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Meerwaarde en Synergie

DE ONTSPANNEN SAMEN LEVING



Tsunami’s, Kernenergie, CO2 uitstoot, de Euro, de Ehec 

bacterie, De Mexicaanse griep, het Populisme, de Hypotheek-

rente, er kan niet dit gebeuren of we reageren er met zijn  allen 

overspannen op. De samenleving is zelfs met een overdosis 

aan valium niet meer te redden.

Waar we naartoe moeten is “De Ontspannen Samenleving”.

Een samenleving waarin niet het eigenbelang maar de ontspan-

ningsgraad voorop staat. Ontspannen, zonder druk.

Ontspannen wordt op enig moment gewoon de nieuwe way of 

life. Thuis, op kantoor, in het bedrijf, in de politiek, in je vrije tijd, 

op school, in je buurt, in je stad. Wat is er niet mooier dan de 

samenleving zo in te richten dat wij allemaal op een ontspannen 

manier met elkaar om gaan.

In politiek den Haag weet niemand meer - op Geert na dan - 

hoe hij/zij de kiezers aan zich moet binden. Ideologiën hebben 

geen betekenis meer. PvdA, van de Arbeid?? van de Armoe?? 

van de Allochtoon?? Socialisme - Communisme??

Het wordt tijd voor Ontspannen. Ontspannen herontdekken wat 

ons werkelijk boeit en gelukkig maakt. Herontdekken wat mooi 

is en lekker en leuk en plezierig en ontroerd. Herontdekken van 

waarden die weerloos zijn. Het herontdekken van samen in 

plaats van alleen. 

Ontspannen de grote problemen te lijf gaan. Nog steeds met 

veel passie en ambitie, maar wel ontspannen.

Perspectief is een prachtig woord. We richten onze samenle-

ving zo in dat de samenleving voor iedereen perspectief biedt 

op een mooie toekomst. Als iemand perspectief ziet, dan heeft 

hij/zij tegelijkertijd hoop en geloof in een mooie toekomst.

Maar nog belangrijker is dan dat het een perspectief biedt op 

een ontspannen toekomst. 

ONTSPANNEN, ZONDER DRUK!
ONTSPANNEN; DE NIEUWE WAY OF LIFE
ONTSPANNEN HERONTDEKKEN WAT ECHT BOEIT
PERSPECTIEF OP EEN ONTSPANNEN TOEKOMST

Dat de samenleving redelijk overspannen is dat weten we al 

een tijdje. Het omslagpunt lag misschien wel bij de ICT bubbel.

Vanaf dat moment werd geld gratis.

Je was een tobber als je nog met gewoon werken je brood 

meende te moeten verdienen. Het Nederland van na de tweede 

wereldoorlog was niet meer. Het was klaar. De verzorgingsstaat 

was klaar. Niemand hoefde meer voor een ander te zorgen en 

we konden ons helemaal op onszelf richten. Dat betekende 

vervolgens veelal, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld zien 

te “verdienen” (verdienen tussen aanhalingstekens, want vanaf 

dat moment had geldverdienen ook niets meer te maken met de 

oorspronkelijke betekenis van verdienen). Er werd alleen maar 

geld met geld gemaakt.

Al met al is dit zo’n kleine 20 jaar goed gegaan, toen spatte de 

zeepbel helemaal uit elkaar en was de wereldwijde financiële 

crisis een feit. Overigens was het in die 20 jaar ook alleen maar 

in het begin echt leuk, daarna werd het al meer en meer een 

overspannen poging om dat geluk te consolideren. Het viel niet 

te consolideren. Ieder piramidespel kent zijn eind. En aan het 

eind van het spel is iedereen overspannen. 

Uiteraard gold dat hiernaast geschetste beeld niet voor de 

gehele samenleving. Wel werden zoveel mogelijk mensen mee-

gesleept in deze gratis geld euforie. De jacht naar meer werd 

door steeds meer mensen gedeeld. Het was op enig moment 

gewoon de way of life geworden. 

Aandelen, hypotheken, tweede hypotheken, overwaarde 

verzilveren, grotere bhuizen, grotere auto’s, jachten, 2x, 3x op 

vakantie, zover weg als mogelijk. Het kon niet op.

Dat al deze luxe en welvaart een aanzuigende werking had, ja 

daar hadden we even niet op gerekend en eigenlijk ook geen 

zin an. Wij hadden het “verdiend”. Wij hadden overal recht op.

