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VOORWOORD 

Met voorliggend document willen wij aan de Raad van Toezicht en 
eenieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor Het 
Wijkpaleis - de plek om het te maken inzicht geven hoe het stichting 
Het Wijkpaleis in 2020 is vergaan.  

In dit document geven we een beeld van een bewogen jaar waarin 
Het Wijkpaleis officieel is geopend, maar we veel meer dicht waren 
dan ons lief was … 

In dit jaarverslag houden we de ambities uit het jaarplan 2020 tegen 
het licht. We schreven het jaarplan schreven tijdens de eerste 
lockdown en hadden we nog geen idee …, we dachten 6 april de 
deuren van het Wijkpaleis weer te openen. 

maar toch … ondanks alles is er - terugkijkend - meer gebeurd dan je 
zou verwachten! 

We hopen je te verrassen en wensen je veel leesplezier. 

Marieke Hillen en Floris van Gennep  
werkbestuur stichting Het Wijkpaleis 
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2020 IN HET KORT 

Woensdag 4 maart OPEN! … DICHT  ( 13 maart ),  

OPEN ( juni )  … zomer … soleiland, vakantie …  

nazomeren … beetje OPEN, beetje DICHT 

 … en dan weer helemaal  DICHT ( november ) 

en toch … de buurt … de school … de makers … 

komen en gaan …   zij maken dat   

HET ( NIEUWE ) WIJKPALEIS - OPEN OF DICHT - LEEFT 

Try-out De eerste maanden van 2020 is het nieuwe Paleis als 
try-out al in gebruik voor bijvoorbeeld fi lmavonden van Cine West of 
een koor dat repeteert, tegelijkertijd is het oude Paleis op de 1e 
Middellandstraat nog volop in bedrijf. Dit levert tijdelijk ruimte op om 
dingen naast elkaar te programmeren. De vraag naar ruimte is volop 
aanwezig. Dat zien we als een goed voorteken voor het nieuwe Paleis. 
Ondertussen wordt hard doorgebouwd om het Paleis op tijd voor de 
opening ‘klaar’ te hebben. 

Opening  Op woensdag 4 maart is het zover: burgemeester 
Aboutaleb en wethouder Kathmann openen onder grote publieke 
belangstelling het nieuwe Wijkpaleis op de Claes de Vrieselaan. 
Op zaterdag 7 maart hebben we een open dag MAAK HET MEE, 
waarop de buurt kennis kan maken met het Wijkpaleis en de makers 

in het Paleis. Naast het openstellen van hun werkplaatsen verzorgen 
makers beneden activiteiten waar jong en oud aan mee kunnen doen. 
Op woensdag 11 maart is er nog een grote bewonersavond van 
Mooi, Mooier, Middelland. Vrijdag 13 maart willen we in het kader 
van NL Doet een begin maken met de Paleistuin, maar dat kan door 
de opkomst van corona in Nederland niet meer doorgaan.  

We zijn geopend, maar sluiten de deuren tot begin juni. 

In lockdown Samen met Huize Middelland dragen we bij aan 
Delfshaven Helpt - een samenwerking van bewonersinitiatieven, 
welzijnsorganisaties, de gebiedscommissie en wijkcomité’s die klaar 
staan voor buurtgenoten die dat nodig hebben tijdens de eerste 
lockdown. Fatma blijft koken op de Middellandstraat: belangrijk voor 
mensen uit de buurt, maar ook voor haarzelf om in deze rare tijden 
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betekenisvol te kunnen zijn. Maaltijden worden afgehaald, maar ook 
rondgebracht naar mensen die dit nodig hebben.  

Judith Bovenberg - maker / ondernemer - besluit haar energieke 
stoel&dansles online in te zetten om iedereen die plotseling thuis is 
en werkt ‘op te schudden’ en zorgt dat we de ‘moed’ erin houden. In 
juni mogen we weer voorzichtig open. Begin juli is de buitenkeuken 
klaar en verhuizen we definitief van de 1e Middellandstraat naar de 
Claes de Vrieselaan.  

(Na) Zomeren plus herfst   Er mogen weer aanschuifmaaltijden 
plaatsvinden, buurtgenoten ontdekken met veel plezier de 
mogelijkheid om samen te eten in de tuin van het nieuwe Paleis. 
Vanuit de gedachte dat veel mensen deze zomer niet op reis gaan in 
de vakantie organiseert de makers van Collectief Smelt c.s. Soleiland - 
een vakantieparadijs in eigen wijk. Na de zomer neemt het gebruik 
van Het Wijkpaleis snel toe. De buurt weet het nieuwe Wijkpaleis 
goed te vinden voor allerhande activiteiten. Vanaf juli huurt stichting 
Mixblik een kast in Het Wijkpaleis. Zij helpen  nieuwe Rotterdamse 
vrouwen om deel te nemen aan de samenleving en hun netwerk te 
vergroten. Samen bouwen zij aan een sociale onderneming. Al snel 
voelen zij zich thuis en zijn niet meer weg te denken. Net als er een 
ritme lijkt te ontstaan, moeten we eerst het aanschuiven weer 
stopzetten en belanden we stap voor stap in de tweede lockdown. 

Openstelling en activiteit  Het publieke deel van het nieuwe 
Wijkpaleis is in 2020 - uitgezonderd de periodes dat we dicht 

moesten - van woensdag tot en met vrijdagmiddag publiek open van 
12 -18.00 uur.  

Op woensdag en vrijdagavond kan het hele jaar worden 
aangeschoven (of afgehaald). Vanaf september kan dit dankzij 
Mixblik ook op donderdagavond. Op zaterdagochtend wordt in het 
nieuwe Paleis gebouwd. [ In totaal gaat dit om 8 dagdelen per week ]  

Buiten de publieke openstelling is het Wijkpaleis open voor gebruik 
op afspraak door verschillende groepen en voor allerhande 
activiteiten. [ in totaal 16 dagdelen per week– 5 ochtenden, 7 
avonden, zaterdagmiddag en zondag ]  

Social Return  De makers die een werkplaats huren op de 1e 
en 2e verdieping zetten zich vrijwillig in voor Het Wijkpaleis en / of 
Rotterdam West. We noemen dit een social return, zo organiseert een 
fi lmmaker fi lmavonden, bieden textielmakers hun kunde tijdens het 
Textiel Repair Café of helpen makers bij het bouwen aan het 
Wijkpaleis ... Hoewel door COVID niet alle plannen voor social returns 
uit de verf zijn gekomen, hebben we kunnen ervaren wat de social 
return in het volgend jaar kan brengen. ( zie hoofdstuk over de social 
return ) 

De meemakers van Het Wijkpaleis van boven naar beneden 
- rk mariabasisschool, ineke van uden , victor, stek stadstuinwinkel x 9, 
margareth ali, nienke bouwhuis, ruud reutelingsperger, nathalie 
comans, ondine de kroon, smelt en de bovenbouw: rozemarijn, nicky, 
aina, laureanne, erik …, maxime ansiau, luna de lange, jeroen van den 
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berg + toneelgroep jan vos, bruno setola, funda baysal, edmond 
bravenboer, katharina grippaldi, joël keijnemans, caroline ellerbeck, 
gilles de sitter, rob hamelynck, nienke terpsma, jacqueline de maat, 
margareth stigter, gerald de jong, andreas kunnstein, marilène 
vermeulen, martine hermans, monique van essen, bas de leijer, kim 
van der hoeven, ron steiner, judith bovenberg, jaap van triest, justin 
fernandes, goran samardzic, fatma bhageloe, marshina, meryem, 
abdullah , homa miry en dochters, de vrouwen van mixblik, marianne 
martens, moniek meinders, marleen van zijp, mw ganesh, nashrien 
billar, lot mertens, ann kathmann, cato arents, marc, joke, annemarie 
kamerbeek, marije boender, madjidha, erik van slooten, sue lae 
robinson eva cheung, jaap de korte, samir bakir, werkgroep jongeren 
middelland, zorgvrijstaat en alle andere initiatieven van huize 
middelland, robert de jager, theo, jan en alle mannen en vrouwen van 
clean up, duzammm, tonnenteam, claesdevriese, redactie middelland 
post, kinderpersbureau en floor de haas, BOUWTEAM, bram 
Dingemanse, philip beckwith, tom van geest + improv rotterdam, 
bertine hobbelman en de cast van venetia’s air, koor les fatalles, rob 
wagelmans, koor 3021, mark duursma, laura claassen, elly beks, toer 
olsthoorn ( cine west ) , karin hammink, querien velter, vincent lo, 
victor schaafsma, isabel awad, karin van barneveld, fatima akbour, 
amal akbour, marieke boeije, kristel jeuring ( lsa bewoners ), erik 
arkesteijn, saskia van alphen ( knhm ), jim jansen  
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2020 IN CIJFERS 

