidige gesubsidieerde aanbod. Het aanbod is vervolgens 

geclusterd per subthema taal, financiën en participatie. Dit aanbod is schematisch weergegeven. 

 

Er is gezamenlijk gekeken naar de schema’s en geconstateerd dat er nauwelijks tot geen overlap zit 

tussen de activiteiten. Er zijn wel mogelijk lacunes, denk bij taal bijvoorbeeld aan het ontbrekende 

aanbod voor analfabeten.  

In de schema’s is dan ook nieuw aanbod weergegeven dat voor een deel aansluit bij de eerdere per 

subthema geformuleerde dromen. 
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5.1 Aanbod subthema Financiën 

 
 



Thematafel Veerkracht in Schiedam 

 

11 

5.2 Aanbod subthema participatie 
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5.3 Aanbod subthema Taal 
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6 Aanbod in 2019 – 2020 en financiële 
gevolgen  

Bij de honorering van de activiteiten zijn we uitgegaan van een ‘compromis-scenario’. Centraal 

uitgangspunt hierbij was: we houden zoveel mogelijk de subsidiebedragen van 2018 aan maar bieden 

wel ruimte aan nieuwe partners en houden een (beperkt) ontwikkelbudget vrij. Per subthema is bij de 

honorering van activiteiten rekening gehouden met de wensen/dromen per subthema (zie H3). 

De partijen die minder dan 5000 euro subsidie ontvangen van de gemeente zijn meegenomen in de 

berekening. 

 

 

6.1.1 Subthema taal 

Inzet van Aanzet, ABC, Vluchtelingenwerk en Dock: Totaal € 78.550,00      

Voor het Taalhuis en de taal coöperatie van de bibliotheek is geen subsidie vanuit de thematafel 

nodig. 

 

Organisatie Naam activiteit Budget 2019 Budget 2020 

Stichting Aanzet Voorleesexpress 17500 17500 

ABC taalambassadeurs 4200 4200 

Vluchtelingenwerk Taalcoach voor statushouders/ 

oudkomers via project Taal op 

Maat 

11850 11850 

 Koffie.nl Zie post maatschappelijke 

begeleiding bij participatie 

Zie post 

maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

 Huiswerkbegeleiding Eritrese 

statushouders 

Zie post maatschappelijke 

begeleiding bij participatie 

Zie post 

maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

DOCK 0,5 fte (inzet op o.m. 

computerles, conversatieles, 

leesclub, Nederlandse les voor 

Polen) 

40000 40000 

Ontwikkelbudget voor 

aanbod analfabeten 

 5000 5000 

Totaal  78550 78550 
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In de bijlage zijn de formats te vinden waarin de activiteiten worden toegelicht. 

Het aanbod wat niet zal worden gesubsidieerd vanuit de thematafel Veerkracht is in onderstaand 

schema opgenomen: 

 

Organisatie Naam activiteit Reden afwijzing 

Stichting Aanzet Taal en opvoeden Geen financiële ruimte 

Bibliotheek Aanbod Nt1 Kan via WEB middelen 

 Aanbod analfabeten Aanbod moet nog ontwikkeld 

worden. Wel ontwikkelbudget 

voor beschikbaar. 

Buurtwerk Taalmodules op life events Zit in Piezo methodiek (zie 

participatie) 

WOT/ DOCK Taalcafe ‘t Werkt Geen bedrag ingediend. 

LETS ruilwinkel Taalvaardigheid stimuleren op de 

werkvloer 

Budget zit bij tafel Ontmoeten. 

Seniorenwelzijn Taal en gezondheid Damzicht Budget bij tafel Ontmoeten 

DOCK Ontwikkeling taalstages in de wijk (0,5 

fte) 

Zit in Piezo methodiek (zie 

participatie) 
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6.1.2 Subthema financiën 

Inzet van Seniorenwelzijn, Humanitas, LETS ruilwinkel, Mesam, Slachtofferhulp, DOCK, 

Voedselbank en Rechtswinkel: Totaal € 214419,00      

 

Organisatie Naam activiteit Budget 2019 Budget 2020 

Seniorenwelzijn thuisadministratie 55+ Budget zit bij tafel 

Ontmoeten  

Budget zit bij tafel 

Ontmoeten 

Humanitas thuisadministratie (& 

schuldhulpreventie) 

8160 8160 

 netwerk schuldpreventie 53040 53040 

LETS ruilwinkel Ruilen van artikelen d.m.v. 