Dat feestje moest niet worden verstoord en zeker niet nu geld 

“verdienen” voor iedere westerling mogelijk bleek.

De helse jacht naar de nieuwe welvaart ging langzaam maar 

zeker haar tol eisen. De politiek begon haar greep op de 

samenleving te verliezen. Goede en kwade handel, niemand 

kon het meer uit elkaar houden. Toezicht werd langzaam maar 

zeker een farce, En bij ieder schandaal werd de regelgeving 

nog maar eens uitgebreid. Hoe meer regels deste slechter het 

toezicht ben je geneigd te gaan denken.

Van de keurig verzuilde nederlandse samenleving was geen 

spaan meer heel.

HET BEGON MET DE ICT BUBBEL 
DE VERZORGINGSSTAAT WAS KLAAR
DE JACHT NAAR MEER WERD ALLENGS GEDEELD
VAN DE ZUILEN WAS GEEN SPAAN MEER OVER

DE ONTSPANNEN SAMENLEVING



Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het 

samengaan der delen meer oplevert dan de som der delen.

Om die reden wordt er gepleit voor Synergie tussen Sport, Vrije 

tijd, Onderwijs, Wonen, Werken en Zorg.

De laatste tijd lijkt Synergie het nieuwe toverwoord bij de aan-

pak van achterstandswijken.

Als de beleidsonderdelen maar met Synergie zijn omgeven, dan 

komt het met de noden van de samenleving wel goed.

Was het maar zo eenvoudig.

En wat houdt deze Synergie dan wel niet in.

Wat is Synergie tussen Sport en Wonen?

Is dat het huiswerkklas in het Feyenoord stadion waar Mario 

Been af en toe zijn gezicht laat zien waardoor de jeugd weer 

enthousiast verder gaat met de huiswerkopgave. 

Wat is de Synergie tussen Wonen en Werken.

Is dat IkZitopZuid, waarbij een groep enthousiaste ondernemers 

weer werkgelegenheid willen creeëren voor de nieuwe Rot-

terdammers op Zuid?

Is Synergie het tovermiddel om de problemen met de afvoerput-

jes volledig te laten verdwijnen. De hierboven gegeven definitie 

van Synergie zou je dat haast doen geloven. En we willen het 

misschien ook maar al te graag geloven.

De problemen in sommige wijken van de grote steden zijn vaak 

zo enorm, dat moedeloosheid en uitzichtloosheid er eerder bij 

passen dan Synergie en optimisme.

Migratie, overbewoning, armoede, criminaliteit, vandalisme 

zijn allemaal termen die de problemen beter weergeven. Het 

bestrijden van deze problemen noemen we dan vaak dweilen 

met de kraan open.

De Synergie tot stand brengen tussen Sport, Vrije tijd, Onder-

wijs, Wonen, Werken en Zorg is een leuke vrijetijdsbesteding 

voor wereldvreemden die de aard van de problematiek niet 

onderkennen.

Achterstandswijken worden juist gekenmerkt door het gebrek 

aan of het volledig ontbreken van samenhang. Alles hangt als 

los zand aan elkaar. Het enorme verloop is daar sterk debet 

aan. Verloop enerzijds van gelukzoekers die tijdelijk onderdak 

zoeken en vaak met zeer velen een pand bevolken en daardoor 

vaak voor overlast zorgen en verloop van bewoners die de kans 

krijgen om elders een beter onderdak te vinden.

Toch zal er altijd een grote groep van bewoners overblijven die 

noodgedwongen in kansarme buurten moeten blijven wonen.

Als samenleving hebben wij de plicht om voor die bewoners 

een beter perspectief te creeëren. 

Vanuit een kansarm Wonen toch de mogelijkheid scheppen om 

met Sport, Vrije tijd, Onderwijs, Werken en Zorg perspectief te 

bieden voor een betere toekomst. 

SAMEN MEER DAN DE SOM DER DELEN 
SYNERGIE ALS TOVERMIDDEL
GROOT VERLOOP ONDERMIJNT DE SAMENHANG
SYNERGIE OF DWEILEN MET DE KRAAN OPEN

SYNERGIE



De laatste decennia hebben wij onze samenleving juist zo 

ingericht dat er in feite sprake is van een volledig scheiden van 

al deze zaken, in de overtuiging dat dit betere en gezondere 

oplossingen tot gevolg zou hebben. En wellicht was dat ook zo. 

