Stichting Wij Zijn Rotterdam
Jaarverslag 2020

Getekend in de Kunsthal door Pris Roos, Stadstekenaar 2020
Pris Roos (1984) is een Rotterdamse die met beide benen in de samenleving staat. De verhalen waar
normaal geen gehoor voor is, vinden hun weg in haar tekeningen. Haar kleurrijke portretten doen denken
aan de Afrikaandermarkt en bruisende toko’s, dezelfde waarmee Pris is opgegroeid. Zij kijkt écht naar
mensen, waar komen zij vandaag, welke reis hebben zij afgelegd? En legt dit vast in heel directe beelden.
(bron: https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/stadstekenaars-2020-bekend-pris-roos-erico-smit-enfrank-stoks)
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1. Voorwoord
2020 was een ongemeen moeilijk jaar voor de werkplaatsen van Wij Zijn Rotterdam. Beide
werkplaatsen blijven in financieel opzicht een fragiel verdienmodel houden. De Bakkerswerkplaats
bleek erg afhankelijk van de horeca die dicht moest. Met projecten is het gelukt om dit verlies te
counteren. De Bouwerswerkplaats bleek erg afhankelijk van instroom van kandidaat bouwvakkers.
Het project in de Bloemhof liep vertraging op omdat de instroom ondanks allerlei toezeggingen
tegenviel. En dat terwijl er ook naast het pand in de Bloemhof voldoende opdrachten waren te
vinden.
Voor de Stichting Wij Zijn Rotterdam was het een jaar met twee gezichten. Enerzijds waren we
bijzonder blij verrast door de gift van Upfield ten behoeve van de Bakkerswerkplaats. Werkelijk een
ongelofelijke steun in de rug. En eentje die op het juiste moment kwam. Anderzijds ligt de lening
van een Rotterdams fonds ons nog steeds zeer zwaar op de maag. Het bestuur hoopt in 2021 die
lening te kunnen afwikkelen.
Namens het bestuur,
Lisette Magis
Voorzitter Stichting Wij Zijn Rotterdam
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2. Dit is Wij Zijn Rotterdam
‘Voor activeren is papier prikken of komkommers plukken een begin maar voor de volgende stap geldt:
Waar vind je leuk ambachtelijk werk als je geen vooropleiding of geschikt papiertje hebt (startkwalificatie) of
als je de taal niet goed beheerst? Waar word je gewaardeerd en kan je aan je zelfvertrouwen werken?’ aldus
oprichtster Lisette Magis. De werkplaatsen van Wij Zijn Rotterdam geven het antwoord op deze vragen.

Wij Zijn Rotterdam richt zich op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een
verstandelijke beperking, mensen die weinig kansen hebben of weinig kansen zien en ook nieuwe
Nederlanders. Wij Zijn Rotterdam werkt in een zo divers mogelijke samenstelling, dat zorgt voor
dynamiek en innovatie, maar ook voor kruisbestuiving. Immers: veel van de mensen van onze
doelgroep hebben niet alleen veel meegemaakt, ze hebben vaak ook een bak aan
(levens)ervaring. Zeker de nieuwe Nederlanders. Deze realiseren zich dat ze in Nederland een
nieuw bestaan moeten opbouwen. Dat ‘verse start’ idee inspireert ook de mensen die al lang in de
bijstand zitten. En de mensen met de verstandelijke beperking laten steeds weer zien dat kleine
stapjes ook stapjes zijn. En dat het soms goed is om de tijd te nemen. Juist zonder stress en
zonder ‘moeten’ aan de gang te zijn.
Stichting Wij Zijn Rotterdam (WZR) is opgericht op 1 april 2014 en heeft haar (statutaire) zetel in
Rotterdam. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die voortkomen uit de
fondsenwervende activiteiten komen ten goede aan de doelstelling.
Onze missie
Stichting Wij Zijn Rotterdam bevordert arbeidsparticipatie (van haar doelgroep) middels het
opstarten en draaiend houden van zogenaamde werkplaatsen in de stad Rotterdam. Dit zijn
kleinschalige omgevingen waar het leren van een ambacht en het ontwikkelen van zelfvertrouwen
hand in hand gaan. Inmiddels zijn er twee werkplaatsen actief. Een bakkerswerkplaats en een
Bouwerswerkplaats.
Onze Visie
Levensvreugde zien we als de grootste winst van onze werkplaatsen. Hiermee dragen we bij aan
een gezonde stad. We zien dagelijks hoe belangrijk het is dat iemand fijn aan het werk is, gezien
wordt en kan werken aan zelfvertrouwen. Er heerst bij onze werkplaatsen een leuke sfeer en de
mensen werken voortdurend samen. Ons inzicht is dat mensen hierdoor minder zorg nodig hebben
en beter uitgerust worden voor een baan buiten een werkplaats.
Vertrouwen is een belangrijke pijler onder de werkplaatsen. Vanuit vertrouwen worden soms forse
risico’s genomen. Bijvoorbeeld door mensen met een grote achterstand ook zelf in dienst te
nemen. Zo groeit een klusjesman / vrijwilliger uit bijstand bij de Bakkerswerkplaats door als
betaalde Leermeester op de Bouwerswerkplaats. Op deze manier is er ook een kruisbestuiving
tussen onze werkplaatsen.
Samenwerken is hard nodig in een samenleving waarin we steeds minder in contact komen met
mensen met andere overtuigingen dan de onze. Velen trekken zich terug in hun eigen ‘bubble’.
Vaak zelfs zonder het zelf in de gaten te hebben. Vanuit de filosofie van samenwerken bouwt Wij
Zijn Rotterdam aan een aantrekkelijke samenleving in het Rotterdam van de 21e eeuw.
De werkplaatsen van Wij Zijn Rotterdam kenmerken zich naast een warme sfeer door een innige
band tussen hand en hoofd1 vanuit een ambachtelijke opzet: leerling, gezel, meester. ‘Meteen met
je handen in het deeg of een hamer in je handen, dan iemand nadoen, zelf doen en daarna het
geleerde aan een ander leren. Dan zit het er echt wel in. Als er een klant komt dan vegen we even
onze handen af en helpen we graag, daarna gaan we weer verder. Je moet niet gaan zitten

