
 

 

Programma Stadscongres Zorg & Welzijn 30-11-2019 
09.50 uur   Inloop 

10.00 – 11.20 uur  Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

11.20 – 12.00 uur  Opening & Keynote-speech 1 

12.00 – 13.00 uur  Workshopronde 1 

13.00 – 13.45 uur  Lunchpauze 

13.45 – 14.45 uur  Workshopronde 2 

14.45 – 15.25 uur  Keynote 2 

15.45 – 16.45 uur  Workshopronde 3 

16.45 – 17.15 uur  Keynote 3 

17.15 uur   Borrel 

 

Keynotes 

Steven van Weyenberg, lid van de Tweede Kamer voor D66 

Steven van Weyenberg is sinds 2012 namens D66 lid van de Tweede Kamer. In zijn portefeuille zit 

onder andere Inkomensbeleid en Toeslagen. Tijdens zijn bijdrage zal hij op prikkelende wijze 

ingaan op het woud aan toeslagen en belastingen. Een complex geheel waarmee in de dagelijkse 

praktijk niet alleen mensen worden geholpen maar onbedoeld ook (financieel) in de problemen 

komen. Hoe kan dit anders en beter? 

 

Anne-Eva Speeks, straatdokter in Rotterdam 

Anne-Eva Speeks is straatdokter in Rotterdam en huisarts in Charlois. In beide rollen komt ze 

armoede tegen. In haar speech gaat zij in op het werk op straat en in de praktijk. 

 

Ingrid van Wifferen, gemeenteraadslid voor D66 in Rotterdam 

Ingrid van Wifferen is gemeenteraadslid voor D66 in Rotterdam en gaat in haar speech in op 

welzijnsbeleid van de Coolsingel en hoe dit uitpakt in de praktijk. 

 

 Kennissessie 1 Kennissessie 2 Doe-sessie 3 

Workshop-

ronde 1 

1.1 Cultuur & emancipatie 

 

Salima Belhaj – lid Tweede 

Kamer voor D66 

Elene Walgenbach – lid 

gemeenteraad Rotterdam 

voor 

D66 

2.1 Pauluskerk; 

Ongedocumenteerden 

in Rotterdam 

 

Ineke Palm - voorzitter van het 

bestuur van Pauluskerk 

vluchtelingenwerk 

3.1 Hechtworkshop 

door de JD 

 

Hiba Hajouh – Lid 

D66 

Workshop-

ronde 2 

2.1 Armoedepreventie 

 

Samuel Schampers – directeur 

Cureplus 

2.2 Personen met verward ge-

drag 

 

Diverse sprekers verzorgd door 

de masterclas-commissie 

3.2 Rondleiding door 

het Erasmus MC 

Workshop-

ronde 3 

3.1 Zorgvrijstaat West Rotter-

dam 

Alexander Hogendoorn – me-

deoprichter Zorgvrijstaat 

3.2 Fietsen op Zuid 

 

Cemile Sezer - medeinitiator 

Fietsen op Zuid 

3.3 Onder 

voorbehoud: Spre-

ken in begrijpelijke 

taal 



 

 

Toelichting op de kennissessies 
  

1.1 Cultuur & Emancipatie [Toelichting volgt]  

 

1.2 Pauluskerk - Ongedocumenteerden in Rotterdam  

Ongedocumenteerden zijn mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. In Nederland verblijven er en-

kele tienduizenden waarvan velen in de grote steden als Rotterdam. Ongedocumenteerden zijn uitgeslo-

ten van sociale voorzieningen, maar onder meer kerkelijke organisaties en vrijwilligersgroepen, zoals van 

artsen, geven vaak hulp. Ineke Palm, voorzitter van het bestuur van Pauluskerk vluchtelingenwerk, actief 

bij het platform #Rotterdamverwelkomtvluchtelingen gaat samen met het Rotterdams Ongedocumen-

teerden Steunpunt (ROS) in op de situatie van ongedocumenteerden in Rotterdam.  

 

2.1 Armoedepreventie  

Samuel Schampers is directeur van CurePlus, specialist in beweegzorg waarbij diverse specialitische zorg-

verleners alle problematiek rond het bewegingsapparaat behandelen. Jullie kennen hem als oud-fractie-

voorzitter van D66 Rotterdam. Als voorzitter van onder meer het Jeugdfonds Sport&Cultuur Rotterdam en 

Geondheidscentrum Lijn 2 brengt hij zorg, welzijn en maatschappelijk middenveld samen om armoede te 

bestrijden en zorg en welzijn van Rotterdammers  te bevorderen. In zijn sessie gaat hij in op de oorzaken 

van uitzichtloze armoede, de negatieve effecten daarvan op gezondheid en welzijn en hoe deze vicieuze 

cirkel te doorbreken is. Hij doet hierbij een verrassend beroep op de politiek!  

 

2.2 Personen met verward gedrag: feit en fictie uitgelegd 

De masterclascommissie heeft een mooi programma opesteld waarin verschillende experts uit het veld 

ingaan op de maatschappelijke misvattingen over personen met verward gedrag en uiteraard 'het echte 

verhaal'. Ook raadslid Ingrid van Wifferen zal een bijdrage leveren aan deze discussie. 

 

3.1 Zorgvrijstaat Rotterdam West  

De Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West, dat bestaat uit Het Oude Westen, Middelland en 

Het Nieuwe Westen: dichtbevolkte stadswijken met een diversiteit aan bewoners en vraagstukken. Door 

ingrijpende veranderingen in de zorg zien zij gaten vallen; mensen houden zichzelf soms met moeite 

staande en weten de weg naar passende ondersteuning niet altijd te vinden. Alexander Hogendoorn een 

van de oprichters van de Zorgvrijstaat gaat tijdens deze sessie in op de verschillende manieren waarop 

sinds 2013 in die gaten wordt gesprongen. Hoe aanschuifmaaltijden, klushulp, club geldzorg, buurthulp 

(en vele andere initiatieven) inmiddels een begrip zijn in Rotterdam-West. En hoe zij daar op inspirerende 

wijze bijdragen aan zorg & welzijn.  

 

3.2 Fietsen op Zuid  

Fietsen op Zuid is een initiatief die het fietsgebruik op Zuid wil verhogen door te bouwen aan een nieuwe 

fietscultuur. De fiets krijgt daarbij een centrale rol om de lokale economie te versterken, integratie te be-

spoedigen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Cemile Sezer mede-initiator van dit initiatief gaat tijdens 

deze sessie interactief in op de integrale uitdagingen en kansen die fietsen op Rotterdam-Zuid biedt. Hoe 

welzijn, gezondheid, mobiliteit en economie met elkaar verbonden zijn! 


