
 

Programma Stadscongres Zorg & Welzijn 30-11-2019 

 

Erasmus MC (locatie Sophia Kinderziekenhuis) 

Zaal SP-2407 (Ingang Erasmus MC Wytemaweg) 

 

09.50 uur inloop 

10.00 – 11.20uur 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 

 

11.20 - 12.00 uur 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? 

 

14.45 - 15.25 uur 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.  

 

16.45 - 17.15 uur 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. 

 

Workshops 

 

 Sessie 1 Sessie 2 Doe-sessie (3) 

Workshop-

ronde 1 

 

 

12.00 - 

13.00   uur 

1.1 Het koloniaal en 

slavernijverleden van Nederland: 

wat betekent dat voor Rotterdam 

en de kunstsector 

 

Een gesprek met Salima Belhaj 

en onderzoeksinstituut KITLV 

onder begeleiding van Elene 

Walgenbach 

1.2 Pauluskerk; 

Ongedocumenteerden 

in Rotterdam  

 

Ineke Palm - 

voorzitter van het 

bestuur van 

Pauluskerk 

vluchtelingenwerk 

1.3 BLS training 

(basic life support: 

reanimatie) 

 

O.a. met Jasper 

Klasen – EMC & lid 

D66 

Workshop-

ronde 2 

 

13.45 - 

14.45   uur 

2.1 Armoedepreventie 

 

 

Samuel Schampers – directeur 

Cureplus 

2.2 Personen met 

verward gedrag 

 

De gemeente 

Rotterdam, experts 

en Ingrid van Wifferen 

1.3 BLS training 

(basic life support: 

reanimatie) 

 

O.a. met Jasper 

Klasen – EMC & lid 

D66 

 

2.3b (Optioneel) 

Rondleiding in het 

Erasmus MC 



 

Workshop-

ronde 3 

 

15.45 - 

16.45   uur 

 

3.1 Zorgvrijstaat West 

Rotterdam 

 

 

Alexander Hogendoorn – 

mede-oprichter Zorgvrijstaat  

 

3.2 Fietsen op Zuid 

 

 

Cemile Sezer - 

mede-initiator Fietsen 

op Zuid 

3.3 BLS training 

(basic life support: 

reanimatie) 

 

O.a. met Jasper 

Klasen – EMC & lid 

D66 

 

 

Toelichting op de kennissessies 

 

1.1 Het koloniaal en slavernijverleden van Nederland: wat betekent dat voor 

Rotterdam en de kunstsector 

Een gesprek met Salima Belhaj en onderzoeksinstituut KITLV onder begeleiding van Elene 

Walgenbach. 

In november 2017 werd in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gevraagd werd om 

een onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden in Rotterdam. Het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) voert deze uit in nauwe samenwerking met het Stadsarchief 

Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdam Museum uitvoert. In oktober 

2020 zullen de uitkomsten verschijnen.  

Wij gaan in gesprek met Tweede Kamerlid Salima Belhaj, woordvoerder kunst en cultuur, over het 

onderzoek en de consequenties ervan voor de stad en haar inwoners. Ook bespreken we de 

erkenning van het slavernij en koloniale verleden en de plaats die dat moet krijgen: in de 

maatschappelijk debatten, de kunstwereld en wellicht in onze Canon. 

1.2 Pauluskerk - Ongedocumenteerden in Rotterdam  

Ongedocumenteerden zijn mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. In Nederland verblijven 

er enkele tienduizenden waarvan velen in de grote steden als Rotterdam. Ongedocumenteerden 

zijn uitgesloten 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 Ongedocumenteerden 

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

1.3 BLS training 

Jasper Klasen, werkzaam en studerend aan het Erasmus MC zal met een aantal collega’s 

(doorlopend in de workshoprondes 2.3 en 3.3) de BLS training verzorgen. BLS staat voor Basic Life 

Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen 

kan leren. In de  training leren we hoe iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best 

mogelijke manier geholpen kan worden. Met de geleerde vaardigheden kan de kans op overleven 

van een slachtoffer hiermee aanzienlijk worden vergroot.  

2.1 Armoedepreventie 

Samuel Schampers is directeur van CurePlus waar specialistische zorg rond 

bewegingsapparaatgerelateerde onder één dak worden gebundeld, maar hij is ook 

oud-fractievoorzitter van D66 Rotterdam.  

In zijn sessie gaat hij dieper in op een integrale aanpak van verschillende instituten ter 

voorkoming van armoede en, logischerwijs, ter bevordering van welzijn. 

2.2 Personen met verward gedrag: feit en fictie uitgelegd 

Tijdens deze sessie gaan een ambtenaar bij de gemeente Rotterdam en experts in op de 

maatschappelijke misvattingen over personen met verward gedrag. Ingrid van Wifferen zal daar 

als raadslid op reflecteren. 



 

2.3 BLS training 

Zie 1.3 voor de details van de BLS training. 

2.3b (Optioneel) Rondleiding in het Erasmus MC 

Bij voldoende interesse zal Jasper Klasen een rondleiding verzorgen door de recent opgeleverde 

nieuwbouw van het Erasmus MC. 

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 bespoedigen 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! 

3.3 BLS training 

Zie 1.3 voor de details van de BLS training. 

  



 

Workshopronde 1 | 12.00-13.00 uur 

Sessie 1.1 Het koloniaal en slavernijverleden van Nederland: wat betekent dat voor 

Rotterdam en de kunstsector 

Een gesprek met Salima Belhaj en onderzoeksinstituut KITLV onder begeleiding van 

Elene Walgenbach 

Sessie 1.2: Pauluskerk: ongedocumenteerden in Rotterdam 

Ineke Palm - Voorzitter van het bestuur van Pauluskerk vluchtelingenwerk 

Sessie 1.3: BLS training (basic life support: reanimatie) 

O.a. met Jasper Klasen - EMC/lid D66 

 

Workshopronde 2 | 13.45-14.45 uur 

Sessie 2.1: Armoedepreventie 

Samuel Schampers – directeur Cureplus 

Sessie 2.2: Personen met verward gedrag 

Gemeente Rotterdam, experts en Ingrid van Wifferen  lid gemeenteraad Rotterdam 

voor D66 

Sessie 2.3: BLS training (basic life support: reanimatie) 

O.a. met Jasper Klasen - EMC/lid D66 

Sessie 2.3: (Optioneel) Rondleiding in het Erasmus MC 

 

Workshopronde 3| 15.45-16.45 uur 

Sessie 3.1: Zorgvrijstaat Rotterdam West 

Alexander Hogendoorn – mede-oprichter Zorgvrijstaat West 

Sessie 3.2: Fietsen op Zuid  

Cemile Sezer – mede-initiator van Fietsen op Zuid 

Sessie 3.3: BLS training (basic life support: reanimatie) 

O.a. met Jasper Klasen - EMC/lid D66 

 

 

 

 


