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Stichting Platform Katendrecht  
 
 
Doelstelling: Waarom?  
Katendrecht is een oude havenwijk in Rotterdam, die van 
oudsher gekenmerkt wordt door ondernemersgeest, 
tolerantie en sterke sociale samenhang. De laatste jaren 
is de wijk sterk in ontwikkeling door een proces dat 
gentrificatie wordt genoemd. De oude stadswijk wordt 
vernieuwd door de bouw van nieuwe, duurdere woningen 
naast oudere, veelal sociale huurwoningen. Een 
achterliggende filosofie is dat de bevolking van de wijk in 
zijn totaliteit profiteert van vernieuwing, door o.a. een 
toename van ondernemerschap, leefbaarheid en 
veiligheid. Een voorwaarde hiervoor zijn positieve 
kruisbestuivingen tussen nieuwe en oude bewoners in 
lokale initiatieven.  
 
Dit gaat helaas niet vanzelf. Nieuwe bewoners trekken 
vaak naar elkaar toe en besteden veel tijd buiten de wijk 
waarin zij wonen. Daarnaast kan bij oude bewoners het 
gevoel ontstaan dat hun wijk wordt overgenomen en er 
weinig overblijft van de wijk waarin zij zijn opgegroeid en 
ervaringen hebben gedeeld. Deze kloof kan negatieve 
gevolgen hebben voor de wijk, omdat het gepaard kan 
gaan met onrust, wantrouwen en achterstelling van 
bepaalde groepen in een wijk.  
 
Platform Katendrecht is een initiatief vanuit bewoners 
van Katendrecht die geprofiteerd hebben van de 
vernieuwing van de wijk, maar zich zorgen maken over de 
richting die de vernieuwing op dreigt te gaan: beperkte 
kansen en mogelijkheden voor o.a. jongeren om hun 
talenten te ontwikkelen, beperkte uitwisseling en beperkte 
mogelijkheden om elkaar te versterken. 
 
Platform Katendrecht stelt zich tot doel deze hobbels weg 
te nemen door projecten te ontwikkelen die fungeren als 
brugfunctie tussen oude en nieuwe bewoners van 
Katendrecht met als doel de wijk mooier, beter en 
leefbaarder te maken voor iedereen. Kortom, om de 
stadsvernieuwing op Katendrecht te laten slagen.  
 
 
 
Hoe?  
Platform Katendrecht is van de wijk Katendrecht. Dit 
betekent dat zowel het duiden van knelpunten, het 
vormgeven van projecten, het vinden van budget, de 
uitwerking hiervan en het bestuur in eerste instantie bij de 
wijk Katendrecht en haar bewoners ligt. Platform voor 

Katendrecht is met andere woorden zowel een 
democratisch als beleidsmatig platform voor en van de 
wijk Katendrecht. De werkwijze van de stichting volgt 
zeven stappen.  
 
 
Stap 1: Het duiden van knelpunten in de wijk met 
inwoners en ondernemers op Katendrecht  
Een betere wijk begint bij het duiden van knelpunten. 
Deze worden echter door verschillende bewoners anders 
ervaren: voor sommigen is dit de buitenruimte, voor 
anderen de mogelijkheid tot talentonwikkeling en weer 
anderen maken zich zorgen over veiligheid of zorg. 
Platform Katendrecht vertrekt vanuit het idee dat iedere 
mening waardevol is en een open dialoog belangrijk is om 
knelpunten zichtbaar en bespreekbaar te maken. Daarom 
organiseert Platform Katendrecht bijeenkomsten en 
sessies met vertegenwoordigers van alle inwoners van de 
bevolking met als doel een open dialoog mogelijk te 
maken.  
 
Stap 2: Het zoeken naar oplossingsrichtingen in de wijk 
met inwoners en ondernemers op Katendrecht 
Bewoners van Katendrecht hebben de beschikking 
verschillende talenten, kwaliteiten en ervaringen. Platform 
Katendrecht probeert deze te mobiliseren rondom 
verschillende knelpunten met als doel tot innovatieve, 
realistische en duurzame oplossingen te komen voor de 
knelpunten in de wijk. Dit doen wij door workshops en   
brainstormavonden te organiseren, maar ook door 
bewoners actief te bevragen.   
 
Stap 3: Het ontwikkelen van projecten in samenspraak 
met inwoners van ondernemers op Katendrecht 
Platform Katendrecht zal op basis van de knelpunten en 
oplossingsrichtingen projectplannen schrijven die 
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden) zijn. Hierbij zullen we bewoners vragen om 
zowel mee te denken, als mee te schrijven aan de 
projectplannen. Hierdoor hopen wij dat de projectplannen 
breed gedragen worden door de wijk.   
 
Stap 4: Het verkrijgen van middelen  
Voor het vervullen van de brugfunctie, zal gezocht worden 
naar externe middelen. In de eerste plaats zal gezocht 
worden naar publieke initiatieven die aansluiten bij de 
doelstellingen van Platform Katendrecht, zoals het 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ten 
tweede zal aanspraak worden gemaakt op de 
wijkbudgetten van wijkraden en welzijnsorganisaties. Ten 
derde zal gebruik worden gemaakt van het werven van 
particuliere giften, bijvoorbeeld door lokale ondernemers 
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of bewoners, die zich willen inzetten voor een mooiere 
wijk. Deze middelen zullen enerzijds worden 
geïnvesteerd in het de onder 1 t/m 3 genoemde punten. 
Daarnaast zullen middelen beschikbaar worden gesteld 
voor de ontwikkeling en de implementatie van projecten.  
 
