
Adviseur Team Rotterdam 
Wil jij je ervaring en kennis inzetten om  

bewonersinitiatieven in Rotterdam verder te brengen?  
Kom naar onze informatieavond op 11 oktober 2022 en 

word vrijwilliger bij KNHM foundation.

Bij KNHM foundation kun je je kennis en ervaring inzetten om bevlogen mensen 
te helpen de samenleving mooier en socialer te maken. Je bent onderdeel 

van KNHM Team Rotterdam dat bestaat uit circa 4 adviseurs. Samen met een 
collega-adviseur begeleid en adviseer je bewonersinitiatieven in Rotterdam. 
Je coacht de initiatieven bij organisatorische vraagstukken, adviseert bij het 

creëren van draagvlak in de buurt en bij overheden, denkt mee over plannen van 
aanpak en ondernemingsplannen en helpt door te netwerken. Indien nodig krijg 
je ondersteuning van het landelijk bureau of kun je de hulp inschakelen van een 

van de 120 andere adviseurs die zich inzetten voor KNHM foundation.  
Daarnaast kun je technische ondersteuning inzetten van het ontwerp- en  

consultancybureau Arcadis en neem je kosteloos deel aan verschillende trainingen 
die waardevol zijn voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Profiel
✓   Actief netwerk in Rotterdam
✓   Affiniteit en ervaring met het begeleiden van bewonersinitiatieven 
✓   Minimaal 2 dagen per maand beschikbaar
✓   Ervaring met procesbegeleiding en organisatorische vraagstukken
✓   Ervaring met het creëren van draagvlak in de buurt en bij overheden
✓   Kennis van en ervaring met bedrijfsmatige of financiële aspecten van               
       een organisatie/onderneming
✓   Kennis op het snijvlak tussen de private en publieke sector
✓   Specifieke sectorkennis: bijvoorbeeld in vastgoed, horeca, zorg & welzijn,                         
       fysieke leefomgeving
✓   Oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij
✓   Vermogen om met anderen samen te werken in een team en is een    
       teamspeler
✓   Betrokken, positief kritisch, enthousiasmerend en aanmoedigend en je   
       durft ‘nee’ te zeggen

informatieavond KNHM Team Rotterdam  
11 oktober 2022 - vanaf 18.00 uur   
Locatie: Het Wijkpaleis (Claes de Vrieselaan 72,  Rotterdam)  
Meld je aan via info@knhm.nl 

www.knhm.nl

Interesse? 



Als inwoner van Rotterdam maak je je hard voor een mooie stad, een leefbare 
buurt en een sterke gemeenschap. Als bewoner weet je immers als geen ander 
wat er in jouw wijk nodig is. Er komt veel bij kijken als je jullie droom voor de 

buurt of gemeenschap wilt realiseren. Hoe wordt het idee concreet? Hoe raken 
andere partijen enthousiast en doen ze mee? Hoe komt de financiering rond?

 KNHM foundation helpt je hierbij.

De kracht van 
bewonersinitiatieven 

in Rotterdam



KNHM initiatieven in Rotterdam www.knhm.nl

Rotterdamse Munt

Het Gemaal op Zuid

Het Wijkpaleis

Rotterdamse Munt is een stadskruidentuin in Afrikaanderwijk te Rotterdam, bestemd voor 
ieder die wil bijdragen aan een groener en gezonder Rotterdam. Een inspirerende beleving
in de stadsnatuur voor jong en oud. Er wordt geteeld, geoogst, geleerd en georganiseerd. 
Stadsgenoten en collega’s komen hier samen om te werken, te leren en te ontwikkelen, 
maar vooral zijn de tuinen een plek waar iedereen kan genieten van, en in de natuur. 
KNHM foundation dacht mee over een verdienmodel voor de kruidentuin, zodat zij minder 
afhankelijk zouden worden van subsidies en giften. Ook hielpen onze vrijwillige experts 
van Arcadis mee bij de constructie van een nieuw te bouwen paviljoen.