Alles werd mooier en groter. 

Sportaccommodaties werden mooier en groter.

Recreatieplekken schoten als paddestoelen uit de grond.

Scholen werden almaar groter en mooier.

Het wonen al net zo.

Het werken kreeg zijn eigen plek, weg uit de woonomgeving en 

toegerust voor de hoogste arbo eisen.

De Zorg breidde almaar uit, de Zorginstellingen werden wel 

haast Zorgfabrieken.

Deze opsplitsing paste uitstekend bij de individuele samenle-

ving. Iedereen stelde zijn-haar eigen leefpakket samen en trok 

er liefst met de auto dagelijks op uit om bij zijn/haar Sport, Vrije 

tijd, Onderwijs, Woon, Werk en Zorgplek te kunnen komen. Het 

gediferentieerde aanbod maakte een gevarieerd leven mogelijk.

Niets mis mee zou je zo op het eerste gezicht zeggen.

Voor velen zal de individuele samenleving tot een bevredigend 

of zelfs zeer bevredigend bestaan leiden.

Voor velen is dit echter ook niet het geval. 

Velen zijn niet in staat dit voor henzelf op een bevredigende 

manier te organiseren.

INDIVIDUELE SAMENLEVING NIET VOOR IEDEREEN 
IEDEREEN WIL ERGENS BIJ HOREN
OPSPLITSEN MINDER DAN SOM DER DELEN
SYNERGIE LEVERT DIE MEERWAARDE

D E   S A M E N L E V I N G Dit leidt tot frustratie, tot criminaliteit, tot verwaarlozing, tot een-

zaamheid. Het versterkt het gevoel van er niet bij te horen.

Onder een samenleving wordt verstaan een groep mensen die 

samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen wis-

selwerking bestaat tussen de leden die van die groep deel uit-

maken. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, 

staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal.

Onder een individuele samenleving wordt verstaan individuen 

die in steeds wisselende samenstellingen samen half-gesloten 

systemen vormen en waar binnen die systemen wisselwerking 

bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken, maar 

waarbij de systemen onderling geen relatie hebben met elkaar. 

De diverse netwerken bewegen zich los van elkaar.

Zou er ook een begrip bestaan waarbij het opsplitsen der delen 

minder oplevert dan de som der delen.

Binnen die individuele samenleving ontstaat pas weer een 

samenleving als diegenen elkaar in meerdere systemen tegen-

komen. Dan ontstaan er sterkere blijken van herkenningen en 

medeleven. Voorwaarde is daarbij echter wel dat je daar dan 

wel de mogelijkheden toe moet hebben.

Door het samengaan der delen wordt het voor mensen die voor 

zichzelf niet zo maar een weg weten te vinden in deze individu-

ele samenleving eenvoudiger zich toch een plek te verwerven.

Synergie levert die meerwaarde.



Ieder voor zich en God voor ons allen heeft er ook toe geleid 

dat God langzaam maar zeker uit de samenleving is verdwe-

nen. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn, maar soms kan je met 

het kind ook het badwater weggooien. De kerkelijke samenle-

ving had al plaats gemaakt voor de verzuilde samenleving en 

die stap was vanuit de meerwaarde gedachte nog te overzien. 

De stap van de verzuilde samenleving naar de individuele 

samenleving was de stap van de meerwaarde naar de meer 

waarde.

Ofwel de synergie die in de kerkelijke samenleving en ook nog 

in de verzuilde samenleving automatisch zat besloten verdween 

volledig uit de individuele samenleving.

Bij de discussies over de Islam zie je echter die tegenstelling 

tussen meerwaarde en meer waarde terugkomen. 

De vraag is dus, waar zit de meerwaarde in onze huidige wes-

terse samenleving, hoe komt het samen.

De vraag is uiteraard ook of de westerse samenleving naar een 

samenleving met meerwaarde terug wil?

De vraag is of meerwaarde als catalisator kan werken voor 

Islam en Populisme. Kan meerwaarde verzoenen?

Als beide vragen al met ja kunnen worden beantwoord  blijft de 

vraag hoe het samenkomt. Hoe richten we onze samenleving 

zo in dat meerwaarde een kans krijgt.

Ieder voor zich en God voor ons allen heeft ertoe geleid dat 

ieder individu dacht dat meerwaarde alleen kon worden bereikt 

door ervoor te zorgen dat alles met meer waarde binnen zijn/

haar bereik kwam. Daarvoor moest meer worden verdiend om 

zodoende meer te kunnen kopen. Meer winst was noodzakelijk 

om meer bonussen of hogere salarissen te kunnen betalen.

