
DEEL II VOORTGANGSRAPPORTAGE NPRZ 2013: Resultaten van de activiteiten (output)

Programmabureau NPRZ

Mijnsherenlaan 10 

Rotterdam Zuid



 -1- 
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NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID 
 

Resultaten van de activiteiten (output) 

 

Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

PIJLER SCHOOL  

 

 CHILDRENS ZONE in de 7 focuswijken In focuswijken: 34 PO scholen, … PO leerlingen, … VO leerlingen 

In zuid: … PO scholen,  20 VO scholen, … PO leerlingen, … VO leerlin-

gen 

    

Kwaliteit onderwijs     

Professionalisering  o.a 

leerkrachten en school-

leiding (De beste leer-

krachten op zuid) 

 Verhogen kwaliteit leerkrachten  en schoollei-

ding  PO en VO tot excellente leerkrachten 

door  

1) maken en uitvoeren plusprogramma 

Professionalisering op zuid (waaronder 

profielen en masteropleidingen) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uitvoeren programma professionele 

school van Beter Presenteren 

 

 

3) uitvoeren ISO- en TOP-programma van 

Beter Presteren  

4) collegiale intervisie / uitwisseling tus-

sen schoolleiders en docenten over de 

scholen heen 

 

 

 

 

1) leraren profiel voor zuid (zuid-norm) – nog niet van toepassing 

- schoolleider profiel voor zuid – nog niet van toepassing 

- Kennis over professionele capaciteit op Zuid. Waaronder 

aantal leraren/schoolleider / scholen wat aan profiel voldoet.  

- aantal leraren met master op totaal – niet bekend  

- 426 Rotterdamse leraren volgen masteropleiding o.b.v. lera-

renbeurs, waarvan 102 van Zuid dit is 24% Ter vergelijking: 

36% leraren werkt op Zuid. 

 

2) Alle schoolbesturen hebben convenanten Professionele 

School gesloten hierin zijn (nog) geen specifieke afspraken 

voor Zuid gemaakt 

 

3) Deelname TOP-arrangement is  13 scholen. Aan het ISO ar-

rangement nemen 29 scholen deel. 

4) Professionaliseringsbijeenkomst – nog niet van toepassing 

 

 

1) - Plan voor professionalisering  in ontwikkeling. Passie op 

Zuid (VO) kent al prominente professionaliseringsparagraaf  

-  Onderzoek naar professionalisering wordt voorbereid. 

Hillesluis zal als pilot dienen. 

- De hogescholen willen opleidingsprogramma nader toe-

spitsen op onderwerpen die specifiek zijn voor lesgeven in 

een gebied als zuid. Als er voldoende aanmeldingen zijn 

van leraren van zuid zal er een eigen groep worden gestart.  

2) Met alle schoolbesturen is een convenant gesloten. Nav 

onderzoek ResearchNed is er ruimte opgehouden voor  een 

passage tbv Zuid 

3)  

 

4) RVKO neemt het initiatief tot enkele bijeenkomsten met 

interessante experts 

Acties leunen vooral op de oorspronkelijke afspraken van Beter 

Presteren. Specifieke acties voor Zuid blijven nog achter. Het orga-

niserend vermogen van de schoolbesturen in relatie tot de veel-

heid aan activiteiten blijft een zorgpunt. 

Schoolbesturen 
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Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

Alternatief voor presta-

tiebeloning 

Prikkels waarmee goede docenten voor zuid 

behouden kunnen worden. 

• geen Geen onderdeel meer van rijksbeleid en weinig draagvlak bij 

schoolbesturen 

Voorstel: afvoeren. Onderwerp wel als aandachtspunt meenemen 

bij  professionalisering. 

 

Problematiek kleine  PO 

scholen 

Plan van aanpak voor de problematiek van 

kleine scholen die onder de maat presteren 

(incl.sluiting als optie).  

• geen Plan lift mee op plan rond ruimteverdeling / overschot .Vertraagd 

t.ov. oorspronkelijke afspraak van eind december. Sept/okt  plan 

op zijn vroegst gereed. 

Schoolbesturen 

Communiceren van re-

sultaten en kwaliteit PO 

scholen 

Openbaar maken en communiceren van resul-

taten en andere relevante kwaliteitsaspecten 

van scholen. 

• Website voor de Children’s zone scholen 4 juli in de lucht Prioriteit heeft bij het openen van de website gelegen. Komend e 

periode zullen de overige scholen van Zuid moeten aansluiten en 

er zal een boekje worden gemaakt. 

Schoolbesturen & ge-

meente 

Technasi-

um/Chinasium/Haven-

Havo 

Onderzoeken mogelijkheid Technasium, haven-

havo en/of Chinasium.  

• geen Technasium /  technische havo op Calvijn Vreewijk is in ontwikke-

ling ism Platform Betatechniek en invulling van de activiteiten ge-

beurd met HR, INHolland en TU Delft  

Opening I tech you Paviljoen en website september 2013 (In dit 

paviljoen worden educatieve programma’s vormgegeven voor VO-

leerlingen van Vreewijk, voor PO-leerlingen van Zuid en voor om-

wonenden uit de wijk rond thema duurzaamheid en techniek) 

Hoewel officiële toekenning status Technasiunm wegens wachtlijst 

nog niet mogelijk is wordt het in de praktijk wel als zodanig vormge-

geven.  

Chinasium wordt niet opgepakt. Voorstel afvoeren. 

Schoolbesturen 

Verbeteren samenwer-

king  tussen scholen 

Verbeteren samenwerking tussen scholen vo 

onderling  en po onderling 

• Alle vo scholen werken onderling samen en daarnaast werken 

de PO-scholen in alle focuswijken nu samen.  

Activiteit is toegevoegd aan het uitvoeringsplan. Vo-scholen zijn 

samen Passie op Zuid gestart. In alle wijken hebben alle po-scholen 

samenwerkingsplannen opgesteld. De komende tijd is het zaak om 

de uitvoering daarvan in gang te zetten. Dit zal nog de nodige inzet 

vergen. De samenwerking is vooral gericht op de invulling van de 

leertijduitbreiding, professionalisering en eenduidige lijnen richting 

ouders.  

Schoolbesturen 

Verbeteren overgang 

PO-VO 

Verbeteren samenwerking PO-VO. Op het ge-

bied warme overdracht en op het gebied van  

doorgaande leerlijn/didactische aanpak 

• enkele  PO-scholen organiseren warme overdracht  met VO 

• Enkele PO scholen en aantal VO scholen zijn gestart met uit-

wisselingsprogramma (zoals Elisabeth en Hugo de Groot, 

Nelson Mandela en Wielslag ) 

Activiteit  is toegevoegd aan het uitvoeringsplan. In alle focuswij-

ken is sprake van beginnende  samenwerking op beide domeinen. 

Komend schooljaar wordt hier verder uitvoering aangegeven. 

De Hugo de Groot school werkt aan het gefaseerd realiseren van 

het plan Promise Academy waarbij PO en VO vloeiend in elkaar 

overlopen. Het gaat hierbij om een doorgaande leerlijn voor leer-

lingen van 2 tot en met 18 jaar. 

Schoolbesturen 

 Kwantiteit Onderwijs        

Invoeren extra groepen groep nul vanaf 2 jaar op alle scholen in de 7 • 25 scholen  hebben samen 49 nulgroepen (met 16 nulgroepen Naast de 16 nieuwe nulgroepen van het afgelopen jaar zullen het 

komend jaar nog eens 21 nieuwe groepen gerealiseerd moeten 

Schoolbesturen 
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Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

nul focuswijken (totaal 70 groepen in 2014) toegenomen van 33 naar 49) worden. Op 7 scholen ontbreekt nog een nulgropen , de 3 speciaal 

onderwijsscholen niet meegerekend  

 

Toeleiding naar groep 

nul 

Inzet van peuterconsulenten via het CJG die in 

samenwerking met de CJG arts en wijkver-

pleegkunidge  gesprekken met ouders voeren 

gericht  deelname kinderdagverblijf of vve-

programma waardoor 85% doelgroep kinderen 

naar nul groep (nu 70%) gaat. 

Percentage kinderen van de doelgroep dat naar nulgroep (of vve of 

kinderdagverblijf) gaat bedraagt  Rotterdam breed  69 % Er zijn geen 

Rotterdam Zuid cijfers beschikbaar 

 

Bij deze activiteit meten we eigenlijk het effect. We zien een lichte 

daling. Er zijn wachtlijsten ontstaan doordat meer kinderen niet 

naar een kinderdagverblijf gaan. 

 

Gemeente (dmv CJG) 

OTS-wet voor Groep nul Verplichte deelname Groep nul: via wet(OTS) 

of stimulering financiële of andere prikkels in 

bouwen. 

nvt Gegeven de wettelijke kaders zijn redelijkerwijs alle mogelijkheden 

benut om het VVE/nulgroep bereik te maximaliseren. Dit is  niet 

meer of minder dan in heel Nederland reeds het geval is. Er wordt 

nog wel zoals afgesproken bij OCW gewerkt aan wetgeving waarin  

in het proces van Ondertoezichtstelling van gezinnen/kinderen, 

ook een verplichte deelname aan Groep Nul wordt opgenomen. 