Programma

Wat gebeurt er in Het Paleis 2019 2020

publieke openstelling 1160 uur 546 uur

bezoekers 10 - 12.000 7.500

( afhaal ) maaltijden 128 108

maaksessies 80 75

taalles - 42

paleisbouwen 27 10

paleistuinieren - 33

( buurt ) bijeenkomsten 10 20

tentoonstellingen  | filmvertoning - 10

evenementen - 4

inspiratie | kennisoverdracht - 8

feestjes 15 3

Vrijwillige uren

wie doet er mee? 2019 2020

koks 520 uur 432 uur

gastmensen in dorpszaal 1160 uur 546 uur

maaksessies 300 uur 300 uur

taalles - 84

bouwen door professionals uit 
de wijk

510 uur 350 uur

paleisbouwen 1685 uur 782 uur

helpen verhuizen 90 uur 90 uur

paleistuinieren -

bijeenkomsten door bewoners 150 uur 300 uur

social return makers 150 uur 452 uur

raad van toezicht 175 uur 200 uur

werkbestuur 840 uur 1050 uur

totaal 5580 uur 4986 uur

wie doet er mee? 2019 2020

Financieel

2019 2020

omzet 167.000 227.000

resultaat 6.200 9.140
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WHY HOW WHAT & WHO van HET WIJKPALEIS 

Dit schema is de verbeelding van de WHY HOW WHAT & WHO van 
het Wijkpaleis. Het is de uitkomst van een intensief gesprek in 
november | december tussen de nieuwe Raad van Toezicht en het 
bestuur. Hieraan ten grondslag ligt vijf jaar ontwikkeling en gesprek 

over 

het waarom, wat, hoe en wie van het Wijkpaleis. Het is een stap om 
vanuit het waarom het verhaal Van Het Wijkpaleis goed te kunnen 
vertellen.  
Beeld gemaakt door Floris van Gennep. 
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Hoe brengt het Wijkpaleis verandering in R'dam West ?
SAMEN MAKEN, ONTMOETEN 
LEREN EN ONDERNEMEN

kruisbestuiving van kennis en vaardigheden
meebepalen in het kader van wijkdemocratie
eigenaarschap voelen; betrokkenheid, verantwoordelijk
communiceren zonder taal | leren door doen
laagdrempelig | voorbeelfunctie voor elkaar vervullen

whyhowwhatwho  |   Het Wijkpaleis   |   fvg   |   13 januari 2021

Welke drijfveren heeft het Wijkpaleis ?

R'DAM WEST VERSTERKEN & HET MAKEN IN HET LEVEN
door meer REGIE OVER MIJN LEVEN
door meer REGIE OVER MIJN OMGEVING
door SOCIALE SAMENHANG
door een sterkere WIJKECONOMIE
door het huisvesten en stimuleren van CULTUUR en ONDERWIJS

Welke problemen en vragen in R'dam West beantwoord het Wijkpaleis ?

TERUGTREKKENDE OVERHEID door de afbouw van de verzorgingsstaat moet er ruimte komen voor bewonersinitiatieven

POLARISATIE buurtgenoten leven in hun bubbel; 174 culturen | arm - rijk | hoog - laag opgeleid | jong - oud | bewoners - overheid

SPLITSING WERK EN WONEN werkruimtes en arbeidsplaatsen verdwijnen uit de wijk; de maakbedrijven verplaatsen zich naar industrieterreinen en het buitenland

SAMEN MAKEN

maaksessies met ondernemers,
starters en buurtgenoten

& straat- en wijkbijeenkomsten

betaalbare
werkruimtes

makende
ondernemers

&
lokalen met
kastruimte

voor starters

ONDER
NEMEN

LEREN

onderwijs
huisvesting

&
leren en
lesgeven

over maken

een publieke plek:
aanschuifmaaltijden, inloop, meebouwen
koken, tuinieren, cultuur bijeenkomsten

ONTMOETEN

Rotterdam West
versterken

&
Het maken in het

leven

buurtgenoten
R'dam West

ondernemers

starters

buurtgenoten
R'dam West

buurtgenoten
R'dam West

wijkgroepen
maatschappelijk

cultureel

Huize Middelland

gemeente
R'dam

Fondsen
Bewoners
netwerken

Maria
basisschool

Wie zijn het Wijkpaleis?

HALEN EN BRENGEN

WIJKBEWONERS meer zeggenschap over je eigen leven en omgeving  ------  meebouwen, gastheer - vrouw
ONDERNEMERS & STARTERS  betaalbare werkruimte, een podium   ----   social return; het delen van kennis en kunde
WIJKGROEPEN MAATSCHAPPELIJK EN CULTUREEL fysieke en mentale ruimte gebruiken   ----   de wijk verbeteren, cultuur stimuleren
HUIZE MIDDELLAND sociale samenhang vergroten   -----   samenwerken zonder een formele organisatie
MARIA BASISSCHOOL basisonderwijs voor de buurt   ------   interactie met ondernemers uit de wijk
GEMEENTE ROTTERDAM co-creatie met bewoners   ------  zeggenschap, sociale samenhang, wijkeconomie, onderwijs, cultuur
FONDSEN EN BEWONERS NETWERKEN versterken van initiatieven    ------   maatschappelijke impact en voorbeeldproject

Wat biedt het Wijkpaleis ?

EEN PUBLIEKE PLEK

langs komen voor een kop koffie, een aanschuifmaaltijd, een maaksessie.
in de dorpszaal of in de paleistuin een cursus, maaksessie organiseren 
een bijeenkomst voor je straat, je wijk organiseren 
maaklokaal, textiellokaal of buurtkeuken gebruiken voor je startende onderneming, 
cursus of het maken van je eigen meubel, kledingstuk
betaalbare werkruimte huren voor je maakbedrijf
onderwijs huisvesting voor de Mariaschool



I. DE OPENING VAN HET NIEUWE PALEIS 

INGEBRUIKNAME CLAES DE VRIESELAAN 

ambitie 2020 
Zo snel mogelijk alle activiteiten naar de Claes de Vrieselaan 
overbrengen en de inter actie in het gebouw tot stand brengen 
door samenwerking met de school, de social return van de 
ondernemers en de verschillende gebruikers van het Wijkpaleis. 

Try-out  De eerste maanden van 2020 wordt nog hard 
gebouwd aan het nieuwe Paleis, maar is het ook al in gebruik voor 
bijvoorbeeld filmavonden van Cine West of een koor dat repeteert. 
Tegelijkertijd is het oude Paleis op de 1e Middellandstraat nog volop 
in bedrijf. Dit levert tijdelijk extra ruimte om dingen naast elkaar te 
programmeren. De vraag naar ruimte is volop aanwezig. 

Lockdown In maart moeten publieke plekken - zoals Het 
Wijkpaleis - hun deuren sluiten. Dit betekent dat alle activiteiten op 
de begane grond worden gestaakt. Ook de school is gesloten. De 
meeste ondernemers blijven tijdens de lockdown hun werkplaatsen 
gebruiken. Op de begane grond wordt verder gebouwd. 

Van inter actie is in deze periode vanzelfsprekend vrijwel geen 
sprake. In de paragraaf over het programma in 2020 en de social 
return vertellen we over de inter actie die wel heeft plaatsgevonden. 

Begin juli verlaten we definitief de 1e Middellandstraat en verhuizen 
we als laatste de koks en de keuken naar het nieuwe Wijkpaleis. 
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VERBOUWING BEGANE GROND 

Ambitie 2020 
Afronden eerste fase van de verbouwing van de begane grond 
en nadat dit eerste bouwstof is neergedaald inzicht krijgen in de 
wat nodig is om het functioneren van de begane grond verder te 
verbeteren en financiën werven om door te kunnen bouwen. 

uitvoering tot en met de zomer 
Van januari tot de opening wordt er stevig doorgebouwd op de 
begane grond. Floris, Goran en Justin doen de professionele klussen 
door de week en op de zaterdagochtenden bouwen we met 
vrijwilligers verder. Er wordt schoongemaakt, opgeruimd, veel kasten 
in elkaar gezet, plaatjes voor de kastdeuren geboord en heel veel 
geschilderd in roze ( toiletten ), licht blauw ( beton ), paars 
( luchtkanalen ) en aubergine ( kozijnen ).  

Tijdens de lockdown werken Floris en Justin door. Op de verdieping 
splitsen zij een groot lokaal en maken zij het kantoor van Het 
Wijkpaleis op de eerste verdieping. Hierdoor krijgt het bestuur en 
beheer een centraal gelegen uitvalsbasis in het gebouw. 

In juni en juli bouwen we ook weer met vrijwilligers op 
zaterdagochtend. 

uitvoering na de zomer 
Na de zomer vinden we aanvullende financiering door het behalen 
van de finale van de VOORbeeldverkiezing. De 15.000 euro  die we 
winnen, maakt de afbouw van de keuken mogelijk. En vlak voordat 

het echt winter wordt kunnen de koks de buitenkeuken verruilen voor 
een warme keuken binnen. 

