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Korte inhoudsopgave 

 

De afsluiting van 30-jaar Rotterdams welzijnsbeleid. 

 

Met de komst van de deelgemeentes in de 80-er jaren ontstaat 

er een lokaal welzijnsbestel. 

In Charlois kalft in de loop der jaren de lokale wijkwelzijnsor-

ganisatie af en ontstaat er een lappendeken van projecten. De 

deelgemeente is onvoldoende in staat de wijkprogramma's aan 

te sturen. De wijkwelzijnsorganisatie komt altijd geld tekort 

en bij de deelgemeente Charlois ontstaat uiteindelijk het idee 

dat de prijs voor het welzijn van hun bewoners te duur is. 

 

Het stadsbestuur streeft naar de regie op het welzijnswerk, zo-

dat de WMO samen met welzijn in 2013/2014 gekoppeld kan 

worden aan zorgbudgetten. Om de koppeling zorg en welzijn te 

vergemakkelijken besluit de verantwoordelijke wethouder over 

te gaan tot openbare aanbesteding. Deelgemeente Charlois 

biedt zich vrijwillig aan om snel tot aanbesteding van het wel-

zijnswerk over te gaan. De welzijnsorganisatie en de deelge-

meente gaan met ruzie uit elkaar. Voor 120 werknemers staat 

hun baan op de tocht. Uiteindelijk staan er 30 mensen op 

straat, zonder sociaal plan, zonder naleving van de CAO-

verplichtingen waarvan een aantal gezien hun leeftijd kansloos 

zijn op de arbeidsmarkt. Een schets/weergave over de manier 

waarop in Charlois kostbare bewonersnetwerken worden afge-

broken door een reeks van onoverbrugbare schakels tussen be-

langhebbende partijen, hun omtrekkende en omstreden bewe-

gingen en hun “Vermogen in Onbalans”. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt een “zwartboek” aanbesteding welzijnswerk Rotterdam-Charlois. 

Dit is geschreven door een aantal ex-werknemers van Charlois’ Welzijn. De reden om dit zwartboek te 

schrijven is tweeledig. In de eerste plaats is er de verbazing over het feit dat het welzijnswerk in Charlois, en 

in het bijzonder stichting Charlois’ Welzijn een snelle, rake en deels dodelijke klap heeft gekregen. In de 

tweede plaats is er de onvrede over het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor een sociaal plan dat 

nooit is opgesteld, laat staan uitgevoerd. De titel Zwartboek is gekozen omdat er ons inziens veel fout is 

gegaan, vanaf het ontstaan van Charlois’ Welzijn tot aan het faillissement, waarbij de aanbesteding een be-

slissende rol heeft gespeeld. Wij hebben een gerede veronderstelling, dat de aanbesteding een alibi is voor 

de deelgemeente Charlois om de jarenlange “strijd” met Charlois’ Welzijn uiteindelijk te kunnen beslechten. 

 

Hoewel onvrede een belangrijk motief is, hebben wij geprobeerd niet rancuneus naar het verleden te kijken. 

Daarom hebben wij ervoor gekozen de chronologische volgorde van alle gebeurtenissen in de afgelopen 16 

jaar als leidraad te nemen. Deze feiten spreken voor zich. 

 

Wij hopen te bereiken dat er kritisch wordt gekeken naar de aanbesteding als instrument, de wijze waarop 

dat dan eventueel beter zou moeten gebeuren en tevens geven wij aan welke voorwaarden er bij zowel de 

overheid als een uitvoerende stichting nodig zijn om tot beleid en een goede uitvoering daarvan te komen. 

 

Voor onszelf (als ontslagen werknemers) hopen we daarnaast te bereiken dat de gemeente/deelgemeente de 

verantwoordelijkheid neemt voor het ontslag van werkers die zich jarenlang hebben ingezet in de wijken van 

Charlois en eindelijk besluiten mee te werken aan een goede afhandeling van het ontslag. Op het moment 

van schrijven loopt er nog steeds een rechtszaak over uit te betalen subsidies. Het bestuur van de Welzijns-

groep Rijnmond is hierin niet langer belanghebbende, we zijn inmiddels afhankelijk van een curator.  

 

Tot slot willen wij Abvakabo FNV bedanken voor hun steun in alle roerige tijden. Het feit, dat de werkne-

mers weinig actiebereidheid ten toon hebben gespreid, kan hen niet worden verweten. Zij hebben ons, in-

dien nodig dagelijks bijgestaan in onze strijd voor een sociaal plan. Verder heeft Abvakabo FNV de druk van 

dit zwartboek voor ons mogelijk gemaakt.  

 

Namens werkgroep ex-werknemers Charlois’ Welzijn 

Joke van Baaren 

Ton van Haaften 

Elie Riupassa 

Mary Smit 

augustus 2012 
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Inleiding 

 

 

Per 1 januari 2012 verliest Charlois’ Welzijn de account welzijnswerk in de deelgemeente Charlois. De nieu-

we uitvoerders nemen personeel over van de afdeling maatschappelijk werk en een aantal jongerenwerkers. 

De medewerkers van de voorscholen en schoolmaatschappelijk werk worden overgeheveld naar nieuwe 

rechtspersonen onder de holding welzijnsgroep Rijnmond, welke inmiddels is opgegaan in de Hefgroep. 

Voor alle andere werknemers volgt ontslag. Vervolgens gaat Charlois’ Welzijn failliet. CAO-verplichtingen 

als ontslagvergoeding en aanvulling op de WW uitkering zijn niet nagekomen. 

 

De aanbesteding in Charlois heeft plaatsgevonden volgens Europese regels en is geïnitieerd en ondersteund 

door de gemeente Rotterdam. Charlois heeft als proefproject gediend voor aanbestedingen die in heel Rot-

terdam moeten gaan plaatsvinden en die, op den duur, behalve welzijn ook zorg moeten bestrijken. Vanaf de 

aanvang heeft, ook stedelijk, veel kritiek geklonken over de aanbestedingsprocedure. Er is niet goed om-

schreven welke effecten het welzijnswerk dient te bereiken maar vooral klantcontacten zijn gekwantificeerd. 

 

In de laatste jaren van haar bestaan heeft Charlois’Welzijn een moeizame relatie onderhouden met haar 

subsidiegever, de deelgemeente. Inhoudelijke gesprekken over de ondersteuning van de Charloisse bevol-

king vinden in de laatste jaren nauwelijks plaats. Slechts juridische procedures over subsidiebeschikkingen 

en aanverwante financiële zaken. De opdrachten worden gekwantificeerd inclusief boeteclausules.  

 

Voor het uitvoerend personeel is het lastig werken. In het middenkader van Charlois’Welzijn zijn, vanaf de 

start van de stichting, veel personeelswijzigingen, waardoor de aansturing van het personeel voortdurend 

aan verandering onderhevig is. De opdrachtgever, de deelgemeente, is onvoldoende in staat de wensen, 

noden en behoeften van de bevolking om te zetten in beleidsdoelen met de daarbij behorende speerpunten. 

Het lijkt alsof de deelgemeente ieder jaar andere speerpunten uit nieuwe rapporten haalt en niet wacht op 

de resultaten van het tot dan toe verrichte werk. Dit wordt veroorzaakt door de gebrekkige communicatie 

tussen de afdeling wijkzaken en de eigen beleidsafdeling. Verder maken de gemeentelijke welzijnsprogram-

ma’s en projecten uitbesteed aan derden het werk nog onoverzichtelijker. Er vindt namelijk op geen enkel 

niveau afstemming plaats met Charlois’ Welzijn. 

 

Charlois’ Welzijn, eens een brede welzijnsinstelling waar  veel werksoorten, interdisciplinair, het welzijn van 

de Charloisse bevolking behartigen. De verhouding met de deelgemeente is ooit  één op één geweest. Na de 

oprichting van de deelgemeentes in Rotterdam worden de verschillende (stedelijke georganiseerde) wel-

zijnsinstellingen geleid naar een fusie op deelgemeentelijk  niveau.  In de loop der jaren ontstaat frictie van-

uit het onvermogen goed te communiceren over vraag en aanbod van de dienstverlening. De deelgemeente 

denkt het antwoord te vinden in het aantrekken van andere aanbieders voor deelaspecten van het werk. 

Charlois’ Welzijn kiest voor verzakelijking en schaalvergroting door het opsplitsen van bedrijfsonderdelen 

en overname van een welzijnsorganisatie in een andere deelgemeente. Dit laatste wekt weer het wantrouwen 

op van het Charloisse bestuur omdat ze geen zicht meer hebben op de besteding van gelden ter verlichting 

van de noden van hun bevolking. De directie van de welzijnsgroep beschouwt de bemoeienis van het deel-

gemeentebestuur als inmenging in de bedrijfsvoering.  
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Een jarenlange structurele relatie tussen deelgemeente en welzijnsorganisatie legt verantwoordelijkheden 

op voor het uitvoerende personeel. De deelgemeente stelt dat het verzakelijkingsproces tijdig is ingezet 

waardoor Charlois’Welzijn in de gelegenheid is geweest haar maatregelen te treffen. De welzijnsorganisatie 

is van opvatting dat zij behandeld is als ideële organisatie ten behoeve van een maatschappelijke nood. 

Daardoor is het jarenlang niet mogelijk geweest winst te maken en eigen vermogen op te bouwen (regelge-

ving van de gemeente). Voor de uitvoering van een sociaal plan is het derhalve naar onze mening gerecht-

vaardigd de deelgemeente op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Het is ‘not done’ mensen na een ja-

renlang dienstverband met lege handen te ontslaan. Hierover worden tot op de dag van vandaag  juridische 

procedures gevoerd. Het ontslagen personeel is veelal van middelbare leeftijd en heeft weinig kansen in de 

huidige krimpende arbeidsmarkt. Hun loyaliteit gaat naar een werkgever die meer aan organisatieontwikke-

ling dan aan inhoudelijke vernieuwing heeft gewerkt. Zij hebben van meet af aan ervaren te functioneren in 

een sterfhuisconstructie. Naar de deelgemeente hebben ze een slecht gevoel omdat op uitvoerend niveau 

altijd goede contacten hebben bestaan met Charloisse bestuurders, deelraadsleden en ambtenaren. Zij heb-

ben er tot het einde vertrouwen in gehad dat hen recht zou worden gedaan, temeer omdat alle (vaak  lang-

durige) contacten binnen de Charloisse bevolking verbroken zijn en door de nieuw te beginnen welzijnsor-

ganisatie opnieuw dienen te worden opgebouwd. Het volledige dossier is hierna te lezen. 



Vermogen in Onbalans  

Een zwartboek over de aanbesteding welzijnswerk Rotterdam-Charlois 
6 

Stichting Charlois’ Welzijn 

 

 

In de tachtiger- en negentiger jaren woedt in Rotterdam een discussie over decentraal bestuur: wijkraden of 

deelgemeenten. Er wordt gekozen voor deelgemeenten met vergaande bevoegdheden.  Zij krijgen de volledi-

ge zeggenschap over het welzijnswerk. Hiertoe worden de stedelijke welzijnskoepels opgedeeld en verdeeld 

per sector over de verschillende deelgemeenten. Nieuwe organisaties worden opgericht; één wijkwelzijnsor-

ganisatie per deelgemeente. Voor deelgemeente Charlois wordt dit stichting Charlois’ Welzijn en op 1 april 

(geen grap) 1996 ziet Stichting Charlois’ Welzijn het levenslicht. 

 

Stichting Charlois’ Welzijn 

“Het sociaal cultureel werk: 6 buurthuizen met activiteiten voor kinderen, jongeren en volwas-

senen met de bijbehorende gemeenschappelijke projecten als Speel Goed, de kamphuizen, jon-

gerenmobiel, een computercentrum en  kinderopvang voor de activiteiten. In eerste instantie 

voegen 7 peuterspeelzalen zich bij de fusie en korte tijd later nog eens 2. Vervolgens worden het 

opbouwwerk en het maatschappelijk werk opgenomen in de stichting.   In vergelijking met de 

huidige maatstaven een samengaan van kleine stichtingen, maar met een redelijke omzet van 

circa 3,5 miljoen gulden en zo’n 110 personeelsleden.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn  

 

Al voor de fusie wordt er in Charlois door de bestaande stichtingen gewerkt aan meer samenwerking: het 

sociaal-cultureel werk en de peuterspeelzalen. Een samenwerking die gestimuleerd wordt door de deelge-

meente. Om te komen tot verdere samenwerking wordt zelfs een speciaal bureau ingehuurd. “ Achteraf 

blijkt het bureau van de deelgemeente opdracht te hebben gekregen één grote, brede welzijnswerkorgani-

satie op te zetten.”  

 

Tegelijkertijd worden de bevoegdheden over het welzijnswerk door de gemeente gedelegeerd naar de deel-

gemeentes, waardoor stedelijke organisaties, zoals Maaswerk (administratieve ondersteuning), het maat-

schappelijk werk, het opbouwwerk en het ouderenwerk ontmanteld en opgedeeld worden over de verschil-

lende deelgemeentes. Zo wordt het eerste initiatief tot samenwerking achterhaald door de plannen van de 

deelgemeente. “De uiteindelijke boodschap is: meegaan in de fusie of anders stopzetting van de subsidie.” 

 

De motivatie voor de fusie is tweeledig: de deelgemeente wil meer zeggenschap over het welzijnswerk bin-

nen de deelgemeentegrenzen en anderzijds willen zij graag minder aanspreekpunten om het welzijnswerk 

naar eigen inzicht te kunnen stroomlijnen. Het begin van Charlois’ Welzijn is dus enigszins afgedwongen, 

maar iedereen schikt zich en er is voldoende draagvlak en enthousiasme er iets moois van te maken. 

 

De opvatting over de organisatie van het welzijnswerk van de deelgemeente bevat twee elementen: enerzijds 

professionalisering door vergroting (wat a priori meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid van zo’n organi-

satie betekent) en anderzijds meer greep op de inzet en de uitvoering van het welzijnswerk, waarmee de 
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stichting tot een door de deelgemeente rechtstreeks geleide dienst wordt. Deze tegenstelling heeft door alle 

jaren een rol gespeeld in de verhouding tussen de deelgemeente en Stichting Charlois’ Welzijn. 

 

Het ontstaan van de stichting leidt tot het samenvoegen van de verschillende disciplines en samenwerking 

tussen de disciplines wordt vergemakkelijkt. Dit is de visie ten tijde van de samenvoeging tot Charlois’ Wel-

zijn. Men wil wijkgericht dan wel buurtgericht gaan werken. Meerdere disciplines binnen een stichting zal 

leiden tot een soepeler toeleiding van bewoners bij de verschillende hulpverleningsorganisaties. Immers, 

collegiaal overleg versoepelt doorstroming. Na de fusie wordt de inzet en subsidie onverkort voortgezet door 

de deelgemeente. De eerste veranderingen worden doorgevoerd vanuit Charlois’ Welzijn. De functie van de 

coördinatoren van de buurthuizen wordt opgeheven en vervangen door beheerders. De programmering van 

het werk in de buurthuizen wordt gecoördineerd door de betreffende manager.  

 

De sociaal cultureel werkers, tot die tijd gestationeerd in de buurthuizen, krijgen een werkplek op het 

hoofdkantoor buiten de buurthuizen en de wijk. De naam van de werkers wordt: “programmeurs”. Naast de 

verwarring over de titel, deze doet sterk denken aan IT medewerkers, geeft het duidelijk de gedachte weer 

van de toenmalige directie: van bovenaf een programma bedenken en organiseren en het vervolgens uitvoe-

ren. Inzicht in de problemen van een wijk, contacten met de bewoners en de inbreng van de bewoners is 

daarbij niet langer van belang. Directie en management hopen op deze manier meer controle over het uit te 

voeren werk en de werkers te krijgen. 

 

“De gedachte is dat er maar wat gedaan wordt in de wijken en dat we toe moeten naar ge-

stroomlijnde afspraken met de deelgemeente en een uitvoering die productgericht (in plaats 

van persoonsgericht) te werk moet gaan.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

Het logo van Charlois’ Welzijn: welzijnswerk bij u in de buurt wordt daarmee geen recht gedaan. Deze inzet 

van Charlois’ Welzijn wordt  mede beïnvloed door de deelgemeente, die nog weinig merkt van meer zeggen-

schap en controle.. 