Het gaat hierbij om een zeer kleine groep leerlingen 

Rijk 

Leertijduitbreiding (LTU)  

naar 36 uur 

Leertijdverlenging: een onderwijsweek van 36 

uur invoeren op alle basisscholen in de focus-

wijken (gemiddeld 6 uur of meer per week 

extra lestijd) 

• 18 van de 34 PO-scholen hebben leertijduitbreiding (LTU) van 

gemiddeld 6 uur of meer. Nog eens  14  PO scholen hebben 

een lagere  LTU aangevraagd die is gegund.  

Dit is volgens planning van 7 per half jaar.  Schoolbesturen 

Leertijduitbreiding  (LTU) 

vakantiescholen 

Leertijdverlenging dmv vakantiescholen • 12 scholen PO, 5 scholen VO hebben  een vakantieschool . In 

de focuswijken zijn 48 klassen van 10-15 leerlingen (115 heel 

Rotterdam) 

Vakantie scholen zijn een bijzondere vorm van leertijduitbreiding. 

De uren zijn verwerkt in de bepaling van het aantal uren  leertijd-

uitbreiding  per school.  

Scholen die zelf geen vakantieschool bieden kunnen hun leerling 

op een buurschool mee laten draaien 

Schoolbesturen 

Leertijduitbreiding  (LTU) 

schakelklassen 

Leertijdverlening dmv schakelklassen (tbv kin-

deren nieuwe vestigers die de nederlandse taal 

(onvoldoende) spreken) 

• 7  scholen PO hebben schakelklassen Er zijn geen signalen binnen gekomen dat met dit aanbod niet 

wordt voorzien in de vraag. 

Schoolbesturen 

Programma talentvolle 

kinderen 

Programma's/projecten tbv talentvolle kinde-

ren 

• Aantal scholen/kinderen die structureel en met voldoende in-

houd werken met programma's / projecten tbv talentvolle 

kinderen (zowel intellectuele als andere talenten ) – nog niet 

beschikbaar  

 

Werkgroep Talent werkt aan aanpak. In dat kader wordt ook on-

derzoek en inventarisatie voorbereid zodat er een duidelijk beeld 

komt hoe het er nu voorstaat. 

Er wordt door diverse scholen  gebruikgemaakt van particulier 

aanbod zoals Playing for Succes, Rebel-group, weekendschool. 

Vanuit Calvijn Vreewijk worden 6 workshop programma’s ontwik-

keld  tbv  hoogbegaafde kinderen groep 8 op het gebied van tech-

niek, ruimtevaart, biologie en cultuur 

Schoolbesturen 

Plusprogramma leer en 

kwalificatie plicht 

Sluitende aanpak schoolverzuim door VO en 

PO-scholen ism ouders Dit om het de verzui-

Bij  7 VO scholen en 4 PO scholen in zuid is in het schooljaar  

2012/2013 het pluspakket leerplicht ingezet. In principe wordt elke 

Het meeste effect wordt behaald met het aanbieden van het plus-

pakket op maat. De inzet van de school is hierin essentieel. Belang-

Gemeente (MO) en 

scholen 
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Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

maanpak en de verzuimregistratie te verster-

ken met als doel het verminderen van school-

verzuim en meer jongeren aan een startkwali-

ficatie te helpen. 

verzuimleerling in de aanpak opgenomen. rijk  is dat de school en de leerplichtambtenaar elkaar weten te 

vinden.  

Het Pluspakket wordt sinds het schooljaar 2010-2011 ingezet , 

momenteel wordt de voortgang gerevalueerd.  Vooralsnog lijkt het 

beeld per school te verschillen. 

 Aanbod uitdagende 

activiteiten 

       

Sport en cultuur pro-

gramma 

Aanbieden sport en cultuur activiteiten op 

basis gezamenlijke pedagogische wijkvisie 

• Aantal scholen dat structureel en met substantiële  inhoud 

sport en cultuur heeft opgenomen in lesprogramma  - niet be-

schikbaar 

Voorbeelden: 

- Aantal schoolsportverenigingen 

- Scholen die meedoen aan lekker-fit 

De wijze waarop cultuur en sport in het lesprogramma van de CZ is 

opgenomen wordt momenteel geïnventariseerd (afronding ver-

wacht in het najaar van 2013)  

Scholen en Gemeente  

Beroepsoriëntatie groep 

7/8 

Aanbieden beroepsoriëntaties aan groepen 7/8 

waarbij samengewerkt wordt door lokale en 

regionale ondernemers en het onderwijs 

• Leerlinge groep 7 en 8 van 22 basisscholen (waarvan 13 in de 

focuswijken)  hebben bliksemstages via JINC  afgelegd (waar-

van 13 in de focuswijken) 

• 24 van de 28 Rotterdamse scholen die met groepen 8  naar  

skillsmasters zijn geweest komen van Zuid  

• 3 PO scholen hebben deelgenomen aan GirlsDay  met onge-

veer 70 meisjes. 

• Deelname van R’damse scholen  aan Shell Eco Marathon toe-

genomen naar 11 PO scholen en 2 VO van zuid. In totaal ging 

het om 13 groepen en 301 leerlingen 

Zie verder subpijler opleiden voor  zorg, haven en techniek 

Scholen maken steeds beter gebruik van de faciliteiten die door 

bedrijfsleven geboden worden. Met de 6 tot 10 uur leertijduitbrei-

ding is dit ook gemakkelijker in te passen. 

 

 

 

Schoolbesturen 

 Thuisbasis op orde        

Ouderprogramma taal 

en opvoeden 

Ouderprogramma gericht op verbeteren van 

het onderwijsondersteunend gedrag van ou-

ders 

• Alle scholen  bij hun aanvraag voor subsidie in de Integrale 

beschikking aangeven wat ze doen aan ouderbetrokkenheid. 

Op 6 scholen in de focuswijken draait het programma  “goed 

beter best” en daarnaast nog op 2  andere scholen op zuid. 

Inzetten op het volgend jaar maken van een  inschatting van het aan-

tal ouders dat voldoende onderwijsondersteunend gedrag vertoond 

en een inschatting van het aantal ouders die daarbij actief zijn op 

school. 

Dit onderwerp houdt veel betrokkenen bezig maar het is nog lastig 

hier concreet handen en voeten aan te geven.  Zeker omdat scho-

len een stap verder willen zetten dan opkomst bij rapportbespre-

kingen etc. 

Het komend schooljaar kunnen extra scholen zich aanmelden voor 

het laten geven van “goed beter best” op hun school. 

Gemeente 

Vernieuwing school-

maatschappelijk werk 

Vernieuwing schoolmaatschappelijk werk: ont-

zorgen docent voor begeleiding bij problemen 

(zou 80% van de zorg vraag moeten dekken) 

nvt Er zijn afspraken gemaakt  waardoor de frontlijnaanpak van de 

wijkteams children’s zone goed zijn ingebed. Verder voorlopig 

geen nieuwe ontwikkelingen anders dan de ontwikkelingen in het 

Gemeente en Schoolbe-

sturen 
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Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

licht van de  transitie  en heroriëntatie  jeugdstelsel. 

Frontlijnaanpak dmv 

wijkteams 

Ondersteunen van kinderen in de thuissituatie 

waardoor kind meer ruimte krijgt om thuis en 

op school te leren en leraren meer effectieve 

tijd krijgen om les te geven 

• 5 van de 7 focuswijken en 26 scholen van de 34 scholen  wor-

den ondersteund door een wijkteam (inclusief inzet Bureau 

Fornlijn)  

• 102  leerlingen (en hun gezinnen)  zijn benaderd door de wijk-

teams. Te onderscheiden in: 

 

 

Volgend jaar aangeven: aantal scholen dat aangeeft ontzorgd te 

zijn 

De wijkteams liggen qua uitrol goed op schema (ook 7 per half 

jaar). Scholen, wijkteams en ouders beginnen elkaar steeds beter 

te vinden. 

 

Over het algemeen geven de scholen (waaraan het gevraagd is) 

aan dat zij reeds is deze startfase al daadwerkelijk verlichting in 

hun zorgtaak ervaren. 

Gemeente 

     

PIJLER SCHOOL   KEUZE VOOR HAVEN, ZORG EN TECHNIEK      

Talentportfolio     

Talentportfolio Leerlingen bouwen een eigen  dossier met 

informatie over voorkeuren en vaardigheden, 

die ze  samen met hun ouders in hun hele 

schoolloopbaan kunnen gebruiken 

Aantal kinderen dat werkt met een portfolio / aantal scholen dat er 

aan invoering werkt – nog niet van toepassing 

 

Op de Wielslag werken alle leerlingen  met een talentportfolio. 

1e Projectplan en subsidieaanvraag voor de invoer van talentport-

folio is ingediend, eerste stap is invoering in 26 klassen (3 vo-

scholen en 2 po-scholen).. Er is een vragenlijst LOB uitgezet onder 

500 eersteklassers (VMBO) uitgezet. Het monitoren wordt uitge-

voerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). 

 

Op de Wielslag werkt men reeds met een iets ander portfolio sys-

teem. Dit loopt gewoon door. Eventuele afstemming/keuze is op 

termijn noodzakelijk. 