puntensysteem 

Budget zit bij tafel 

Ontmoeten 

Budget zit bij tafel 

Ontmoeten 

Stichting Mesam Groepsbijeenkomst mannen 8000 8000 

 Vrouwenkrachtcirkel 12500 12500 

Vluchtelingenwerk Voorlichting en preventie 

statushouders 

Zie post maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

Zie post 

maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

 Maatschappelijke begeleiding 

statushouders 

Zie post maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

Zie post 

maatschappelijke 

begeleiding bij 

participatie 

Slachtofferhulp Juridische bijstand 20258 20258 

DOCK Wijkochtenden 54000 54000 

Voedselbank Verstrekken voedselpakketten op 

twee locaties, Nieuwland en Zuid 

(Stichting Voedselbank Schiedam) 

4.780 4.780 

Rechtswinkel Verlenen gratis juridisch advies  

aan mindervermogenden 

2020 2020 

Ontwikkelbudget financiën  51601 51601 

Totaal  214419  

 

214419 

 

In de bijlage zijn de formats te vinden waarin de activiteiten worden toegelicht. 
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Het aanbod wat niet zal worden gesubsidieerd vanuit de thematafel Veerkracht is in onderstaand 

schema opgenomen: 

 

Organisatie Naam activiteit Reden afwijzing 

Minters Financiële APK voor burgers ontwikkelingen rondom nieuw 

op te richten kenniscentrum 

(sociaal-juridisch) afwachten 

 helpdesk financieel advies voor 

hulpverleners en vrijwilligers 

Zie boven 

Stichting Aanzet Lift je leven 

 

Zie boven 

Buurtwerk Basis op orde infocentrum Zie boven 

DOCK Zakgeldproject Zie boven 

 

6.1.3 Subthema participatie 

Inzet van Stichting Aanzet, Mesam, Buurtwerk, DOCK, LETS ruilwinkel, Minters en 

Vluchtelingenwerk, Kansenfabriek en Epah: Totaal € 506.292,40  

 

Organisatie Naam activiteit Budget 2019 Budget 2020 

Stichting Aanzet Lela project 20.830,00  20.830,00 

 Tanchi project 30.480,00  30.480,00 

Stichting Mesam Zelfportret 21000 21000 

 Geïsoleerde 

migrantenouderen 

Via tafel Ontmoeten Via tafel 

Ontmoeten 

 training relaties voor mannen 

en vrouwen met 

migratieachtergrond 

15000 15000 

Buurtwerk Taal en talenthuis/inzet 1 fte 

Piezo coördinator 

82000  82000 

DOCK Inzet op thema participatie, 

waaronder  

• Nieuwland helpt 

• straatterrassen 

• participatie-activiteiten: 

weerbaarheid, boksen 

• participatie-activiteiten: 

zelfverdediging vrouwen, 

creaclub en wandelgroep 

• Wijktheater = methodiek 

om met migranten die 

taal niet goed beheersen 

via theater hun verhaal te 

laten vertellen over hun 

achtergrond 

• Familiemiddag 

• Fietsles voor vrouwen 

 

 

60000 (i.p.v. 

80.000) 

60000 



Thematafel Veerkracht in Schiedam 

 

17 

LETS ruilwinkel participatie WMO en 

dagbesteding 

verplaatst en 

gehonoreerd bij 

tafel Ontmoeten 

verplaatst en 

gehonoreerd bij 

tafel Ontmoeten 

Minters Spreekuren WOT 60000 60000 

Vluchtelingenwerk Maatschappelijke begeleiding 

statushouders 

194428,40  

 

194428,40  

 

 juridische begeleiding van 

statushouders 

Zie boven Zie boven 

 arbeidsparticipatie voor 

statushouders 

Zie boven Zie boven 

 introductie en 

integratieactiviteiten met en 

voor statushouders 

Zie boven Zie boven 

 begeleiding bij start 

inburgering statushouders 

Zie boven Zie boven 

 draagvlakvergroting mbt 

statushouders 

Zie boven Zie boven 

 coachingsproject Wegwijs in 

Schiedam voor statushouders 

Zie boven Zie boven 

WOT/DOCK Amusegroep, 

Ontmoetingsclub De Ark, etc. 