 

Daarnaast is er nog het financieel beleid van de Stichting. Dit beleid leidt al snel tot tekorten voor het uit-

voerende werk. Te grote investeringen worden gedaan om de top van de stichting op te tuigen met een mooi, 

goed ingericht, maar ook duur hoofdbureau en uitbreiding van het management. Het beleid, de centralise-

ring van het uitvoerend werk en de te grote investeringen in de top, leiden tot interne conflicten binnen 

Charlois’ Welzijn en gaat uiteindelijk ten koste van de bestaande financiële reserves. Tegelijkertijd worden 

de inkomsten uit de subsidie van de deelgemeente feitelijk verminderd. Zo hadden de buurthuizen voor de 

fusie 4 à 5 ton inkomsten uit contributies. Na pakweg 1,5 jaar is dat gehalveerd. Er is weinig aandacht voor 

het verkrijgen en behouden van subsidie van de woningbouwcorporaties voor projecten. Zuidwijk verliest 

twee belangrijke projecten gesubsidieerd door woningbouwcorporatie Vestia, buurtbemiddeling en Welkom 

in Zuidwijk. Voorstellen van uitvoerende werkers voor meer aandacht voor het verkrijgen en behouden van 

bestaande projecten, ook in andere wijken, worden genegeerd. 
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In 1999 bereiken de interne conflicten een hoogtepunt. De ondernemingsraad samen met het overige perso-

neel zegt het vertrouwen op in de toenmalige directeur. Dit wordt door het bestuur overgenomen. Door het 

wegsturen van de directeur lijkt er een nieuw elan te komen.  

 

“De centrale discussie bij zowel de deelgemeente als binnen Charlois’ Welzijn was of het wel-

zijnswerk categoraal (wijkgericht) of sectoraal (vanuit een gedachte over werksoort heen) 

opgezet en uitgevoerd moest worden. Om sturing te geven aan dit proces stelt de deelge-

meente in eerste instantie wijkcoördinatoren aan en later wordt dit uitgebreid met ge-

biedscoördinatoren. Deze staan vaak regelrecht tegenover de beleidsmedewerkers, die de di-

recte lijn hebben met het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente en hen van beleid moeten 

voorzien. De wijkcoördinatoren staan voor een meer praktische aanpak van het welzijns-

werk, maar zoals zo vaak lukt het niet praktijk en beleid op elkaar af te stemmen.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

In 2002 kiest Charlois’ Welzijn uiteindelijk voor wijkgericht werken en stelt hiertoe eveneens wijkcoördina-

toren aan en tegelijkertijd gaan de werkers weer terug de wijk in, onder andere het maatschappelijk werk en 

de sociaal cultureel werkers. De fout die gemaakt wordt is de wijkcoördinatoren geen enkele bevoegdheid te 

geven. De “macht” blijft centraal en daarmee wordt de verwijdering tussen uitvoering en leiding groter en 

groter. In tweede instantie krijgen de wijkcoördinatoren wel meer bevoegdheden. Echter, de sectormana-

gers behouden het werk stevig in hun greep en weigeren veel bevoegdheden over te hevelen. Weer later 

wordt de leiding weer sectoraal.   

 

Naast het zigzaggen tussen wijkgericht of sectoraal gericht werken, getalsmatige afspraken versus beleids-

doelen, ruimte voor initiatieven versus boeteclausules is er de verhouding tussen de deelgemeente en de 

Stichting Charlois’ Welzijn. 

 

Zes jaar na de oprichting doet de huidige directeur zijn intrede in de Stichting. Kort hierna wordt een inte-

rim-financieel directeur aangesteld om orde op zaken te kunnen stellen op financieel gebied. Deze is na alle 

fiasco’s dusdanig slecht, dat de deelgemeente moet bijspringen. Binnen Charlois’ Welzijn gaat dit gepaard 

met wat genoemd wordt: efficiëntie verbeteringen. De oriëntatie is gericht op het financieel gezond maken 

van Charlois’ Welzijn. Dit is noodzakelijk, immers zonder geld geen organisatie. Voor de uitvoerende wer-

kers betekent dit dat de vrijheid van werken steeds verder wordt beknot, innovatie van het werk wordt niet 

gestimuleerd en de verhouding tussen deelgemeente en Charlois’ Welzijn beperken zich tot in- en verkoop-

afspraken.  

 

De wederzijdse onvrede groeit. In de dagelijkse praktijk trachten wijkcoördinatoren en uitvoerend werk 

evaluatief te kijken naar de behoefte aan welzijnswerk voor de bewoners in de wijken en verwoorden dit in 

het jaarverslag. Binnen de top van zowel de deelgemeente als Charlois’ Welzijn wordt dit in de kiem ge-

smoord. Men is bang de eigen onderhandelingspositie prijs te geven. De jaarlijkse convenanten met de deel-

gemeente worden met het jaar in mindere mate een weerslag van de behoefte van de bewoners aan wel-

zijnswerk. 

 



Vermogen in Onbalans  

Een zwartboek over de aanbesteding welzijnswerk Rotterdam-Charlois 
9 

De uitvoerende werkers missen een beleid dat hen ondersteunt om de dagelijkse problemen waar zij mee 

geconfronteerd worden aan te pakken. Waar zij dat uiten, met de bedoeling veranderingen in het beleid en 

de uitvoering te weeg te brengen, wordt dat door zowel directie en management van Charlois’ Welzijn als 

door de deelgemeente-ambtenaren en -bestuurders gezien als bewijs dat er slecht gewerkt wordt. De deel-

gemeente maakt gebruik van deze situatie door de afspraken nog meer in een keurslijf te knellen en af te 

geven op Charlois’ Welzijn. Vanuit Charlois’ Welzijn wordt getracht alle kritische opmerkingen zoveel moge-

lijk onder de tafel te schuiven. 

 

“Charlois’ Welzijn levert jaarlijks een verslag van het gedane werk aan de deelgemeente. Al-

les wat aanleiding kan zijn tot kritische vragen vanuit de deelgemeente wordt verwijderd. 

De  deelgemeente zelf oriënteert zich nog slechts op de vraagprijs van de welzijnsproducten 

en wat daar,met name getalsmatig, voor geleverd wordt. In plaats van kritisch te kijken 

naar de noodzaak en de resultaten van het welzijnswerk (analyse en evaluatie) wordt elke 

aanleiding gebruikt op elkaar af te geven (de deelgemeente enerzijds en de directie van 

Charlois’ Welzijn anderzijds). Dit leidt uiteindelijk tot confrontaties die tot in de rechtszaal 

uitgevochten worden.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

In deze roerige periodes werken de uitvoerend werkers zo goed mogelijk door. Contacten met de deelge-

meente lopen soms moeizaam, maar er worden ook successen geboekt. De Pendrecht Universiteit ontstaat 

in de wijk Pendrecht en de deelgemeente heeft zoveel waardering voor dit project dat dit tot op de dag van 

vandaag wordt gecontinueerd door Pitt010. Het is opgenomen in het bestek van 2012. 

 

Ditzelfde geldt voor het Amelandseplein in de wijk Carnisse. In een overwegend stenen wijk van portieketa-

geflatjes ligt een groene oase: het Amelandseplein. In 2002 wordt een herinrichting voorbereid. Onder de 

enthousiaste leiding van een ambtenaar wordt een revolutionair ontwerp bedacht om hondenpoep-overlast 

te beperken. Bewoners praten intensief mee over de functies die het plein moet herbergen. De plek voor 

jongeren in de wijk is een heet hangijzer: voetbalkooi of trapveldje. Het opbouwwerk is bemiddelaar tussen 

de groepen en botsende belangen. Na de oplevering van het plein wordt een beheergroep in het leven geroe-

pen, maar het opbouwwerk kiest voor “doen” in plaats van “praten”. Aan het begin en aan het einde van het 

seizoen wordt een wijkfeest georganiseerd waaraan alle groepen van het plein hun steentje bijdragen. Be-

woners beschouwen het als ‘hun’ plein. Slapen in de bosjes en ander marginaal gedrag wordt niet meer geto-

lereerd. Een duimdropcontainer zorgt tijdens de openingsuren voor een prettig speelklimaat. Door een fout 

in het bestek aanbesteding kinderwerk valt de container tussen wal en schip en blijft gesloten. Bewoners 

bieden aan zelf de container te beheren. Er wordt een pleincommissie opgericht en gedurende twee seizoe-

nen fungeert de pleincommissie onder de integrale leiding van opbouw- kinder- en jongerenwerk.  

 

De geschiedenis van het Amelandseplein kent veel hoogtepunten waaronder de ijsbaan als start van de 

krachtwijken-aanpak. Met het onbegrensde budget kunnen bewoners moeilijk omgaan waardoor er span-

ningen ontstaan en de groep zich opsplitst. Het plein heeft naam gemaakt met het terrassen-project dat in 

samenwerking met het aan het plein grenzende verzorgingshuis is ontwikkeld. Gedurende de zomervakantie 

staan dagelijks tafeltjes en stoeltjes op het plein. Met een minimale programmering en een kopje koffie wor-

den de bewoners van het verzorgingshuis naar buiten gelokt en hebben de kans contact te krijgen met be-
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woners. In de donkere wintermaanden werkt het andersom en fungeert de activiteitenruimte van het ver-

zorgingshuis als ontmoetingsplek van de wijk. Het opbouwwerk investeert om de relaties tussen wijkvrijwil-

ligers, vrijwilligers van het verzorgingshuis en mantelzorgers te versterken zodat er een netwerk van onder-

linge hulp ontstaat. 

 

Uit het voorgaande komt naar voren dat de uitvoerende werkers gewoon met het werk zijn doorgegaan. De 

ruzies in de top van zowel de Welzijnsgroep Rijnmond, Charlois’ Welzijn als de deelgemeente gaan groten-

deels aan het uitvoerende werk voorbij. En juist daar knelt de schoen. De uitvoerende werkers zijn nooit in 

staat geweest dan wel zij hebben de kans niet gekregen het belang van hun werk duidelijk te maken aan de 

Raad van Bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond. Een top die de laatste jaren alleen bezig is geweest met 

de organisatie zonder enige aandacht voor het uit te voeren werk. Een situatie die, zoals inmiddels blijkt, 

leidt tot de ondergang van een stichting en geen enkele waardering voor het werk van het personeel en de 

cliënten.  
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Welzijnsgroep Rijnmond 

 

 

Professionalisering van het werk doet in de periode voor 2005 al hoog opgang bij de werkgevers van de 

welzijnsinstellingen. Het motto is schaalvergroting en professionalisering. Dit gaat gepaard met grote instel-

lingen en een hoge mate van bureaucratie. Ook de directie van Charlois’ Welzijn kiest voor schaalvergroting 

en professionalisering. Rond 2005 wordt hiertoe de Welzijnsgroep Rijnmond opgericht, waar onder een 

moedermaatschappij (holding), verschillende stichtingen worden opgezet. De verschillende stichtingen zijn 

onafhankelijke rechtsentiteiten en het faillissement van een stichting leidt niet tot faillissement van de rest 

van de organisatie. In het bedrijfsleven wordt dit een sterfhuisconstructie genoemd (zie bijlage I). 

 

Naar eigen zeggen van de directie ontstaat met deze organisatievorm minder afhankelijkheid van de deel-

gemeente. Immers, een extra stichting kan zich gaan bezighouden met het verkrijgen van werk buiten de 

deelgemeente Charlois. Helaas heeft het personeel van de Welzijnsgroep Rijnmond nooit iets gemerkt van 

het verkrijgen van externe opdrachten. Alleen het servicebureau heeft een tweetal jaren opdracht van de 

deelgemeente Charlois gekregen de financiële rapportages van de bewonersorganisaties in Charlois op te 

maken.   

 

De nieuwe bedrijfsvorm is in een periode van zware onzekerheid (veel ontslagen) snel door de onderne-

mingsraad geloodst met de belofte dat het geen extra geld kost. Niemand van het personeel is van dit besluit 

op de hoogte gesteld. Pas een jaar later wordt de nieuwe stichting effectief. Een koepel met hieraan gehan-

gen lege bv-tjes die bij eventueel faillissement losgekoppeld kunnen worden van de koepel, zoals inderdaad 

later met Stichting Charlois’ Welzijn is gebeurd.   

 

“Volgens de directeur een noodzakelijke stap voor de overleving van de stichting. De stich-

ting heeft met name oudere personeelsleden in dienst met een langdurig dienstverband en 

relatief hoge lonen. Een situatie die, aldus de directeur, op termijn zal leiden tot faillissement 

(goede toekomstvisie), het financieel gezond maken van de stichting is hierdoor bijzonder 

moeilijk. De nieuwe wind is tijdelijke contracten en jonge werkers. Dit leidt tot lagere perso-

neelskosten en dus lagere productprijzen.” 

Oud-lid ondernemingsraad Charlois’ Welzijn   

 

“Als je het personeel betrokken wilt houden bij de organisatie, moet je niet zonder enig over-

leg/informatie organisatiestructuren ingrijpend gaan veranderen. Het personeel verliest het 

vertrouwen in de organisatie. De centralisatie van het werk is met de oprichting van de 

nieuwe organisatievorm wel een feit, de afstand directie/management en uitvoerend werk is 

gigantisch bureaucratisch geworden. Geen enkele uitvoerende werker voelt zich nog langer 

welkom op het hoofdbureau. Waar je vroeger even bij de directeur binnenstapte om een 

praatje te maken dan wel een probleem te bespreken, is dit in de nieuwe situatie onmogelijk. 

Om binnen te komen moet er worden aangebeld en ik persoonlijk heb meerdere malen mee-

gemaakt dat ik niet eens binnen werd gelaten.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 
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Met de nieuwe organisatievorm is ook de fusie met Welzijn Noord een feit. Het personeel krijgt dit te horen 

via de leidinggevende. Er is geen enkele binding tussen de beide welzijnsinstellingen en ook binnen de Wel-

zijnsgroep Rijnmond wordt geen enkele poging ondernomen deze stichtingen met elkaar in contact te bren-

gen. Het zijn beide onafhankelijke instellingen met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk hoofd-

kantoor. Zij delen slechts de diensten aangeboden vanuit het servicebureau van de Welzijnsgroep Rijn-

mond.  

Na de oprichting betrekt het bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond een locatie aan het Ichtushof in een 

torenflat op de kop van Zuid.  Deze locatie wordt verklaard door de “lage” huur en de ligging halverwege 

deelgemeente Noord en deelgemeente Charlois. De nieuwe huisvesting is bedoeld voor het facilitaire deel 

van de Welzijnsgroep Rijnmond: het servicebureau en de Raad van Bestuur en management en bestaat uit 

twee verdiepingen. Het uitzicht vanaf de 11e verdieping doet recht aan de ambities van de Raad van Bestuur. 

Helaas wordt het vloeroppervlak in het driejarig bestaan nooit volledig benut en is het daarmee “dure” huis-

vesting.  

Na de oprichting van de Welzijnsgroep Rijnmond verslechtert de verhouding met de deelgemeente Charlois 

verder. Het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente is geïrriteerd dat het hoofdkantoor van de stichting niet 

langer in de deelgemeente Charlois ligt en het vermoeden dat de Charloisse subsidie besteed wordt aan de 

overhead van een logge organisatie geeft aanleiding tot vragen. Inzicht in de gang van zaken bij de Welzijns-

groep Rijnmond geeft het bestuur niet. Immers, de deelgemeente heeft niet langer recht van spreken, alleen 

Charlois’ Welzijn is werkzaam in het gebied van Charlois. Zij hoeven geen uitleg te geven over de gang van 

zaken bij de Welzijnsgroep Rijnmond. 

 

Ook de wijze van financieren en de afrekening daarvan roept wederzijds wantrouwen op. 

De deelgemeente besluit jarenlang geen acres (prijscorrectie) toe te passen op het subsidiebedrag, waardoor 

er feitelijk jaarlijks zo’n 1,5 tot 2 procent gekort wordt.  De subsidie voor huisvesting, die niet in de afge-

sproken prijs voor producten van de verschillende werksoorten is berekend, roept veel onduidelijkheid op. 

Onduidelijkheden rondom de subsidiëring worden door zowel de directie van Charlois’ Welzijn als de deel-

gemeente in stand gehouden. Zij hebben beiden belang bij deze onduidelijkheid. De gedwongen winkelne-

ring in de wijkgebouwen speelt hierbij een belangrijke rol: Charlois’ Welzijn wordt door de deelgemeente 

gedwongen ruimte te huren in de bestaande wijkgebouwen voor het uitvoerende werk, zoals de buurthuizen 

in Zuidwijk en Tarwewijk. De huur van de ruimte is excessief hoog. Op deze manier wordt een heldere zake-

lijke relatie met een duidelijke begroting en budgetten vergiftigd in een relatie met onduidelijkheid en wan-

trouwen door onderliggende nevenbelangen. 

Verhouding deelgemeente/welzijnsinstelling: 

“Als de gemeente/deelgemeente een zakelijke relatie ambieert, laat dan geen diffuse relatie 

ontstaan door nevenbelangen om de begroting sluitend te krijgen. In het geval van Charlois’ 

Welzijn gaat het om de gedwongen winkelnering in de wijkgebouwen. Om de begroting slui-

tend te krijgen, heeft de deelgemeente bewonersorganisaties, kantoren en buurthuizen van 

Charlois’ Welzijn in de wijkgebouwen gedwongen met excessief hoge huren, waardoor de 

overhead van de totale organisatie onnodig hoog lijkt. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot 

wederzijds wantrouwen en verwijten.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 
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Er is ook jarenlang gesteggel over de inkoopprijs van de producten die Charlois’ Welzijn aan de deelgemeen-

te levert. Er worden verschillende prijzen gehanteerd voor regulier werk en extra projecten. In 2010 wordt 

een éénzijdige korting van de deelgemeente toegepast  op het jongerenwerk, dezelfde hoeveelheid werk 

dient te worden uitgevoerd tegen lagere kosten. 