Via een aanvraag bij Opzoomer Mee “Maak het hart van het 
Wijkpaleis kloppend” ontvangen we 10.000 euro om de zaal en de 
koffiebar af te maken. Dit wordt voor een klein deel nog in 2020 
gebruikt en zal verder in 2021 worden ingezet - in de verwachting dat 
er dan weer samen kan worden gebouwd.  

Financiën 
In 2020 is. € 173.000,- aan de verbouwing van de begane grond 
uitgegeven. Het budget voor de verbouwing is met giften 
gefinancierd door Stichting DOEN, VSBfonds, het Oranje Fonds, Job 
Dura Fonds, CityLab010, Huize Middelland, Mooi, Mooier, 

Middelland gevelaanpak en stichting Opzoomer Mee. 
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VERHUUR ALGEMEEN 

ambitie 
Het streven voor verhuur blijft zoals het was met 100% verhuurd 
op de 3e verdieping en een minimale bezetting van 80% voor 
de 1e en 2e verdieping. We zoeken naar een betere samenhang 
van huurders op de 1e verdieping. 

realisatie 
Na het vertrek van de Ambachtelijke Weverij, Bulbo en de 
minorstudenten van Erasmus Universiteit, WdKA en Codarts eind 
2019 / begin 2020 staan twee grote lokalen, de lerarenkamer en een 
half lokaal leeg. We doorlopen een zorgvuldig proces om nieuwe 
huurders te vinden . Twee van deze huurders nemen direct hun 1

intrek. Voor de andere kandidaat huurders brengt corona teveel 
onzekerheid teweeg, zij zien uiteindelijk toch af van de huur. We 
besluiten de grote ruimte aan de voorzijde te splitsen. We vinden 
nieuwe huurders en vanaf 1 junizijn alle werkplaatsen op de 1e en 2e 
verdieping verhuurd. Op één huurder na, is met alle makers een 
contract tot 28 februari 2022 gesloten. 

De continuïteit brengt meer leven en samenhang op de eerste 
verdieping. Alle werkplaatsen worden intensief gebruikt. Alleen de 

leden van coöperatie Stek werken sinds de eerste lockdown vanuit 
huis. 

We merken dat de betrokkenheid van de makers bij Het Wijkpaleis is 
gegroeid. Al zijn in 2020 meerdere mooie samenwerkingen ontstaan 
toch hebben we het gevoel dat de interactie met gebruikers van de 
publieke begane grond en de band tussen de makers onderling kan 

 de selectie van de nieuwe huurders gebeurt door dezelfde groep betrokkenen als de eerste keer met daarin twee betrokken RvT leden, een maker en een 1

Wijkpaleizer van het eerste uur.
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worden versterkt.  

Met alle huurders is een social return afgesproken. Lang niet 
iedereen heeft zijn social return dit jaar optimaal kunnen invullen, in 
totaal hebben de makers circa 450 vrijwillige uren bijgedragen aan 
Het Wijkpaleis of Rotterdam West.  ( meer over de social return op 
pag. 24 ). 

Met 100% verhuur van de 3e verdieping en 95% verhuur van de 1e 
en 2e verdieping is de verhuur  beter gegaan dan de 80% die we 
hadden ingeschat. 

De Fabriek - Werkgroep Jongeren Middelland 
De Werkgroep Jongeren Middelland - partner in Huize Middelland - 
maakt op de begane grond van Het Wijkpaleis een creatieve 
ontwikkelruimte voor jongeren. Een plek met een muziekstudio en 
een lokaal waar jongeren kunnen werken aan multimediale projecten 
en fashion. De muziekstudio is bij de opening van het Wijkpaleis op 
4 maart grotendeels klaar. Aan de buitenzijde van de studio, 
zichtbaar voor passanten op de straat, is een werk gerealiseerd voor 
de overleden rapper Feis. Het lokaal als creatieve ontwikkelruimte 
krijgt in 2020 ook vorm, maar is - door corona - nog niet in gebruik. 
De inter actie tussen de Fabriek en andere gebruikers van het Paleis 
staat op een ( laag ) pitje - twee makers en enkele bewoners hebben 
gebruik gemaakt van de muziekstudio. 

Kastenverhuur 
In 2020 worden de eerste kasten in de dorpszaal verhuurd. De 
afspraken worden met elke huurder ‘op maat’ gemaakt.  Hierbij 2

worden verschillende criteria meegewogen: 
• Wie of wat is de huurder - bewoner of wijkgroep |  stichting met 

sociaal maatschappelijk of cultureel doel | institutioneel of 
commercieel  

• Welk doel dient de kasthuur? 
• Hoeveel tijd gebruikt de huurder de dorpszaal? 
• Welke ‘diensten’ gebruikt de huurder? 

 In 2021 worden de gemaakte afspraken gebruikt om lijn te brengen in deze verschillende huurafspraken. 2
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PROGRAMMA IN 2020 

Ambitie 
Het hoofddeel van het programma komt uit de wijk. Het 
Wijkpaleis kan dit aanvullen met aanschuifmaaltijden en social 
returns.  
We schatten in dat we het aantal bezoekers van voorgaande 
jaren kunnen bereiken.  
De kwaliteit van het programma wordt beoordeeld aan de hand 
van de volgende criteria: 
1. Sluit het programma aan op de vraag van R'dam West? 
2. Wordt er gemaakt in het Wijkpaleis?; maken als vorm van 

ontmoeting, maken als vorm om te leren en makend 
ondernemen? 

3. verscheidenheid: Bieden de bijeenkomsten mogelijkheden 
voor de diverse bewoners van Rotterdam West ( in leeftijden 
en achtergronden )? 

4. Staat het programma in verhouding tot de 
gebruiksmogelijkheden van het Wijkpaleis, dus is er geen 
over- of onderbelasting van de plek en de mensen die de 
plek beheren? 

tijdslijn 
Voor de periode tot de zomer was er gepland om publieke 
openingstijden te hanteren van wo t/m vr van 12 tot 18 en za 
van 10 tot 13 en verder vragen van de wijk te faciliteren. Na de 
zomer kunnend deze publieke openingstijden worden verruimd 

en behalve vragen uit de wijk ook verder aangevuld kunnen 
worden met Wijkpaleis programma. 

Uitvoering  
De criteria die hierboven staan verwoord, zijn verder uitgewerkt in 
de werkgroep Programmering Dorpszaal ( bestaande uit Bruno 
Setola, Dorian Kingma, Judith Bovenberg, Margareth Ali en het 
bestuur ). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een set gesprekskaarten die 
kunnen worden gebruikt bij in de gesprekken die worden gevoerd 
met buurtgenoten die ‘een plan hebben’ of iets willen doen in Het 
Wijkpaleis. ( zie bijlage gesprekskaarten voor een indruk ) 

Publieke openstelling 
Een week in Het Paleis ziet er in 2020 - buiten de lockdowns - 
schematisch zo uit: 

Blauw is open voor gebruik voor besloten groepen 
Aubergine is publieke openstelling 

In de situatie van beperkende maatregelen en lockdowns was 
uitbreiding van de publieke openstelling niet aan de orde.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

10 - 12

12 - 18

18 - 20

20 - 24
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Geschat aantal uren publieke openstelling 
Voor eerste lockdown  7 weken 26 uren =  182 uur 
Half juni | eind juli   7 weken 26 uren =  182 uur 
September tot half oktober  7 weken 26 uren =  182 uur 
Totaal       546 uur  

Organisatie publieke openstelling 
Na de zomervakantie lijkt het erop dat we echt weer open kunnen en 
voor het eerst in het nieuwe Paleis continuïteit kunnen opbouwen in 
de openstelling. Meerdere mensen melden zich aan als gastmens en 
zijn bereid op regelmatige basis deze rol te vervullen. Het lukt om 
samen continuïteit en regelmaat  op te bouwen. Helaas moeten we 
half oktober terugschalen en merken we nu de lockdown langer 
duurt dat mensen hun plannen aanpassen. Na de lockdown zal 
moeten worden gebouwd aan een nieuw team van gastmensen. 

Activiteit  
Ondanks de onderbrekingen in het programma hebben wij en ook 
andere programmamakers die Het Wijkpaleis wekelijks gebruiken, in 
het begin van de pandemie geprobeerd continuïteit vast te houden. 
Dat is lastig gebleken. Als straks het stof is opgetrokken, kunnen we 
kijken welke wekelijkse gebruikers terugkomen. Voor een indruk van 
de wekelijkse activiteit die dit jaar wel zijn doorgegaan, zie bijlage 
Activiteit in het Wijkpaleis. 