Schoolbesturen 

Voorlich-

ting/informatie/kennis

making 

    

Kennismaking met be-

drijven  groep 7-8 en 

klas 1-2 VO 

Kennismaking leerlingen voor groep 7 en 8t 

en VO tot klas 2 VO met beroepen o.a. haven 

techniek en zorg 

• programma beroepensafari in schooljaar 2012-2013  - 6  vo- scho-

len. In totaal 592 leerlingen 

•  programma bliksemstage JINC op 22 po-scholen (waarvan 20 op 

zuid) en 8 vo-scholen (waarvan 6 op zuid). In totaal  2592 leerlingen 

op 83 bedrijfslocaties. 

Het oorspronkelijke plan voor beroepssafari’s is niet doorgegaan 

wegens te hoge kosten (doel 5000 ll) Met een kleinschaligere opzet 

heeft  LMC  in schooljaar 2012-2013 toch 592 VO-leerlingen laten 

deelnemen aan een beroepensafari. 

 

Via de organisatie JINC zijn bliksemstages aangeboden. De beoog-

de 2000 leerlingen zijn gehaald. 

 

 

Schoolbesturen 

Kennismaking / voorlich-

ting  groep 7-8 

Kennismaking /voorlichting met techniek en 

zorg voor groep 7 en 8 

Aantal scholen waarop programma draait – nog niet van toepassing Er is gewerkt aan een plan van aanpak ihkv subsidieaanvraag. De 

voorlichtingsavonden en bedrijfspresentaties zijn bedoeld voor alle 

basisschoolleerlingen en hun ouders (met speciale aandacht voor 

moeders) en basisschooldocenten. 

Schoolbesturen 
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Activiteit 

Kennismaking met zorg  wordt ook aan het programma worden 

toegevoegd. 

 

Excusies RDM-campus Excursies vo leerlingen Aantal scholen en ll waarop programma draait – nog niet van toepas-

sing 

Voorbereiding (nog)  niet gestart. Schoolbesturen 

Buitenschools aanbod 

gericht op techniek 

Inzet HBO studenten bij buitenschoolsaanbod 

gericht op techniek 

Aantal scholen en ll waarop programma draait – nog niet van toepas-

sing 

Voorbereiding (nog)  niet gestart. Schoolbesturen 

Voorlichtingsprogram-

ma werken in de haven 

mbo 

Voorlichtingsprogramma over werken in de 

haven voor mbo studenten 

Aantal scholen waarop programma draait – nog niet van toepassing Voorbereiding (nog)  niet gestart. Schoolbesturen 

Training en scholing     

Trainen en scholen PO trainen opleiden leerkrachten om leerlingen 

beter te kunnen begeleiden op het gebied van 

beroepsoriëntatie 

Er zijn nog geen docenten die teamtraining hebben gevolgd Er is een plan van aanpak tbv subsidieaanvraag geschreven. On-

derdelen zijn:  

- 24 leerkrachten van 3 verschillende basisscholen uit Hillesluis 

krijgen een teamtraining:  / nascholing: techniek op Zuid – LOB in 

het basisonderwijs. 

-  5-10 leerkrachten van 5 verschillende scholen worden opgeleid 

tot techniekcoördinator 

 

Zie ook “kennismaking/voorlichting groep 7-8” 

Schoolbesturen 

Trainen en scholen VO trainen opleiden docenten / mentoren / deca-

nen om leerlingen beter  te kunnen begeleiden 

op het gebied van beroepsoriëntatie 

aantal opgeleide docenten ten opzichte van het aantal benodigde 

docenten – nog niet van toepassing 

Sinds vorig jaar heeeft het Albeda proactief ingezet op beroeps-

keuze voorlichting startend op het VMBO. Via de decanennieuws-

brief van het Albeda College maar ook via de themabijeenkomsten 

decanen van het  Albeda wordt gecommuniceerd over de slechte 

arbeidsmarkt perspectieven in de welzijnssector evenals de drasti-

sche afname van stageplaatsen.  

Via  Passie op zuid –het samenwerkingsverband vo-scholen” is 

afgesproken hier gezamenlijk aan te gaan werken . 

Schoolbesturen 

trainen en scholen MBO trainen/opleiden schoolloopbaanbegeleiders,  

en praktijkbegeleiders uit het bedrijfsleven om 

leerlingen beter te kunnen begeleiden op het 

gebied van beroepsoriëntatie en intake ge-

sprekken te verbeteren 

aantal opgeleide docenten ten opzichte van het aantal benodigde 

docenten, ingezette praktijkbegeleiders, indicatoren verbeterde inta-

kegesprekken.  – nog niet van toepassing 

Training over gebruik en interpretatie intaketoets AMN is beschik-

baar en gegeven aan intakers . 

Inzetten praktijkbegeiders is geen item op het moment. 

Aan het projectplan voor  het trainen  van docenten/ schoolloop-

baanbegeleiders wordt gewerkt  

Schoolbesturen 

Wijk- Praktijk- en Vak-

scholen 

    

250 plaatsen wijkschool Gebruik maken van de 250 voor Zuid beschik-

bare plekken op de wijkscholen  in charlois, 

2012: 180 nieuw gestarte leerlingen De instroom van nieuwe leerlingen blijft helaas achter bij de prog-

nose. In samenwerking met de deelgemeenten en zorgnetwerken 

Schoolbesturen 
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feijenoord en ijsselmonde. Een wijkschool ver-

groot de kans  op een  terugkeer naar het on-

derwijs of naar werk door de combinatie van 

onderwijs, zorg, en werk kleinschalig en met 

persoonlijke begeleiding.  

2013: 85 nieuw  gestarte leerlingen (aanmelding loopt nog) 

 

wordt bezien hoe de lege plaatsen met VSV kunnen worden gevuld. 

Ondertussen is het aantal van 250 beschikbare plaatsen terugge-

bracht naar 202 momenteel. Nieuwe instroom is gericht op een 

toekomstige omvang van 150. Dit als gevolg van beperkte financië-

le middelen en te weinig aanmeldingen. De vestiging IJsselmonde 

is gesloten. 

Vakscholen Techniek In schooljaar 2012-2013 starten met Vakschool 

Techniek. Op 2 locaties. (naast de reeds aan-

wezige locaties van Albeda en LMC) 

Twee locaties gestart op Rotterdam Zuid: Zuiderpark en Vakcollege De 

Hef  (voorheen Wielslag) met een aanbod op  VMBO BBL en KBL tech-

niek.  

Toename aantal techniek leerlingen in VMBO 1 van totaal 236 naar 

257 leerlingen  en  van  88 naar 102  leerlingen in VMBO 3.  

Er is een bedrijvenkring opgezet met ca. 60 bedrijven. 

Met het starten van de vakscholen techniiek is voor de onderbouw  

het lesprogramma doorontwikkeld naar ca. 8 uur techniek per 

week (doelstelling 12 uur per week) . Een bedrijvenkring is opge-

start. 

Schoolbesturen 

Vakschool Zorg In schooljaar 2012-2013 starten met Vakschool 

Zorg. 2e locatie jaar later.  

1
e
  Vakschool Zorg is gestart. 

 

Vakschool Zorg is gevestigd op Veenoord van LMC Schoolbesturen 

Deelcertificaten werk-

school 

Opstellen deelcertificaten tbv leerlingen prak-

tijk scholen en een "werkschool" 

geen Ten behoeve van de ze activiteit zijn voor het NPRZ geen duidelijke 

werkafspraken gemaakt door de partners. Wel is het zo dat de 

praktijkscholen en op de ZMLK scholen wordt gewerkt met bran-

che certificaten. Eveneens gaan deze laatste aan de slag met me-

thode Boris. Deze methode is gericht om jongeren van in het spe-

ciaal onderwijs op weg te helpen naar een baan en ook hierbij 

wordt gebruik gemaakt van deelcertificaten. 

Nog afspreken! 

Voorkomen VSV en 

bevorderen doorstroom 

vmbo-mbo 

    

Verbeteren Intake MBO Verbeteren intake gesprekken MBO Alle jongeren krijgen een intake gesprek  met eerlijke voorlichting 

over de perspectieven op de arbeidsmarkt.  

Vanuit Intake worden leerlingen die zich aanmelden voor niet ar-

beidsmarkrelevante opleidingen   benaderd voor ombuiggesprek-

ken ism hun ouders. 

Schoolbesturen 

Benutten vakantiescho-

len bij beroepskeuze 

vmbo naar mbo 

Benutten vakantieschool voor beroepskeuze 

(vmbo naar mbo) 

Een enkele vakantieschool heeft loopbaanoriëntatie opgenomen Een enkele vakantieschool volgt loopbaanoriëntatie via het pro-

gramma van JINC (capaciteit invulling is hierbij nog struikelblok). 

ROC Albeda heeft voor volgend jaar loopbaanoriëntatie expliciet in 

het programma opgenomen; bij zadkine loopt dit reeds ([pro-

gramma next step) 

Schoolbesturen 

Brede Domeingroepen Invoeren van Brede Domeingroepen in het 

MBO : verminderen van schooluitval door geen 

of niet passende beroepskeuze (brede start-

studie , duur 20 weken, richtingen: Bizness, 

Sociaal en Techniek) 

Vanaf aug 2011 zijn er op het Albeda 435 studenten ingestroomd in 

een Brede Domeingroep ( tussenrapportage , febr 2013) . 73% is nog 

in opleiding ,  4 studenten zijn inmiddels gediplomeerd en 6 zijn nog in 

trajectbegeleiding.  

 

In de  domein groepen wordt ook aandacht besteed aan  techniek. 