 

Alhoewel de deelgemeente steeds beweert niet te korten op het welzijnswerk, maar dat feitelijk wel doet, ziet 

Charlois’ Welzijn toch werk verdwijnen; werk dat gegund wordt aan andere organisaties. En ook het totaal 

van de subsidies gaat op een aantal delen achteruit of blijft gelijk, zonder compensatie van inflaties e.d. Bij 

het opbouwwerk en jongerenwerk wordt meer inzet gevraagd voor hetzelfde geld. 

 

Het sociaal cultureel werk voor volwassenen en de openstelling van de buurthuizen wordt in de loop der 

jaren steeds verder uitgekleed. Eerst verdwijnen de beheerders en worden vervangen door assistent-

beheerders en daarna verdwijnen de sociaal cultureel werkers samen met de assistent-beheerders. Vanaf 

januari 2010 bestaan de buurthuizen niet langer. Zij dienen nog slechts als huisvesting voor de voorscholen 

en jongeren- en kinderactiviteiten. De volwassenenactiviteiten worden niet langer ondersteund door sociaal 

cultureel werkers. Zij zijn allen ontslagen.  
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De aanbesteding 

 

 

De deelgemeente Charlois is het “gedrag” van de Welzijnsgroep Rijnmond zat en geeft in 2009 al aan over te 

willen gaan tot aanbesteding. In 2010 is de eerste aanbesteding een feit: het kinderwerk en de brede school-

activiteiten gaan in de aanbesteding. Ondanks dat de directie zich laat voorstaan op de voorhoedepositie die 

zij innemen wat betreft deze werkvorm. Door tijdsdruk en andere redenen wordt het werk uiteindelijk in 

afgeslankte vorm alsnog toegewezen aan stichting Charlois’ Welzijn. Er is minder geld beschikbaar voor de 

brede schoolactiviteiten en de eis is dat de uitvoerende werkers een HBO-diploma hebben. Slechts een deel 

van de kinderwerkers voldoet niet aan de eisen, maar desondanks ontslaat de directie alle kinderwerkers en 

de betrokken partijen, directie, ondernemingsraad en vakbond komen niet tot overeenstemming over een 

sociaal plan.  

 

Om tot overeenstemming te komen, biedt het management de kinderwerkers een assessment aan. Hieruit 

zal hun geschiktheid blijken. De kinderwerkers weigeren en er volgt een lang proces van ontslag via de rech-

ter. De rechter verbiedt het ontslag van een tweetal werkers en Charlois’ Welzijn moet het loon doorbetalen, 

terwijl voor de uitvoering al nieuwe werkers zijn aangenomen. Stichting Charlois’ Welzijn mag de kinder-

werkers tot 1 februari 2012 niet ontslaan.  

 

Een deel van de onvrede van de deelgemeente is begrijpelijk. Regelmatig krijgt de stichting opdracht voor 

een project, waarvoor niemand wordt aangenomen en vervolgens niet wordt uitgevoerd.  

 

“Er is geld beschikbaar voor buurtbemiddeling. Het duurt meer dan een jaar voordat een 

opbouwwerker wordt aangesteld en het project wordt opgezet. Als uitvoerend werker ver-

baast het mij dan niet, dat er extra kritisch naar een dergelijk project wordt gekeken.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

In sommige werksoorten als het opbouwwerk lijkt inhoud ondergeschikt aan management. Een stedelijk 

project ‘mensen maken de stad’ wordt wegens conflicten over de aansturing van het personeel overgeheveld 

naar de deelgemeente.  

 

Voor de uitvoerende werkers is het lastig werken. De deelgemeente is onderverdeeld in twee afdelingen; 

beleid op doelgroepen en integraal wijkgericht werken. Op managementniveau wordt gesproken met be-

leidsmedewerkers, terwijl de contacten van uitvoerende werkers met de wijkcoördinatoren worden onder-

houden. Hierdoor ontstaan grote interpretatieverschillen over de opdrachten die dienen te worden uitge-

voerd. Het personeel wordt hiertussen vermangeld. Zij constateren de manco’s die worden gemaakt maar de 

directie luistert niet naar hen. Keer op keer meldt de directeur dat er geen geld is en ieder jaar opnieuw 

wordt personeel ontslagen. De stichting heeft inmiddels meer dan 3 à 4 jaar een vacaturestop. De werkdruk 

bij in ieder geval het opbouwwerk stijgt meer en meer.  
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Vanaf 2009 wordt voor het personeel van Charlois’ Welzijn de irritatie van de deelgemeente steeds meer 

merkbaar. Vooroordelen richting het bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond beleven een drukke tijd me-

dio 2010 en verdergaand in 2011. De irritatie van de deelgemeente uit zich in een registratie’cultuur’. De 

deelgemeente wil inzicht in het werken van de uitvoerende werkers en denken dit te vinden door iedere 

minuut werk te laten registreren. De Welzijnsgroep Rijnmond reageert hierop door het opbouw- en jonge-

renwerk verbetertrajecten voor te schotelen. Het jongerenwerk gaat een inhoudelijk traject aan over vind-

plaatsgericht werken. Het opbouwwerk houdt zich bezig met cursussen SMART-werken, projectplannen 

schrijven en ‘het managen van verwachtingen’. De algemene klacht is dat het uitvoerende personeel niet 

beheersbaar werkt. Kortom er kan niet in een leuke kolom opgeschreven worden hoeveel tijd het uitvoeren 

van bijvoorbeeld een vergadering kost. Niet zo vreemd, er wordt immers met mensen gewerkt, zij maken 

geen producten die in een mal kunnen worden gezet: input en output.  

 

Met de registratiecultuur wordt een boete’systeem’ ontwikkeld. Niet uitgevoerd werk of niet goed geregi-

streerd werk leidt tot een boete. De laatste drie jaar wordt er voor jaarverslagen een nieuwe opzet gemaakt 

zodat de controle steeds verder wordt opgevoerd. Het boetesysteem wordt zover doorgevoerd dat het soms 

tot vreemde excessen leidt. Zo wordt voor de inzet 2010 een boete opgelegd voor het niet leveren van uren 

aan de bewonersorganisatie Pendrecht. In werkelijkheid zijn er echter meer dan het aantal gevraagde uren 

geleverd, echter aan Vitaal Pendrecht: een feitelijke voortzetting van de genoemde bewonersorganisatie. 

Binnen afzienbare tijd zal de bewonersorganisatie Pendrecht opgeheven worden en ondergebracht worden 

in Vitaal Pendrecht. Dit is bekend bij de deelgemeente.  

Namen en getallen hebben dus de voorkeur boven de werkelijkheid (zie bijlage II).  

 

Het lijkt er op dat de boeteclausules misbruikt worden om geld terug te verdienen. De boetes en het soms 

niet leveren van prestaties heeft, naast het feit dat er onvoldoende door Charlois’ Welzijn wordt ingezet, ook 

te maken met vaak onduidelijke afspraken, slechte implementatie en projecten en inzet die niet het gevolg 

zijn van degelijke analyses en ontwikkelingen, maar soms uit de lucht komen vallen. Vooral de afspraken 

over het te leveren opbouwwerk anno 2011 zijn een afspiegeling van de onduidelijke en slechte afspraken. 

De afspraken over bijvoorbeeld inzet binnenterreinen opbouwwerk staan keurig in het convenant, alleen 

weet niemand welke binnenterreinen het betreft. Met name rond het opbouwwerk groeit de ontevredenheid 

bij de deelgemeente. Niet geheel onbegrijpelijk: in een cultuur van controle zijn de opbouwwerkers vaak niet 

te controleren en lijken zij maar wat te doen.  Zeker omdat de opbouwwerkers meer oog hebben voor de 

behoeften en ontwikkelingen bij bewoners en zich derhalve niet helemaal strikt aan de opgelegde prestatie 

kunnen en willen houden. Dit alles uit zich medio 2011 in een strikte opdrachtenlijst. Het niet uitvoeren van 

één van de taken levert de stichting een boete op. De inhoud van het werk, de behoefte van de bewoners en 

begrip voor de menselijke maat spelen een ondergeschikte rol. 

 

“Hierbij zijn oneigenlijke zaken als  het schoonvegen van een straat aan de orde. Als er min-

der dan 10 bewoners meedoen wordt een boete opgelegd voor elke afwezige. De inhoud van 

het werk en het effectief verduurzamen van projecten zijn niet langer belangrijk. Vergade-

ringen die de deelgemeente organiseert dienen wij van publiek te voorzien. Als de plannen 

wijzigen en het overleg wordt afgeblazen zijn er drie handtekeningen van ambtenaren en 

managers nodig om de wijziging te verantwoorden.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 
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Eind 2010 komt er een einde aan de onzekerheid voor de hele stichting. De structurele subsidierelatie met 

Charlois’ Welzijn wordt opgezegd. Dit is aanleiding tot paniek, want de financiële vooruitzichten van de 

stichting zijn niet al te rooskleurig in verband met de financiële rompslomp rondom de aanbesteding van de 

brede school en andere financiële tegenvallers. Op dat moment is het er op of er onder. Tegelijkertijd veran-

dert de relatie tussen het bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond en het bestuur van de deelgemeente. De 

Welzijnsgroep Rijnmond start gerechtelijke procedures tegen de beslissingen van de deelgemeente. De 

communicatie tussen de deelgemeente en de Welzijnsgroep Rijnmond beperkt zich tot de rechter. Verder 

overleg wordt niet meer gevoerd. Op managementniveau is er alleen nog contact met ambtenaren.  

Halverwege 2011 wordt het personeel van Charlois’ Welzijn geïnformeerd over de aanstaande ontslagen. Er 

is geen enkele zekerheid over voortgang van het werk en de deelgemeente Charlois geeft geen enkele garan-

tie. Behalve dat zij willen overgaan tot aanbesteding van het totale welzijnswerk in de deelgemeente.  De 

brief over het massa-ontslag van de stichting valt op de mat. Op 9 september 2011 is er een bijeenkomst in 

conferentiecentrum Rustburcht over het komende ontslag. Van meet af aan  is er verteld dat het gedrag van 

de deelgemeente de oorzaak is van het opheffen van de stichting. Mocht de deelgemeente afzien van aanbe-

steding dan zou alles goedkomen. Per direct is er bij het UWV ontslag aangevraagd voor 106 werknemers in 

dienst van de stichting. Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur moeten wij ons werk gewoon blijven 

doen en hopen dat er toch nog subsidie wordt toegekend.  

 

Als solide welzijnswerkaanbieder ga je zo niet met bewoners om: 

“Binnen enkele weken blijkt dat een misverstand. Een aantal werkers worden per direct 

naar huis gestuurd om het stuwmeer aan vakantie-uren, opgebouwd door de jaren heen, op 

te maken. De stichting heeft bij ontslag geen geld de extra vakantie-uren uit te betalen. De 

leidinggevenden krijgen opdracht dit bericht door te geven aan de werknemers met de op-

merking dat de werker nog wel even in de eigen vrije tijd kan melden in de wijken dat zij niet 

langer actief zijn. Het bestuur en management nemen zelf niet de moeite de bewo-

ners/vrijwilligers in de wijken te informeren over de ontwikkelingen.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

De ondernemingsraad vraagt Formaat een Quick Scan uit te voeren over de financiën van de Welzijnsgroep 

Rijnmond, gezien de huidige financiële problematiek rondom de ontslagen en het uitblijven van een sociaal 

plan. Uit de Quick Scan blijkt dat de financiële situatie van de Welzijnsgroep Rijnmond steunt op de bijdra-

ge van Charlois’ Welzijn (zie bijlage III). 

 

De ondernemingsraad heeft het in deze onzekere tijden moeilijk. Ter ondersteuning van de ondernemings-

raad wordt er een commissie opgericht: de commissie sanering. De commissie houdt zich bezig met het 

opzetten en organiseren van acties en contact met de vakbond. De vakbond wordt geïnformeerd en in sa-

menwerking met de bond worden een aantal acties voorbereid om beide besturen op de verantwoordelijk-

heid te wijzen.  

 

Er zijn een tweetal acties georganiseerd: het benaderen van deelraadsleden en hen informeren over het werk 

in de wijk en de actie deelgemeente – gemeente – Charlois’ Welzijn. De acties zijn opgenomen in het hand-

boek actievoeren van de ABVA-KABO.  
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Voor het benaderen en informeren van de deelraadsleden is een schema opgezet en een aantal afspraken 

zijn nagekomen. Slechts weinig deelraadsleden zijn geïnteresseerd in het verhaal van de uitvoerende wer-

kers.  

 

De laatste actie wordt de” heen-en-weer-actie” genoemd. Het kantoor van de deelgemeente Charlois, het 

hoofdbureau van de Welzijnsgroep Rijnmond en het stadhuis liggen aan één metrolijn. Met de metro en met 

zoveel mogelijk personeelsleden zijn we langs de drie betrokken partijen geweest naar aanleiding van brie-

ven die de ondernemingsraad aan hen heeft gestuurd. De antwoorden laten lang op zich wachten. En dus 

besluit de ondernemingsraad het antwoord op te halen. Het resultaat is nihil. Uiteindelijk komen de ant-

woorden van de deelgemeente en de Raad van Bestuur. Nietszeggende antwoorden en gecontroleerd door 

advocaten (zie bijlage IV, ter illustratie antwoord Dagelijks Bestuur deelgemeente).  

 

De verantwoordelijke wethouder  wijst alle verantwoordelijkheid af en wijst de deelgemeente Charlois aan 

als verantwoordelijke voor de aanbesteding. Desgevraagd geeft ze aan dat ook bij organisaties die onder 

haar verantwoordelijkheid ressorteren cao-verplichtingen geen issue voor haar zijn. 

 

De deelgemeente wijst alle verantwoordelijkheid af en verwijst ons naar de Welzijnsgroep Rijnmond. De 

deelgemeente kan en mag niets zeggen van de betrokken advocaten in verband met alle juridische procedu-

res. Wel reageert de deelgemeente verbaasd als we hen confronteren met een organisatie die de cao ont-

duikt. Verder wordt in dit gesprek gesteld dat het ontslag nog niet is geeffectueerd en het dan ook niet zeker 

is dat het personeel met lege handen staat.  Voor het personeel geeft dit een kleine opening, we kunnen te-

rugkomen als een en ander wel duidelijk is.  

 

De Welzijnsgroep Rijnmond wijst naar de deelgemeente als schuldige, immers zij hebben voor de aanbeste-

ding gekozen.  

 

Laakbaar gedrag van alle partijen: 

“Kortom, na de actie wordt duidelijk dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het ont-

slagen personeel. Er is zelfs geen begrip voor de positie van de ontslagen personeelsleden. Al-

leen de eigen straat wordt schoongeveegd. Het personeel voelt zich ontzettend in de steek ge-

laten door alle betrokken partijen.”  

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

In deze periode wordt een op zichzelf staande actie uitgevoerd. De ouders van de peuters van de voorscholen 

zijn boos over het opheffen van de voorscholen en voeren actie bij de deelgemeente. Het personeel wordt 

door de Raad van Bestuur en management verboden hieraan deel te nemen. De actie heeft succes. De deel-

gemeente hevelt het budget voor de voorscholen over naar de dienst JOS en deze continueert de voorscho-

len tot halverwege 2012. De voorscholen worden zonder financiële consequenties getild uit Charlois’ Welzijn 

en ondergebracht in een nieuw opgezet juridisch segment, te weten Stichting SVEOR (zie bijlage I). 
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De acties verlopen moeizaam. Slechts weinig personeelsleden zijn bereid zich in te zetten. Lange tijd leeft 

het idee dat het allemaal wel zal mee vallen. Immers, de geschiedenis van Charlois’ Welzijn is doorspekt met 

dit soort momenten van onzekerheid en alles is altijd weer op zijn pootjes terecht gekomen.  

 

Wie spreekt de waarheid? Is er in dit hele verhaal wel een waarheid te vinden? 