Stap 5: Ontwikkelen en implementeren van projecten 
samen met inwoners en ondernemers op Katendrecht  
Platform Katendrecht stelt zich tot doel om bij de 
implementatie van projecten zoveel mogelijk samen te 
werken met inwoners en ondernemers op Katendrecht, 
omdat projecten pas echt succesvol kunnen zijn als 
inwoners zelf verantwoordelijkheid dragen. Onderdeel 
hiervan is het belonen van bewoners door hen op 
projectbasis een vergoeding te geven voor de 
implementatie van projecten, bijvoorbeeld in de vorm van 
een tijdelijk dienstverband, een stagecontract of een 
vrijwilligersvergoeding.  
 
 
Stap 6: Het communiceren en evalueren van resultaten 
projecten richting de wijk  
Platform Katendrecht stelt zich tot doel om op 
transparante wijze de resultaten van projecten zichtbaar 
te maken aan de stakeholders in Katendrecht, 
bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten, via social 
media en wijkkranten. Daarnaast zullen er 
inspraakavonden worden georganiseerd, waarbij 
bewoners en organisaties kunnen reflecteren op de 
behaalde resultaten, met als doel de functie als 
brugfunctie te kunnen versterken. Daarnaast is de 
evaluatie belangrijk, omdat lessen uit de praktijk leerzaam 
kunnen zijn voor wijken in Rotterdam die worden 
gekenmerkt door gelijksoortige problematiek.  
 
Stap 7: verduurzamen van het platform  
Tot slot hopen wij platform Katendrecht te verduurzamen 
in de wijk. Ten eerste betekent dit  
dat Platform Katendrecht een blijvend Platform wordt, 
waarin bewoners van Katendrecht met elkaar nadenken 
over knelpunten en verbeteringen in de wijk. Ten tweede 
betekent dit dat dat succesvolle projecten een blijvende 
plaats krijgen in de wijk.  
 
Vestiging  
Platform Katendrecht zal actief zoeken naar een 
geschikte locatie in het ‘hart’ van Katendrecht om 
bovengenoemde processen te kunnen faciliteren.  
 
Uitgangspunten 
Dialoog: Platform Katendrecht vertrekt vanuit het idee, dat 
dialoog de sleutel om tot elkaar te komen in een wijk. Er 

moeten daarom platformen zijn waar bewoners met 
elkaar in gesprek kunnen gaan over hun zorgen, ideeën 
en bijdragen aan de wijk.  
 
Talenten: Platform Katendrecht vertrekt vanuit het idee 
dat iedereen in een wijk talenten heeft en deze in kan 
zetten op verschillende levensdomeinen (werk, vriende, 
familie en buurt).  
 
Verbinding: Platform Katendrecht vertrekt vanuit het idee, 
dat door naar elkaar te luisteren, gebruik te maken van 
elkaars talenten en samen te werken individuen en de wijk 
tot ontwikkeling komen.   
 
Transparantie: Platform Katendrecht vertrekt vanuit het 
idee, dat transparantie een belangrijke voorwaarden is 
om vertrouwen en legitimiteit te verkrijgen als brugfunctie 
in de wijk.  
 
Het	beheer	en	de	besteding	van	het	
vermogen		
		
De	bestuurders	en	kernteamleden		van	
Stichting	Platform	Katendrecht	zetten	
zich	kosteloos	in.	
		
De	ontvangen	gelden,	worden	aangewend	
ten	behoeve	van	de	uitvoering	van	de	
doelstelling	van	de	stichting.		
Daar	er	geen	personeel	in	dienst	is,	zijn	er	
vrijwel	geen	overheadkosten,	zodat	de	
ontvangen	gelden	voor	meer	dan	95%	aan	
de	gestelde	doelen	kunnen	worden	
overlegd.			
		
Aan	het	einde	van	het	boekjaar	(dat	loopt	
van	1	januari	tot	31	december)	worden	de	
jaarstukken	opgesteld	bestaande	uit,	de	
winst-	en	verliesrekening,	de	jaarrekening,	
de	balans,	een	staat	van	baten	en	lasten	
over	het	betreffende	boekjaar.	
Een	overzicht	hiervan	wordt	gepubliceerd	
op	de	website.		
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Het	bestuur		
		
Het	bestuur	bestaat	uit	een	voorzitter,	
secretaris	en	penningmeester	
Voorzitter:	Lorenzo	Duncan	Elstak	
Secretaris:	Tim	Kind	
Penningmeester:	Uchechukwu	Udeze	
Igbonugo	
		
Het	fiscaal	nummer	(RSIN	nummer)	van	de	
Stichting	is:	859669117	
Het	banknummer	van	de	Stichting	is:	
NL33INGB0006871973	
		
Alle	informatie	wordt	gepubliceerd	op	de	
website	en	kunnen	door	belangstellenden	
worden	gedownload	(zie	
www.platformkatendrecht.com)	Contacten	
met	de	stichting	verlopen	via:	
Email:		stichtingkatendrecht@gmail.com		
Adres:	Katendrechtsestraat	102,	3072NX	
Rotterdam	0624462254	
		
 