Ook de jongeren in de Brede Domeingroep Bizness niveau 2, wor-

den in aanraking gebracht met de technische opleidingen en door-

stroom wordt gestimuleerd. Het betreft hierbij jongeren die nog 

geen bewuste opleidingskeuze hebben gemaakt en in de eerste 

plaats ook niet aan een opleiding Techniek hebben gedacht.  

Albeda en zadkine. 
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Volgen VMBO-ers naar 

MBO 

In nauwlettend volgen van leerlingen (VMBO 

en MBO) en evt verkeerde studiekeuze vroeg-

tijdig corrigeren (middels schoolloopbaan-

teams) 

Start proefstuderen voorzien in schooljaar 2013-2014. Het gaat om 

200 leerlingen  afkomstig van 3-6 vmbo scholen.  

De schoolloopbaanteams zijn gestart en begeleiden op dit mo-

ment, leerlingen op VO en mbo totdat ze een startkwalificatie be-

haald hebben (zie pilot schoolloopbaanteams). 

Plan van aanpak tbv subsidieaanvraag gereed. Vo-leerlingen volgen 

een een proefstudeerdag. De focus ligt bij arbeidsrelevante oplei-

dingen. 

Enkele vakantiescholen van po/vo, vo/mbo en mbo/hbo werken 

samen om juist in het jaar van de overgang te zorgen voor een 

vliegende start en voorkomen uitval                                      

Albeda en Zadkine 

Pilot schoolloopbaan-

teams 

Pilot intensieve integrale schoolloopbaan-

teams. 

Leerlingen met risico op uitval worden inte-

graal en schooloverstijgend meerjarig begeleid 

en gevolgd door een vaste schoolloopbaanbe-

geleider totdat zij hun startkwalificatie hebben 

behaald. Ouders en school worden intensief 

betrokken. Scholen en gemeenten krijgen 

feedback obv de begeleidingstrajecten om het 

aanbod te verbeteren. 

 

Tussen januari en juli 2013 zijn zo’n 160 leerlingen uit Zuid begeleid 

door het schoolloopbaanteam. 

Hiervan zijn 3 leerlingen zijn uitgevallen en 153 zijn nog in traject. 3 

leerlingen zijn verhuisd. 

23 leerlingen hebben een kort adviestraject gehad bij het SLBT, maar 

niet in langdurige begeleiding genomen. 

De pilot is inmiddels omgezet naar een drie jarig project voor de 

hele regio Rijnmond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en 

MBO zijn aangesloten op het project. Het aantal aanmeldingen 

door de scholen blijft nog achter bij de verwachtingen. 

Gemeente en Scholen 

Mentoring voor vm-

bo/mbo 

Onderzoek naar uitbreiden van het bestaande 

(beperkte) aanbod mentoring door (bv HBO) 

studenten tbv leerlingen vmbo/mbo 

aantal leerlingen die mentoring krijgen – nog niet van toepassing Er wordt gewerkt aan een mentoring programma vanuit de Hoge-

school Rotterdam. Dit programma zal draaien onder het Center of 

Expertise Maatschappelijk Innovatie Rotterdam Zuid. Het pro-

gramma bouwt voort op eerdere trajecten. 

Gemeente 

Kwalificatieplicht ver-

hogen naar  18+ 

Onderzoek naar verhogen kwalificatie plichtige 

leeftijd (18+) 

Pilot kan gestart worden Onderzoek van OCW heeft er toe geleid dat er een pilot wordt inge-

richt. Deze gaat Rotterdam samen met Amsterdam doen. Er wordt 

momenteel een gezamenlijk projectplan (ook iom met het scholen-

veld) geschreven.  

Gemeente en Rijk 

Opleiding voor de markt 

van Zuid 

    

Terugbrengen niet ar-

beidsmarkt relevante 

opleidingen 

Terugbrengen aantal opleidingen of oplei-

dingsplekken voor sectoren met onvoldoende 

arbeidsmarktperspectief 

Op Albeda is de capaciteit voor  welzijnsopleidingen teruggebracht 

van 5000 naar 3500. 

   

 

• Reductie opleidingsplaatsen: het aantal opleidingsplaatsen is fors 

teruggebracht : ‘arbeidsmarkt- fixus’.  

• Herinrichting opleidingen aanbod :  Belangrijkste acties hierbij 

zijn enerzijds de clustering van opleidingen in de MBO - colleges en 

anderzijds het afstemmen van het volume aan opleidingsplaatsen 

met de ruimte op de arbeidsmarkt. Het streven is het opleidings-

aanbod zo te ordenen dat er een overzichtelijk geheel ontstaat, dat 

bovendien ruimte geeft voor meer maatwerk. 

• In september 2013 gaan er nieuwe recombinaties van opleidin-

gen start.  Het betreft hierbij minimaal twee groepen per recombi-

natie  opleiding , nl. Medewerker Maatschappelijke Zorg en Ver-

Albeda en Zadkine 
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Activiteit 

zorgende Individuele Gezondheidszorg , niveau 3 (Zorg en Welzijn) 

en Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2 

. 

 • Er is een techniek opleiding voor meiden in ontwikkeling MBO-niv 

2, met als streef startdatum 2014. 

• Sinds 2012-2013 nieuwe techniek opleiding Human Technologie 

op zuid. (niv 4, MSW zadkine).   

Vakmensen in het on-

derwijs 

Inzetten van vakmensen in het onderwijs  aantal gevulde plekken  tegenover aantal benodigde plekken Gerichte inzet op dit onderwerp nog niet voorbereid. Bedrijfsleven 

Stageplekken Zorgen voor voldoende stageplekken  Er zijn geen leerlingen die gedwongen worden de school te verlaten 

omdat er geen stageplaats voorhanden is.  

Het aantal stageplaatsen af. Er meer moeite en  creativiteit nodig 

dan in het verleden .Er is een topconferentie georganiseerd ism 

Rijk, Gemeente, Kenniscentra, ROC’s en bedrijfsleven hier zijn na-

dere samenwerkingsafspraken gemaakt. Belangrijk is dat niet meer 

samengewerkt wordt op basis van grote getallen en trends maar 

op leerlingniveau. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van een  

meldpunt tbv  oplossen stage te kort ism kenniscentra 

Bedrijfsleven 

Programma HBO in de 

haven 

verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

en doorgaande leerlijnen van mbo naar hbo 

naar haven 

Aantal deelnemers van programma / centre of expertise mainport 

innovation 

Voorbereiding (nog)  niet gestart. Schoolbesturen 

Ombuigacties Aanpak tbv ombuigen in-uitstroom vmbo en 

mbo ten gunste van de sectoren zorg (o.a. ge-

sprekken met leerlingen) waarbij Masterplan 

"4 op de 10"en Human Capital agenda's wordt 

meegenomen 

(zie) intake gesprekken  aangevuld met gesprekken op belangrijke 

keuzemomenten  

In het schooljaar 2012-2013 zijn van de 2000 studenten die zich aan-

gemeld hadden voor een welzijnsopleiding 600 omgebogen naar een 

andere meer arbeidsrelevante opleiding op het Albeda College mbv 

het gebruik van persoonlijke (intake) gesprekken,  arbeidsmarktbijslui-

ter en inzet van ambassadeurs. 

De ombuiggesprekken maken voortaan vast onderdeel uit van het 

intakeproces  (Albeda en Zadkine).  

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe sessies van ombuiggesprek-

ken georganiseerd (nog geen cijfers beschikbaar). 

 

 

 

 

Schoolbesturen 

Sollicitatietrainingen VMBO leerlingen klas 3 en/of 4 krijgen sollicita-

tietraining  dmv rollenspelen met een (perso-

neels)managers uit het bedrijfsleven. 

1.559 vmbo-leerlingen uit klas 3 en/of 4 van 19 vmbo-scholen waar-

van 10 op zuid met 172 sollicitatietrainers. 

Via de organisatie JINC zijn sollicitatietrainingen georganiseerd Schoolbesturen 
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PIJLER WERK 

Carrière startgaranties 

en werk voor Zuid 

       

Carrière startgaranties     

Startgaranties haven  Deltalinqs heeft 500 carrièrestartgaranties op 

regionaal niveau toegezegd. Hiervan zijn 100 

gereserveerd voor leerlingen van Zuid 

 

Inmiddels zijn in totaal 280 carrièrestartgaranties afgegeven voor 

opleidingen bij het STC, Albeda en Zadkine. Hiervan hebben tot nu 

toe 3 leerlingen van Zuid een carrièrestartgarantie via het STC.  

Het aantal verzilverde startgaranties is nog niet van toepassing. 

Carrièrestartgaranties zijn belangrijke incentives voor jongeren op 

Zuid, als het aankomt op keuze van (voorbereidende) beroepsop-

leiding. Geïnspireerd door de ‘carrière, startgaranties’, zoals door 

Deltalinqs bij de opleidingen van het Procescollege en Maintenance 

college ‘in de markt gezet’ en dus ook beschikbaar voor jongeren 

op Zuid, is het de bedoeling om ook in andere sectoren dergelijke 

garanties op te halen. Dat heeft echter nog niet geresulteerd in 

concreet aanbod. Brancheorganisaties geven aan dit een lastige tijd 

te vinden voor het afgeven van startgaranties.  

Het aantal gerealiseerde Carrièrestartgaranties voor Zuid blijft erg 

achter. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan van aanpak 

om het aantal carrièrestartgaranties bij bedrijven te vergroten. 