Maar meer waarde is niet hetzelfde als meerwaarde.

Synergie levert die meerwaarde wel.

Samen is meer dan de som der delen.

En het is met minder geld bereikbaar.

Een ontspannen samenleving is daarom een synergetische 

samenleving.

Synergie als tovermiddel. Maar dat zal alleen dan gaan werken 

als de delen onderdeel zijn van een ontspannen zelfregulerend 

systeem;

- Wonen - Werken - Recreeëren - Leren - Studeren - Sporten

- Zorgen - enz.

Allemaal onderdeel van OntspannenSynergie.

OntspannenSynergie is een initiatief dat is gericht op een 

ontspannen toekomstperspectief voor alle bewoners.

Een helder omschreven gezamenlijke Doelstelling; 

Werken aan een ontspannen toekomstperspectief voor alle 

bewoners. 

Dat is de gedachte, dat is de idee.

 

OntspannenSynergie E N   H O E   K O M T   H E T   S A M E NOntspannenSynergie
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ONTSPANNENSYNERGIE
ÉÉN GROTE ONTSPANNEN BEWEGING
MET TOEKOMSTPERSPECTIEF 
VAN MEER WAARDE NAAR MEERWAARDE



Corporaties, Scholen, Sportverenigingen, Buurt- en Clubhuizen, 

Overheid, Bedrijfsleven, Winkeliersverenigingen, Zorginstel-

lingen, zelfs de Politiek  (maar misschien maar beter zonder!!!) 

zullen met een gezamenlijke OntspannenSynergetische aanpak 

moeten komen, allemaal vanuit dezelfde doelstelling; werken 

aan een ontspannen toekomstperspectief voor alle bewoners.

Iedereen die die doelstelling onderschrijft kan op de hulp en de 

steun van alle anderen rekenen. Alle anderen die die doel-

stelling niet onderschrijven moeten zelf hun broek op zien te 

houden.

In veel steden wordt al gewerkt vanuit de meerwaarde ge-

dachte, maar nog te veel zijn dat individuele initiatieven.

Meerwaarde moet een beweging worden, een way of life voor 

iedereen die zijn/haar samenleving een warm hart toedraagt.

Meerwaarde als een collectieve zoektocht naar de betekenis 

van ontspannen samenleven.

De kwaliteit van een samenleving wordt mijns inziens niet 

bepaald door de kwaliteit van de “bovenkant” van die samenle-

ving. De kwaliteit van een samenleving wordt juist bepaald door 

de kwaliteit van de “onderkant” van die samenleving.

Iedere zichzelf respecterende samenleving zou er trots op moe-

ten zijn om daar met veel inzet en plezier aan te mogen werken.

Sander de Kramer vertelt in een interview dat in Sierra Leone, 

het armste land ter wereld wel tien keer meer wordt gelachen 

dan in Nederland, dan doen wij wel iets fout.

In alle rapporten die we de laatste jaren hebben zien langs-

komen over de “onderkant” van de samenleving, denk aan 

de Vogelaarwijken, Deetman/Mans het heeft niet geleid tot 

fundamentele wijzigingen van standpunten ten aanzien van de 

inrichting van de samenleving.

Het gaat niet meer over spreiding van inkomen - kennis - 

macht, het gaat niet alleen over schoon - heel - veilig. 

In een ontspannen synergetische samenleving is dat een 

logisch gevolg. Niet het doel op zich.

Het doel is werken aan een ontspannen toekomstperspectief 

voor alle bewoners. Het middel is synergie, het creeëren van 

meerwaarde.

De Kwaliteit van een Samenleving De Inrichting van die Samenleving

DE KWALITEIT VAN EEN SAMENLEVING WORDT 
BEPAALD DOOR DE KWALITEIT VAN DE 
“ONDERKANT” VAN DIE SAMENLEVING



IkZitopZuid, een initiatief in Rotterdam-Zuid zou het voorbeeld 

kunnen zijn voor alle andere .....opZuid. Hiernaast staat de flyer 

van IkZitopZuid afgebeeld. Voor alle andere onderdelen kan 

met dezelfde opzet een soortgelijke flyer worden gemaakt.