Aanschuiven wordt afhalen 
Koken en samen eten is een niet weg te denken pijler van het 
Wijkpaleis. Het koken is in 2020 een constante gebleven, het samen 
eten is vrijwel geheel weggevallen, afhalen is een ‘schrale troost’ met 
korte momenten van ontmoeting. 

Woensdag kookt Fatma, zij heeft ook tijdens de eerste lockdown 
doorgekookt. Vrijdag kookt Homa, zij heeft na de eerste lockdown 
de draad weer opgepakt.  Vanaf september nemen de vrouwen van 
Mixblik de donderdagavond voor hun rekening. Fatma en Homa 
koken ook in de vakanties. De Mixblikkers nemen vakantie. 

Het idee van aanschuiven vraagt in de toekomst meer aandacht voor 
het ‘concept’  - ontmoeting door bij elkaar aan tafel te schuiven - 
zodat het voor verschillende mensen leuk blijft en nieuwe mensen 
zich welkom voelen om ook aan te schuiven. 

Fatma kookt 52 aanschuif | afhaalmaaltijden. 
Homa kookt 36 aanschuif | afhaalmaaltijden. 
Mixblik kookt 14 aanschuif | afhaalmaaltijden.  

Aantal deelnemers 2.700 per jaar*  
* Uitgaande van gemiddeld 25 mensen die afhalen 

Een greep uit de activiteiten in 2020  ( voor het totale overzicht zie 
bijlage Activiteit in het Wijkpaleis ) 
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Jong en oud kijkt film dankzij Cine West 
( 6 volwassen, 2 kindervoorstellingen ) voorafgaand aan de 
avondvoorstellingen kan worden meegegeten (6 maaltijden)  

Een buurtbewoner promoveert in het Wijkpaleis, enkele kinderen 
vieren hun verjaardagsfeestje.  

Het kinderpersbureau en de redactie van de Middelland Post werken 
aan de krant  

Er is gerepeteerd door twee koren en twee theatergroepen; spellen 
worden in het oude Paleis gespeeld; Er wordt improvisatietheater 
gespeeld en een buurtgenoot geeft een fotocursus.  

Judith verzorgt wekelijks stoel & dansles online tijdens de lockdown. 
(social return) 

Er is veel en hard gebouwd in het Paleis en gewerkt in de tuin. Op 
vrijdagen tuinieren, op zaterdagen bouwen. 

We hebben drie grote Paleistuindagen ( social return + vrijwillige 
kracht uit de buurt )  

We doen mee aan de VOORbeeldverkiezing, halen de finale én 
winnen een prijs. 

Er wordt een televisieprogramma Panorama NL on tour opgenomen 

PALEISBEZOEK 
Aan de hand van de activiteiten en het daaraan gekoppelde aantal 
bezoekers leert ons dat dit jaar circa 7.500 mensen het publieke deel 
van Het Wijkpaleis hebben bezocht.* 
* de bezoekers van de makers boven zijn niet meegerekend. 

Het is een interessante mix van mensen, die het Paleis gebruiken of 
bezoeken: 
• jong en oud, wonend in of buiten Rotterdam West, mensen met en 

zonder doel, maar allen met een eigen achtergrond of verhaal:  
• ‘vaste gasten’, die binnenstappen voor een praatje, een kopje 

koffie of even kijken wat er gebeurt … 
• mensen die komen met een doel zowel binnen als buiten 

openingstijden ( bijvoorbeeld een bijeenkomst, spellen spelen, 
huiswerk of een krant maken … )  

• mensen die op bezoek komen voor de ondernemers 

De verhuizing naar het nieuwe gebouw  heeft de diversiteit van 
gebruikers en bezoekers vergroot. 
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II.  DAGELIJKSE ZAKEN 

COMMUNICATIE  

ambitie 
In 2020 willen we de gaande communicatie aanvullen met een 
website, nieuwsbrief en een zichtbare week- en maandagenda. 

realisatie 
De opening met de WATISHETWIJKPALEISEIGENLIJK? - 
tentoonstelling, de deelname aan de VOORbeeldverkiezing, de 
danslessen van Judith … dit jaar is de communicatie sterk gericht op 
het onderhouden van contact en uitbouwen van de bekendheid van 
het Wijkpaleis in Rotterdam West. 

in ontwikkeling 
De ambitie is de ontwikkeling van een website en een week- en 
maandagenda. In samenwerking met maker Jaap van Triest wordt 
een paneel gemaakt, waarop de week- en maandagenda kan 
worden opgehangen. Deze is zichtbaar, maar niet leesbaar vanaf de 
straat. In de toekomst kan een beelddrager voor in het raam worden 
ontwikkeld waar het programma leesbaar is. 
In september biedt een fervent aanschuifbezoeker en grafisch 
ontwerper Jim Jansen aan om met ons mee te denken over identiteit 
en website. We gaan in op zijn aanbod. We werken op dit moment 
met hem aan de ontwikkeling van een one page website.  
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In de pers 
Het Wijkpaleis komt dit jaar op verschillende momenten in de pers. 
Naar aanleiding van de opening verschijnt een artikel in NRC over 
het proces rond het Wijkpaleis. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/04/van-koffiekiosk-naar-
wijkpaleis-a3992627 

maar ook op andere plekken is aandacht voor de opening, zoals in 
de Middelland Post, LSA Bewoners of P+ magazine: 
http://www.mooimooiermiddelland.nl/wp-content/uploads/
2020/06/MMMpost_MAART_DIGITAAL.pdf 
https://www.lsabewoners.nl/vastgoed-verdienmodel-
bewonersbedrijf/ 
https://www.p-plus.nl/nl/nieuws/Wijkpaleis-Rotterdam 

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote 
maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor 
welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.  
De aflevering voor Panorama on tour van Rijksadviseur voor de 
Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt wordt opgenomen in Het 
Wijkpaleis. Het Wijkpaleis is één van de projecten waar een item aan 
wordt gewijd ( min. 23.09 ). Zandbelt vindt dat plekken als het 
Wijkpaleis een belangrijke rol spelen in de sociale samenhang van 
wijken met een heel diverse samenstelling, zoals Rotterdam West. 

Dit item wordt op 29 november ook gebruikt in het spelprogramma 
1 tegen 50, waar elke aflevering aandacht is voor projecten van 
Stichting DOEN. 
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Fatma heeft in 2020 een hele week een eigen ‘serie’ in het 
programma Man Bijt Hond over haar vrijwilligerswerk in Rotterdam 
West. https://z-p42.www.instagram.com/p/B8_hzQ8H-2m/?
utm_source=ig_web_copy_link 

In de TelegraafFloris verschijnt een uitgebreid artikel over het 
‘ontstaan’ van het Wijkpaleis en de plannen voor de toekomst. 
https://www.graafflorisstraat.nl/2020/12/marieke-en-floris-
koningskoppel-van-het-wijkpaleis/ 

Onderzoeken 
In opdracht van LSA onderzoeken Maurice Specht en Arie Lengkeek  
de werking van de ( gemeentelijke ) vastgoedmarkt. Voor 
burgerinitiatieven is vastgoed onmisbaar, maar ook steeds minder 
bereikbaar. Kan dat anders? Hun bevindingen beschrijven zij in het 
LSA-essay Woekerruimte. Het Wijkpaleis is één van de casussen. 
https://www.lsabewoners.nl/maatschappelijk-vastgoed-onmisbaar-
onbereikbaar-hoe-kan-dat-anders/ 

Online en offline 
Het Wijkpaleis communiceert zowel on- als offline. 
Offline hebben we dit jaar meerdere keren in de wijk geflyerd o.a. 
voor de filmvertoningen van Cine West, de MAAK HET MEE dag en 
Het Wijkpaleis Winter Warenhuis. 

Op Facebook en Instagram groeit de groep volgers organisch. We 
maken op enkele uitzonderingen na geen gebruik van betaalde 
content. Doorslaggevend criterium om wel te kiezen voor betaalde 
berichten is als de inhoud van een bericht mensen niet ‘per toeval’ 
onder ogen moet komen, zoals bijvoorbeeld  de vacature voor de 
Raad van Toezicht, maar ook bij het werven van stemmen voor de 
VOORbeeldverkiezing. 
  
Het aantal volgers Facebook stijgt in 2020 van 1733 naar 2166. 
Op Instagram hebben we d.d. 26 maart 2021 1251 volgers.  3

Zeker berichten die gaan over de ontwikkeling van het nieuwe Paleis 
maken een grote betrokkenheid los. 

Daarnaast communiceren we het programma via de website Huize 
Middelland, Facebook Huize Middelland en Mooi, Mooier, 
Middelland, de Middelland Post, de programma flyers van Huize 
Middelland, Nextdoor en verschillende what’s appgroepen en 
verzendlijsten.  