“Eind oktober 2011 wordt duidelijk dat het dit keer niet langer gaat goedkomen. De aanbeste-

ding van de deelgemeente wordt gepubliceerd. Ook Charlois’ Welzijn kan zich inschrijven voor 

de aanbesteding. Het management van de stichting gaat aan de slag met het bestek en roept 

hiervoor de hulp in van personeelsleden van alle sectoren. Het personeel gaat zonder meer uit 

van een zelfstandige inschrijving van Charlois’ Welzijn. Immers, zo kan het werk worden be-

houden. Er is een partner gevonden voor de aanbesteding met de, volgens de voorzitter van de 

Raad van Bestuur, benodigde financiële zekerheid. Na de gunning van de aanbesteding wordt 

duidelijk dat de Welzijnsgroep Rijnmond (Charlois’ Welzijn) geen deel heeft genomen aan de 

aanbesteding. Er is slechts voor de Calder groep een bestek geschreven met als afspraak dat bij 

gunning van de aanbesteding 25 personeelsleden voorrang krijgen bij sollicitatie. Ieder niet 

aangenomen personeelslid levert onze werkgever Є 5.000,00 op. Het personeel is laaiend als 

zij dit te horen krijgen. De Raad van Bestuur stelt dat zij geen deel hebben kunnen nemen aan 

de aanbesteding, gezien de eisen die aan eigen vermogen zijn gesteld in het bestek. In gesprek-

ken met de deelgemeente wordt ook dit laatste ontkend. Als Charlois’ Welzijn zou hebben aan-

gegeven geoormerkt geld apart te zetten, zou dit zijn goedgekeurd, aldus de verantwoordelijke 

Dagelijks Bestuurders.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

Het wantrouwen richting werkgever is geboren. De zwijgzaamheid van werkgevers gaat soms te ver: 

“Een vraag die bij het personeel leeft is waarom het Bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond 

de knowhow van Charlois’ Welzijn heeft verkocht. Daarnaast wordt bekend dat het mana-

gement van Charlois’ Welzijn en andere leidinggevenden allen een werkplek hebben gevon-

den bij welzijn Noord. De wisseling van personeel is volgens de geruchten niet altijd even 

netjes verlopen. Het personeel dient hierover een klacht in bij het UWV (beroepsprocedure 

tegen ontslag). De reactie van het UWV is basaal: de koepel heeft goed gezorgd voor de 

werkgelegenheid.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

In oktober/november 2011 wordt bekend welke organisaties het welzijnswerk in Charlois gaan uitvoeren. De 

komst van Dock en Pitt010 komt als een verrassing. Het gebied is in twee delen gesplitst. In de oude wijken 

gaat Dock het werk uitvoeren. Voor de tuinsteden wordt dit Pitt010, een in Charlois onbekende organisatie. 

Enkele weken later wordt bekend dat dit een slapende bv is, bestaande uit een Rotterdamse zorginstelling 

en een landelijk opererende welzijnsgroep. Pitt010 is niet geïnteresseerd in gesprekken met de Welzijns-

groep Rijnmond aangaande overname van personeel en blijkt tevens niet onder de cao Welzijn te werken. 

 

In november en december 2011 voeren vertegenwoordigers van  het personeel op eigen initiatief gesprekken 

met vertegenwoordigers van de deelgemeente. Tijdens deze gesprekken spreekt het personeel de bezorgd-
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heid uit over mogelijke hiaten in de dienstverlening. Immers eind oktober/half november 2011 is nog steeds 

niet duidelijk wat de invulling wordt van het nieuwe werk. De betreffende bestuurders, evenals deelraadsle-

den, geven aan dat er geen sprake zal zijn van hiaten. Het werk zal met een “warme overdracht” worden 

overgenomen door de betreffende organisaties. Maar hoe is dit mogelijk? Het personeel van Charlois’ Wel-

zijn stopt per 1 januari 2012 en de nieuwe organisaties starten op diezelfde datum. Er is dan ook geen sprake 

van overdracht, laat staan een “warme” overdracht. Al het personeel maakt zich zorgen over de hiaten die 

gaan vallen. De organisatie van het werk is volgens het bestek ook geheel veranderd en is gericht op de be-

leidsplannen van de gemeente: de eigen kracht van de burger. Alles wordt er op gericht dat de burger 

zelf het werk gaat uitvoeren met slechts minimale ondersteuning van beroepskrachten. Een “nieuwe” aan-

pak die eigenlijk is ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen.  

 

Dock start in december 2011 een sollicitatieprocedure voor het personeel van Charlois’ Welzijn. Het over-

grote deel van de maatschappelijk werkers (minus drie), een drietal jongerenwerkers en de mantelzorgers 

worden overgenomen, inclusief een administratieve kracht. Voor deze mensen wordt het arbeidscontract 

onverkort overgenomen met behoud van dienstjaren. De opbouwwerkers worden niet overgenomen, evenals 

de ouderenwerkers. Volgens de schriftelijke afwijzing zijn zij onvoldoende flexibel om het veranderde werk 

het hoofd te bieden (zie bijlage V). Sollicitaties bij Pitt010 leiden tot niets. Slechts een tweetal personeelsle-

den ontvangt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek, maar niemand wordt aangenomen. Alleen de 

projectleider van de Kolk (Heijplaat) wordt in dienst genomen en tot beheerder gedegradeerd. Uiteindelijk 

worden van de 106 personeelsleden ongeveer 30 personeelsleden daadwerkelijk ontslagen. Het overige 

personeel valt onder de voorscholen of de buitenschoolse kinderopvang en/of zijn aangenomen door Dock.  

 

Het personeel wordt door de Raad van Bestuur medio december/januari 2011/2012  niet langer geïnfor-

meerd over de verdere gang van zaken. E-mails naar de Raad van Bestuur worden niet beantwoord. Einde-

lijk midden januari 2012 ontvangt het personeel een brief van de curator (Schaap & Partners) dat Charlois’ 

Welzijn op 9 januari surseance van betaling heeft aangevraagd. Een week later is het faillissement van de 

stichting een feit (zie bijlage VII). Claims voor overwerk, vakantiegeld, ontslagvergoeding en aanvulling WW 

kunnen werknemers indienen bij de aangewezen curator. Voor mensen in een simpele situatie lijkt daarmee 

de kous af, het UWV neemt de loonverplichtingen voor het vakantiegeld en de overuren over en voor het 

overige is het afwachten wat de curator uit de boedel kan redden. Voor mensen in een complexere situatie 

blijft het spannend. Als het een deeltijdontslag betreft, blijkt de administratie voor het UWV lastig. 

 

Een betrokken werkgever informeert het personeel: 

“Personeelsleden in de ziektewet ontvangen in december 2011 een brief waarin het ontslag 

via de kantonrechter is aangevraagd. Dit ontslag wordt ingetrokken. De betrokkenen wor-

den niet geïnformeerd over de reden. In januari 2012 wordt dit schrijnend duidelijk, de cura-

tor ontslaat hen alsnog via de kantonrechter. Voor hen betekent dit dat zij in januari geen 

uitkering ontvangen en dus zonder geld zitten. Eerst moet het UWV duidelijkheid krijgen 

over het faillissement van de stichting. De betrokken personeelsleden zitten meer dan een 

maand zonder inkomen.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 
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De ontslagen personeelsleden ontvangen geen ontslagvergoeding. Er is geen geld voor, aldus de Raad van 

Bestuur en de curator. Claims kunnen worden ingediend bij de curator zonder zekerheid over de uitbetaling  

van de ontslagvergoedingen. In gesprekken met de deelgemeente is ook dit onderwerp aan de orde geko-

men. De deelgemeente wijst iedere verantwoordelijkheid af en stelt dat dit de verantwoordelijkheid is van 

de Welzijnsgroep Rijnmond. De kortingen op de subsidie, het niet mogen opbouwen van eigen vermogen in 

de periode van het bestaan van de structurele subsidierelatie worden weggewuifd. Immers, de Welzijns-

groep Rijnmond heeft in de visie van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Charlois voldoende tijd 

gehad een eigen vermogen op te bouwen. Ten dele is dit waar. Ten tijde van de oprichting van de Welzijns-

groep Rijnmond beschikt de koepel over voldoende eigen middelen. Een lening die moet worden terugbe-

taald aan de deelgemeente wordt kwijtgescholden en dit geld wordt gebruikt voor de inrichting van de 

nieuwe ruimte aan het Ichtushof, het hoofdkantoor van de koepel. Niets van dit geld is ten goede gekomen 

aan het uitvoerende werk en als reserve, blijkt nu, is het niet weggeschreven. Maar feit blijft, dat Charlois’ 

Welzijn gedurende het overgrote deel van het bestaan gefunctioneerd heeft als ideële organisatie, afhanke-

lijk van subsidie. En voor het verkrijgen en behouden van structurele subsidie zijn, terecht, strenge regels 

opgesteld. Niemand kan en mag verwachten van een stichting dat binnen twee jaar de financiën en andere 

organisatorische verhoudingen voldoen aan de normen van een onafhankelijk bedrijf (zonder winstoog-

merk).  

 

De laatste klap zijn de aanbestedingen. Allereerst de aanbestedingen voor de jeugdkansenzone, die heeft 

geleid tot een drastische reorganisatie van het personeelsbestand, waarmee de stichting financieel tot op de 

bodem is gekomen. Tot slot de aanbestedingen van het totale welzijnswerk die uiteindelijk hebben geleid tot 

het faillissement. Volgens de deelgemeente heeft Charlois’ Welzijn voldoende tijd gehad zich op de aanbe-

stedingen voor te bereiden. Wellicht waar, maar Charlois’ Welzijn heeft tot eind 2010 niet als een onafhan-

kelijk bedrijf gefunctioneerd. Charlois’ Welzijn is tot eind 2010 een subsidie-afhankelijke organisatie met de 

bijbehorende subsidieregelgeving, waaronder restricties op het op te bouwen eigen vermogen. En zo komen 

we weer op het dilemma van de start van de organisatie: een dienst die door de deelgemeente wordt gecon-

troleerd of een professionele onafhankelijke organisatie op de welzijnsmarkt. Die keuze is nooit gemaakt en 

doorgezet, maar te pas en te onpas misbruikt in het steekspel tussen directie van Charlois’ Welzijn en be-

stuurders van de deelgemeente. Wellicht tijd voor een nieuw spreekwoord: “Hoe hoger de bomen, hoe ver-

der van de grond en hoe breder de toppen hoe meer het zonlicht op de aarde verdwijnt.” 
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De bewonersorganisaties 

 

De deelgemeente Charlois is niet helemaal onschuldig als het gaat om de teloorgang van Stichting Charlois’ 

Welzijn. Charlois telt een zestal bewonersorganisaties die al jarenlang actief zijn in de wijken. Ook hier is 

door de tijd heen een ontwikkeling waar te nemen die uiteindelijk zal leiden tot een zekere teloorgang van 

de bewonersorganisaties. Door de jaren heen is ook hier dezelfde onduidelijkheid van de deelgemeente 

merkbaar: het ontbreken van duidelijk beleid. Het onderstaande illustreert dit.  

 

Na het opzeggen van de structurele subsidierelatie met Charlois’ Welzijn verandert de deelgemeente de 

subsidieregels voor de bewonersorganisaties. De ondersteuning is altijd via Charlois’ Welzijn geregeld. Be-

gin 2011 wordt de subsidie overgeheveld naar de bewonersorganisaties, zodat zij zelf de gewenste onder-

steuning kunnen inkopen. De deelgemeente is er van overtuigd dat de bewonersorganisaties niet langer 

gebruik zullen maken van de diensten van de opbouwwerkers van Charlois’ Welzijn. Niets is minder waar. 

De bewonersorganisaties huren “hun” opbouwwerker via Charlois’Welzijn in. De ondersteuning wordt in 

2011 ongewijzigd uitgevoerd. Dit is voor Charlois’ Welzijn een heuglijk feit, er gaat geen arbeidsplaats verlo-

ren. Het is ook een steuntje in de rug voor de opbouwwerkers. Hieruit blijkt dat de ontevredenheid bij de 

deelgemeente over de kwaliteit van hun werk niet helemaal terecht is geweest. Eind 2010/begin 2011 is er 

een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van Charlois. Ook hieruit blijkt dat ontevreden-

heid in ieder geval niet bij de bewoners vandaan komt. Bij de deelgemeente-ambtenaren is een prikkelbare 

stemming merkbaar, dat niet zij maar de bewonersorganisatie de gewenste sturing kunnen geven aan het 

functioneren van de ondersteuners.  

 

Zoals verwacht is de vreugde van korte duur. Begin 2011 wordt duidelijk dat de bewonersorganisaties daad-

werkelijk gekort worden op de subsidie voor 2012. De officiële berichten hierover laten wel op zich wachten 

tot het late najaar van 2011. Dan wordt pijnlijk duidelijk dat de subsidie gehalveerd wordt en worden er 

weer nieuwe subsidie-eisen opgesteld. Een aantal werkzaamheden die tot dan toe worden uitgevoerd, waar-

onder de wijkwinkel en de wijkkrant, zijn niet langer verplicht en dus niet subsidiabel.  

 

De halvering van de subsidie betekent ook dat de bewonersorganisaties niet langer de huur kunnen opbren-

gen van de panden waarin zij zich destijds onder druk van de deelgemeente hebben moeten vestigen. Dit 

geldt voor de bewonersorganisatie Zuidwijk en de werkgroep Oud Charlois. Zij zijn gevestigd in het wijkge-

bouw in de wijk, maar betalen torenhoge huren. De deelgemeente is niet langer bereid de huren te subsidië-

ren. Zij hebben andere plannen voor de wijkgebouwen. Een aantal, waaronder het wijkgebouw Carnisse en 

Tarwewijk, zijn al verkocht.  

 

Daarnaast kunnen de bewonersorganisaties ook niet langer ondersteuning inhuren. De opbouwwerkers zijn 

ontslagen. Andere ondersteuners inhuren is geen optie. Er is geen geld voor voldoende uren en nieuwe on-

dersteuners zullen eerst de wijk en de bewoners moeten leren kennen voordat zij in staat zijn daadwerkelij-

ke ondersteuning te bieden. 
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In plaats van de bekende werkzaamheden, zoals de openstelling van de wijkwinkel en de uitgifte van de 

wijkkrant, dienen de bewonersorganisaties gevraagd dan wel ongevraagd advies te geven. Dan is het niet 

meer duidelijk, als een deelgemeente werkzaamheden van een organisatie vraagt, dient diezelfde deelge-

meente handvatten en mogelijkheden aan te bieden de werkzaamheden ook daadwerkelijk te kunnen uit-

voeren. Hierover moet de deelgemeente zich nog beraden, blijkt uit een gesprek met een beleidsambtenaar. 

In 2012 hebben drie bewonersorganisaties het verzoek ontvangen advies uit te brengen over de Kwaliteits-

sprong Zuid. De overige bewonersorganisaties krijgen niet de ruimte dan wel de mogelijkheid advies over 

wat dan ook uit te brengen. Zij nemen niet langer deel aan vergaderingen met alle partijen in de deelge-

meente en hebben dan ook geen goed inzicht wat er speelt op deelgemeentelijk niveau. Eind 2012 / begin 

2013 moet er worden afgerekend. Er is medio juli 2012 nog geen enkele richtlijn over de inhoud van de afre-

kening bekend.  

 

De houding van de deelgemeente laat onverlet dat de bewonersorganisaties de openstelling van de wijkwin-

kel en de uitgifte van de wijkkrant erg belangrijk blijven vinden. Zij besluiten dan ook deze werkzaamheden 

voortgang te laten vinden. Voor hen is het geen optie de wijkbewoners in de kou te laten staan. 

 

Medio 2009 steken de bewonersorganisaties van Charlois de hoofden bij elkaar naar aanleiding van ge-

sprekken met de deelgemeente, het overleg van de gezamenlijke bewonersorganisaties Charlois is een feit. 

De bewonersorganisaties zijn de voortdurende koerswijzigingen van de deelgemeente zat: dan moeten alle 

geledingen van de bewoners van een wijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur, dan weer moeten zij facili-

tair zijn voor de bewoners. De vrijwilligers voelen zich niet langer serieus genomen en besluiten zich niet 

langer tegen elkaar te laten uitspelen. Het wantrouwen tegenover de deelgemeente bereikt een hoogtepunt 

als blijkt dat de deelgemeente geen notulen maakt, zelfs weigert te maken, van besprekingen met de verte-

genwoordigers van de bewonersorganisaties. Bij vergaderingen besluiten zij een eigen notulist mee te ne-

men om eventuele toezeggingen/beloften op papier te hebben. Uiteindelijk hebben gesprekken met het 

Dagelijks Bestuur en de politiek alsmede het indienen van bezwaarschriften niet geleid tot het terugdraaien 

van de zware bezuinigingen vanaf 2012. 