Bovendien zullen van iedere .....opZuid ook deelnemerslijsten 

gemaakt moeten worden, zodat iedereen kan zien wie partner 

in de Synergie is zodat zoveel als mogelijk met partners zaken 

gedaan kunnen worden en verbanden kunnen worden gelegd.

Het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat diverse bedrijven bij 

meerdere .....opZuid onderdelen betrokken zijn. 

Zo kunnen bijvoorbeeld Laurens en Maasstad Ziekenhuis zowel 

bij IkZitopZuid zijn aangesloten als bij ZorgenopZuid.

DuraVermeer en Blauwhoed zowel bij WonenopZuid als bij 

IkZitopZuid.

Op die manier ontstaat er één grote beweging van allemaal 

instellingen en bedrijven met een aparte gedeelde focus 

op de problematiek van Zuid. Allemaal met de intentie om 

voor de inwoners van Zuid toekomstperspectief te bieden. 

Allemaal vanuit verschillende diciplines, maar allemaal met 

dezelfde intenties en doelstellingen.

.....opZuid



SportenopZuid SportenopZuid

Zuid aan het Sporten krijgen

Jeugdsportfonds Zuid Pedagogische 
ondersteuning

Schoolsportvereniging

Scoren met Energie

Scoren op Zuid

Verenigings
ontwikkeling

Vrijwilligers

Ledenwerving

Sponsoring

www.sportenopzuid.nl

Een publiek private samenwerking
in sportieve ontwikkeling

Stichting SportenopZuid I Grand Stand OlympiawegI 3077 AL Rotterdam-Zuid I T 010 242 00 00
info@sportenopzuid.nl I www.iksportopzuid.nl I KvK 00000000 I Bank 00.00.00.000

Missie & Visie Projecten

Wie zijn we? SportenopZuid een publiek initiatief dat er op gericht is om tot een verbe-
tering te komen van het sportieve klimaat in Rotterdam-Zuid. Het wil daarbij een bijdrage 
leveren aan de verbetering van het sociale, mentale en gezondheidsklimaat van de 
bewoners van Rotterdam-Zuid. Sport draagt bij aan sociale cohesie en houdt mensen 
gezond en fit. Is goed tegen overgewicht, vereenzaming en gezondheidsproblemen in 
algemene zin.

Wat willen we? SportenopZuid wil Zuid weer aan het sporten krijgen. Zij wil alle ver-
enigingen en andere initiatieven ondersteunen die er toe leiden dat het sportklimaat in 
Rotterdam-Zuid weer een belangrijke plaats krijgt binnen de samenleving. Zij inspireert 
en coördineert alle sportieve activiteiten in Rotterdam-Zuid, waardoor doelgerichter wordt 
gewerkt en de sport meer kansen en mogelijkheden krijgt.

Wat doen we? SportenopZuid wil verenigingen, onderwijs, particulieren, bedrijven en 
overheden verbinden rond doelgerichte projecten. Gezamenlijk werken aan een sportief 
toekomstperspectief voor alle bewoners van Rotterdam-Zuid en voor alle sporten waar 
op Zuid belangstelling voor is.

Waarom?
Zuid voert veel te veel slechte lijstjes aan. Dat tij moet worden gekeerd.
De bewoners van Zuid moeten het gevoel krijgen dat er op alle gebied veel kansen en 
mogelijkheden liggen. Met SynergieopZuid moeten die kansen en mogelijkheden worden 
aangeboord en de bewoners daarop meegenomen zien te worden.
Dit Manifest benoemt de potentie en de focus op Rotterdam-Zuid als:
- Geen Woorden Maar Daden
- Jonge bevolking als kans
-  Onderwijs en sport als ideale emanciperende combinatie
- Sporten is gezond voor lichaam en geest
-  Hand in Hand

Meedoen? Sporten is dus om velerlei redenen belangrijk. Sport is zo wie zo de belang-
rijkste bijzaak op deze wereld. Weliswaar niet alleen voor de actieve sport, maar toch.
Wij willen dat iedereen die sport een warm hart toedraagt meegaat doen in deze 
beweging. Iedereen sport op Zuid onder de noemer SportenopZuid met elkaar maken 
we Zuid dè sportiefste gemeente. Meedoen door verenigingen, onderwijs, particulieren, 
bedrijven en overheden.

Je kunt je aansluiten als vereniging, bedrijf, school, vriend of sponsor en van daaruit 
actief aan projecten deelnemen.