1

Richard Sennett in De Ambachtsman, de mens als maker p. 18 (J.M. Meulenhoff, 2016).
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wachten op klanten.’ Op het moment dat onze mensen ‘gezel’ zijn stromen zij uit naar een
betaalde baan. Ze ervaren vertrouwen, voldoening en respect en vinden hun plek in de
maatschappij en hebben hierdoor minder zorg nodig. Dit maakt de stad voor iedereen
aantrekkelijk.’
De visie, filosofie en werkwijze van Wij Zijn Rotterdam wordt onderschreven door het werk van de
bekende Britse socioloog Richard Sennett: het belang van de ondeelbaarheid van gemeenschap
en vakmanschap. ‘Vakmanschap staat voor een duurzame, basale menselijke drijfveer, het
verlangen om werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf. Hierdoor ontwikkelen we
vaardigheden die gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf.’
Onze doelen
De doelstelling van Stichting Wij Zijn Rotterdam (zoals ook beschreven in de statuten) luidt als
volgt:
De Stichting Wij Zijn Rotterdam creëert werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en sociale
cohesie door middel van het creëren van werkplaatsen in wijken die extra aandacht kunnen
gebruiken binnen de gemeente Rotterdam. Deze werkplaatsen worden opgezet volgens het
leermeester-gezel principe.
De Stichting Wij Zijn Rotterdam ondersteunt het opzetten en draaiend houden van werkplaatsen in
achterstandswijken. Dit doet zij door het bieden van kennis en kunde en het beschikbaar stellen
van (start) kapitaal in de vorm van een lening of het doen van een noodzakelijke investering. De
Stichting Wij Zijn Rotterdam zet tevens haar contacten en netwerk in om de werkplaatsen verder te
helpen ontwikkelen als zelfstandige bedrijven die winstgevend zijn. De werkplaatsen dienen
uiteindelijk zelfstandig te kunnen voortbestaan en financieel onafhankelijk te draaien. Dit laatste
blijkt lastiger gezegd dan gedaan. De verdienmodellen van de werkplaatsen bestaan uit meerdere
bronnen, zijn complex en fragiel.
Door het opzetten en draaiend houden van werkplaatsen streeft de Stichting WZR de volgende
doelen na:
a. terugkeer naar een betaalde baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt middels
het werken in een werkplaats / winkel. De stichting bemiddelt tussen de verschillende
partijen en haar projecten;
b. betrokkenheid in de samenleving te creëren door een positieve sociale dynamiek op gang
te brengen, het laten samenwerken van jong en oud, gehandicapten en middelbare
scholieren, vluchtelingen en mensen met uitkering of bijstand;
c. het verbeteren van het woonklimaat door met andere partijen in wijk / buurt projecten op te
zetten voor kwetsbare groepen;
d. scholing van basisschool kinderen en indirect hun ouders door lesprogramma's en
workshops aan te bieden.
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3. Belangrijkste activiteiten in 2020
De uitbraak van het Coronavirus in Nederland heeft de productie van de Bakkerswerkplaats en
Bouwerswerkplaats flink geraakt. Hierdoor is de productie en de omzet van de werkplaatsen fors
teruggelopen.
Om te voorkomen dat de werkplaatsen niet meer kunnen voortbestaan, is de Stichting WZR in
2020 een aantal acties gestart voor de werving van fondsen en middelen. Bijvoorbeeld een
crowdfunding actie via gofundme en via doneeractie.nl. In het totaal werd er door particulieren zo’n
8.000 euro gegeven. Gezien de corona crisis is het nodig geweest om op diverse momenten de
werkplaatsen financieel te ondersteunen. Bij elkaar ging het om zo’n 15.000 euro. Hiervoor zijn
door het bestuur toekenningsbesluiten gemaakt.
Voor de professionalisering van de fondsenwerving is de stichting een samenwerking aangegaan
met Onbegrensde Zaken2. Deze samenwerking heeft in 2020 nog geen resultaten opgeleverd in
de vorm van verkregen fondsen.
Ondanks de corona crisis was er ook een bijzonder heuglijk feit. We kregen ten behoeve van de
Bakkerswerkplaats een donatie van Upfield van 80.000 euro. Deze kwam voor ons als een grote
verrassing en kwam op het juiste moment.