Deltalinqs 

Startgaranties zorg Afspraken maken over  180 startgaranties per 

jaar in de zorg. 

Er zijn momenteel nog geen toegezegde startgaranties. Op dit punt zijn nog geen stappen gezet. Zorg 

Startgaranties techniek Afspraken maken over 420 startgaranties per jaar 

in de techniek  

Er zijn momenteel nog geen toegezegde startgaranties, gesprekken 

hierover zijn wel gaande onder meer met RET.  

Eerste gesprekken met andere sectoren hebben plaatsgevonden. 

Deze hebben nog niet geleid tot concrete afspraken. 

FME en Bouwnijver-

heid 

Arrangementen rond 

businesscases 

    

Werkgeversdeals Sluiten van arrangementen tussen bedrijven en 

cluster W&I voor vervullen vacatures met uitke-

ringsgerechtigden. Tenminste 40% van de resul-

taten van het cluster W&I komt ten goede van 

Rotterdam Zuid. 

Van de beoogde 3300 vacatures zijn er nu 2206 afgesproken. Er 

zitten momenteel  tevens 532 vacatures  in de pijplijn.   

In de thuiszorg zijn 145 mensen van Zuid op vacatures bij thuiszorg-

organisatie Tzorg geplaatst. 

Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel overige WWB’ers van 

Zuid zijn geplaatst.   

Het binnen halen van voldoende vacatures ligt op schema. Het zicht 

op geplaatste WWB’ers van Zuid is nog onvoldoende. 

 

Gemeente (Cluster 

W&I – WSPR) 

PIJLER WERK 

Activeren werklozen 

       

Aanpak met een grotere 

achterstand tot de ar-

beidsmarkt 
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Gebiedsgerichte aanpak 

werklozen 

Voor eind 2012 een voorstel voor een gestructu-

reerde gebiedsgerichte aanpak in de Children's 

Zones ook voor mensen met een beperkte inzet-

baarheid.   

De aanpak is uitgewerkt. Uitvoering zal beginnen in Bloemhof. 

In volgende rapportage kan vermeld worden hoeveel mensen door 

deze aanpak betaald en onbetaald aan de slag is gegaan.  

Er is gestart met het opzetten van gebiedsplannen Maatschappelij-

ke Inspanning in o.a. de kantelwijken van Ijsselmonde, geheel 

Bloemhof, Feijenoord en Oud-Charlois. 

 

Uitvoering is nog maar zeer beperkt gestart. Grootste knelpunt 

voor de uitvoering van de plannen is de beperkt geschikte uitvoe-

ringscapaciteit.  

 

 

Gemeente (Clusters 

W&I en MO) 

Thuishavens Thuishavens in de Children's zones: een nader te 

bepalen aantal mensen kan terecht voor zorg en 

activering  

Geen voortgang te melden  Programma Kwetsbare Personen zal aanpak in overleg met het 

programmabureau NPRZ nader definiëren. 

Gemeente (Cluster 

MO) 

Lik op stuk uitkeringsge-

rechtigden 

    

Themacontroles Sociale 

Zaken 

Uitvoeren van gerichte themacontoles. 92 mensen uit Bloemhof vallend in een  risicogroep zijn gecontro-

leerd. Resultaat: 

55 op orde / 15 na controle op orde gemaakt waarvan 2 met maat-

regel / 22 niet op orde en uitkering beëindigd. 

De pilot Bloemhof is eind 2012 met een positief resultaat afgerond. 

In het college (voorjaarsretraite) is een voorstel goedgekeurd om 

de inzet  te vergroten tot een omvang van 1.000 gelijksoortige dos-

siers. 

Gemeente (Cluster 

W&I) 

Eerder en forser korten  Korten op de uitkering bij niet nakomen van af-

spraken. 

Van het totaal aantal maatregelen wordt in de eerste twee kwarta-

len, 820 (= 35,8% van het totaal) opgelegd. Het overgrote deel 

daarvan (594) is opgelegd wegens belemmeren van arbeidsinscha-

keling. In 2012 was het aantal maatregelen 46,5% 

 

 

 

Om de resultaten te kunnen beoordelen zijn meerdere factoren van 

belang. Maar de capaciteit gemeente om kortingsgesprekken te 

voeren is niet groot genoeg. Bij de laatste voorjaarretraite is extra 

capaciteit toegezegd om 1000 dossiers te onderzoeken en indien te 

handhaven. (zie thema controles). Via het MO Werk wordt tevens 

een businesscase opgesteld voor wat de gemeente aan maatregel-

bedragen misloopt als we tijdelijk onder capaciteit draaien. 

Gemeente 

Matchen werkgevers en 

werkzoekenden 

    

Rato inzet op Zuid Resultaten cluster W&I naar rato; is 40% ten goe-

de van zuid met accent op mensen die wonen in 

de children's zones 

Het eerste kwartaal 2013 laat een stijging zien naar ruim  14.350 

WWB-ers op Zuid. Het bestand op Zuid maakt daarmee 40,3% uit 

van het totale WWB bestand.  

Overige percentages Zuid: 

WWB-bestand is 40,3% (eind 2012 = 40,6%) 

Uitkeringsaanvragen is 35,1% (2012= 34,2) 

Instroom in uitkering  is 38,1% (2012 = 38,5%) 

Uitstroom uit de uitkering is 34,6% (2012 = 36,4%) Uitstroom naar 

1x per kwartaal verschijnt een Monitor W&I voor Zuid.  beschikbaar 

welk wordt besproken met NPRZ.  Benoemde aandelen zijn n.a.v. 

de 2
e
 kwartaal rapportage 2013. 

Op basis van de monitor kan nog niet volledig worden gesteld dat 

de basisafspraak van ‘resultaat naar rato op Zuid’ wordt gehaald.  

Vanaf oktober worden vanaf oktober 2013 systematisch  gesprek-

ken worden gevoerd met uitkeringsgerechtigden met als doel ze 

gericht te wijzen op de 2059 vacatures van werk.nl voor elementai-

re en lagere beroepen. Van de werkzoekenden wordt verwacht dat 

Gemeente (Cluster 

W&I) 



 -12- 

Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

werk is 35,2% (2012 = 40,0%) 

Inkomenskortingen is 40,5%(2012 = 39,8%) 

Ontheffing arbeidsverplichting is 26,2% (2012 = 26,3%) 

 

ze gericht op deze en andere geschikte vacatures solliciteren. 

 

 

 

Verbeterde 5% regeling 

(SROI) 

Verbeterde 5%-regeling: specifiek gebruik voor 

inzet op Zuid 

Aantal mensen van Zuid die aan de slag gaan via deze regeling 

 

WSPR is begonnen met bijhouden hoeveel mensen van zuid ge-

plaatst worden.  

Via SROI zijn 145 mensen geplaatst bij TZorg 

De gemeente Rotterdam heeft medio 2012 besloten coördinatie-

punt SROI op te richten. Lagere grens voor SROI-afspraken bij aan-

besteden zijn vastgesteld. Grens gesteld op € 15.000, daar waar de 

formele aanbestedingsgrens voor leveringen en diensten ligt op € 

225.000 en bij werken op € 5.000.000. SROI is gericht op arbeids-

marktre-integratie van werkzoekenden maar ook t.b.v. werkop-

drachten SW-productiebedrijf, groepsdetachering en stageplaatsen. 

Het WSPR en partners van het NPRZ zetten zich in voor de benut-

ting van de SROI-aanpak voor Zuid. Daarnaast wordt dit thema 

meegenomen bij de investeringen van corporaties op Zuid. 

Gemeente (Cluster 

W&I – WSPR) 

 

Randvoorwaarden acti-

vering werklozen van 

Zuid 

    

Aanpassen Verdeelmo-

del  

Aanpassen van het verdeelmodel inkomensdeel 

WWB bij invoering van de Wet Werken naar 

Vermogen 

Bestuurlijk overleg hierover loopt Momenteel loopt er een onderzoek in opdracht van SZW naar een 

betere verdeling van het inkomens deel. Rotterdam is daar direct 

bij betrokken en zit in de begeleidingscommissie van het onder-

zoek. Inzet van Rotterdam is een verdeelmodel dat meer aansluit 

bij de kenmerken van (grote) gemeenten. Het nieuwe verdeelmo-

del zou in 2014 in moeten gaan. Maar door het sociaal akkoord en 

het uitstel van de Participatiewet wordt dat nu 2015. 

Gemeente en Rijk 

Schuldhulpdienstverle-

ning 

    

Innovatieve oplossingen Onderzoek naar innovatieve oplossingen en 

slimme verbindingen waarbij Zuid als proeftuin 

wordt gebruikt 

De aantallen mensen die hiermee bereikt worden is nog niet be-

kend.  

In december 2012 zijn Humanitas en TriviumLindenhof in opdracht 

van de gemeente Rotterdam gestart met inkomensbegeleiding van 

kwetsbare jongeren met problematische schulden. Deze jongeren 

zitten in een traject bij bijvoorbeeld, Maaszicht, Wijkschool of 

FlexusJeugdplein. Deze inkomensbegeleiding wordt stadsbreed 

ingezet. In de deelgemeenten IJsselmonde en Charlois is een pilot 

brede VraagWijzer gestart. De toegang tot schulddienstverlening 

wordt ondergebracht in deze pilots (integrale aanpak). In Feijen-

oord is een pilot gestart waarbij Eigen Kracht Conferenties (EKC) 

worden ingezet bij het aanpakken van schulden. Bij EKC staat de 

eigen kracht en het eigen netwerk centraal. 