50 euro per bijeenkomst (12x 

per jaar) 

Geen budget nodig 

vanuit Samen 

Schiedam 

 

 mannengroep (wekelijks), 

praatgroep 

 

Geen budget nodig 

vanuit Samen 

Schiedam 

 

Kansenfabriek coördinatiefunctie verplaatst en 

gehonoreerd bij 

tafel Ontmoeten 

verplaatst en 

gehonoreerd bij 

tafel Ontmoeten 

Epah Integratieactiviteiten 

Caribische Nederlanders 

2554 

 

2554 

 

Ontwikkelbudget voor 

kenniscentrum 

(sociaal-juridisch) 

 20000 20000 

Totaal  506292,40  

 

506292,40  

 

 

In de bijlage zijn de formats te vinden waarin de activiteiten worden toegelicht. 
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Het aanbod wat niet zal worden gesubsidieerd vanuit de thematafel Veerkracht is in onderstaand 

schema opgenomen: 

 

Organisatie Naam activiteit Reden afwijzing 

DOCK 3 meidenclubs voor meiden van 4-14 

jaar 

wordt besproken in tafel 

Opgroeien 

 Moeders informeren Moeders wordt besproken in tafel 

Opgroeien 

 creëren van meer laagdrempelige 

participatieplekken in de stad 

valt onder Piezo-coordinator 

Stichting Mesam Weerbaar opvoeden, kinderen weerbaar 

maken 

vergelijkbare aanbod is er al 

bij tafel Opgroeien 

 Mijn dochter mijn lief vergelijkbare aanbod is er al 

bij tafel Opgroeien 

 Social media voor jongeren vergelijkbare aanbod is er al 

bij tafel Opgroeien 

 Social media voor ouders vergelijkbare aanbod is er al 

bij tafel Opgroeien 

 Geen daden maar woorden vergelijkbare aanbod is er al 

bij tafel Opgroeien 

 Vadercentrum Geen ruimte in budget 

 Bevorderen van zelforganiserend 

vermogen van zelforganisaties 

Wordt besproken bij tafel 

Ontmoeten 

Minters voorlichtingsbijeenkomsten regelingen ontwikkelingen rondom nieuw 

op te richten kenniscentrum 

(sociaal-juridisch) afwachten 

 helpdesk voor 

hulpverleners/vrijwilligers juridisch 

advies op casusniveau… 

ontwikkelingen rondom nieuw 

op te richten kenniscentrum 

(sociaal-juridisch) afwachten 

WOT/DOCK Filmproject voor jeugd (9-13 jaar) 

 

wordt besproken in tafel 

Opgroeien 

 portretten eenzaam ben je niet alleen 

 

wordt besproken in tafel 

Ontmoeten 

 multimediaLOKAAL (voor thuiszitters, 

m.n. voor jongeren met ASS) 

wordt door WOT gefinancierd 

op andere locatie (noord) 

 

Totaalbedrag van deze subthema’s: 

 2019 2020 

Financiën 214359 214359 

Taal  

 

78550 78550 

Participatie 506292,40  

 

506292,40  

Totaal 799201,40 799201,40 

Subsidieplafond tafel 

Veerkracht 

728356  

Vrij besteedbaar 70845   

Totaal 799201  
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Het subsidieplafond voor 2020 zal worden opgehoogd met een accres. De hoogte van het accres 

wordt in de loop van 2019 bekend. 
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7 Ontwikkelagenda 2019 – 2020 

In 2019 wordt gewerkt aan een Ontwikkelagenda met hierin de toekomstplannen die de 

uitvoeringsperiode van twee jaar overstijgen. De ontwikkelagenda is leidend voor de totstandkoming 

van het uitvoeringsplan voor de periode 20121 – 2022 en geeft input voor aanpassing van het beleid 

voor het college en de gemeenteraad.  

 

De volgende  punten nemen we (in ieder geval) mee in de ontwikkelagenda: 

• Kenniscentrum (sociaal-juridisch) incl. ontwikkelbudget van € 20.000 

• Meer samenhang in taalactiviteiten 

• Piezo methodiek: (leer-werk centrum en training professional): evaluatie van de inzet (is nu 

voor een jaar toegekend) 

• Aanbod analfabeten (ontwikkelbudget € 5000 in Uitvoeringsplan) 

• Gezamenlijk fondsen aanschrijven (en evt. gezamenlijke fondsenwerver aanstellen) = 

tafeloverstijgend punt 

• Jaarplanning opstellen voor gezamenlijke activiteiten (denk aan Week v.h. Geluk, Dag v.h. 

Kind etc) 

• Onderzoeken methodiek positieve gezondheid en relatie en Piezo methodiek 

• Hoe ontwikkelen we door als tafel? 

• Evaluatie van de criteria en opstellen toetsingskader 

 

We gaan uit van minimaal 6 bijeenkomsten van de thematafel in 2019.  
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