“Wat ons vooral heeft gestoord is het onredelijk politiek bedrijven: bijvoorbeeld het niet willen notuleren 

van gesprekken tussen de bewonersorganisaties en de deelgemeente en later terugkomen op af- of uit-

spraken die niet gezegd zouden zijn of dan toch op zijn minst niet “goed begrepen”. Verder blijken proce-

dures veel belangrijker dan het rechtstreeks hulp bieden aan mensen. Nee, ons vertrouwen in de politiek is 

inmiddels wel tot het nulpunt gedaald” 

Werkgroep Oud-Charlois, mei 2012 

 

Bij dit alles rijst de vraag: krijgen de bewonersorganisaties van de deelgemeente een eerlijke kans of is ook 

dit de opzet: de bewonersorganisaties buiten spel zetten en het hen onmogelijk te maken op een correcte 

manier hun werk te doen. In diverse gesprekken met de deelgemeentebestuurders en -ambtenaren hebben 

de bewonersorganisaties duidelijk aangegeven, dat de genoemde (vijf) prestaties en de bijbehorende boete-

clausules geen recht doen aan hun eigenlijke rol en taakstelling. Het werk dat zij niet alleen wenselijk maar 

ook noodzakelijk vinden staat omschreven in de Heroriëntatie Bewonersorganisaties (zie bijlage VI), opge-

steld in 2010/2011 in opdracht van de deelgemeente, maar deze zelfde deelgemeente negeert de heroriënta-

tie. Misschien zijn zij al weer vergeten dat zij vrijwilligers hier tijd en moeite in hebben laten steken. 
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“Met de verzakelijking en het uitspelen van partijen ten opzichte van elkaar heeft de deelge-

meente beslist geen schoonheidsprijs verdiend en heeft het een behoorlijke wissel getrokken 

op de inzet van vrijwilligers die de” kennis en kunde” van het opbouwwerk uit hun wijk za-

gen verdwijnen. Persoonlijk hebben deze lastige jaren van laveren mij behoorlijk geraakt” 

 Bewonersorganisatie Zuidwijk, mei 2012  

 

De Werkgroep Oud-Charlois heeft op een aparte manier kennis gemaakt met de nieuwe aanbieder, stichting 

Dock Charlois:  

“Dock en de deelgemeente Charlois hebben afspraken gemaakt over werkruimtes. Door de hal-

vering van de subsidie kan de Werkgroep Oud-Charlois niet langer alle ruimtes huren, besluit 

de deelgemeente. De helft van de ruimte van de bewonersorganisatie is bestemd voor Dock. Dit 

alles zonder overleg met het bestuur van de bewonersorganisatie. Medio december 2011 wordt 

deze laatste geconfronteerd met een verhuiswagen die de ruimtes van de bewonersorganisatie 

komt inrichten. In diezelfde week blijkt dat de deelgemeente heeft besloten dat de bewonersor-

ganisatie het meubilair en de computers ter beschikking moet stellen van Dock. Immers, alles 

is betaald met subsidie, dus is het in feite eigendom van de deelgemeente en kan er vrijelijk 

over worden beschikt.” 

Werkgroep Oud-Charlois, mei 2012 

 

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat de deelgemeente onvoldoende in staat is de bewonersor-

ganisaties duidelijk te maken wat er precies van hen wordt verlangd op de langere termijn en waarom en dit 

om te zetten in duidelijke beleidsdoelen. Dit onvermogen heeft ook richting Charlois’ Welzijn een belangrij-

ke rol gespeeld bij het faillissement. In het geval van de bewonersorganisaties is de houding van de deelge-

meente laakbaar. Zij stellen altijd de vrijwilliger hoog in het vaandel te hebben. De bewonersorganisaties 

merken hier weinig van, zij voelen zich niet serieus genomen en zelfs ernstig geschoffeerd. Deze beleving 

van bijna alle bewonersorganisaties in Charlois is geleidelijk aan sterker geworden sinds het aantreden van 

het huidige Dagelijks Bestuur van de deelgemeente.  
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En wat is het resultaat? 

 

 

Beginnend met zo’n 190 medewerkers, 6 florerende buurthuizen, goede contacten en tevredenheid bij de 

bewoners in de wijken over de inzet van opbouwwerk, maatschappelijk werk en jongerenwerk. Eindigend 

met een grote ontevredenheid bij zowel welzijnswerkers, bewoners, deelgemeente-ambtenaren en- bestuur-

ders en nog zo’n 110 medewerkers, waarvan er nu ook nog eens 30 ontslagen zijn. Wat overblijft, is een kater 

en de hoop dat anderen in kleinere vorm nog enigszins het welzijn van de bewoners bevorderen. Maar ook 

daar zijn de voortekenen niet gunstig: een slechte overdracht, een korte termijn planning en inzet, onduide-

lijk beleid (de aanbesteding wordt door de hele stad bekritiseerd) en zware bezuinigingen die al vaststaan. 

De dupe zijn de bewoners die hun voorzieningen en ondersteuning in grote mate hebben zien verdwijnen. 

En gedesillusioneerde welzijnswerkers die zich met volle overgave en vaak tegen de stroom in hebben inge-

zet. 

 

Medio 2012 heeft het welzijnswerk in Charlois geen basis. Er heeft geen overdracht plaats gevonden tussen 

de verschillende organisaties. Alleen de dossiers van het maatschappelijk werk zijn overgedragen. Vanuit 

het opbouwwerk heeft er helemaal geen overdracht plaats gevonden. De continuïteit van het werk is weg. 

Dock en Pitt010 moeten helemaal opnieuw beginnen: zij kennen de bewoners en de problemen die in de 

wijken spelen niet en zelfs de sociale kaart is geheel verdwenen. Alles moet weer geheel vanuit de basis wor-

den opgebouwd. Echter, het huidige convenant en de voortdurende bezuinigingen bieden weinig tot geen 

ruimte voor continuïteit, duurzaamheid en perspectief. 

 

“Gesteld kan worden, dat de situatie van het welzijnswerk in de deelgemeente Charlois slech-

ter is dan ten tijde van de oprichting van Stichtig Charlois’ Welzijn. Immers bij een fusie blijft 

de knowhow van het werk gehandhaafd, nu is een belangrijk deel van de knowhow met de 

uitvoerende werkers verdwenen.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

 

Het registratie- en boeteclausulesysteem van de deelgemeente Charlois is ook niet veranderd met de komst 

van de nieuwe organisaties. Er is geen rust om het werk vanuit de basis op te bouwen. Niet behaalde doelen 

leiden tot boetes. Dit willen de organisaties niet, want juist door de aanbesteding (de huidige organisatie van 

het welzijnswerk) zijn zij in staat gesteld winst te maken. En dat is ook vanuit welk perspectief nu gewerkt 

wordt: winstbejag. Het welzijn en het goedbevinden van de bewoners is niet langer het overheersende per-

spectief. De organisaties willen winst maken en de deelgemeente wil de bewoners bewijzen hoe goed zij voor 

hen zorgen. Kortom: wie is de verliezende partij, in deze optiek de bewoners van de deelgemeente Charlois 

en dat met een bijzonder slechte score op de sociale index. Zal hier op korte termijn een oplossing voor te  

vinden zijn?  

 

In het voorgaande stuk loopt een en ander chaotisch door elkaar heen. Dit kan ook niet anders. De deelge-

meente heeft een eigen verhaal over hoe het zover heeft kunnen komen, de Welzijnsgroep Rijnmond heeft 

ook een eigen verhaal. Het personeel is afhankelijk wat iemand wil, kan en mag vertellen. De geschiedenis 
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van Charlois’ Welzijn wordt gekenmerkt door tegenstrijdige verhalen. Er is nooit sprake geweest van een 

goede verstandhouding tussen de organisatie en de deelgemeente. Vanaf het moment van oprichting is er 

altijd vanuit de deelgemeente veel kritiek geweest op Charlois’ Welzijn en vanuit de stichting is er altijd veel 

wantrouwen geweest richting de deelgemeente. En als eindconclusie kan gesteld worden dat niemand de 

eigen verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de uiteindelijke consequenties. Wat er ook allemaal ge-

zegd is en nog gezegd gaat worden, dit alles doet niet af aan het feit, dat een Raad van Bestuur van een orga-

nisatie, het verantwoordelijke Dagelijkse Bestuur van de deelgemeente en de verantwoordelijke wethouder 

van de gemeente zonder gene en spijt welzijnswerkers ontslaan, laten ontslaan, die zich jaren met hart en 

ziel hebben ingezet voor de wijken van Charlois zonder dat ook maar iemand zich verantwoordelijk voelt 

voor het maken dan wel naleven van een sociaal plan. Na jaren van inzet staan de uitvoerende werkers met 

lege handen op straat. Laat iemand in ’s hemelsnaam de verantwoordelijkheid durven nemen. En zich niet 

hullen in zwijgzaamheid vanwege juridische procedures. Immers, als men niet verantwoordelijk is voor de 

ontstane situatie dan is het geen probleem je duidelijk uit te spreken.  

 

Het personeel heeft eind 2011 een enquête ingediend tijdens een deelraadsvergadering. Tijdens deze verga-

dering heeft een oud-Dagelijks Bestuurder duidelijk gezegd dat de relatie met Charlois’ Welzijn niet éénzij-

dig kan worden opgezegd. Immers, dan is de deelgemeente verantwoordelijk voor de uitbetaling van even-

tuele wachtgelden. In een latere fase heeft een tweede oud-Dagelijks Bestuurder zelfs gezegd dat het nooit 

de bedoeling is geweest een aanbesteding uit te schrijven zonder overname van het huidige personeel. Hoe 

heeft dit zover kunnen komen. Misschien omdat de gemeente weer nieuwe regels (beleidsdoelen) heeft be-

dacht. De huidige wethouder ziet veel, heel veel zelfs, in de aanbesteding. Zo ziet zij kans te bezuinigen zon-

der dat dit hardop wordt gezegd, hetzelfde werk voor minder geld: het flexibel organiseren van het wel-

zijnswerk en oudere veelal duurdere werknemers eruit maar wel zonder goede nazorg. 
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Slotsom 

 

 

In de hele toenmalige hausse van professionalisering, helderheid, bedrijfsmatig werken en allerlei andere 

ondoordachte commerciële, van het bedrijfsleven afgekeken, marketing leek het een frisse wind, maar de 

praktijk leert dat het slechts stappen zijn richting bureaucratie en centraal gezag. 

De deelgemeente begeleidde de eigen wens naar meer zeggenschap en helderheid over de resultaten van het 

welzijnswerk niet met op de praktijk gerichte beleidsontwikkelingen. Integendeel, er verschijnen wel nota’s, 

maar afgezien van het niet al te bijster hoog niveau daarvan blijven de intenties steken in het veelvuldig 

overleg daarover. Om dan toch ‘heldere’ afspraken met de gesubsidieerde instellingen te maken worden 

bestekken geleverd en uiteindelijke convenanten afgesloten die meer gaan over aantallen dan over inhoud 

en doel. Die lijn heeft zich tot het einde toe doorgezet, waarbij in de laatste jaren vanuit de deelgemeente het 

geheel nog eens wordt aangedikt met vooral veel duidelijkheid over de boeteclausules. 

 “In plaats van stevige analyse naar de behoeften aan welzijnswerk en grondige evaluaties 

van de wel of niet behaalde resultaten in de uitvoering daarvan wordt de sfeer tussen de 

deelgemeente en de Stichting er een van: onderhandelen, prijsbepalingen, zogenaamde effi-

ciëntieslagen, etc. De jaarverslagen werden bij de Stichting niet gebruikt als middel tot eva-

luatie, maar slechts ter verantwoording en het verkrijgen van opdrachten.  Het welzijnswerk 

degradeerde daarmee tot een verkoopproduct. Verkoop van de producten van de Stichting 

aan de deelgemeente en verkoop van diezelfde producten van de deelgemeente aan de bewo-

ners om aan te tonen dat zij wel degelijk aanpak hebben en daar streng op toe zien.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 

Enkele jaren na de oprichting van de stichting verdwijnt de beleidsafdeling binnen Charlois’ Welzijn en 

wordt er niet langer geacquireerd. Initiatieven van uitvoerende werkers en voorstellen over inzet worden 

niet of nauwelijks gehonoreerd. Dit geheel in de gedachte van: de top maakt afspraken met de deelgemeente 

en de werkers voeren uit wat hen opgedragen wordt. Zo hou je het personeel inderdaad in het gareel, maar 

creëer je tegelijkertijd een sfeer van ongeloofwaardigheid jegens de leiding. Kernpunt is, dat in het welzijns-

werk, net zoals bijvoorbeeld de zorg, de uitvoerders uiteindelijk de kwaliteit van het werk bepalen. Subsi-

dies, leiding, organisatie, financieel beleid zou derhalve ten dienste moeten staan van die uitvoering. Daar-

naast dient er aandacht te zijn dat het welzijn van mensen pas gerealiseerd wordt door de groei en ontwik-

keling van die mensen. 

 “Onze nationale beroemdheid dhr. Cruijff ziet dat ten aanzien van zijn geliefde Ajax ook zo: 

eerst ontwikkeling, dan volgt resultaat, logisch toch? Vanuit deze filosofie moeten de ogen 

derhalve gericht zijn op de uitvoering en de resultaten aldaar. Zowel in de ideeën over pro-

ductgericht werken, getalsmatige afspraken over resultaten (scorebordjournalistiek, om 

maar eens een voetbalterm te gebruiken), controle van bovenaf in plaats van stimulering 

van onderaf blijkt dat dit door zowel Charlois’ Welzijn als de deelgemeente nooit goed begre-

pen is, met alle ernstige gevolgen van dien.” 

Ex-werknemer Charlois’ Welzijn 
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Naast dat Charlois’ Welzijn niet in staat is gebleken in goed overleg met de deelgemeente te komen tot een 

daadwerkelijke verbetering van de uitvoering van het welzijnswerk, is ook de inzet van de deelgemeente zelf 

gericht op goedkoper, meer controle en kort door de bocht resultaten met weinig tot geen ruimte voor een 

duurzame invulling van het werk. 

 

En waar blijft de verantwoordelijkheid van degenen die er toe bijgedragen hebben dat het zover gekomen is. 

Zij schuiven elkaar de zwarte Piet toe en vechten verder in de rechtszaal. 

Uit het geheel hopen wij duidelijk te hebben gemaakt hoe het zo gekomen is en wie daarvoor ons inziens 

verantwoordelijk zijn. De reactie hierop van zowel het bestuur van de Welzijnsgroep Rijnmond (inmiddels 

Hefgroep) als van de deelgemeente kunnen we wel voorspellen, maar als rechtgeaarde welzijnswerkers blij-

ven we aandringen en hopen op een kritisch inzicht in het eigen aandeel en het oppakken van de verant-

woordelijkheid. 
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Bijlage I  

Organigram Stichting Welzijnsgroep Rijnmond 

 

Stichting Welzijnsgroep Rijnmond 

Stichting Welzijnsgroep Rijnmond heeft een Holdingstructuur. Bovenaan staat een bestuursstich-

ting waar de Raad van Bestuur zetelt met daarboven een Raad van Toezicht. De Holdingstichting 

is het bestuur van de werkmaatschappijen, deels in de stichtingvorm, deels BV’s. 

 

 
 

 

 

De Holding vormt het bestuur van de onderliggende rechtspersonen. De Raad van Bestuur stuurt 

deze rechtspersonen aan. Binnen de stichtingen zijn managers aangesteld die hun werksoort aan-

sturen op basis van integraal management: budget verantwoordelijkheid en uitvoering perso-

neelsbeleid, inclusief ziekteverzuim. De managers ontvangen hiervoor maandelijks management-

informatie en hebben maandelijks een voortgangsgesprek met de financieel directeur. 

 

Charlois’ Welzijn en Welzijn Noord zijn de grootste stichtingen. Eind 2011, nog voor het faillisse-

ment, worden de BSO en de voorscholen ondergebracht in een nieuwe stichting, genaamd SVE-

OR. Hierdoor kunnen zij verder werken, ondanks de teloorgang van Charlois’ Welzijn.  

 

Het Servicebureau Rijnmond wordt een zelfstandige ondersteunende dienst (P&O, financiën en 

facilitair) Het bureau werkt voornamelijk voor de andere werkmaatschappijen. Het is de bedoe-

ling ook werk voor derden uit te voeren.  BSO en Kidari worden aparte stichtingen en eind 2011 

werden ook de voorscholen en het schoolmaatschappelijk werk in aparte Stichtingen georgani-

seerd.   

 

Stichting Dorest beheert huizen in Brabant die ooit bedoeld waren om de stadse jeugd een weekje 

vakantie te kunnen bieden, maar ontplooit momenteel vrijwel geen activiteiten. 

 

De speerpunten bij de nieuwe bedrijfsstructuur richten zich op verbetering van de organisatie 

(schaalvergroting en professionalisering) en verbetering van de positie op de markt (het verkrij-

gen van commerciële opdrachten). In de nieuwe bedrijfsstructuur is geen enkele aandacht voor 

verbetering van de voorwaarden voor het uitvoerende werk.  
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Uitvoeringsovereenkomst inzet wijkuren 
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Quick Scan Formaat 
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Inleiding 
De ondernemingsraad van Stichting Welzijnsgroep Rijnmond (SWR) 
heeft mij in eerste instantie via Gerda van Eeden gevraagd naar een 
paar financiële documenten te kijken. Aanleiding was een advies-
aanvraag voor een belangrijke inkrimping van de formatie bij de 
voorschoolse activiteiten bij Stichting Welzijn Noord (SWN). In de 
adviesaanvraag werd aangevoerd dat de kosten van de VVE activi-
teiten te hoog zijn ten opzichte van de inkomsten. Hierover heeft op 
20 januari een beperkte rapportage plaats gevonden. Aangezien 
bleek dat de financiële problematiek breder lag dan alleen de voor-
schoolse opvang is vervolgens gevraagd om een financiële quick 
scan te maken van de hele Welzijnsgroep Rijnmond. 
 
