
De studie ‘Werken met een Beperking’ onderzoekt de mogelijkheden om werk terug te brengen 
in de stad met daarbij arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als 
expliciet aandachtspunt.

VAN ZORG NAAR WERK
Werk is de beste zorg. Uitoefening van werk zorgt voor zingeving, biedt structuur aan het individu 
en is van meerwaarde voor de stad. Werk is daarmee een van de meest effectieve instrumenten in 
de zorg.

WERK EN SCHOLING 
Voor de werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt begint de weg van zorg naar werk als 
lerende mens. De werkplaats is als bewezen model voor opleiding en training de plek voor nieuwe 
allianties, die uitwisseling van kennis, middelen en arbeid mogelijk maakt.

DE INCLUSIEVE STAD
Ontwikkeling van werk is van grote invloed geweest op de ontstaansgeschiedenis en groei van 
de stad. Het ontwerpend onderzoek analyseert de bedrijfsvormen, gebouwtypologieën en 
netwerken die de ontwikkeling van de stad mede hebben bepaald. Dit zijn aanknopingspunten 
voor het opnieuw activeren van werk, met de inclusieve stad als uitgangspunt. In de inclusieve 
stad is werk verankerd in een sterke stedelijke economie en participeren mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt op vanzelfsprekende wijze in de samenleving. Dit is voor drie kenmerkende 
Rotterdamse gebieden onderzocht en verbeeld:

DRIE ROTTERDAMSE CASESTUDIEGEBIEDEN
Het 19e eeuwse havengebied Vierhavens is ontwikkeld in samenhang met de naastgelegen 
arbeiderswijken. De schaal en maat van de oorspronkelijke gebouwen biedt ruimte voor 
de groeiende maakindustrie en vraag naar lokale productie en assemblage. Nieuwe 
samenwerkingsvormen bieden de mogelijkheid kennis, machines en arbeid te delen. Hierdoor 
worden binnen de hernieuwde lokale netwerken wonen, werken en scholing opnieuw met elkaar 
verbonden.

De Schiedamsedijk is onderdeel van de historische binnenstad met een ruimtelijke functionele 
mix van wonen, werken en vermaak. Door veranderend winkelgedrag en het verdwijnen 
van kleinschalige werkgelegenheid zijn de aanlooproutes van de binnenstad, waaronder de 
Schiedamsedijk, kwetsbaar voor leegstand en verloedering. Ruimtelijke ingrepen en nieuwe 
verbindingen maken het mogelijk lokale productie en ambacht zichtbaar te positioneren in de stad. 

De wijk Zevenkamp is een typerende woonwijk uit de jaren ’70 met vier buurten rondom een 
centrale voorzieningenkern. Door terugtrekkende zorg- en maatschappelijke instellingen staat de 
fysieke en sociale infrastructuur van de wijk onder druk. Het leegkomende verzorgingshuis De 
Aarhof, biedt kansen voor initiatieven van bewoners en ondernemers gebaseerd op samenwerking 
en zelforganisatie binnen de wijk. Een nieuwe identiteit voor De Aarhof met een mix van wonen, 
werken en leren draagt bij aan een vitaal  sociaal maatschappelijk netwerk in Zevenkamp.

EEN WEERBARSTIGE PRAKTIJK
De praktijk blijkt weerbarstig. De zorginstellingen investeren niet in werk of hebben niet de 
middelen om dit te doen. Het bedrijfsleven kan er geen verdienmodel van maken en de gemeente 
wacht af. De inclusieve stad heeft alleen kans van slagen als werk een integraal onderdeel vormt 
van lokale gebiedsgerichte opgaven waarbij partijen gebruik maken van elkaars onderscheidende 
expertise om de Participatiewet tot een lange termijn succes te maken.
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