Verder hebben we meegelift in de stedelijke publiciteit rond het 
Groot Rotterdams Atelier Weekeinde ( GRAW ), we maken ook deel 
uit van één van de routes https://
www.grootrotterdamsatelierweekend.nl/pdf/Rondleiding-3-
WEST.pdf 

 Eerdere cijfers van Instagram zijn niet bijgehouden, zodat de groei niet weer te geven is.3
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BEHEER EN ONDERHOUD 

beheer 
In 2020 worden nog kleine werken gedaan om de verbouwing af te 
ronden, maar is meer en meer sprake van beheer. Het gebruik en 
beheer levert veel informatie op over gewenste aanpassingen in de 
toekomst als we eigenaar zijn van het gebouw.  

Met de ingebruikname van het pand en het afronden van de eerste 
verbouwingsfase is ook het beheer en onderhoud op gang 
gekomen. Dit betreft schoonmaak, klein onderhoud ( deuren, 
installaties ), maar ook groot onderhoud.  

In het derde kwartaal hebben we Justin gevraagd om meer werk als 
beheerder van Het Wijkpaleis op zich te nemen.  

Het belangrijkste vraagstuk naar aanleiding van de verbouwing en 
het gewijzigd gebruik van het gebouw is de brandveiligheid. Met 
Arcadis is gezocht naar een alternatief voor het ( kostbare ) plan dat 
de gedelegeerd beheerder van de gemeente hiervoor heeft 
opgesteld. Het Arcadis plan is recent goedgekeurd door de 
brandweer en nu officieel ingediend. Ondertussen is al toegewerkt 
naar de uitvoering van dit plan. 
In 2020 gaat de boiler kapot. We zien af van overleg met de 
gemeente hierover en zorgen zelf voor vervanging.  

Voor de centrale verwarming en de luchtbehandeling zijn we 
aangewezen op een centraal systeem dat sterk is verouderd ( 1986 ). 
We zijn in staat om het nu te laten functioneren, maar voor de 
toekomst zijn aanpassingen nodig. Een deel van het onderhoud valt 
nog onder de eigenaar ( de gemeente Rotterdam ), maar deze heeft 
aangegeven dit niet te willen doen.  

Het beheer en onderhoud vindt op dit moment nog op ad hoc basis. 
plaats Het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente voor het 
pand laat veel te wensen over. Richting de aankoop van het pand 
moet hier een beter meerjarenplan tegenover worden gesteld, 
waarin op een duurzame verbeteringen van het gebouw wordt 
ingezet.  

Administratie van bemetering- en servicekosten 
In 2019 is meer duidelijk geworden over de daadwerkelijke 
servicekosten. Deze stellen we daarom in 2020 naar beneden bij. 
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V E R B R E D E N  ORGANISATIE 

ambitie 
In 2020 is de ambitie om het sturen en besluiten met een 
bredere groep 'Wijkpaleizers van alle verdiepingen' te doen. 

bestuurswerkzaamheden 
• oprichting van andere werkgroepen; social return | aankoop 

van het pand | technische en financiële kwestie rond de 1e en 
2e verdieping. 

• het presenteren van een jaarlijkse verantwoording. 
• nieuwe leden voor de Raad van Toezicht 

uitvoering 
Het Wijkpaleis is in 2014 ontstaan vanuit een groep mensen die bij 
elkaar kwamen rond een idee, niet georganiseerd en onder de 
vleugels van stichting Singeldingen. In de loop van de jaren ontstond 
‘organisch’ een vorm van organisatie. We spraken af om met elkaar 
beslissingen te nemen en gebruikten het principe van ‘in consent’. 
Iedereen werkte grotendeels vrijwillig of geheel vrijwillig. 

Niet veel later startte het proces van de aanbesteding en vervolgens 
de ondertussen bekende reis richting het Paleis op de Claes de 
Vrieselaan. Ten tijde van dit proces is stichting Het Wijkpaleis 
opgericht met een werkbestuur ( Floris en Marieke ) en de Raad van 
Toezicht. 

Het verbreden van de organisatie en het democratiseren van de 
stichting is een ‘voortdurend proces’ van vallen en opstaan, een 
zoektocht naar manieren om verschillende stemmen te horen, 
betrokkenheid en ( mede ) zeggenschap vorm te geven, 
belangenafwegingen te maken en besluiten te nemen. 

werkgroep of beraad 
In het afgelopen jaar hebben we twee onderwerpen met een 
werkgroep of in een beraad ‘onder handen genomen’ n.l. de 
‘spelregels’ voor het gebruik van de dorpszaal en de inrichting van 
de Paleistuin. 

Met de werkgroep Programmering Dorpszaal bestaande uit Bruno 
Setola, Dorian Kingma, Judith Bovenberg, Margareth Ali en het 
bestuur is besproken op welke manier criteria voor het organiseren 
van activiteit in Het Wijkpaleis en het gebruik van de dorpszaal 
breder kunnen worden gedeeld, zodat meer mensen deze 
gesprekken kunnen voeren. Hiervoor is een set gesprekskaarten 
ontwikkeld als een eerste ‘instrument’. 

De inrichting van de Paleistuin is  een tweede onderwerp dat in een 
breder beraad is besproken. Verschillende gebruikers maken 
gebruik van de tuin - van bewoners tot makers tot de leerlingen van 
de school. Enkele makers en bewoners zetten zich in voor de tuin. De 
inrichting van de tuin blijkt een goede oefening om te onderzoeken 
hoe betrokkenheid vorm kan krijgen, hoe we samen tot een goede 
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belangenafweging komen en een plan maken waarbinnen ruimte is 
voor een ieder om een rol op te pakken. 

Raad van Toezicht 
Karen Hammink, initiatiefnemer van Het Wijkpaleis maakt na drie jaar 
Raad van Toezicht plaats voor frisse nieuwkomers. We waren al van 
plan om de Raad uit te breiden en gaan daarom op zoek naar twee 
nieuwe leden voor de RvT:  
• Iemand die ervaring heeft met (de collectieve aankoop van) 

vastgoed, het in gezamenlijkheid ontwikkelen daarvan, en de 
financieel juridische zaken die daarbij komen kijken. 

• Ten tweede een persoon met ervaring in het werken met 
buurtinitiatieven, ondernemers en vrijwilligers. Iemand die op 
vernieuwende manieren kan meedenken hoe de relatie tussen de 
wijk en het paleis verder te versterken en uit te bouwen.  

Vijf mensen solliciteren. We kiezen voor drie mensen uit Rotterdam 
West. Isabel Awad, Fatima Akbour en Karin van Barneveld, elk met 
een heel eigen betrokkenheid bij Het Wijkpaleis en/of Rotterdam 
West.

Basisvergoeding werkbestuur en andere vergoedingen 
In dit stadium is afgesproken dat de vergoedingen beperkt blijven 
tot ondersteunende taken. Ook daarbij wordt een belangrijk deel 
van het werk vrijwillig gedaan. 

De taken van het werkbestuur zijn; administratie, fondswerving, 
beleid, verhuur, programmabeheer, vrijwilligers begeleiden, 
gebouwbeheer en het contact met andere initiatieven. 
Het werkbestuur is niet in dienst van de stichting, maar levert haar 
werk als zzp'er. Hiervoor is een basisvergoeding ingesteld van circa € 
1.600,- per maand per bestuurder. De hoogte van het bedrag dekt 
een deel van de werkzaamheden die het werkbestuur levert. De 
inschatting is dat in 2020 circa 60% van het werk vrijwillig is gedaan. 
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Naast het vergoeding van het werkbestuur worden ook de 
ondersteunende taken; boekhouding, klein onderhoud en 
schoonmaak betaald. 

waarde | betrokkenheid | eigenaarschap 
Om enig gevoel te krijgen voor de economische waarde van deze 
vrijwillige uren kan je een laag uurtarief van € 30,-/uur aan deze uren 
toewijzen. Dan vertegenwoordigen de vrijwillige uren 
€149.580,-. .Daarmee wordt zichtbaar hoe belangrijk de vrijwillige 
bijdrage is. 
Wij hechten echter minstens zo veel waarde aan de betrokkenheid 
en het eigenaarschap dat voortkomt uit alle tijd die mensen in het 
Wijkpaleis, en daarmee in de gemeenschap van Rotterdam-West, 
steken. 