Gemeente (Cluster MO 

en Kredietbank Rotter-

dam) 

Voorkomen schulden bij 

nieuwe werklozen 

Vroegtijdig begeleiden van mensen die net werk-

loos zijn of worden 

Voor aantal geholpen mensen zie ook voortgang algemeen. In onderzoek genomen binnen de bestuursopdracht schulddienst-

verlening (SDV) Eindadvies inrichtingsplan ligt ter besluitvorming 

Gemeente (Cluster MO  

i.o.m. W&I,  UWV, Kre-
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waarin een aanpak binnen het Werkplein wordt voorgesteld. De 

uitwerking, uitvoering en implementatie wordt nu verder opgepakt. 

Voorstel en consequenties worden in kaart gebracht. Verder wordt 

aan het life-event ik-ben-werkloos in het op te stellen preventie- en 

voorlichtingsprogramma SDV aandacht besteed. 

dietbank Rotterdam) 

 

Screenen op schulden 

bij uitkeringsaanvragen 

Bij uitkeringsaanvraag screening op problemati-

sche schuldvorming. Indien nodig overgaan tot 

rechtstreekse betaling van primaire lasten 

Voor aantal geholpen mensen  zie ook voortgang algemeen. Het meerjarenbeleidplan ‘voorkomen en aanpakken van schulden’ 

is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie 

zijn de uitgangspunten eigen kracht eerst, één plan, één regisseur 

en één ingang genomen. Dit vraagt een andere aanpak.   Het zwaar-

tepunt van de aanpak wordt gelegd bij het voorkomen in de 0e lijn 

en het signaleren en ondersteunen in de 1e lijn. Het Werkplein 

vormt - naast Jongerenloket, Centrum voor jeugd en Gezin, Cen-

traal Onthaal, VraagWijzer/Wijknetwerk - 1 van de 5 ingangen van 

de gemeente. Bij alle ingangen wordt een nieuw klantproces ont-

worpen om (vroeg) te signaleren en de burgers te ondersteunen 

om problematische schulden te voorkomen. De betaling van lasten 

voor de burger zal alleen dan plaatsvinden als het een tijdelijke 

overname van de portemonnee is die leidt tot een structurele op-

lossing. 

Gemeente (cluster W&I 

en MO) 
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PIJLER WONEN 

Korte termijn 

       

Handhaving Pand en 

Persoon 

       

Regelgeving huisjesmel-

kers 

Regelgeving ontwikkelen tbv aanpak huisjesmel-

kers 

Wetsvoorstel Aanpak Huisjesmelkers is gereed en in voorbereiding 

bij het Rijk. 

Consultatieronde G4/overige gemeenten vindt momenteel plaats. 

Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2014.  Start van de parlementaire 

behandeling in de 2
e
 helft van 2013 is wenselijk 

Gemeente en Rijk 

Inzet handhaving pand 

en persoon 

Garantie van gemeentelijke inzet op werkzaam-

heden rond: klachtenbehandeling, handhaven en 

beëindigen illegale verblijfsinrichtingen, illegale 

bouw (bestemmingsplan) en leegstand 

Stand van zaken (januari tot eind mei 2013): 

• illegale verblijfsinrichting: In totaal is 100% van de meldingen 

in behandeling genomen (dit zijn 75 meldingen). 72 zaken 

zijn afgehandeld, 3 zaken zijn nog in behandeling.  

• Klachtbehandeling: Er zijn 72 nieuwe meldingen binnenge-

komen en 148 zaken afgehandeld. Er zijn nog 276 zaken in 

behandeling per eind mei. 

• Reguliere handhaving: Er zijn 26 nieuwe zaken in behande-

ling genomen en 39 zaken afgehandeld. Eind mei zijn er 130 

zaken in behandeling. 

• Illegale woonvorming: Er zijn 8 nieuwe zaken in behandeling 

genomen en 29 zaken afgehandeld. Eind mei zijn er 109 za-

ken in behandeling. 

• Programmatische handhaving: Controles worden uitgevoerd 

conform het Integraal Handhavingsprogramma.  

Voortdurende/hernieuwde inzet op handhavingscapaciteit op Zuid 

is ook meegenomen in de structurele afweging door het college in 

de voorjaarsretraite van 2013. Hier is een positief besluit over ge-

nomen om vanaf 2014 100% opvolging van signalen te kunnen bor-

gen  

Gemeente 

100% GBA controle 100%gebiedscontroles bij particuliere eigenaren 

en corporatiewoningen in de gebieden waar de 

Children's Zones starten (incl. gebruikmaken van 

verhuurdersverklaring) 

1
e
 pilot in wijk Feijenoord: 116 adressen, in bezit van woningcorpo-

ratie Woonstad. 

Voorlopige resultaten per 1 mei 2013: 

• 63 adressen: GBA in orde, geconstateerd door huisbezoek 

• 29 adressen: volgens bewoners GBA in orde (voor de deur 

te woord gestaan), verder onderzoek is noodzakelijk 

• 20 adressen: stand van GBA op adres onbekend en in be-

handeling bij deelgemeentelijk interventieteam, stedelijk 

interventieteam of Woonstad 

• 4 adressen: GBA niet in orde 

Eind juni: eindresultaten van deze pilot bekend. 

Er worden nu afspraken gemaakt met partners voor een tweede 

pilot en aanvullend onderzoek naar tussenresultaten 1
e
 pilot. 

De tweede pilot zal zowel in een wijk van Charlois en een wijk van 

Feijenoord starten 

Gemeente 

Gebruik huisvestings-

vergunning 

       

(Uitbreiding van) de 

Rotterdamwet  

Voorleggen nieuwe voorstellen naar aanleiding  

van de evaluatie van de Rotterdamwet 

Het wetsvoorstel is onlangs voorgelegd aan de Raad van State (21-

06-2013). 

Planning inwerkingtreding: voorjaar 2014. Hiervoor is een tijdige 

start van de parlementaire behandeling wenselijk. 

Rijk en Gemeente 

PRC-onderzoek naar de 

impact van migratie-

Uitvoeren impactanalyse "migratiestromen naar 

Rotterdam Zuid" en het bepalen van eventueel 

De analyse is uitgevoerd en mede op basis hiervan zijn aanvullende 

voorstellen aan de raad gedaan om de gebiedsaanwijzingen te con-

Het onderzoek en de bijbehorende voorstellen zijn in de raad be-

sproken en  er is mee ingestemd. Er wordt nu onder meer gewerkt 

Gemeente en Rijk 
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Activiteit 

stromen op Rotterdam 

Zuid 

benodigde aanvullende maatregelen tinueren en deels uit te breiden, de uitvoering van de handhaving 

van de HVV te intensiveren en de ruimte in de bestaande regelge-

ving beter te benutten. 

aan de implementatie van een verbeterde uitvoeringsorganisatie 

tav de controle op vestiging en bewoning en een plan van aanpak 

EU-arbeidsmigranten om de verwachte toestroom per 2014 aan te 

kunnen en bij te sturen 

Versterken beheer par-

ticuliere woningvoor-

raad 

       

VVE010: beheer en on-

derhoud van kleine 

VvE’s, promotie meerja-

rig onderhoudssysteem 

• Beheer en onderhoud voor kleine VvE’s 

op Zuid 

• Advies en informatiefunctie VvE’s 

• Uitvoering projectmatige aanpak voor 

het aanschrijvingswaardig onderhoud 

voor VVe’s, (promoten meerjarige on-

derhoudssystemen) 

 

• De projectmatige aanpak van VvE 010 beslaat 1871 wonin-

gen. Doel is het wegwerken van achterstallig onderhoud. 

Voor 1527 woningen is in de projectmatige aanpak een 

meerjaren onderhoudsplan opgesteld, voor 293 woningen 

is een opdracht gegeven en voor 189 woningen zijn werk-

zaamheden uitgevoerd. 

• 740 woningen in 180 actieve VvE’s zijn in beheer bij VvE 

010. 

Binnen de projectmatige aanpak (1871 woningen) is voor 1527 wo-

ningen het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld. 

Daarmee is formeel besloten om het direct noodzakelijke onder-

houd op te pakken en het toekomstige onderhoud te borgen. 

Op dit moment zijn  189 woningen van de projectmatige aanpak 

uitgevoerd en is voor 293 woningen opdracht verleend. 

Samenwerkingsver-

band Gemeente, Ha-

vensteder, Woonbron 

en Woonstad 

Machtigingswet VVE’s  Toepassen machtigingswet VvE’s om het onder-

houd verplicht ter hand te nemen 

14 VvE’s (48 woningen) zijn geselecteerd. De machtigingswet is 

(nog) niet toegepast. 

 

 

Er is een werkproces opgesteld voor het toepassen van de machti-

gingswet, er zijn nog geen juridische procedures ingezet, alle VvE’s 

zijn benaderd en gesprekken opgestart, dit heeft niet geleid tot 

situaties waarin het oordeel gerechtvaardigd is dat de VvE (defini-

tief) niet in beweging wil komen, wat de basis is voor het vragen 

van de machtiging aan de kantonrechter. 