2

https://www.onbegrensdezaken.nl/
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4. Gerealiseerde maatschappelijke impact 2020
De Stichting Wij Zijn Rotterdam draagt direct bij aan de continuïteit van twee sociale
ondernemingen, werkplaatsen, die ondanks de huidige corona crisis, in staat zijn gebleken door te
gaan om maatschappelijk rendement te leveren. Met onze duurzame activiteiten dragen wij tevens
bij aan het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen in
Rotterdam en directe omgeving. De onderstaande successen en activiteiten laten dat zien en
graag willen wij ons in de toekomst hiervoor blijven inzetten.
Bakkerswerkplaats
In corona tijd hebben we een donatie gehad van een vermogende Rotterdamse met als doel
gezond brood te bakken voor voedselprojecten in Rotterdam Zuid. Aansluitend hebben we ook
donatie van werkgroep Veerkracht van gemeente Rotterdam ontvangen met hetzelfde doel te
bakken voor Voedselprojecten. Hiermee is de omzet van de Bakkerswerkplaats versterkt en is
tevens bijgedragen aan de realisatie van werkgelegenheid voor leerling bakkers en het team van
Pameier.
Via de NAS (stichting voor dak en thuislozen) hebben we al meerdere kandidaten begeleid. Dit
gaat zonder verdere financiële afspraken. De NAS is een organisatie voor maatschappelijke
opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt mensen op in diverse woonsettings (kleinschalige
pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk
werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en
dagbesteding waarbij de deelnemers zich kunnen ontwikkelen in werkritme en het verbeteren van
vaardigheden. We zijn in gesprek over onder-aannemerschap voor mensen met WMO indicatie.
Deels in 2020 is in anderhalf jaar tijd een jongen opgeleid als chauffeur. Hij is uitgestroomd naar
een betaalde baan. Meesterbakker Uljee heeft in het vierde kwartaal van 2020 gewerkt met deze
chauffeur om te kijken of een betaalde baan haalbaar zou zijn. In 2021 is daadwerkelijk een
arbeidsovereenkomt getekend tussen beiden partijen. De Bakkerswerkplaats gaat in overleg met
Uljee over de minimale eisen voor nieuwe medewerkers.
Voor Stichting Pameijer verzorgt de bakkerswerkplaats de dagbesteding van 10 mensen. Deze
groep bakt samen met Leermeester / begeleider bijna alle banket. Helaas mochten de
banketbakkers in de lockdown niet komen bakken. Vanaf juni 2020 zijn we weer gestart in kleinere
groepen en met een Corona proof opstelling. We droegen allemaal een mondkapje, er stonden
overal perspex schotten en ook in de winkel mocht maar 1 klant tegelijkertijd naar binnen.
Stichting Frobel heeft in lockdown een geweldig initiatief opgepakt namelijk het gezamenlijk
aanbieden van een sociaal kerstpakket. De Bakkerswerkplaats heeft hier een flink aandeel in
gehad. Mede door deze omzet heeft de Bakkerswerkplaats een positief resultaat gemaakt in 2020.
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Op de foto staat de bijna blinde Yoran met een vast contract. Wij zijn enorm trots op hem. Ook hij
heeft werk kunnen krijgen en behouden door de continuïteit van de bakkerswerkplaats. Iedereen
doet mee in de Bakkerswerkplaats. Mede doordat de Stichting Wij Zijn Rotterdam de werkplaatsen
ondersteund is dit mogelijk.
Bouwerswerkplaats
• Stichting beheer welzijns gebouwen rotterdam (Bewer)
Begin 2020 is een samenwerking met deze Stichting gestart. Bouwerswerkplaats heeft met een
lening een pand op Zuid gekocht en ook een lening afgesloten voor het bouwdepot. Dit pand in
Bloemhof doet dienst als opleidings plek. Sinds september 2020 zijn we gestart. Inmiddels zijn 4
mannen betaald en duurzaam aan het werk. Na de zomervakantie is de planning dat het pand
gereed is en waarschijnlijk zetten we voor 1 juli de handtekening met een nieuwe koper.
• Leerwerkakkoord (LWA) nieuwe energie voor de bouw
Met techniek College en Leerwerkakkoord is een samenwerking aangegaan om jongeren die
uitvallen in MBO een zachte landing te geven bij Bouwerswerkplaats. Door een tijd bij
Bouwerswerkplaats mee te werken krijgen de jongens weer motivatie en snappen ze ook wat hun
toekomst in de bouw zal zijn. Het doel is hen, na 2 tot 4 maanden, weer te laten starten met een
BBL opleiding op school, dus combi werken en leren.
• SiFR en startfoundation
Van SIFR is een technische assistentie lening ontvangen met als doel te onderzoeken of een
samenwerking met Bouwerswerkplaats in de toekomst haalbaar is. Start foundation heeft geld
gedoneerd om de opleiding te betalen van enkele leerlingen.
• Officier van Justitie, Loes van der Wees
Met de officier van Justitie, Loes van der Wees, zijn we bezig een zinvolle plek te zijn voor jeugd
met Taakstraffen voor LVB (laag verstandelijk beperkt). Ook met de officier van justitie proberen
we opgerolde drugspanden via maatschappelijke projecten te verwerven. Voor de begeleiding van
deze jongeren is een beperkte maandelijkse vergoeding afgesproken.
8