Waar werkt SoZ aan? SportenopZuid werkt aan sportbeleid en aan doelgericht projec-
ten met direct betrokkenen als verenigingen, scholen, bedrijven enz.
Wij werken niet alleen aan de synergie tussen sport, vrije tijd, onderwijs, wonen, werken 
en zorg, maar ook aan de synergie tussen de verschillende sportonderdelen onderling.
Sporten op Zuid moet één grote beweging worden. Alle sportorganisaties hebben 
eenzelfde doel voor ogen en ondersteunen elkaar daarbij waar mogelijk. 
Zuid aan het Sporten krijgen .
Er gezamenlijk zorg voor dragen dat er toekomstperspectief is voor de bewoners op 
Zuid, ook op sportief gebied.

Hoe werkt SoZ, SoZ werkt aan een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam-Zuid. De 
organisatie spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk 
te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te 
zetten als instrument voor het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen.

Het sinds 2003 operationele Rotterdam Sportsupport, de voorloper van SportenopZuid 
richtte zich in de beginjaren voornamelijk op de bestuurlijke, organisatorische en finan-
ciële ondersteuning van de Rotterdamse sportverenigingen. Deze dienstverlening vormt 
nog steeds een belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. 

De organisatie heeft haar dienstverlening inmiddels sterk uitgebreid door met het inzet-
ten en versterken van sport(verenigingen) een direct aantoonbare bijdrage te leveren 
op vele maatschappelijke terreinen. Projecten als de Schoolsportvereniging, Scoren op 
Zuid en het Jeugdsportfonds dragen niet alleen bij aan een hogere sportparticipatie, 
maar leveren ook een positieve bijdrage aan sociale vraagstukken binnen sectoren als 
gezondheid, welzijn, integratie en veiligheid.

Samen met tientallen partnerorganisaties (zowel commercieel als non-profit) ontwik-
kelt en verbindt SportenopZuid projecten die van Rotterdam-Zuid een gezonde en 
leefbare sportstad maken. Sterke sportverenigingen zijn een onmisbare schakel om dit 
te realiseren.

Voor SportenopZuid wordt precies hetzelfde format gebruikt als 

voor IkZitopZuid. Veel duidelijker kun je het niet maken dat je 

familie van elkaar bent en dat je vanuit één en dezelfde visie, 

filosofie en doelstelling denkt.

Hiernaast staat de uitwerking, die voor het overgrote deel geko-

pieerd is uit de site van Rotterdam Sportsupport. De doelstel-

lingen zijn ook 1 op 1 over te brengen, alleen de naam zal op 

Zuid SportenopZuid gaan heten en onderdeel worden van de 

SynergieopZuid beweging.

Alle iniatieven die passen in deze beweging moeten ertoe 

aangespoord worden om onder één noemer te gaan functio-

neren om zo duidelijk en helder voor de dag te kunnen komen, 

herkenbaar voor alle inwoners op Zuid, maar ook om met elkaar 

geinspireerd bezig te kunnen zijn waardoor 1+1 inderdaad 3 

wordt.

Springlevend, om een voorbeeld te noemen moet niet apart 

naast SportSupport bestaan, maar één zijn binnen 

SportenopZuid. De doelstellingen zijn nagenoeg hetzelfde. 

Bundel de krachten. Lift mee op het succes van anderen.

SportenopZuid

ALLEMAAL MET EEN EENSLUIDENDE PRESENTATIE  
ALLE INITIATIEVEN ONDER DEZELFDE NOEMER
BUNDEL DE KRACHTEN
LIFT MEE OP HET SUCCES VAN ANDEREN
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Missie & Visie Projecten

Wie zijn we? 

Wat willen we? 

Wat doen we? 

Waarom?
Zuid voert veel te veel slechte lijstjes aan. Dat tij moet worden gekeerd.
De bewoners van Zuid moeten het gevoel krijgen dat er op alle gebied veel kansen 
en mogelijkheden liggen. Mey SynergieopZuid moeten die kansen en mogelijkheden 
worden aangeboord en de bewoners daarop meegenomen zien te worden.
Dit Manifest benoemt de potentie en de focus op Rotterdam-Zuid als:
- 
-
-
-

Meedoen? 

Waar werkt XoZ aan? 

Hoe werkt XoZ, 

Zoals gezegd, IkZitopZuid is het voorbeeld voor alle andere 

.....opZuid. Hiernaast staat het format zoals dat straks door alle 

participanten gebruik kan gaan  worden.