 
Stichting Welzijnsgroep Rijnmond 
Stichting Welzijnsgroep Rijnmond heeft een Holdingstructuur. Bo-
venaan staat een bestuursstichting waar de Raad van Bestuur zetelt 
met daarboven een Raad van Toezicht. De Holdingstichting is het 
bestuur van de werkmaatschappijen, deels in de stichtingvorm, deels 
BV’s. 
 

 
 
 
Kidari is alleen een loket, de BV maakt geen eigen omzet. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door de Welzijnsstichtingen (Noord 
en Charlois) en door Plein 010. Stichting Dorest beheert huizen in 
Brabant die ooit bedoeld waren om de stadse jeugd een weekje va-
kantie te kunnen bieden, maar ontplooit momenteel vrijwel geen acti-
viteiten. De stichting draagt verwaarloosbaar bij aan de geconsoli-
deerde omzet. Stichting Charlois Welzijn draagt voor 60% bij aan de 
omzet, Welzijn Noord voor 33% en BSO Zuid BV voor 7%. Service 
Bureau Rijnmond werkt vooral voor de eigen rechtspersonen, hoewel 
het wel de bedoeling is om ook voor derden te werken. In 2010 is 

Stichting 
Welzijns-

groep 
Rijnmond 
(Holding) 

Stg. Char-
lois Wel-

zijn 

BSO Zuid 
BV 

Kidari BV 
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name met 
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Bureau 

Rijnmond 
BV 

Stg Wel-
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gewerkt voor een welzijnsorganisatie in Hoogvliet en, in opdracht van 
deelgemeenten, voor bewonersorganisaties. De BV’s en de Stichting 
Welzijnsgroep Rijnmond vormen een fiscale eenheid voor de BTW, 
met de stichtingen wordt gewerkt op basis van gemene kosten. 
 
De Holding vormt het bestuur van de onderliggende rechtspersonen. 
De Raad van Bestuur stuurt deze rechtspersonen aan. Binnen de 
stichtingen zijn managers aangesteld die hun werksoort aansturen 
op basis van integraal management: budget verantwoordelijkheid en 
uitvoering personeelsbeleid, inclusief ziekteverzuim. De managers 
ontvangen hiervoor maandelijks managementinformatie en hebben 
maandelijks een voortgangsgesprek met de financieel directeur. 
 
De overhead is geconcentreerd in het Servicebureau en bedraagt om 
en nabij 18% van de omzet. Sinds de start in 2009 zijn er permanent 
saneringen geweest binnen onderdelen van het servicebureau. Per 
aanvang 2011 is daarmee op het service bureau in totaal een bezui-
niging gerealiseerd van circa € 0,25 miljoen ten opzichte van de start, 
drie jaar geleden. 
 
 
Financiële positie 
Van de Stichting Welzijnsgroep Rijnmond staan alleen de jaarreke-
ningen 2008 en 2009 ter beschikking. Ondanks een geconsolideerd 
verlies van bijna € 6,5 ton over 2009 lijkt de stichting er op geconso-
lideerd niveau nog goed voor te staan. Het eigen vermogen bedraagt 
eind 2009 € 8,5 ton.  
 
De solvabiliteit, een kengetal dat het weerstandsvermogen van een 
organisatie weergeeft, kan op twee manieren weergegeven worden. 
In een verhouding van het Eigen Vermogen tot het balanstotaal, dan 
wel in verhouding tot de omzet. Ten opzichte van het balanstotaal 
daalt de solvabiliteit van 31% naar 19% en zakt daarmee door de 
ondergrens van wat voor welzijnsorganisaties vaak als minimum 
norm wordt gehanteerd (20%) ten opzichte van de omzet daalt de 
solvabiliteit van 11,4% naar 6,2% en komt daar mee eveneens onder 
de norm die hier op minimaal 10% staat 
 
 
Holding 2008 2009 2010 (niet be-

kend) 
Eigen Vermo-
gen 

1.098.761 853.394  

Balanstotaal 3.498.429 4.402.342  
Omzet 9.608.589 13.703.479  
EV/1% BT 31% 19%  
EV/1% Omzet 11,4% 6,2%  
Resultaat 158.537 - 648.755  
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De liquiditeitspositie geeft aan in hoeverre een organisatie instaat is 
om op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De 
vorderingen op korte termijn, zoals de debiteuren, en de aanwezige 
kasgelden (bank- en girosaldi) worden afgezet tegen de schulden op 
korte termijn, zoals de crediteuren. 
 
Eind 2009 kan Stichting Welzijn Rijnmond op geconsolideerd niveau 
aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De quick ratio, die de ver-
houding tussen kasgelden en inkomsten op korte termijn enerzijds en 
betalingsverplichtingen op korte termijn anderzijds weergeeft staat op 
1. Vrij vertaald: er is voor iedere te betalen euro een euro in kas. 
 
 
Holding 2008 2009 2010 (niet be-

kend) 
Vorderingen 767.726 934.485  
Liquide midde-
len 

2.361.696 1.810.061  

Vlottende activa 2.129.422 2.744.546  
Vlottende Pas-
siva 

1.922.707 2.727.393  

Quick Ratio 1,1 1  
 
 
Een concept jaarrekening over 2010 was nog niet beschikbaar. Maar 
op grond van de concept jaarrekeningen over 2010 van de stichtin-
gen Noord en Charlois kan geconstateerd worden dat daar de geza-
menlijke verliezen uitkomen op totaal € 1,5 miljoen. Het Eigen Ver-
mogen zal daarmee negatief worden en de liquiditeitspositie zal 
onder de 1 dalen. Daardoor zal het voor de Holding steeds moeilijker 
worden om Stichting Welzijn Noord nog erg veel langer te steunen. 
 
 
Stichting Welzijn Noord 
De Stichting Welzijn Noord heeft vanaf het eerste jaar dat de stich-
ting deel uitmaakte van de Welzijnsgroep Rijnmond steeds verder 
oplopende negatieve resultaten behaald. Daarmee is het Eigen Ver-
mogen van de stichting, dat ultimo 2008 nog op ruim € 300.000 stond 
gedaald naar bijna € 670.000 negatief eind 2010 volgens de concept 
balans. Ten opzichte van het balanstotaal daalt de solvabiliteit van 
23,8% eind 2008 naar – 75% eind 2010. Als norm geldt hier dat sol-
vabiliteit te beperkt is als deze minder dan 20% bedraagt. 
 
Ten opzichte van de omzet ontwikkelt de solvabiliteit zich van 8,7% 
eind 2008 naar -17% eind 2010. Voor deze verhouding geldt dat de 
solvabiliteit te beperkt is als deze minder dan 10% is. Stichting Wel-
zijn Noord bevond zich in dit opzicht dus eind 2008 al in een kwets-
bare positie. 
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Welzijn Noord 2008 2009 2010 
Eigen Vermo-
gen 

314.576 - 120.137 - 669.951 

Balanstotaal 1.321.078 1.272.816 887.395 
Omzet 3.625.348 3.870.244 3.805.313 
EV/1% BT 23,8% - 9% - 75% 
EV/1% Omzet 8,7% - 3% - 17% 
Resultaat - 32.524 - 434.713 - 549.814 
 
 
Bij Stichting Welzijn Noord ontwikkelt de liquiditeitspositie zich van 
slecht naar rampzalig. Eind 2008 was de quick ratio (verhoudingsge-
tal) 0,8, wat er vrij vertaald op neer komt dat er € 0,80 in kas was 
voor iedere € 1 die moest worden betaald. Ultimo 2010 staat de 
quick ratio op 0,07. Er is dus maar 7 cent in kas voor iedere te beta-
len euro. De Stichting is dus voor het doen van betalingen volledig 
afhankelijk van de Stichting Welzijnsgroep Rijnmond en ligt feitelijk 
aan het infuus. Uit de jaarrekening 2009 blijkt uit de toelichting dat 
SWR inderdaad bijspringt. Een toezegging in deze richting zal onge-
twijfeld een voorwaarde zijn van de accountant om een jaarrekening 
op basis van continuïteit goed te keuren. 
 
 
Welzijn Noord 2008 2009 2010  
Vorderingen 353.408 270.868 81.272 
Liquide midde-
len 

131.329 161.475 18.144 

Vlottende activa 484.737 432.343 99.416 
Vlottende Pas-
siva 

586.758 1.072.326 1.280.951 

Quick Ratio 0,8 0,4 0,07 
 
 
Voor de oplopende tekorten is een aantal oorzaken aan te wijzen. In 
zijn algemeenheid geldt dat de deelgemeenten al jaren het acres niet 
hebben toegekend, zodat trendmatige kostenstijgingen uit de lopen-
de begrotingen gecompenseerd moeten worden. Daarnaast is in Rot-
terdam veel gebouwd volgens de zogenaamde “Rotterdam construc-
tie”. Daarbij wordt de gebruiker gezien en behandeld als eigenaar 
van de gebouwen, inclusief de volledige verantwoordelijkheid voor 
het onderhoud. Maar feitelijk blijft de gebruiker huurder, zodat wel de 
lasten, maar niet de lusten van de eigendom aan hem toekomen. Zo 
kunnen de gebouwen die onder deze constructie zijn betrokken niet 
hypothecair bezwaard worden. 
 
Daarnaast, zo bleek uit het gesprek met financieel directeur Hoogen-
boezem, zijn er specifieke oorzaken aan te wijzen die tot de huidige 



Door het dal 
Quick Scan financiële positie Welzijnsgroep Rijnmond  
Drs F. Schreiner  4 maart 2011 

 

6    

situatie bij Stichting Welzijn Noord hebben geleid. Deze oorzaken 
liggen vooral in het verleden, de periode voordat Stichting Welzijn 
Noord werd opgenomen in de Welzijnsgroep Rijnmond. In belangrij-
ke mate draait het om het opruimen van oud zeer. Het gaat daarbij 
om zaken als 

o Wegwerken van achterstallig onderhoud. Resultaat is nu dat 
er overal weer veilige werkplekken zijn. 

o Een teveel aan personeel bij de peuterspeelzalen. 
o Een teveel aan personeel in de buurthuizen. 

 
Vorig jaar is duidelijk geworden dat de deelgemeente de buurthuizen 
alleen voor gesubsidieerde activiteiten opengesteld wil zien. Dat 
komt neer op een openstelling in de middag en vroege avond omdat 
dan die activiteiten plaats vinden. Het huidige beheer is gericht op 
een openstelling gedurende de hele dag. 
 
Wat betreft het management gaat men momenteel “met een dikke 
stift” (in de woorden van Hoogenboezem) door de organisatie. De 
verwachting is, dat dit onderdeel begin 2012 is uitgesaneerd. 
 
Bij de VVO speelt het probleem dat de peuterleidsters per dagdeel 
een aanstelling hebben voor 4 uur, waar slechts 3,25 uur benodigd 
is. Daardoor is op dit onderdeel 2 fte teveel in dienst. Met nieuwe 
contracten wordt dit gelijk rechtgetrokken. Geprobeerd wordt de fric-
tie-uren opnieuw in te delen en zo te roosteren dat er zo min mogelijk 
resturen ontstaan. Een tweede kostenpost in het VVO is het ziekte-
verzuim. Dit ligt nu op circa 12% in verband met de saneringsperike-
len. De stichting doet er alles aan om dit terug te dringen.  
 
Zoals eerder werd aangegeven is het management binnen de stich-
ting budgetverantwoordelijk en wordt het daarop aangestuurd. 
 
De beschikbare spilanalyses laten de resultaten over 2009 en 2010 
zien van de VVE activiteiten, opgesplitst naar “voorschool” en ‘ma-
nagement”. Bij Welzijn Noord loopt het tekort op van € 60.766 in 
2009 naar € 159.252 in 2010. De grootste post daarin is de voor-
school. Daar stijgt het tekort van € 24.529 naar € 106.789. Ook het 
management laat een stijging zien van het tekort. Welzijn Noord is 
niet in staat dit tekort op te vangen gegeven de algemene slechte 
positie waarin het verkeert. Gegeven de ontwikkelingen bij Charlois 
Welzijn zal ook Welzijnsgroep Rijnmond niet in staat zijn deze tekor-
ten langer op te vangen. 
 
Een positief punt in Noord is, dat de Stichting eigenaar is van een 
pand dat getaxeerd is op circa € 1 miljoen. Dit pand kan verkocht 
worden aan de OBR (stedelijke gebouwendienst) in een sale-and-
lease-back constructie. Daarmee kan het liquiditeitstekort in belang-
rijke mate worden gecompenseerd. 
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Stichting Charlois Welzijn 
Het eigen vermogen ontwikkelt zich van ruim € 1 miljoen einde 2008 
naar een negatief vermogen van bijna € 171.000 eind 2010 volgens 
de concept jaarrekening over dat jaar.  De solvabiliteit daalt daarmee 
van 33% naar – 16,5% (ten opzichte van balanstotaal – norm min-
maal 20%). Ofwel van ruim 11% naar – 2% (ten opzichte van de om-
zet – norm minimaal 10%). Dat is het gevolg van een verlies van bij-
na € 1 miljoen over 2010. Voor dat verlies is een aantal oorzaken 
aan te wijzen. 
 
Een handicap waar de Stichting mee te maken heeft is, dat met na-
me de deelgemeente Charlois erg precies is in de berekening van de 
kosten van de productieafspraken (“op drie decimalen nauwkeurig”) 
en onmiddellijk terugbetaling verlangt over niet gerealiseerde produc-
tie. 
 
In de balans van 2008 stond de waarde van het eigen vermogen bo-
ven het maximaal toelaatbare volgens de subsidievoorwaarden 
waardoor een terugbetalingsverplichting ontstond. Mede met het oog 
daarop is in 2009 een aantal kwaliteitstrajecten gestart zoals HKZ. Er 
zijn bewust verliezen genomen om afroming van het eigen vermogen 
te voorkomen. 
 
In 2009 zijn het volwassenenwerk en het kinderwerk opgeheven en 
is de jeugdkansenzone beëindigd. Dat laatste is door de deelraad 
aanbesteed in 3 percelen, waarbij Charlois Welzijn slechts 1 perceel 
gegund kreeg. Door het verloop van de procedure bleek de Wet 
overgang ondernemingen niet van toepassing waardoor extra kosten 
zijn ontstaan. 
 
In 2010 werd door de subsidiegever de eis gesteld dat kinderwerkers 
een HBO niveau moesten hebben. Een aantal werkers weigerde 
mee te werken aan een assessment, waardoor ook weer hoge kos-
ten ontstonden bij de sanering. 
 
In Charlois speelt bij de VVO dezelfde problematiek (te ruime aan-
stellingen per dagdeel) als in Noord. Het ziekte verzuim in hier 8% en 
ook hier kost het grote inspanning om daar vat op te krijgen. 
 
De activiteit “Zonnetjes” (speelgoeduitleen) werd bij aanbesteding 
aan een andere organisatie gegund. De verwachting was dat het 
personeel zou volgen. Toen dat niet door ging ontstonden ook hier 
grote doorloopkosten. 
 
Charlois Welzijn had ten slotte in de buurthuizen beheerders, maar 
die had ‘Sport en Recreatie’, de verhuurder, eveneens. Ook daar 
leidde het oplossen van het probleem weer tot hoge kosten. 
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Charlois Wel-
zijn 

2008 2009 2010 

Eigen Vermo-
gen 

1.030.224 817.622 - 170.909 

Balanstotaal 3.120.908 2.569.951 1.031.112 
Omzet 9.224.927 9.204.902 7.917.372 
EV/1% BT 33% 31,8% - 16,5% 
EV/1% Omzet 11,2% 8,9% - 2,1% 
Resultaat 99.640 - 212.602 - 985.015 
 
 
Ook de liquiditeitspositie laat een verslechtring zien. Eind 2009 stond 
de quick ratio nog op 1,7 en was er dus een liquiditeitsoverschot dat 
kon worden aangewend om de tekorten bij Welzijn Noord op te van-
gen. Ultimo 2010 daalt de ratio onder de 1 tot 0,8. De mogelijkheid 
om binnen de Groep tekorten elders op te vangen en noodleidende 
onderdelen van voldoende werkkapitaal te voorzien komt daarmee te 
vervallen. 
 