• Coalitie voor energie transitie Rotterdam
Samen met Re-start, de Beroepentuin en Impower maken we ons sterk voor de energie transitie in
Rotterdam. Deze start 2022 en we zijn nu al in gesprek over een Pilot in Pendrecht met gemeente
en Vattenfal. Dit kan leiden tot de inzet van mensen via het concept van de Bouwerswerkplaats.
Uit een onderzoek van TNO blijkt dat er voor alle zonnepanelen in Rotterdam 50 monteurs nodig
zijn, voor alle laadpalen 15 monteurs en voor het isoleren van woningen zijn 1200 monteurs nodig,
die kunnen wij opleiden.
• Instroom van kandidaten
In Bloemhof hebben we de couleur locale subsidie gekregen om ons verder te verankeren in de
wijk Bloemhof. Samen met Humanitas, JOZ en city Stewart werken we samen om jeugd via de
Bouwerswerkplaats bekend te maken met de bouw.
• Meerbouw en Bouwend Nederland
Met Meerbouw zijn we in gesprek om het onderhoud te gaan doen voor de mutatie woningen van
o.a. Woonstad. (Het gereed maken van woningen voor nieuwe huurders nadat huur contract met
oude huurder is opgezegd.) We zijn een prijs overeengekomen en dit aangevuld met de 3 andere
verdienmodellen maakt het een goede case. Zodat we voor 30% van de ingestroomde kandidaten
12 maanden bij ons kunnen opleiden alvorens ze uitstromen naar reguliere aannemers. Het twee
jarige traject voor kandidaten ziet er dan als volgt uit.
• 2 weken met behoud van uitkering Werkfit maken
• 6 maanden betaalde baan daarna bij goed resultaat doorstromen naar aannemer
• 6 maanden detacheren bij aannemer
• 12 maanden aannemer via bouw cao waarbij werkgever gecoacht wordt.
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5. Ambitie 2021-2025
Stichting Wij Zijn Rotterdam begon met broodjes bakken en later met de renovatie van
bouwprojecten. Voor de komende vijf jaren is onze intentie om slim te groeien. We willen nog meer
kansen bieden aan onze doelgroep om zo hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt verder te
vergroten. Vanaf de start van 2020 vraagt de Stichting nog gerichter om sponsoring in geld en
natura. Stichting Wij Zijn Rotterdam wil de komende jaren actief bouwen aan de gemeenschap Wij
Zijn Rotterdam door nog meer aansluiting in de wijken te vinden. Zo kan nieuw talent ontsloten
worden en kunnen onze gemeenschappen bloeien. Als de middelen het toelaten zal geïnvesteerd
worden in het openen van een derde werkplaats. Om deze groei mogelijk te maken, is het van
belang om de leningen die bij de oprichting van de Bouwerswerkplaats zijn aangegaan, zo spoedig
mogelijk af te betalen.
Stichting Wij Zijn Rotterdam wil de komende vijf jaar werken aan het verstevigen van en de relatie
met de lokale gemeenschap en wijken door ontmoetingen in de werkplaatsen te stimuleren. Denk
aan halfjaarlijkse bak- en bouw inspiratie evenementen. Zoals Erasmus al beweerde: "individuen
moeten elkaar ontmoeten om tot een gemeenschap te komen".