Het Gemaal op Zuid is een levendige plek waar allerlei activiteiten naast elkaar plaatsvinden.
Samen met verschillende partners zorgt de Afrikaanderwijk Coöperatie ervoor dat dit
markante gebouw voor collectief  gebruik, programmering, kennisdeling en voor wijkbijeen-
komsten behouden blijft. Het is een echt wijk- en werkcommon. KNHM foundation adviseerde
Het Gemaal op Zuid onder andere over verduurzaming van het pand aan de Pretorialaan.

KNHM foundation ondersteunt bewoners-
initiatieven in specifieke gevallen ook met 
advies en een vastgoedlening vanuit KNHM 
Participaties BV. Bij het Wijkpaleis in de wijk 
Middelland is in 2019 een lening verstrekt 
voor de verbouw van hun pand aan de Claes 

Lucas
Mutsaers 
(KNHM Adviseur)

Arnold
Toppen
(KNHM Adviseur)

“De Impact van bewonersinitiatieven helpen vergroten, 
verduurzamen van de leefomgeving en meedoen in een 
actief netwerk, daarom ben ik vrijwilliger bij KNHM. In 
Rotterdam ben ik betrokken bij onder meer Aktiegroep
Het Oude Westen, ’t Gemaal op Zuid, Goud van Noord, 
Hulpcentrum Portland en Rotterdamse Munt. Door ver-
bindingen te leggen tussen projecten worden netwerken 
sterker en komt ook opschaling dichterbij. En het is een 
mooie manier om de mensen die de stad maken goed 
te leren kennen.”

“De knowhow en ervaring die ik in mijn werkzame leven 
heb opgedaan teruggeven aan de maatschappij. Dat 
was een van mijn wensen voor mijn inzet als vrijwilliger. 
Ik begeleid en coach als KNHM adviseur al enkele jaren 
maatschappelijk ondernemers en bewonersbedrijven 
bij hun vragen over ondernemerschap en organisatie, 
zoals Cultuurwerkplaats Tarwewijk en Aktiegroep Het 
Oude Westen in Rotterdam.”

OOK ALS ADVISEUR AAN DE SLAG IN ROTTERDAM?  
Is jouw motto niet lullen maar poetsen, ben je bekend in Rotterdam 

en wil jij je steentje bijdragen aan mooiere Rotterdamse wijken? 
Meld je dan aan via www.knhm.nl/word-adviseur.

de Vrieselaan. Mede door deze lening en onze 
langdurige betrokkenheid is Het Wijkpaleis 
in staat om een echt WIJK WERK gebouw te 
ontwikkelen, waarin een wijkschool, onder-
nemende makers uit Rotterdam West en een 
wijkonderneming landen. 

Wist je dat er ongeveer 2000 bewonersinitiatieven
zijn in Rotterdam? Dat is 1 op de 120 inwoners!

KNHM-adviseurs in Rotterdam



Gratis advies en expertise
Onze vrijwillige adviseurs werken vanuit landelijke, regionale en lokale adviesteams. Je vindt

 ons dus ook in Rotterdam. Daarnaast kunnen we expertise inzetten van het advies- en
ingenieursbureau Arcadis. Hierdoor krijgen bewonersinitiatieven de beschikking over gratis kennis 

op het gebied van bijvoorbeeld gebouwen, ruimtelijke ordening en businessplannen. 

Vanuit KNHM foundation moedigen we bewonersinitiatieven aan en versterken we hen met 
onze kennis, ervaring, netwerk en financiële middelen om hun plannen te realiseren, zodat zij 

succesvol(ler) kunnen zijn.

 Cultuurwerkplaats Tarwewijk

 Stichting Aktiegroep Het Oude Westen

 Het Wijkpaleis

 Schiezicht

 Autoluw Bospolder-Tussendijken

 Rotterdam United

 Goud van Noord

 Podiumschip The Fighter

 Rotterdamse Munt

 Gemaal op Zuid

 Hulpcentrum Portland

 AbdelKwan

 Seinpost Slinge

Hier geven wij advies:

Benieuwd wat KNHM voor jouw initiatief kan betekenen?

www.knhm.nl | 026 44 55 146 | info@knhm.nl
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