 
Charlois Wel-
zijn 

2008 2009 2010  

Vorderingen 570.068 616.776 347.094 
Liquide midde-
len 

2.162.460 1.474.598 310.946 

Vlottende activa 2.732.528 2.091.374 658.040 
Vlottende Pas-
siva 

1.613.723 1.251.411 790.246 

Quick Ratio 1,7 1,7 0,8 
 
 
Bij Charlois Welzijn is de voorschool van € 2 ton negatief in 2009 
naar een positief saldo van circa € 30.000 gegaan. Daartegenover 
staat dat management van break even naar een tekort van € 70.000 
is gegaan. In totaal komt het tekort bij VVE Charlois Welzijn dus op 
circa € 40.000.  
 
 
Conclusie 
Hoewel de “Holding” tot en met 2009 redelijk gezonde cijfers laat 
zien is de groep van meet af aan kwetsbaar geweest. Stichting Wel-
zijn Noord was en is de zwakke schakel, die al die jaren negatieve 
resultaten heeft laten zien. Stichting Charlois Welzijn was de kurk 
waar de groep op dreef. 
 
De steeds oplopende verliezen bij Noord lijken vooral een erfenis uit 
het verleden. Een belangrijk deel van de kosten blijken bijvoorbeeld 
samen te hangen met achterstallig onderhoud. Daarnaast is, deels 
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door beleid in het verleden, deels door het niet langer subsidiëren 
van openstelling op uren dat er geen activiteiten zijn, op een aantal 
plaatsen boventalligheid ontstaan. Om uit de rode cijfers te komen 
zal deze boventalligheid snel aangepakt moeten worden, zeker nu 
Charlois Welzijn niet langer in staat is de tekorten op te vangen. 
 
Stichting Charlois Welzijn laat tot en met 2009 mooie cijfers zien. Het 
eerste smetje, een verlies van ruim € 2 ton in 2009 was nog goed op 
te vangen zonder de ratio’s voor solvabiliteit en liquiditeit onder de 
norm te drukken. In 2010 echter zet de neergang stevig door. Hierbij 
lijkt sprake van een ongelukkige samenloop van bewust genomen 
verliezen, om afroming van het vermogen te voorkomen, en een aan-
tal eenmalige door overmacht veroorzaakte “ongelukken” in de per-
sonele sfeer, bijvoorbeeld doordat bij het verliezen van een aanbe-
steding personeel onverwacht niet onder de werking van de Wet 
overgang ondernemingen bleek te vallen. 
 
Het resultaat van de enorme verliezen over 2010 is, dat Stichting 
Charlois Welzijn niet langer in staat is om de sanering bij Stichting 
Welzijn Noord te financieren en om in het benodigde werkkapitaal te 
voorzien. 
 
De activiteiten in de andere werkmaatschappijen, BSO Zuid BV en 
Stichting Dorest, zijn marginaal. Zij dragen niet substantieel bij aan 
het weerstandsvermogen van de Groep. Beide welzijnsstichtingen 
moeten zodanig gesaneerd worden dat ze weer met een positief re-
sultaat gaan draaien en zo een bijdrage kunnen leveren aan het op-
nieuw opbouwen van een weerstandsvermogen. Gezien de algeme-
ne verwachting dat op welzijnswerk in de toekomst eerder bezuinigd 
zal worden dan dat extra middelen beschikbaar komen is daarbij 
geen tijd te verliezen. Hoe sneller beide welzijnsstichtingen uit het dal 
komen, hoe beter het is. 
 



 

Bijlage IV  

Brieven ondernemingsraad, ter illustratie antwoord Dagelijks Bestuur deel-

gemeente Charlois 
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Afwijzing Stichting Dock Charlois 
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Voorwoord 

 

 

In de afgelopen maanden hebben de onderstaande bewonersorganisaties zich gebogen over hun 

toekomst. De gesprekken en discussies hierover hebben geleid tot 9 ijkpunten, aan de hand waarvan 

zij hun koers voor de komende jaren willen bepalen. De bewonersorganisaties willen vanuit hun 

mogelijkheden een bijdrage leveren aan het versterken van de participatie van alle bewoners in de 

wijk. Niet alleen waar het gaat om het meedenken en meedoen bij het `stenen stapelen` of de 

medeverantwoordelijkheid bij beheer openbare ruimte, maar ook op sociale thema´s.  

 

De 9 ijkpunten zijn voor de bewonersorganisaties als het ware  een checklist, waarlangs zij hun 

werkprogramma’s willen uitvoeren, discussies in de bestuursvergaderingen voeren en met de hun 

beschikbare en toekomstige bewonersnetwerken communiceren. Tevens vormen deze ijkpunten de 

basis  voor wat de Deelgemeente Charlois, corporaties en andere maatschappelijke organisaties van 

de bewonersorganisaties mogen verwachten en waarop zij aangesproken kunnen worden. 

 

Een eerste aanzet voor de uitwerking van de ijkpunten is per wijk uitgewerkt in een leidraad 2010, 

als aanvulling op het al bestaande werkprogramma 2010.  

 

OvdB Tarwewijk 

Werkgroep Oud Charlois 

Bewonersorganisatie Zuidwijk 

Bewonersorganisatie Carnisse 

Bewonersorganisatie Heijplaat 

Bewonersorganisatie Wielewaal 
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I. Startpositie 

 

De Bewonersorganisaties 

In de komende jaren ligt er een gemeenschappelijk opdracht voor Deelgemeente en 

Bewonersorganisaties nog meer te investeren in mensen en de fysieke omgeving  waarin zij wonen, 

werken en recreëren.  

Vanuit die gemeenschappelijke opdracht willen de bewonersorganisatie samen met de 

Deelgemeente, maar vanuit verschillende rollen en posities, gaan onderzoeken welke programma’s 

in de afzonderlijke wijken nodig zijn. De WMO, gebiedsvisies/ iwap en de Sociale Index zijn daarbij 

een leidraad. 

Bewonersorganisaties willen daarbij kritisch naar zichzelf kijken: ze beschikken over stevige 

netwerken, maar realiseren zich ook dat de diversiteit in de wijken maakt, dat niet iedereen toegang 

tot deze netwerken heeft.  Veel werk moet ook met weinig vrijwilligers worden gedaan: dat 

betekent ook dat bewonersorganisaties niet alleen hun kracht, maar ook hun beperkingen moeten 

leren kennen. 

Werken vanuit een gemeenschappelijke opdracht, meer gericht op sociale items en het versterken 

van bewonersparticipatie vraagt niet alleen om andere vormen van communicatie en overleg met de 

Deelgemeente, maar ook om meer gezamenlijkheid en minder een “zij-wij” cultuur. 

Voor dit proces van inhoudelijke heroriëntatie  en het verder ontwikkelen van een open en 

constructieve communicatie hebben de bewonersorganisaties zelf het initiatief genomen en 

daarvoor bij de Deelgemeente onafhankelijke ondersteuning gevraagd en gekregen.  

 

Deelgemeente Charlois
1
 

Met het honoreren van deze aanvraag geeft de Deelgemeente Charlois uitvoering aan een van haar 

beleidsprioriteiten, het vernieuwingstraject bewonersorganisaties. Hiermee geeft zij expliciet aan, 

dat bewonersorganisaties ook in de toekomst een rol van betekenis kunnen vervullen als het gaat 

om participatie op het gebied van het woon- en leefklimaat in wijk, buurt en straat. 

 

II. Heroriëntatie 

 

In een aantal gezamenlijke bijeenkomsten eind 2008/begin 2009 is door de besturen van 

bewonersorganisaties stilgestaan bij hun rol en functie
2
.  De conclusie was dat verbreding en 

verdieping  van deze discussie om verschillende redenen  noodzakelijk was en wel op de volgende 

elementen. 

• Inhoudelijke heroriëntatie 

De wereld in de wijken verandert snel. De diversiteit in de meeste wijken is de laatste decennia  in 

rap tempo, zowel qua bevolkingssamenstelling als vraagstukken, sterk toegenomen. Voor  besturen 

van bewonersorganisaties de noodzaak hun huidige programma’s kritisch tegen het licht te houden. 

• Aansluiten bij “de bewoners”  

In die snel veranderende wereld is de vraag aan de orde, op welke manier besturen van 

bewonersorganisaties aansluiting  kunnen vinden of die aansluiting  versterken bij datgene wat 

onder “de bewoners” in de wijk leeft.  

• Keuzes maken 

Besturen van bewonersorganisaties vervullen verschillende functies, waarvan het versterken van 

bewonersparticipatie de belangrijkste is. Tegelijkertijd is sprake van beperking van mogelijkheden in 

de context van een snel veranderde en veranderende omgeving. Besturen van bewonersorganisaties 

zijn vrijwilligers: de tijd, energie en kennis  kennen hun grenzen. Het ontbreken van duidelijke keuzes 

                                                           
1
 Zie: Kadernota Participatie in wijk, buurt en straat 

2
 Zie bijlage 1. 
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maakt hen onzichtbaar voor bewoners en veroorzaakt overbelasting. Keuzes zijn daarom 

noodzakelijk. De bewonersorganisaties hebben daarom de deelgemeente gevraagd het  proces van 

heroriëntatie te faciliteren door het financieren van een niet aan partijen gebonden procesmanager. 

In de periode september – november 2009 hebben 6 bewonersorganisaties
3
 in de Deelgemeente 

Charlois zich over hun toekomst gebogen. Deze bijeenkomsten hebben de volgende 9 ijkpunten 

opgeleverd 

 

III. Bewoners  centraal:  9 ijkpunten voor de toekomst van bewonersorganisaties.  

 

A. Versterken van de bewonersparticipatie 

In de huidige praktijk worden besturen of individuele bestuursleden van bewonersorganisaties  door 

de deelgemeente of woningcorporatie  gevraagd om aan allerlei overleggen of inspraakprocessen 

deel te nemen.   Impliciet wordt verondersteld, dat daarmee“ de bewoners” aan tafel zitten en door 

bestuursleden ingenomen standpunten de opvattingen van direct belanghebbenden (bewoners in 

straat of buurt, rondom pleinen of voorzieningen)dekken.  

In voorkomende gevallen kan dat kloppen. Immers de bewonersorganisaties hebben in meer of 

mindere mate georganiseerde bewonersnetwerken, waar zij de nodige informatie halen of hun 

standpunten (informeel) kunnen toetsen.  

Maar deze positie levert vanuit verschillende invalshoeken meerdere valkuilen op. 

• Vanuit het oogpunt van versterking van de bewonersparticipatie en het verhogen van de 

betrokkenheid van bewoners bij het woon- en leefklimaat: immers, direct belanghebbenden 

wordt daarmee de ruimte ontnomen, mee te denken en/of mee te doen. 

• Vanuit het oogpunt van de weinige zichtbaarheid van het werk van de bewonersorganisatie 

voor bewoners in de wijk 

• Vanuit het oogpunt van  risico voor imagoschade en wel op 2 manieren:  

� Daar waar het standpunt van het bestuur van de bewonersorganisatie niet aansluit 

bij direct belanghebbenden of bij hen is getoetst, verliest de bewonersorganisatie 

aan geloofwaardigheid 

� Daar waar inhoudelijke verschillen van mening leiden tot conflicten  tussen 

Deelgemeente en/of corporatie enerzijds en het bestuur van een 

bewonersorganisatie anderzijds, wordt het imago van een “ bestuur van blanke 50 

plussers” met “een eigen politieke agenda” versterkt. 

Daarom willen in de toekomstige praktijk de bewonersorganisaties, vanuit hun verschillende rollen 

en functies: 

• Meer gaan functioneren als klankbord voor inhoudelijke vraagstukken 

• De nadruk leggen op het versterken van de bewonersparticipatie op fysieke thema’s en wel 

op 2 manieren: 

� Hun eigen standpunten te genereren/ te toetsen door bijeenkomsten met direct 

belanghebbenden in buurt en straat te organiseren 

� Door bij Deelgemeente en corporaties te pleiten (belangenbehartiging)  voor het 

organiseren van meer ruimte voor direct belanghebbenden om mee te denken en 

mee te doen. 

Het versterken van de bewonersparticipatie is echter niet het exclusieve domein van de 

bewonersorganisaties, ook de deelgemeente en corporaties hebben hierin een 

verantwoordelijkheid,te weten: 

• Daadwerkelijk ruimte geven aan bewoners om mee te denken en mee te doen 

• Duidelijkheid over wat zij van de bewonersorganisatie vragen (welke rol/functie) in concrete 

situaties 

• Coördinatie van de bewonersparticipatie 

                                                           
3
 Bewonersorganisatie Pendrecht  neemt niet deel aan de bijeenkomsten 
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B. Aansluiten bij de leefwereld van bewoners 

In de afgelopen jaren is afstand ontstaan tussen bewonersorganisaties en de bewoners in de wijk. 

Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. 

• In een aantal wijken/ buurten zijn herstructureringsoperaties aan de gang. Dit zijn complexe 

en niet zelden langlopende processen waarin bewonersparticipatie veel kennis en een lange 

adem vraagt. Is het voor besturen van bewonersorganisaties al een hele krachtsinspanning, 

voor bewoners/ direct belanghebbenden in buurten is het vaal al helemaal niet te volgen. 

• De diversiteit is toegenomen, zowel qua bevolkingssamenstelling als problemen bij 

individuele huishoudens.  

• Veel bewoners laten zich niet aanspreken op fysieke thema’s: uit onverschilligheid of 

desinteresse, maar ook omdat ze andere zaken aan hun hoofd hebben of de Nederlandse 

taal onvoldoende beheersen. 

Aansluiten bij de leefwereld van bewoners is in deze context geen eenvoudige opgave, noch voor de 

bewonersorganisaties, noch voor de in de wijken actieve professionals. In de komende jaren zullen 

de bewonersorganisaties zich inspannen deze aansluiting bij de leefwereld van bewoners in de wijk 

weer terug te vinden of te versterken door: 

• Te putten uit hun eigen kennis en waarneming in de wijk 

• Gebruik te maken van informatie uit andere bronnen (enquêtes corporaties, wijkwinkel) 

• De communicatie met actieve bewoners en andere vrijwilligersorganisaties en 

zelforganisaties te intensiveren.  

 

C. Duidelijkheid over functies en rollen 

In de bijlage is weergegeven een overzicht van functies, rollen en de daaruit voortvloeiende taken, 

zoals die eind 2008/ begin 2009 door de gezamenlijke bewonersorganisaties zijn opgesteld. Per 

bewonersorganisatie en per wijk worden deze nader uitgewerkt in de “ Leidraad werkprogramma 

2010-2012”. Het belang om dit per thema/ onderwerp aan te geven ligt in: 

• Duidelijk zijn in wat anderen (DG, corporaties, enz.) van je kunnen verwachten 

• hoe je als bestuur van de bewonersorganisatie je eigen positie kunt bepalen 

• Hoe je als bestuur gezamenlijk naar buiten optreedt  

 

D. Zichtbaarheid vergroten
4
 

Veel werk van de besturen van bewonersorganisaties is onzichtbaar, niet in de laatste plaats voor 

bewoners in buurt en straat. Dit versterkt het beeld van een bewonersorganisatie die is 

“losgeweekt” van de leefwereld van bewoners.  

De besturen van bewonersorganisaties gaan de zichtbaarheid vergroten door: 

• Twee maal per jaar bijeenkomsten organiseren met de bewonersnetwerken/vitale kernen/ 

andere vrijwilligersorganisaties, waar programma’s worden toegelicht/ getoetst/ aangevuld, 

ze geïnformeerd worden over de voortgang/ resultaten van het bestuur 

• Nadrukkelijker in de wijkperiodieken verslag doen van de activiteiten van het bestuur 

 

E. Beschikbare netwerken aanspreken op medeverantwoordelijkheid, meedenken en meedoen 

Nadrukkelijker dan voorheen gaan besturen van bewonersorganisaties een beroep doen op de 

actieve vrijwilligers (menselijk kapitaal). Niet alleen in het kader van het verbeteren van het woon- 

en leefklimaat (medeverantwoordelijkheid), maar ook op sociale thema’s. (meedenken en 

meedoen). Per wijk zal worden onderzocht wat deze bijdrage kan zijn en welke 

samenwerkingsverbanden daarvoor nodig zijn. 

 

 

                                                           
4
 Zie ook: Kadernota Participatie in wijk, buurt en straat, pagina 40, beleidsuitgangspunt 2. 
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F.  Fysieke en Sociale thema’s op de agenda 

De meeste tijd van de bewonersorganisaties wordt gestoken in  fysieke vraagstukken: 

herstructurering, schoon, heel en veilig, inrichting buitenruimte. Binnen deze context komen ook 

sociale thema’s aan de orde (samenleven), maar de bewonersorganisaties onderschrijven de 

noodzaak sociale thema’s nadrukkelijker op de agenda te plaatsen.  

 

 Mede dankzij de inzet van de bewonersorganisaties ligt de sociale inzet in 5 van de 6 wijken  boven 

het Rotterdamse gemiddelde
5
. Tegelijkertijd wordt onderkend dat veel bewoners niet worden 

bereikt op basis van alleen fysieke thema’s.  