Gemeente 

Wijk Investerings Zone Introduceren Wijk Investerings Zone Uitvoeren van pilots in de praktijk. Doel is te onderzoeken of een 

wettelijke regeling mogelijk is die de meerderheid de minderheid 

kan verplichten mee te betalen aan maatschappelijk gewenste in-

vesteringen in gemeenschappelijk bezit. 

Er staan 2 pilots gepland: de gevelaanpak aan de Oostmaaslaan en 

de aanpak binnenterreinen in de Mijnkintbuurt.  De voortgang 

hangt nu mede op te zetten stappen bij de rijksoverheid 

Gemeente en Rijk 

Coöperatie als beheer-

der 

Onderzoeken van de coöperatie als beheerin-

strument om het onderhoudsniveau van wonin-

gen in een buurt gezamenlijk op een hoger plan 

te brengen (hoger dan aanschrijvingsniveau) 

De coöperatie kan een goede rol vervullen bij de verkoop door cor-

poraties van niet gestapeld bezit. Verkoop van deze woningen in 

coöperatief verband kan zorgen voor een goede beheer en onder-

houdstructuur. Hiermee kan onderhoud in de toekomst worden 

veilig gesteld. Ook kan de coöperatie een rol kenniscentrum zijn op 

wijkniveau voor innovatie en duurzaamheid, zodat  aangesloten 

leden met een goed  advies gezamenlijke investeringen in duur-

zaamheid en onderhoud kunnen organiseren. 

De verwachting is dat het op een beter onderhoudsniveau krijgen 

van de complete woningvoorraad in een buurt ook met andere 

instrumenten bereikt kan worden, zoals de pilot met de NHG, de 

inzet van VVE010 en schuldhulpverlening voor woningeigenaren 

(zie elders in dit schema) 

Gemeente 

Stimuleren kwaliteits-

verbetering woningen 

       

Inzet gemeentelijk vast-

goed 

Inventarisatie gemeentelijk vastgoed tbv uitbrei-

ding aantal kluswoningen en particulier op-

drachtgeverschap 

In heel 2012 en 1
e
 helft 2013 zijn er in 13,5 woningen verkocht die 

worden omgezet in 8 nieuwe eenheden.  

Medio 2013 staan er op Zuid 9 kluswoningen te koop. Gemeente 

Samenvoegen woningen Stimuleren samenvoegen (bereik aantal wonin-

gen) 

De modelwoning functioneert. De eerste eigenaren hebben inte-

resse getoond.  

Woonstad heeft de beneden- en bovenwoning ter beschikking ge-

steld en er is een samenvoegcoach bij de gemeente aangesteld. Op 

de korte termijn is het economisch aantrekkelijker om woningen te 

Gemeente 
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Activiteit 

splitsen in plaats van samen te voegen. 

Particulier opdrachge-

verschap 

Particulier opdrachtgeverschap  Geen voortgang te melden Geen voortgang te melden Gemeente 

Realisatie (sloop /) 

nieuwbouw 

       

Realisatie van nieuw-

bouw 

Bouw van de 873 reeds geplande woningen, 

voornamelijk in de 7 focuswijken (waarvan 500 

van Vestia)  

 

Betreft 432 woningen. Zie toelichting onder ‘voortgang algemeen’.  

 

Het aantal van 873 won.(destijds)  heeft betrekking op de periode 

2012-2014 en alleen op de wijken. 

Uitgaande van de projecten waarvoor eerst 873 won. waren ge-

pland, is het aantal nu 432 won. over de periode 2012-2014. Dit 

komt o.a. door verschuivingen in startjaren. 

Er wordt een poging gedaan tot versnelling richting het oorspronke-

lijke aantal mede met behulp van de faciliteit voor Zuid in het kader 

van de verhuurdersheffing. 

Corporaties & Ge-

meente 

Vergroening van wijken        

Realisatie reeds geplan-

de vergroeningsprojec-

ten  

Realisatie van reeds geplande vergroeningspro-

jecten 

Projecten 2012 en 2013 Charlois zijn uitgevoerd of worden binnen-

kort uitgevoerd. In  Bloemhof en Afrikaanderwijk zijn Oleanderplein 

en Zwijndrechtseplein in 2012 uitgevoerd, een aantal projecten zijn 

afgevoerd na heroverweging en de resterende projecten in 2013 

worden uitgevoerd.  

Vanuit het programma vergroening is er waarschijnlijk nog een 

vrijval van middelen. Discussie over hoe en waar deze in te zetten 

moet nog gestart worden. Charlois heeft in het kader van de groen-

visie voorstellen voor een aantal beeldbepalende plekken ontwik-

keld maar deze zijn niet allemaal financieel gedekt. 

Gemeente 

Financiering nieuwe 

vergroeningsprojecten 

Financiering vergroeningsprojecten in de toe-

komst 

Geen voortgang te melden Geen voortgang te melden Gemeente 

Aanloop investeringen 

openbaar vervoer op 

Zuid 

       

Stedenbaanstation Sta-

dionpark 

Haalbaarheidstudie Stedenbaanstation Stadion-

park  

Haalbaarheidsstudie met NS is uitgevoerd en heeft tot een negatie-

ve beoordeling  geleid. 

Op dit moment ziet de NS en Prorail geen meerwaarde in een extra 

Stedenbaanstation Stadionpark. Gemeente kan dit via Beter Benut-

ten blijven benadrukken, in het pakket tot 2020. 

Gemeente 

Fietsveer Feijenoord Fietsveer Feijenoord Stand van zaken: de exacte locatie wordt momenteel bepaald aan 

de hand van zowel nautische als verkeerskundige/ landschappelijke 

voorwaarden. Daarna start aanvragen benodigde vergunningen + 

aanleg infra, aanbesteding van de exploitatie en aanvragen financi-

en.  De planning  is om in het voorjaar (maart/april) van 2014 te 

gaan starten. 

De planning  is om in het voorjaar (maart/april) van 2014 te gaan 

starten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd 

door de Verkeersonderneming.  

Gemeente 

Busverbinding Zuidplein-

Stadionpark-

Capelsebrug 

Haalbaarheidstudie busverbinding Zuidplein - 

Stadionpark - Capelsebrug 

Het Haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd door 

stadsregio. Stadsontwikkeling en RET zijn daarbij betrokken. 

De PSU van de studie naar de haalbaarheid van de busverbinding is 

voorzien voor begin juli 2013. De studie loopt door tot in de eerste 

helft van november 

Gemeente 

Personenvervoer over 

water 

Personenvervoer over water (Stadshavens) De Aqualiner vaart vanaf Willemsplein naar RDM en naar Katend-

recht. 

Gegarandeerd tot 2018. Dit is in Beter Benutten met het ministerie 

van I en M vastgelegd. 

Gemeente 
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Activiteit 

Electrische tuk-tuks Vanaf sept 2012 3 jaar het exploiteren van elec-

trische tuk-tuks tbv bewoners en ondernemers in 

vooral de focuswijken 

In exploitatie per september 2012 in de deelgemeente Feijenoord 

en rijdt tot minimaal september 2015 

In exploitatie; inschatting voortzetting na september 2015 moet 

nog gemaakt worden 

Gemeente 

Wijkeconomie        

Stimuleren onderne-

merschap 

Ontwikkelen voorstel voor stimuleren stevig on-

dernemerschap in 2012 

In het economisch uitvoeringsprogramma Rotterdam Zuid van de 

gemeente Rotterdam is het stimuleren en faciliteren van onderne-

merschap 1 van de 5 speerpunten. Onder deze prioriteit worden de 

volgende projecten ontwikkeld/initiatieven ondersteund:Stichting 

Zelfstandigen op Zuid, Made in Feijenoord, Ondernemerszones, 

Rookie Republic Rotterdam en Economische zelfstandigheid bij 

migranten 

Stichting Zelfstandigen op Zuid: formeel opgericht, eerste netwerk-

bijeenkomst is gehouden. 

Made in Feijenoord: nieuw plan i.o. samen met Rotary, gericht op 

ondernemerschap: leer/werkbedrijf voor scholieren. Ondernemers-

zones: onderzoek afgerond, advies om te starten in Afrikaanderwijk 

wordt met stakeholders besproken. 

Rookie Republic: uitgesteld tot voorjaar 2014 

Economische zelfstandigheid: paper gereed in najaar 2013 

Gemeente 

Ondersteunen van 

huiseigenaren met fi-

nanciële problemen 

       

Schuldhulpverlening 

voor woningeigenaren 

Samenwerkingsvorm tussen NHG, Schuldhulpver-

lening en evt woningcorporaties tbv afbouwen 

schulden woningeigenaren 

Samenwerkingspilot NHG, NPRZ en wijkteams Rotterdam Zuid ge-

richt op het versterken van de hulp aan woningeigenaren die zich in 

een Intensief Beheer -traject van NHG bevinden, met de inzet van 

wijkteams (bijv. door hulp buiten domein NHG). Voorstel is gereed; 

er is een pilot afgesproken voor tweede helft 2013.  

Pilot afgesproken voor tweede helft 2013. De aansluiting met activi-

teiten KBR, wijkteams en maatschappelijke inspanning in Charlois, 

Feijenoord en IJsselmonde moet met name binnen de gemeente 

worden geborgd. 