Eén presentatie.

Eén Visie.

Eén gezamenlijke doelstelling.

Alles onder één dak.

F o r m a t

ÉÉN PRESENTATIE
ÉÉN VISIE
ÉÉN GEZAMENLIJKE DOELSTELLING
ALLES ONDER ÉÉN DAK



Nederland is in een kramp geraakt.

Van alles en iedereen meent dat alles wat we in de na-oorlogse 

jaren hebben opgebouwd nu met hand en tand moet worden 

verdedigd. Voor de één is Nederland vol, voor de ander is Eu-

ropa te groot, weer een ander vindt Nederland te “klein”.

Op deze manier komen we er met elkaar niet meer uit.

Kinderen van Iraakse ouders zijn inmiddels te verwesterds om 

nog terug te kunnen naar Irak, terwijl dezelfde mensen die dat 

beweren niet vinden dat nieuwkomers te veel verafrikaanst zijn 

om nog te kunnen aarden in de verwesterdse Nederlandse 

samenleving.

Met gezond verstand hebben de soms verhitte discussies al 

helemaal niets meer te maken.

Het wordt tijd voor een pas op de plaats, voor rust in ons hoofd, 

voor een meer ontspannen samenleving.

De iPad kan de Potop.

Natuurlijk kan de iPad niet de Potop.

De digitale samenleving is ook in de ontspannen samenleving 

niet meer weg te denken.

De kernvraag daarbij zal zijn of digitaal verenigbaar is met 

ontspannen. Als het een keuze zal worden tussen digitaal en 

ontspannen dan zal de digitale wereld het op zeker winnen. 

Als digitaal en ontspannen samen gaan is er hoop op een 

betere wereld.

HET WORDT TIJD VOOR EEN PAS OP DE PLAATS
DE iPAD KAN DE POTop
ALS DIGITAAL EN ONTSPANNEN SAMENGAAN IS ER 
HOOP OP EEN BETERE WERELD

Wat voor mij is begonnen als commentaar op de crisis in 

“wonennadecrisis.nl” heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse  

notities “De Ontspannen Samenleving” is daar één van.

Kern van het betoog:

Van meer waarde naar meerwaarde.
Als middel wordt de OntspannenSynergie ingezet.

Synergie tussen Wonen - Werken - Studeren - Sporten - Zorgen

en dat alles dus in onderlinge samenhang.

Zonder de crisis zou deze denkwijze niet tot stand zijn geko-

men. De crisis biedt de mogelijkheid om zaken van betekenis 

opnieuw te definiëren of zelfs opnieuw te ontdekken.

De ontspannen synergetische samenleving is mijn conclusie 

en oplossing voor de gevolgen van de crisis op het wonen in 

Nederland. Een crisis die ongekend heeft huisgehouden op de 

woningmarkt. Een woningcrisis die pas voorbij zal zijn als het 

gehele nederlandse volkshuisvestingsbeleid, zowel ten aanzien 

van koop als huur, volledig is geherstructureerd. Hypotheek-

rente-aftrek, scheefwonen, huursubsidies, rol en posities van 

woningbouwverenigingen, hypotheekvormen, alles moet op de 

schop. Het hele regime is aan vervanging toe.

Daarnaast zullen de prijzen van de huidige woningen aanmer-

kelijk in prijs moeten dalen om ervoor te zorgen dat er weer 

echt sprake zal zijn van een markt.

Nieuwbouwwoningen zullen kleiner moeten om in die be-

taalbaarheid mee te kunnen. Kleiner, Flexibeler, Duurzamer, 

Passief, Uitbreidbaarder, Groener en Goedkoper, terwijl de 

duurzame kwaliteit zal moeten toenemen.

De bewoners zullen gaan kiezen voor lagere hypotheken, voor 

energieneutraal wonen, de moestuin bij de hand.

De ontspannen synergetische samenleving neemt afstand 

en soms zelfs afscheid van de banken, van de energiebedrij-

ven, van de voedselproducenten en van de overheid, in veel 

gevallen omdat deze sectoren almaar onbetrouwbaarder zijn 

geworden.

Kwaliteit van Leven gaat weer voorop staan.

wonennadecrisis.nl
VAN MEER WAARDE NAAR MEERWAARDE
VOLLEDIGE HERSTRUCTURERING NODIG VAN DE
NEDERLANDSE VOLKSHUISVESTING

DE ONTSPANNEN SAMENLEVING



TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