Vrijwillige uren-1

wie doet er mee? 2020

koks 432 uur

gastmensen in dorpszaal 546 uur

maaksessies 300 uur

taalles 84

bouwen door professionals uit de wijk 350 uur

paleisbouwen 782 uur

helpen verhuizen 90 uur

paleistuinieren

bijeenkomsten door bewoners 300 uur

social return makers 452 uur

raad van toezicht 200 uur

werkbestuur 1050 uur

totaal 4986 uur
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JAARREKENING SAMENGEVAT 

De jaarrekening is opgesteld door ML’s Admin . 
Deze wordt als apart document gestuurd en na goedkeuring aan dit 
jaarverslag toegevoegd. 
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III. AANZETTEN VOOR DE TOEKOMST  

SOCIAL RETURN 

De social return is de aanjager van SAMEN MAKEN, ONTMOETEN, 

LEREN EN ONDERNEMEN tussen de ondernemers, en de bewoners 
van Rotterdam West. In hun social return delen de ondernemers hun 
specifieke kennis en kunde met bewoners en startende 
ondernemers die gebruik maken van de maaklokalen op de begane 
grond.  

ambitie 
Evalueren van de social returns, die al zijn verricht om lessen te 
trekken. Vraag: evaluatie met makers of ook met een externe 
klankbordgroep?  

tijdslijn bestuurswerkzaamheden 
Bespreken van social return bij verlenging van éénjaars 
contracten. Dit vind dus voor mei, juni en juli plaats. Bij de 
overige ondernemers dient dit ook voor de zomer besproken te 
zijn. 

uitvoering 
Nadat de huurders in juni 2019 hun werkplaats betrokken, moest er 
beneden nog flink worden verbouwd. Geen ideale omstandigheden 
om de social returns ‘uit te rollen’. In 2020 is begonnen met het 
uitvoeren van de social returns. De bedoeling was dat het na de 

opening op volle gang zou komen, maar social returns en social 
distancing gaan lastig samen. Covid gooide roet in het eten. Tijdens 
de lockdown voerden we gesprekken met de huurders met een 
jaarcontract en maakten nieuwe afspraken omtrent hun social return. 
Na de eerste lockdown en zeker na de zomervakantie maakten we 
een vliegende herstart, maar half oktober hebben we wederom 
terug moeten schakelen. Nog een nota bene: niet alle ondernemers 
vinden het makkelijk om de afgesproken social return om te zetten in 
acties. 

In december hebben we tijdens drie on- en offline lunchgesprekken 
met de makers de social returns besproken. Met elkaar hebben we 
gekeken hoe de social return zo concreet mogelijk kan worden 
gemaakt. Door een agenda te maken van de social return willen we 
niet alleen inzicht geven aan de makers onderling van de 
verschillende social returns, maar de social return als middel van 
interactie tussen makers en bewoners ook ontsluiten. Een ander 
belangrijk inzicht is dat verschillende makers zich willen verbinden 
aan een gezamenlijke social return, waardoor het makkelijker wordt 
om regelmaat en continuïteit aan te brengen.  

In de bijlage hebben we een overzicht van de verschillende de social 
returns van 2020 opgenomen. 
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AANKOOP PAND 

ambitie 
• september 2019 tot en met maart 2020; bezoeken van 

vergelijkbare initiatieven die kunnen dienen als 
voorbeelden zowel qua financiering als eigendom-constructie 

• april tot en met juli 2020; conclusies terugkoppelen naar 
klankborden als RvT en anderen 

• september tot december 2020; plan WIJK WERK GEBOUW 
uitwerken: uitwerken juridische en financiële constructie - 
uitwerken bouwkundig | energetisch plan voor de toekomst 
van het gebouw - bedrijfsplan in nieuwe constructie - 
oprichten gekozen rechtsvorm - plan voor crowdfunding - 
andere financiële partners benaderen (banken, fondsen etc.) 

uitvoering 
We zijn onderdeel van het programma WIJK BV van LSA Bewoners 
( financieel gesteund door stichting DOEN ). https://
www.lsabewoners.nl/ondernemen/de-wijkbv/  

Wij hebben ons aangemeld omdat we inschatten “dat het programma 
WijkBV ons kan ondersteunen bij de aankoop van het gebouw op het 
gebied van juridisch en financiële vraagstukken, het aanreiken van 
voorbeelden en de uitwerking daarvan in een aankoopmodel | 
organisatievorm die past bij het Wijkpaleis met een zo groot 
mogelijke betrokkenheid van bewoners | ondernemers in Rotterdam 

West. Onze vraag in dit programma betreft de voorgenomen 
aankoop van maatschappelijk vastgoed en de financiële en juridische 
vraagstukken die hiermee samenhangen.” 

LSA ondersteunt de pioniers in dit programma door de kennis in hun 
netwerk te ontsluiten, maar tevens biedt het programma financiële 
ruimte om expertise in te kopen. 

In januari bezoeken we Midwest ( Anita Groenink ) en Buiten aan de 
Sloterplas  ( Han van Veldhuizen ) en spreken met hen over hun 
financiering- en eigendomsconstructies. Daarnaast zijn er 
gesprekken met Els Desmet over Verhalenhuis Belvedere en met 
Ecodorp Boekel. 

In het laatste kwartaal starten we een samenwerking met Gerben 
Kamphorst. Gerben is inhoudelijk deskundig op het gebied van 
aankoop vastgoed, contractvorming en financiering en helpt ons in 
eerste instantie met de opzet en uitwerking van de financiële 
onderbouwing van het bedrijfsplan t.b.v. financiers. Zijn inzet wordt 
betaald door LSA in het kader van het programma WIJK BV. 

In 2020 worden ook verkennende gesprekken gevoerd met Energie 
van Rotterdam over de mogelijkheid voor collectieve 
energiewinning middels zonnepanelen op het dak en met 
dakenjagers van MMM over de vergroening van de dak. 
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BIJLAGE JAARREKENING  

De jaarrekening wordt in en apart document behandeld en in een later stadium toegevoegd aan het jaarverslag. 
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BIJLAGE ACTIVITEIT IN HET WIJKPALEIS 

Wekelijkse activiteit tot de 1e lockdown:  
Dinsdag repetitie Venetia’s air - door Lukka ( 7 x ) 
Dinsdag of woensdagavond IMPROV Rotterdam improviserend 
theaterspeltraining - circa 10 deelnemers ( 8 x hele jaar ) 
Elke woensdag de Huiswerkclub ( groepje vrouwen dat o.l.v. 
buurtbewoonster Marianne Martens aan hun inburgeringsexamen 
werkt ) - 4 à 5 vrouwen 
Vrijwel elke donderdagmiddag het kinderpersbureau van de 
Middelland Post o.l.v. Floor de Haas werkzaam bij Hutspot - circa 7 
kinderen ( 7 keer ) 
Donderdagavond Frans koor Les Fatalles en de Pioniers van het 
Westen ( vanaf 2019 gebruikt het koor elke donderdagavond het 
maaklokaal in het nieuwe Paleis en de Pioniers de zaal in het oude 
Paleis ) ( 7 keer ) 
Verschillende werkgroepen van Mooi, Mooier, Middelland o.a. 
redactie Middelland Post 
Elke zaterdagochtend #Paleizenbouwjesamen ( 7 keer ) 
Om de week op zaterdagochtend Textiel Repair Café ( 3 keer ) 

Activiteit tijdens lockdown 
stoel & dansles van Judith Bovenberg ( wekelijks via livestream op fb 
- 12 x goed bekeken - social return )  
afhalen op woensdagavond in het oude Paleis #watertandopafstand 
#cuisinequarantaine  

Kinderpersbureau doet project samen met leerlingen 
Mariabasisschool (Floor speelt postillion d’amour) 
Paleistuinieren ( wekelijks ) 
we zijn sorteercentrum en verdeelpunt voor flyers Delfshaven Helpt, 
Huize Middelland en de Middelland Post, de mannen en vrouwen 
van Clean Up helpen met invouwen en verzamelen voor het 
ronddelen 

Wekelijkse activiteit nazomer ( uiteindelijk veelal erg onregelmatig):  
- Maandagavond ( om de week ) Buurtkoor 3021 ( 3 keer ) 
- Dinsdag mastercourse Isabel Awad ( 7 keer ) 
- Dinsdagavond cursus fotografie buurtgenoot Hester Blankesteijn 

( 7 keer )  
- Donderdagmiddag Nederlandse taalles Mixblik 
- Donderdagavond Koor Les Fatalles ( 3 keer ) 
- Vrijdag Paleistuinieren 