Een belangrijk deel van de bewoners is aan het “overleven” door onvoldoende inkomen en/of een 

slechte gezondheid, onvoldoende  beheersing van de Nederlandse taal , werkloosheid en 

onvoldoende opleiding, stille armoede en eenzaamheid .  

Voor deze groepen geldt dat zij zich niet of nauwelijks laten aanspreken op of participeren in  fysieke 

thema’s: ze hebben andere, voor hen belangrijkere zorgen aan het hoofd. 

Botsende leefstijlen (jong/oud en autochtoon/allochtoon) zijn voor een deel van de bewoners een 

drempel om tot gezamenlijke oplossingen voor knelpunten in bijvoorbeeld de openbare ruimte te 

komen.  

 

De bewonersorganisaties willen een bijdrage leveren aan het versterken van de 

bewonersparticipatie van alle bewoners in de wijken. Om dit effectief kunnen doen zullen zij in de 

komende jaren, binnen hun mogelijkheden,  ook aandacht aan sociale thema’s besteden.  

 

De thema’s en de manier waarop hier door de bewonersorganisaties aandacht besteed wordt, zal 

per wijk verschillen. Immers, niet alle sociale thema’s kunnen (tegelijkertijd) worden aangepakt.  

Een deel van de sociale thema’s wordt aangepakt door gemeentelijk diensten of professionals van 

welzijnsorganisaties, het is niet de bedoeling daar inbreuk op te maken. Een ander deel ligt in de 

privésfeer van individuele huishoudens, waarin de bewonersorganisaties zich niet zonder meer 

kunnen mengen.  

 

De Bewonersorganisaties hebben zich gebogen over de bijdrage die zij dan wel kunnen leveren.  

Op de eerste plaats kunnen besturen signaleren bij betrokken instanties en professionals, overleg 

voeren met de deelgemeente, de informatievoorziening (o.a. wijkwinkels) op de voor hun wijk 

belangrijkste thema’s aanpassen of informatiecampagnes met partners ontwikkelen en uitvoeren. 

Maar ook: onderzoeken welke bijdrage de huidige achterban van bewonersnetwerken kan en wil 

leveren aan zaken als bestrijding van eenzaamheid en stille armoede, het vergroten van 

taalbeheersing, het stimuleren van sport op straat ter bevordering van de integratie, enz. Niet 

alleen, met anderen, in aanvulling op professionele inzet. 

 

G. Doelstellingen helder formuleren 

In het belang van het vergroten van de zichtbaarheid is in de bijeenkomsten is stilgestaan bij de 

noodzaak doelstellingen formuleren: 

• waar je als bestuur gezamenlijk naartoe wilt werken.  

• Door doelstellingen te formuleren maak je je als bestuur zichtbaar voor bewoners 

• Vanuit het formuleren van doelstellingen kun je ook concluderen met wie je moet         

samenwerken 

• Met heldere doelstellingen geef je ook aan wat je van anderen (DG, corporaties, etc)        

verwacht in de samenwerking (onderhandelen) 

Door doelstellingen SMART
6
 te formuleren geef je richting aan de inzet van het bestuur, agendeer je 

de activiteiten elke keer weer in de bestuursvergaderingen (voortgang). 

                                                           
5
 Rotterdam sociaal gemeten 2008 
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H. Communicatie met de Deelgemeente verbeteren 

De bewonersorganisaties streven ernaar dat bewoners betrokken zijn bij hun  straat, buurt en wijk 

en bereid zijn zich met elkaar in te zetten voor de buurt. Dat begint bij motivatie en 

verantwoordelijkheid van bewoners en hun bereidheid te investeren in elkaar en in de buurt.  

 

De Bewonersorganisaties zijn er niet om zichzelf in stand te houden, maar spannen zich actief in om 

de betrokkenheid van bewoners te vergroten, kennis over te dragen en draagvlak te creëren voor 

maatregelen op het gebied van het “goed wonen” in de wijk.  Hier ligt het gemeenschappelijk belang 

voor bewonersorganisaties, deelgemeente en corporaties. Bewonersorganisaties zijn geworteld in 

de wijk en hebben netwerken die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van 

bewonersparticipatie, leefbaarheid in de wijken en investeren in elkaar . Deze netwerken (en het 

versterken daarvan) staan ter beschikking van de partners in de wijk.  

 

Deelgemeente en bewonersorganisatie hebben t.a.v.  het versterken van bewonersparticipatie 

dezelfde visie en gedeelde belangen. De besturen van de bewonersorganisaties streven dan ook 

naar samenwerking en onderhandelen (vanuit verschillende rollen en positie) in dit proces. 

 

Wat hebben de bewonersorganisaties hiervoor nodig:  

• Voldoende financiële middelen voor beheer van de organisatie, het bieden van faciliteiten 

aan (groepen) bewoners, het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten. 

• Erkenning van de rol en positie van de bewonersorganisaties als belangrijke schakel tussen 

deelgemeente/ corporaties/ andere organisaties. Die erkenning komt tot uitdrukking door 

het voeren van open en effectieve communicatie, het tijdig geven van informatie, het bijtijds 

en vooraf voeren van overleg over voor de wijk relevante zaken, respect voor het 

vrijwilligerswerk wat wordt geleverd. 

• In concrete situaties helderheid over de wederzijdse verwachtingen over de bijdrage( rol en 

functie) van de bewonersorganisaties en Deelgemeente.  

De bewonersorganisaties stellen daarom voor om op basis van deze uitgangspunten spelregels per 

wijk af te spreken en  1x per kwartaal, met de Deelgemeente (wijkcoördinator, gebiedsmanager) om 

tafel te gaan zitten met de volgende agenda: elkaar informeren over de belangrijkste 

ontwikkelingen, stand van zaken activiteiten (voortgang) en wat nodig is om werkprogramma’s uit te 

kunnen voeren 

 

I. Duidelijke keuzes maken 

Een en ander wordt uitgewerkt in de “ leidraad werkprogramma 2010” waarin de ijkpunten zijn 

vertaald in concrete programmapunten en keuzes staan aangegeven. De leidraad is een eerste 

vertaling van de bovengenoemde ijkpunten. In de daarop volgende jaren worden zij verder in de 

werkprogramma’s uitgewerkt.  

  

Tot slot. 

Aan de hand van de hierboven beschreven ijkpunten denken de bewonersorganisaties de koers voor 

de komende jaren te hebben uitgezet. Die koers is  geen rechte lijn is, maar vraagt regelmatig om 

bijstelling, in overleg met bewoners,maatschappelijke organisaties en de Deelgemeente Charlois. 

Deze ijkpunten zijn daarbij een goed middel.

                                                                                                                                                                                     
6
 Specifiek: formuleer wat je wil zo concreet mogelijk 

  Meetbaar: benoem wat je wilt behalen in meetbare/zichtbare resultaten 

  Acceptabel: welke andere partijen vinden het ook een goede doelstelling 

  Reëel:  Is de doelstelling ook haalbaar 

  Tijd:  in welke periode is de doelstelling te halen 
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Bijlage 1:  functies, rollen en taken bewonersorganisaties 

 

A. Functies 

De Bewonersorganisaties hebben de volgende functies geformuleerd: 

Bewonersparticipatie 

• Versterken betrokkenheid van bewoners bij het woon- en leefklimaat in straat, buurt en 

wijk. 

• Faciliteren van bewonersinitiatieven en vitale kernen: beschikbaar stellen van middelen, 

kennis en uitwisseling 

• Belangenbehartiging: ruimte “maken” voor bewoners: door indien nodig afspraken te maken 

met deelgemeente en corporaties over inspraak, meedenken en meedoen. 

• Platform voor georganiseerde bewoners: vitale kernen (netwerk en/of georganiseerd) 

• Signaleren vanuit de leefwereld van bewoners 

 

Informatie  

• Informatie aan bewoners in wijk, buurt, straat over (effecten van deel-)gemeentelijk beleid 

• Informatie over bewonersinitiatieven: goede voorbeelden, maar ook voorbeelden waar 

gedrag van bewoners het leven in straat of buurt negatief beïnvloedt 

• Informatie individuele bewoners over wonen, werk, inkomen. 

Op dit laatste punt de opmerking dat de spreekuren gedraaid worden door betrokken 

vrijwilligers en een belangrijk “uithangbord” voor de bewonersorganisaties zijn. Gestreefd 

wordt naar samenwerking met de (professionele) vraagwijzers/ wijkservicepunten, maar 

met behoud van deze functie en waardering voor de inzet van vrijwilligers.  

 

Bevorderen sociale contacten 

 Bewonersorganisaties vinden dit eveneens een belangrijke functie.  

Het biedt bewoners de mogelijkheid hun sociaal netwerk te versterken, elkaar te leren 

kennen, te informeren en aan te spreken. 

 

Daar waar de accommodatie dit toelaat, organiseren bewonersorganisaties zelf activiteiten of zullen 

dit of organiseren of bepleiten in andere accommodaties. 

 

B. Rollen 

• Aanspreekpunt voor Deelgemeente, Corporaties, andere partijen in de wijk 

• Overlegpartner, onderhandelaar, soms “een vuist maken” 

• Belangenbehartiger van bewoners, niet op inhoud maar op het proces (ruimte maken voor 

bewonersparticipatie) 

• Aanspreekpunt voor bewoners 

• Bewoners stimuleren: meedenken en meedoen bij alles wat met leefbaarheid heeft te 

maken 

• Bewoners aanspreken op hun eigen- en medeverantwoordelijkheid voor het bevorderen van 

schoon, heel en veilig 

 

C. Taken 

Vanuit de hierboven omschreven functies en rollen hebben bewonersorganisatie de volgende 

minimale taken: 

• Bestuur van de organisatie: dagelijks beheer, belangenbehartiging 

• Voorwaarden voor vrijwilligers/bewoners:  

� materieel: vergaderruimte, kopiëren, enz.  en  

� immaterieel: kennis 
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• Wijkwinkel/spreekuren: het geven van informatie, doorverwijzing naar instanties 

• Wijkkranten 

• Bijeenkomsten bewoners organiseren 

• Deelname aan (wijk-)overleggen 

 

Elke wijk kent zijn eigen ontwikkeling en dynamiek, elke bewonersorganisatie zijn eigen geschiedenis 

en werkwijze. De bovenstaande taken leiden tot een werkprogramma van elke bewonersorganisatie 

per wijk waarin dat tot uitdrukking komt. 

 



 

Bijlage VII  

Brief curator inzake faillissement 
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Mr M.l-i. ianssen

acivocaat

T +31 (0)10 271 04 6s

E janssen@schaap.eu

De heer

lnzal<e: Stichting Charloís' Welzijn / Faillissement

Ons kenmerk: RS/ew/

Uw kenmerk: --

Rotterdam, 1-9 januari 20L2

Geachte heer

Bij beschikking van de Rechtbanl< te Rotterdam d.d. 9 januari 2012 is aan de stichting Stichting
Char"lois'Welzijn (Kvl(-numnrer": 41135331), gevestigc ïe (3072 DG) R.otterdam aan de lchtushof
200, voorlopige surseance van betaling verleend.

Bij beschikking van de Rechtbank te Rotterdam d.d. 17 januari 2012 is deze surseance van
betaling ingetrokken en is de stichting Stichting Charlois'Weizijn (KvK-nummer:41-135331),
gevestigd te (3072 DG) Rotterdam aan de lchtushof 200 in staat van faillissement verklaard met
benoeming van Mr W.J. Roos-van Toor tot Rechter-Commissaris en met aanstelling van Mr R.

Slotboom tot curator.

De afgelopen periode is benut te onderzoeken of het voor Stichting Charlois' Welzijn mogelijk
was om op korte termijn inkomsten te genereren. Helaas is gebleken dat de financiëie situatie
van de Stichting thans van dien aard is dat de huidige verplichtingen niet kunnen worden
voldaan. Het voorgaande heeft mij - in samenspraak met het bestuur - doen besluiten de

rechtbank te verzoeken de surseance van betaling in te trel<ken en gelijktijdige het faillissement

van de Stichting uit te spreken. De rechtbank heeft op 17 januari dat verzoek toegewezen.

Ontslag

In verband met het faillissement van uw werkgever zeg ik hierbij de arbeidsovereenkomst op,

welke bestaat, tussen u en Stichting Charlois' Welzijn, op grond van het bepaalde in artil<el 40

Faillissementswet, de toepasselijke CAO en artikel 7:667 BW. De opzegging geschiedt met
inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. De exacte duur van de opzegterrnijn zal

worden berekend door medewerkers van UWV.

Schaao & Partners s een i-naatschac van beslcten ver,ncotschappen -nel bererKle aansprakelirkhetd en s nEeschreven brj ie Kamer van Koophancel anc_êr
nummer 2447-c532. Co ai cnze werkzaamhecen zln ce A gemene \rcondaarcen van Schaao & Panners /an ioepassing, waann onder Tneer een becerxrng var;
aansprakeiilkhe d rs opgenonen. Deze Algernene Voonwaarden wcrcen cp vezcek koslelocs icegezonden en ztln geceponeerd ier Grjffle van ie aecibarl(
le Roitefdam. Reievanie gegevens omt.eni onze r.jiensfuerle,rrng sraar coí, cp onze weDS Ie: lu/wv.schaap eu.

SciraaD & Panners s a Daínersnip oÍ limiiec iantiiry comoanies anC registerec ai ihe Chamoer of Cornmerce under number 24479532. All sen/ices cÍ Scraap &
Pariners are suDject to the iirm's Generai Ccnditions, wnrch nclude a imrralion oÍ iability. These General Ccnditions wlll be supplled free of charge upcn iequesi
and have Seen iiled al the oÍfice of the Ccurt oi Rotterdam. Feievant niormation abcut our se^/tces can alsc De icuno on our weDsrle: .*.scnaao-e!.
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Op grond van de wet heeft een door de curator te geven ontslag op voorhand de instemming
nodig van de Rechter-Commissaris; de rechter die toezicht houdt op de afivikkeling van het
faillissement. De Rechter-Commissaris heeft op 18 januarr 2012 haar machtiging aan het te
geven ontslaggehecht. Voor de goede orde wijs ii< u op de mogelijkheid om op grond rran artikel
67 Faillissementswet bij de Rechtbanl< hoger beroep in te stellen tegen de machtiging van de

Rechter-Commissaris waarin deze heeft ingestemd met het door mijgegeven ontslag. De termijn
waar binnen hoger beroep moet worden ingesield is vijf dagen. Deze termijn begint te lopen de

dag dat u van de verleende machtiging kennis hebt kunnen nemen, derhalve op de dag van

ontvangst van deze brief. Indien u overweegt om hoger beroep in te stellen adviseer il< u om

eerst juridisch advies in te wínnen. lkverzoel< u hiervan goede nota te nemen.

Het instellen van hoger benoep tegen de verleende machtiging is geen voorwaarde om uw

rechten jegens UWV veilig te steilen.

UVW / overname loonverplichtingen

Het UWV is door ons reeds verzocht actie te ondernemen om de betalingsverplichtingen van uw
werkgever jegens u over te nemen (een en ander voor zover het UWV hiertoe op grond van de
geldende wet- en regelgeving verplicht is). Op basis van de aan mijve rsterl<te informatie ga il< er
vooralsnog van uit dat het UWV de volledige vordering op u op uw werkgever, uit hoofde van de

arbeidsovereenkomst, door het UWV zal worden overgenomen. lk wijs u er wel op dat het UWV

zelfstandig zal dienen te beoordelen of zij de volledige vordering van u op uw werl<gever zal

overnemen. U dient er voorts rekening mee te houden dat de uítbetaling van het aan u

toekomende bedrag met enige vertraging gepaard zalgaan.

UWV zal op zeer korte termijn contact met u zoeken.

lk verzoel< u tevens zich in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf (het vroegere CWt) in uw
woonplaats. Tevens verzoek ik u, voor zover dit nog niet is geschied, eigendommen van de

gefailleerde stichting in te leveren.

Opzegtermijn

Gedurende de periode dat de arbeidsovereenl<omst tussen u en uw werkgever nog van kracht is

(derhalve gedurende de voor u geldende opzegtermijn) dient u zich in beginsel nog beschikbaar

te houden om de overeengekomen werl<zaamheden te verrichten. Indien het noodzakelijk is om
bepaalde werkzaamheden te verrichten, dan zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Mocht u reeds tijdens de voor u geldende opzegtermijn een arbeidsovereenkomst bij derden
kunnen aanvaarden, dan verneem ik dlt gaarne op voorhand.
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Getuigschrift

ïot slot merk il< op dat, mocht u hierop prijs stellen,

u een getuigschrift wilien ontvangen dan verneem ik

ik u een getuigschrift zal verstrekl<en. Mocht

dit gaarne.



 

 



 

 