Dagbesteding voor René. René maakt deel uit van ons fantastische team van Pameier.
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6. Bestuursverslag 2020
Het bestuur van de stichting Wij Zijn Rotterdam bestaat uit ten minste 1 en maximaal 5 personen
met inbegrip van de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bestuurders
van de stichting zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning voor hun taken. Zij kunnen
naast bestuurstaken ook operationele taken hebben. De samenstelling van het bestuur per 1
januari 2020 ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Lisette Magis (voorzitter)
Patrick van Thiel (secretaris)
Maarten Melis (penningmeester)
Jan Paffen (algemeen bestuurslid)

Regelmatig op de agenda terugkerende onderwerpen zijn onder meer wervingsbeleid,
wervingsresultaten en voortgang van begunstigde projecten (lees werkplaatsen) van de Stichting.
Ook bespreekt het bestuur geregeld het eigen functioneren. Belangrijke en terugkerende
onderwerpen in 2020 waren de fondsenwerving (samenwerking met Onbegrensde Zaken), de
lening van een Rotterdams fonds en de effecten van Corona op beide werkplaatsen. Ook werd,
onder meer t.b.v. de Anbi status, het beleidsplan ge-update.
In 2020 is bestuur zes keer in vergadering bij elkaar geweest en van iedere vergadering zijn
notulen gemaakt. De vergadering zijn door de coronacrisis grotendeels on-line gehouden.
Activiteiten bestuur 2020
De Stichting Wij Zijn Rotterdam werft gelden voor de opzet en het draaiend houden van de
ambachtelijke werkplaatsen. Deze gelden worden gebruikt als (start)kapitaal voor de benodigde
investeringen om een werkplaats te starten en te kunnen door ontwikkelen. Tevens wordt een deel
van deze gelden gebruikt om de Stichting in stand te houden. Hierbij wordt samengewerkt met
uiteenlopende partners, fondsen, zorginstellingen, overheden, bedrijven en particulieren.
De stichting werft gelden door middel van: sponsoring, donaties, giften, filantropie, subsidies,
bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar
effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. In 2020 is
tevens een samenwerking aangegaan met Onbegrensde Zaken.
De bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners worden actief
onderhouden. Daarnaast werven wij nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld
middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en social media.

Het bestuur. Van links naar rechts: Lisette Magis, Maarten Melis, Patrick van Thiel en Jan Paffen
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7. Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het
Bestuur. Tevens ziet zij toe op een ordelijk en integer bestuur van de Stichting door het Bestuur.
De Raad van Toezicht denkt mee over het beleid en de strategie van de Stichting en houdt
eveneens toezicht op uitgaven de stichting. Raad van Toezicht zet zich vrijwillig in, ze ontvangen
geen beloning. De samenstelling van de Raad van Toezicht is januari als volgt:
1. Marianne Vennik (voorzitter)
2. Andrea Breebaart (penningmeester)
3. Caroline Mahutte (secretaris, aangetreden d.d. 1 juni 2020)
In 2020 is door de Raad van Toezicht enkele malen informeel bijgesproken door de Voorzitter van
het Bestuur. Er zijn twee formele vergaderingen geweest van Bestuur en Raad van Toezicht. In
beide gevallen werden notulen gemaakt. Op 4 maart 2020 werd onder andere een toelichting
gegeven op de jaarstukken van 2017, 2018 en 2019. In de vergadering van 3 juni 2020 gaf de
Raad van Toezicht het bestuur decharge op de jaarstukken van 2017, 2018, 2019. Terugkerend
thema op beide vergaderingen was de lening van een Rotterdams fonds.
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8.

Jaarrekening

Zie separaat document.

Deel van het team van de Bakkerswerkplaats
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