Incidentele activiteit 
5 januari - dansgroep Sima Nos repeteert 
10 januari MEEMAKERS lunch 
11 januari - feestlunch met alle vrijwilligers 
15 januari - filmvertoning Cine West ( Sunset Boulevard ) met eten 
16 januari eerste bezoek kinderpersbureau aan de makers 
17 januari sessie City Lab netwerk over de mogelijkheden van SROI 
voor initiatieven en sociale ondernemers ( 15 personen )  
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22 januari bezoek aan MidWest ( Amsterdam ) ihkv ontwikkeling 
programma LSA/DOEN, daarna gesprek met Anita Groenink van 
MidWest ihkv programma Wijk BV; verhuizing olijfboom van 
Olijventuin naar Paleistuin;  
22 januari kinderfilmvertoning Cine West ( Smallfoot )  
29 januari filmvertoning Cine West met eten gekookt door fam. 
Akbour (casa negra ) 
31 januari gesprek over spelregels gebruik dorpszaal + MEEMAKERS 
lunch 
31 januari bezoek aan Hotel Buiten ihkv programma Wijk BV 
( Amsterdam ) 
6 februari eerste kennismaking met Esther en Noura van Mixblik + 
tweede bezoek kinderpersbureau aan de makers 
12 februari filmvertoning Cine West  met eten van Homa (they shall 
not grow old ) 
17 februari Broodfonds de Beschutting jaarvergadering 
26 februari 2 x filmvertoning Cine West (lied van de zee + yesterday) 
29 februari Fatma feestje en herdenking Kameroen 
3 maart bezoek KNHM participaties 

4 maart GROTE OPENING  
door burgemeester Aboutaleb en wethouder Kathmann 

4 maart start expositie WATISHETWIJKPALEISEIGENLIJK 
7 maart MAAK HET MEE - open dag in het Wijkpaleis met oa. Spellen 
van de Pioniers van het Westen; legochallenge van Bruno Setola; 

stoel&dans van Judith Bovenberg; werkplaatsbezoeken’ 
sneakpreview Venetia’s Air; workshop Funda Baysal, Ondine de 
Kroon, Nathalie Comans 
9 maart Broodfonds Broodkapje jaarvergadering 
10 maart  grote wijkbijeenkomst MMM 
11 maart filmvertoning Cine West met eten ( cobain ) 

start intelligente lockdown 

9 april rozen uit het rozenperk van het oostervantplein verhuizen 
naar de paleistuin 
27 april koningsconcert in oude Paleistuin voor omwonenden 
Week repetities toneelgroep Jan Vos  
16 mei bijeenkomst met bewoners over monument voor 
troostmeisjes en speciaal één van hen, buurtgenoot Beppie, die in 
eenzaamheid is gestorven 
18 Mei Paleistuinberaad 
28 Mei Raad van Toezicht ( live ) 
29 Mei Paleistuinberaad 

einde intelligente lockdown 

4 juni installatie agendapaneel 
12 juni grote Paleistuinierdag ( de nieuwe plantcirkels worden met 
grond gevuld ) 
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18 juni promotie buurtgenoot Ympkje Albeda Community Dynamics 
in super-diverse neighbourhoods aan de Universiteit van Antwerpen 
18 juni live kennismaking kinderen kinderpersbureau met hun 
lockdownmaatjes van de Mariaschool 
20 juni facilitaire uitvalsbasis voor bijeenkomst buurttuin Claes de 
Vrieselaan 
24 juni eerste kast in de dorpszaal verhuurt aan het projectteam voor 
de Claes de Vrieselaan 
25 juni campagne voeren voor de VOORbeeldverkiezing 2020 met 
als thema “voor een sociale samenleving” 
26 juni overleg Zorgvrijstaat 
29 juni Huize Middelland Academie: cursus fotografie 
2 juli Paleistuinberaad + beraad over de buurttuin op de Claes de 
Vrieselaan 
1 juli kastverhuur aan stichting Mixblik 
3 - 6  juli definitief verhuizen  
4 juli bouw buitenkeuken 
6 juli test toegankelijkheid Wijkpaleis voor mindervaliden door 
buurtbewoner Tom 
6 juli Huize Middelland netwerkvergadering met eten 
7 juli beraad buurtbewoners, ondernemers Middellandstraat over 
gebruik en inrichting Middellandplein in tijden van COVID ( 20 
mensen ) 
8 juli opstart en kennismaking werkteam Tonnen voor Middelland 
 8 juli de buitenkeuken in gebruik + voor het eerst weer aanschuiven 
ipv afhalen 

8 juli verjaardagsfeestje Justin 
11 juli de grote vakantiethuisblijfdag van Camping Branco in de 
paleistuin 
13 juli afsluiting schooljaar leerkrachten rk Mariabasisschool met 
lunch in de Paleistuin ( 30 mensen ) 
19 juli facilitaire uitvalsbasis voor werkdag buurttuin Claes de 
Vrieselaan 
22 - 24 juli eerste week Soleiland - hét vakantieparadijs van 
Rotterdam West met allerlei zomers ontspannende ( kinder ) activiteit 
georganiseerd door de Bovenbouw 
28 -30 juli tweede week Soleiland 
23 augustus opnamedag Panorama NL aflevering Daan Zandbelt - 
Fatma doet de catering 
28 augustus Introductie masterprogramma Governance of Migration 
and Diversity - Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden - 
Homa doet de catering 
3 september bijeenkomst Maatschappelijk Vastgoed in Rotterdam 
( 30 personen ) - catering Mixblik @Het Wijkpaleis 
4 september opening tentoonstelling De Singel ≈ een gedicht door 
Ondine de Kroon ism kinderen Mariaschool + planten appelboom 
9 september ontvangst koplopers MMM wethouder Kathmann en 
Bokhove 
9 september inspiratiebezoek bestuur Klooster Oude Noorden 
10 september eerste aanschuif-afhaalmaaltijd Mixblik 
12 september kinderfeestje buurtmeisje 
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16-18 september ontvangst groepen tuin - en landschapsontwerp 
OntwerpAcademie op excursie o.l.v. Marieke de Keijzer - lunch 
verzorgt door Homa ( 60 mensen ) 
19 september samenkomst Speak Up Collective “A Womxn’s 
Message” 
21 september Huize Middelland Academie: over gastvrijheid met 
Luc Opdebeeck 
22 september repetitie Venetia’s Air 
23 september Appels en Peren - workshop figuurzagen door Ondine 
de Kroon 
24 september repetitie Venetia’s Air 
26 -27 september Groot Rotterdams Atelier Weekend ( 300 mensen ) 
29 september repetitie Venetia’s Air 
1 oktober repetitie Venetia’s Air 
2 oktober Maak je het mee? Op naar een groene paleistuin. 
5 oktober bijeenkomst BIZ ondernemers en eigenaren Nieuwe 
Binnenweg  
5 oktober training AED Huize Middelland 
8 oktober bijeenkomst Leefbare Wijk MMM 
8 oktober pitch finale VOORbeeldverkiezing 
14 oktober 2x filmvertoning The making of De Singel ≈ een gedicht,  

half oktober gedeeltelijke lockdown  

10 en 11 oktober repetitieweekeinde Venetia’s Air + try-out  
( afgelast ) 

3 november onderwijscursus 
9 -14 november allerlei activiteiten ihkv festival Gezond Verstand - 
( meeste activiteit afgelast ) 
11 november SAMEN GROEIEN ÉN SAMEN GAMEN Team Toekomst 
ism de Gameclub/ SportSpullenBank 
11 november opnames Middellands Sinterklaasjournaal  
12 november Raad van Toezicht live 
14 november kinderfeestje buurtjongen Kas  

veel activiteiten verplaatsen naar online  

25 november start mondkapjesproductie i.s.m. Jacqueline de Maat 
en Mixblik i.o.v. gebiedscommissie Delfshaven 
27 november ontvangst initiatiefnemers Bollenstreek + IJburg 
29 november, 13, 20 december Wijkpaleis Winter Warenhuis ( 20 
december afgelast ) met makers uit het Paleis en Rotterdam West 
2 december Raad van Toezicht live 
8 december Aandeelhoudersvergadering wijkbedrijf De 
Middellander 
9 december werksessie Raad van Toezicht 

half december tweede lockdown 
*** 
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BIJLAGE SOCIAL RETURN 
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ondernemer vakgebied omschrijving 2020 impact frequentie uren 2020

Judith
Bovenberg dans

corona stoelendans |
organisatie wijkpaleis
winkel warenhuis |
helpende hand in en om
de dorpszaal

vaardigheid |
beweging |
wijkpaleis
community

10 lessen tijdens
lockdown

stoel en dans les + voorbereiding 30
uur; meewerken opening 4 uur
pompoenactie 2 uur; wwwwijkpaleis
(voorbereiding  4  uur + uitvoering  8
uur) totaal  48 uur

Jaap van Triest grafisch ontwerp tentoonstelling opening |
paleisbouwen

wijkpaleis
community |
cultuur

Vormgeving expo 32 uur

Kim Verhoeven maquette bouw silhouette maquette
opening aankoop | cultuur voorbereiding 16 uur, uitvoering 8 uur