Gemeente - NHG 

Voorkomen veiling ver-

kopen 

Voorkomen van veilingverkopen op Zuid door het 

geven van meer tijd of inkoop 

• Pilot onderhandse verkoop 

• Gemeentelijke website aanvullen/aanpassen gericht op eige-

naar-bewoners met (mogelijke) betalingsvraagstukken 

• Onderzoek naar haalbaarheid: 

o aanhaken NHG bij VvE-convenant 

o verplichting gecertificeerde woningkeuring en storting 

deel hypotheek voor onderhoud in onder-

houds/bouwdepot evt onder voorwaarde van actieve 

VvE en MJOP  

o onderhoudslening van gemeente aan VvE met garantie 

NHG 

o verstrekken 2e hypotheek via gemeente met verlaging 

1e hypotheek  

• Per 1 januari 2013 houdt NHG scherper toezicht op handelen 

van banken bij ontstaan van betalingsachterstanden bij hun 

klanten, dit om te zorgen dat banken sneller interveniëren en 

de veilinggang voorkomen. Het scherper toezicht leidt er toe 

dat alleen de woningeigenaar die niet mee willen werken aan 

betalingsregelingen (incl. de “Noorderzonnen”) op de veiling te-

recht komen. Gedurende 2013 zal NHG cijfers delen wat betreft 

Rotterdam en Rotterdam Zuid. 

 

• Pilot onderhandse verkoop liep eind 2012. Gemeente, NPRZ en 

corporaties hebben elkaar gedurende pilot opzocht aangaande 

11 actuele veilingverkopen zoals bekend bij NHG, waarvan 7 ge-

legen in de focuswijken in NPRZ. Doel was te bezien of onder-

handse verkoop aan bonafide verhuurder mogelijk was. Voor 

de corporaties zelf bleek aankoop om diverse redenen (vrl loca-

tie en situering in complex) vaak weinig interessant. Besloten is 

geen grote inzet meer te plegen op de afstemming, wel houden 

NHG en corporaties mogelijkheid open tot onderhandse ver-

koop. 

• Aanpassing gemeentelijke website loopt, verwachting is na de 

zomer  2013 aanpassingen/aanvullingen doorgevoerd 

• Haalbaarheidsonderzoeken lopen: na zomer 2013 meer duide-

lijkheid over resultaten. 

 

Gemeente – NHG 



 -18- 

Naam Activiteit Korte omschrijving Activiteit RESULTAAT (OUTPUT) Voortgang algemeen Initiatiefnemer  

Activiteit 

Promotie woningmarkt        

Zuid als goedkoper al-

ternatief 

Wijzen op goedkopere woningen in Zuid als al-

ternatief 

Geen voortgang te melden Geen voortgang te melden Gemeente 

PIJLER WONEN 

Lange Termijn 

       

Woningen        

Ruimtelijk-economische 

ontwikkelingsstrategie 

Formuleren ruimtelijke economische ambitie en 

ontwikkelingsstrategie (per wijk en voor heel 

Zuid) 

Vastgestelde en gedeelde strategie en ambitie. Na een aantal sessies met stakeholders ein in afstemming met de 

programmadirecteur  wordt de tekst aangepast. De verwachting is 

dat e.e.a. in het najaar van 2013 wordt rondgezonden en uiteinde-

lijk vastgesteld in het bestuur NPRZ. 

Gemeente en Corpora-

ties 

Financieringsmodel wo-

ningopgave 

Randvoorwaarde: Nadere  uitwerking financie-

ringssystematiek voor de aanpak van de fysieke 

opgave (12.000 corporatiewoningen en 23.000 

particuliere woningen) 

Voor de financiering van de opgave is het benodigde budget be-

paald en op rijksniveau is gevraagd om binnen de kaders van de 

verhuurdersheffing een faciliteit voor de opgave op Zuid te ontwik-

kelen. 

De uitwerking zal voor een belangrijk deel na Prinsjesdag 2013 

openbaar worden en (naar verwachting)  voldoende toegesneden 

om een substantieel deel van de opgave in de pijler wonen van het 

NPRZ op te pakken.  

Rijksoverheid, Ge-

meente,  en Corpora-

ties 

Regionale verdeling 

goedkope woningvoor-

raad 

Randvoorwaarde: procesafspraken verdeling 

goedkope woningen met de regio 

Proces loopt.  In de eerste helft van 2013  jaar zijn de buurgemeenten geïnfor-

meerd over de ambities in de pijler wonen van het NPRZ. Eind 2013 

worden afspraken in regionaal verband vastgesteld. 

Gemeente en Rijk 

Regionale bouwafspra-

ken 

Randvoorwaarde: Inbrengen ambitie voor Zuid bij 

herziening regionale bouwafspraken in 2014 

Inbreng ambitie is gedaan. o.a. door ambtelijke en bestuurlijke presentatie voorde buurge-

meenten in subregio Zuid in de periode april-mei 2013. 

Gemeente en Rijk 

Oplossing voor wegval-

len afspraken woon-

ruimteverdeling nav 

opheffing WGR+ gebie-

den 

Randvoorwaarde: oplossing zoeken voor het 

wegvallen van de afspraken rond woonruimte-

verdeling door de opheffing van WGR+-gebieden 

Nieuw woonruimteverdeelsysteem o.b.v. nieuwe situatie na ophef-
fing WGR+-gebieden. 

Tussen gemeente Rotterdam, Stadsregio en Maaskoepel lopen ge-

sprekken over een nieuw woonruimteverdelingsysteem, woonruim-

te-bemiddeling ook wel genoemd. Er is in het huidige jaar ruimte 

voor experimenten/pilots, zoals Woonwerkzuid. De beoogde in-

werkingtreding van de wet ter opheffing van de WGR+-gebieden is 

1 januari 2015. 

Gemeente, corporaties 

en Rijk 

Europese wet en regel-

geving 

Randvoorwaarde: Onderzoek naar Europese wet 

en regelgeving met een negatief effect voor Zuid 

en eventuele uitzonderingsoptie benoemen 

Bij verschillende bijeenkomsten op EU niveau is het NPRZ bespro-

ken en gepresenteerd; evenals de bijbehorende beleidsmatige pro-

blematiek op het gebied van onder meer arbeidsmigratie 

Bij verschillende bijeenkomsten op EU niveau is het NPRZ bespro-

ken en gepresenteerd; deze gesprekken zullen worden voortgezet 

met europarlementariërs en vertegenwoordigers van de Commissie 

en het ministerie 

Rijk en Gemeente 

Europese middelen Randvoorwaarde: Onderzoek naar mogelijkheden 

voor extra middelen vanuit de EU (EFRO/ESF) 

De 80% versie van het Operationeel Programma (OP) Kansen voor 

West II  (2014-2020) is ingediend bij Ministerie EZ.   

September 2013 wordt de definitieve versie verwacht. 

Samen met de andere G-4 steden wordt gewerkt aan het uitwerken 

van de Geïntegreerde Territoriale Investering  (GTI) van dit OP. Dit 

gaat over investeringen van EFRO (economisch) en ESF (sociaal) 

middelen in Zuid. Het GTI programma voor Rotterdam wordt in 

overleg met het college verder uitgewerkt. 

Gemeente 

Economische brandpun-

ten 
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Activiteit 

Economische brandpun-

ten 

Sturen op de brandpunten en bedrijventerreinen 

als geheel (prioriteren van de gebieden en op de 

individuele profielen van de gebieden) 

 Op 1 bedrijventerrein wordt een pilot “adoptieplan Talentontwikke-

ling” opgezet 

Gemeente & Bedrijfs-

leven 

Verbeteren bereikbaar-

heid 

       

Grootschalige infrastruc-

turele ingrepen voor de 

lange termijn 

Grootschalige infrastructurele ingrepen voor de 

lange termijn voor een betere bereikbaarheid-

ontsluiting van R´dam Zuid 

 Inhoudelijk wordt dit meegenomen in de ruimtelijk/economische 

ambitie. Vervolgens kan dit, indien noodzakelijk, worden meege-

nomen in het overleg met het Rijk in het kader van het BO/MIRT.  
 

 Gemeente 

Versterken kleinschalige 

economie 

       

Versterking kleinschalige 

economie.  

Dit onderwerp wordt meegenomen in de wijk-

programma’s indien doorbraken op Zuid mogelijk 

zijn. Randvoorwaarde is het mogelijk maken van 

functiewijzigingen van oude winkelpanden. 

Er lopen een aantal pilots om dit op termijn mogelijk te maken. Programma Werklocaties Stadsontwikkeling Economie: In de stede-

lijke detailhandelnota is per deelgemeente aangegeven welke win-

kelgebieden toekomstbestendig zijn en welke niet.  

De gemeente (Stadsontwikkeling Economie) gaat niet zelf actief aan 

de slag in de toekomstbestendige winkelgebieden, maar faciliteert 

vooral kansrijke marktinitiatieven die daarin passen. Daarnaast 

ontwikkelt Stadsontwikkeling stedelijk 4 pilots in winkelgebieden 

die geen toekomst meer hebben als winkelgebied. Met marktpar-

tijen wordt gebrainstormd welke transformatie deze winkelgebie-

den zouden moeten ondergaan en welke functies wel levensvat-

baar zijn. Idealiter nemen de marktpartijen dit transformatieproces 

voor hun rekening en faciliteert de gemeente. Op Zuid zal een pilot 

op de Dordtselaan in Feijenoord/Charlois worden gedraaid. 

Gemeente & deelge-

meente 
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