Ron Steiner maquette bouw silhouette maquette
opening

Bas de Leyer filmmaker Cine West 8
filmvoorstellingen

cultuurbijeenkomst
voor diverse
buurtgenoten | soc
samenhang

Voorbereiding 8 x 4 = 32 uur
Uitvoering 9 x 4 = 36 uur
TOTAAL = 68 uur

Van Essen
Textiel Design textiel ontwerp

textielrepaircafe ism
Ministry of Knits | De
Maatwerk | Stigter
Tassen

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

zaterdagochtend
elke 4e wk

Voorbereiding 7 x 0,5 uur = 7 uur
7 x 2,5 uur = 15 uur

Tuinatelier
Hermans en
Vermeulen

tuinontwerp

aanvraag
bewonersinitiatief
paleistuin | werken in
paleistuin met
vrijwilligers

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

Andreas
Kunnstein

componist |
pianoleraar

kennis maken met piano
& alle soorten
muziekvragen

kennis &
vaardigheden |
cultuur

zaterdagochtend
elke 2e wk 1 uur

Gerald de Jong
softwareontwerp
| design |
uitvinden

Hoe werken computers?
Mariaschool leerlingen

kennis &
vaardigheden
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de Maatwerk
Jacqueline de
Maat

theater kostums

textiel repaircafe;
maken Wijkpaleis schort
+ opstart
mondkapjesproductie
Mixblik

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

zaterdagochtend
elke 4e wk

textielrepaircafe
Voorbereiding 2 x 0,5 uur = 1 uur
2 x 2,5 uur = 5 uur
werkschort = 4 uur opstart
mondkapjes productie = 4 uur
TOTAAL 14 uur

Margeth Stighter tassen | kunst
textiel repaircafe |
wijkpaleis winkel
warenhuis

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

zaterdagochtend
elke 4e wk

textielrepaircafe
Voorbereiding 2 x 0,5 uur = 1 uur
2 x 2,5 uur = 5 uur
TOTAAL 6 uur

Fucking Good
Art Rob

kunst | grafisch
ontwerp

werken in de paleistuin
met vrijwilligers

wijkpaleis
community tuinieren 2 x 4 = 8 uur

Fucking Good
Art Nienke
Terpsma

kunst | grafisch
ontwerp

tuinieren, bijdragen aan
het reilen en zeilen

wijkpaleis
community

Carolina Works grafisch ontwerp opzetten wijkpaleis
winter warenhuis

wijkpaleis
community |
wijkeconomie

2 zondagen

BURO CIVIEL constructeur

paleisbouwen | dome
ontwerp | bruggenbouw
bij Maak het Mee!
(opendag)

kennis &
vaardigheden |
wijkpaleis
community

Gitarfactory
Edmond &
Catherina

gitaarles |
zangles Soleiland; gitaarles

kennis &
vaardigheden |
cultuur

1 uur

Funda Baysal keramiste
keramiekles tijdens
Maak het Mee!
(opendag)

kennis &
vaardigheden |
cultuur

2 uur

Playspace game design

dorpszaal
gesprekskaarten |
workshop lego Maak het
Mee! (opendag)

kennis &
vaardigheden |
cultuur

op oproepbasis

Overleg 3 x 2 uur = 6 uur
Ontwerpen gesprekskaarten 6 uur
Productie gesprekskaarten 4 uur
Lego workshop 2 uur
TOTAAL = 16 uur
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Jeroen toneelschrijver |
regisseur

interviews voor
openingstentoonstelling
| regie pitch
VOORbeeldverkiezing

wijkpaleis
community

4 sessies | 4
interviews

Interviews 4 x 4 uur = 16 uur
Training 3 x 3 uur = 9 uur
TOTAAL = 25 uur

Maxime Ansiau beeldende kunst
Koken met Fatma |
Opzet van ronde tafel
met Wolf & Pim

kennis &
vaardigheden |
sociale
samenhang |
wijkpaleis
community

wo-ochtend elke
2e wk

Collectief Smelt social design

Soleiland organisatie &
bemensing; meedenken
over gebruik dorpszaal
(Dorian)

soc samenhang 6 dagen

Voorbereiding 5 x 6 = 30 uur
Uitvoering 2 x 6 x 6 = 72
Meedenken 3 x 2 uur = 6 uur
TOTAAL = 108 uur

Ondine Kroon
beeldende kunst
| linolieum
drukwerk

Tentoonstelling 'De
Singel = een gedicht'
met leerlingen vd
Mariaschool, het
designcollege en
allerhande buurtgenoten
| workshop tijdens
MAAk het Mee (open
dag) | workshop tijdens
tentoonstelling

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

Ministry of Knits kledingontwerp
& productie textiel repaircafe

kennis &
vaardigheden | soc
samenhang |
cultuur

zaterdagochtend
elke 4e wk

Materialen op orde brengen = 4 uur
Voorbereiding 7 x 0,5 uur = 7 uur
7 x 2,5 uur = 15 uur
TOTAAL 26 uur

Stek de
Stadstuinwinkel tuinontwerp paleistuin;

casco-ontwerp

kennis &
vaardigheden |
sociale
samenhang |
wijkpaleis
community

overleg 3 x 2 uur
Uitwerking 8 uur
TOTAAL 14 uur
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Stek de
Stadstuinwinkel tuinontwerp tuindagen

kennis &
vaardigheden |
sociale
samenhang |
wijkpaleis
community

3 dagen per jaar
Voorbereiding 2 x 4 uur
2 x 2 personen x 6 uur
TOTAAL 32 uur

Margareth Ali gastvrouw
atelierweekend

sociale
samenhang |
wijkpaleis
community

4 uur

Ruud
Reutelingsperge
r en Nienke
Bouwhuis

duurzame wijk

Olijfboom van
Olijventuin redden |
dahlia's leveren en
poten | meewerken met
tuinieren | acties
uitdenken | meedenken
over de Paleistuin

4u x 3p (Philip en ik, met Elsemarie
van Stek voor vervoer en ook nog 2
Stekkies die hielpen met t poten a
1u)

3u incl 4 zakken extra tuinaarde
halen en doneren en Hetty 1u incl
potten doneren van Buurttuin
Dakpark)

3x2u en 6x 15min water geven)

3u verdeeld over minimaal 3
bijeenkomsten

3u verdeeld over minimaal 3
bijeenkomsten

TOTAAL 31,5 uur



BIJLAGE GESPREKSKAARTEN 
In de werkgroep Programmering Dorpszaal bestaande uit Bruno Setola, Dorian Kingma, Judith Bovenberg, Margareth Ali en het bestuur is 
besproken op welke manier criteria voor het organiseren van activiteit in Het Wijkpaleis en het gebruik van de dorpszaal breder kunnen worden 
gedeeld, zodat meer mensen deze gesprekken kunnen voeren. De gesprekskaarten zijn hiervoor een eerste ‘instrument’.4

 De set is uitgebreid met toelichting en ook voorbeelden, waardoor deze door meer of minder ingevoerde Wijkpaleizers kan worden gebruikt.4
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Go!
Wat wil je doen in Het Wijkpaleis?

En... waarom wil je dit graag in Het Wijkpaleis doen?

Is de activiteit eenmalig of periodiek?

1. Voor Rotterdam West?
Wat betekent jouw activiteit voor Rotterdam West?

Is er sprake van talentontwikkeling van mensen in de 
wijk?

Draagt jouw voorstel bij aan een sterkere gemeenschap?

Versterkt jouw voorstel de gemeenschap in Rotterdam 
West?

Ben je een vrijwilliger of ondernemer van Het Wijkpaleis?

Wat doe jij terug voor R’dam West of Het Wijkpaleis?

2. Plek om het te maken
Is er in jouw vraag sprake van:
 
A) ontmoeting door maken?
 
B) leren door maken?

C) ondernemen door maken?

3. In alle verscheidenheid
Is jouw activiteit open en toegankelijk voor iedereen?

Is jouw to do aantrekkelijk voor verschillende mensen 
(denk aan leeftijd, achtergrond... en andere zaken 
waarin je maar van elkaar kan verschillen)?

Kan een kleine aanpassing van jouw activiteit helpen 
mensen die normaal niet zouden komen, te verleiden 
wél te komen?

4. Goed geregeld
Wie is eindverantwoordelijk en aanspreekbaar? 

Hoeveel mensen verwacht je?

Heb je een apa!te ruimte nodig? Denk aan overlast die 
jij kan produceren (geluid, stof, geur, etc.) of situaties 
waar jij juist last van hebt.

Welke spullen en ruimtes zijn er nodig vanuit het 
Wijkpaleis en welke dingen verzorg je zelf?

Wie ruimt er op?

Binnen welke tijden vindt de bijeenkomst plaats?

Afsluiting gesprek 
Past jouw activiteit in de Wijkpaleisagenda?

Een maakactiviteit mag een half jaar van tevoren 
worden 'geboekt'. Andersoo!tige activiteiten 
maximaal twee maanden van tevoren.

Past jouw activiteit op een andere plek in Huize 
Middelland? 

Bij commerciële of semi-commerciële bijeenkomsten: 
kun je huur betalen én borg voor het gebruik van 
materieel of apparatuur?
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