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VOORWOORD
Wie weet beter wat de stad nodig heeft dan de Rotterdammers zelf? 
Met die gedachte is CityLab010 in 2019 weer op zoek gegaan naar 
de meest innovatieve ideeën voor de stad! Met CityLab010 krijgen 
Rotterdammers de kans om van hun idee werkelijkheid te maken. 
Het programma biedt hulp in de vorm van kennis, coaching en een 
netwerk. De beste initiatieven komen in aanmerking voor een 
startbudget. En met veel trots presenteren we de initiatieven  
van 2019 in dit rapport. Dit jaar gaan 35 initiatiefnemers hun  
idee ten uitvoering brengen met een startbudget van CityLab010.  
De gemeente stelt hiervoor ruim 3 miljoen euro beschikbaar. 

De 35 initiatieven dragen bij aan belangrijke thema’s van de stad zoals de energie-
transitie, gelijke kansen voor iedere Rotterdammer en nieuwe economie. 
Neem bijvoorbeeld het initiatief De Nieuwe Melkman. De klant bestelt online produc-
ten en deze worden in (verpakkingsvrije) glazen potten bezorgd. Ze bezorgen de 
potten ook nog eens met een elektrische bakfiets.

Of Run the Playground. Een initiatief dat kinderen van Rotterdam op een gezonde 
manier wil laten bewegen door freerunnen in speeltuinen in te voeren. En door 
Rotterdam Kookt Werkt! wordt een innovatief arbeidstraject aangeboden aan 
Rotterdammers die aansluiting missen tot de arbeidsmarkt. Dit traject leidt tot een 
baangarantie. U kunt over alle initiatieven meer lezen in dit rapport. 
 
CityLab010 is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen Rotterdammers, 
partners en de gemeente. Met elkaar werken we aan een nóg mooiere stad.
Namens het gehele college dank ik de Stadsjury en de partners voor hun goede werk 
en wens ik alle initiatiefnemers van 2019 heel veel succes met de uitvoering van hun 
plan. Tot slot roep ik alle Rotterdammers met een goed idee voor de stad op om zich 
aan te melden voor de nieuwe ronde van CityLab010 in 2020! 

Wethouder Kathmann 
Economie, Wijken en Kleine Kernen
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Rotterdam, 25 oktober 2019

Beste dromer, denker, doener, 

Met veel plezier en trots presenteren wij als Stadsjury CityLab010 het juryrapport 
2019. Dit is het eerste jaar dat er een Stadsjury voor CityLab010 actief is.  
Wij hebben de afgelopen maanden plannen beoordeeld op innovatie en impact 
voor Rotterdam. 

Van de ongeveer 300 plannen die ingediend zijn, hebben er ruim 100 de laatste 
ronde bereikt. De Stadsjury heeft aan 35 initiatieven geld toegekend, samen goed 
voor € 3 miljoen. In dit rapport tref je alle 35 goedgekeurde plannen en hun 
beoordeling aan. 

We zijn blij met de grote variatie aan plannen. Plannen op allerlei 
terreinen, uit alle delen van de stad. We zijn ervan overtuigd dat er 
nog heel veel meer goede ideeën in de stad leven, ideeën die  
Rotterdam beter, plezieriger en mooier maken. Laat je door het  
juryrapport inspireren om volgend jaar zelf een plan in te dienen. 
Als we een suggestie mogen doen: het valt ons op dat er ruimte is 
voor nieuwe ideeën die inspelen op actuele maatschappelijk issues. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdelijke huisvesting en jongerenhuis-
vesting, rechtsondersteuning en CO2-reductie. Daarnaast roepen 
we je graag op om ook met ideeën voor kwetsbare Rotterdammers 
(en dan met name jongeren) te komen; groepen die onvoldoende 
profiteren van de positieve ontwikkeling van Rotterdam.

Als Stadsjury zijn we trots op Rotterdam en de vele goede plannen 
hebben dat gevoel alleen maar versterkt. We wensen alle plannen 
met ‘groen licht’ veel succes en we laten ons in 2020 graag prikkelen 
en verrassen met nieuwe, inspirerende plannen voor Rotterdam!

Hartelijke groet,
Namens de Stadsjury CityLab010

Carolien Dieleman
Voorzitter

De Stadsjury Citylab010 (van links naar rechts):
Rene Bouwmeester, Wouter Westmaas, Nazanin Hedayati, Coen Roest, Aleida de 
Swart, Barbara van Steen, Eline Renes, Tristan de Bruin, Christiaan van den Berg, 
Dwight Krolis, Carolien Dieleman en Janne Vereijken.

Wil je de  
totale rapportage  

inzien waarin ook de 
plannen staan die geen 

startbudget hebben 
ontvangen?

Kijk dan op 
citylab010.nl
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CityLab010 is een ondersteuningsprogramma met een jaarlijks budget 
van ruim 3 miljoen euro voor initiatiefnemers die aan hun droom voor 
Rotterdam willen werken. We bieden je de kans jouw initiatief voor de 
stad waar te maken. Ons programma biedt hulp in de vorm van kennis, 
coaching en netwerk: je kunt de kennis in de stad benutten voor  
jouw initiatief en nieuwe samenwerkingen aangaan. Dit maakt  
van CityLab010 dé energiebron voor de stad van morgen. Voor de 
uit voering van plannen is dit jaar ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente 
Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners.  
Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam.

OVER CITYLAB010

300
GEDEELDE  
PLANNEN

RUIM €3
MILJOEN  

STARTBUDGET

 12
JURYLEDEN35

INITIATIEVEN  
KRIJGEN

STARTBUDGET

 10
PARTNERS

150
AANVRAGEN  
STARTBUDGET
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Wij willen als partner van Citylab010 een positieve bijdrage leveren 
aan innovatieve initiatieven voor de stad Rotterdam door de aan wezige 
kennis en ervaring te delen. Als écht Rotterdams kantoor draagt 
Ploum met de samenwerking haar steentje bij aan de ont wikkeling 
van de stad. 

Als partner van helpen wij initiatiefnemers bij juridische vraagstukken. Tijdens het 
CityLab010 programma biedt Ploum diverse workshops aan die initiatiefnemers verder 
moeten helpen in hun plan. Ook organiseert Ploum jaarlijks een start-up event en 
hebben ze speciaal voor de CityLab010 deelnemers een juridische quickscan ontwikkeld. 

Start-ups helpen met duidelijk maatschappelijk doel
Wij vinden het belangrijk dat haar medewerkers zich inzetten voor projecten  
voor de lokale gemeenschap. Door de samenwerking met Citylab010 krijgen de 
medewerkers de kans om start-ups die een duidelijk maatschappelijk doel voor  
de stad voor ogen hebben te helpen met advies en andere vormen van juridische 

ondersteuning. Daarnaast hoopt Ploum hiermee een langdurige samenwerking op te 
bouwen met de initiatiefnemers, zodat zij weten bij wie ze moeten zijn als ze op zoek 
zijn naar juridisch advies. 

Drukbezochte workshops
2019 was een mooi Citylab010 jaar: drukbezochte workshops tijdens de start-up 
week van Citylab010, een hele week op het Instagramkanaal van Citylab010 tijdens 
de Instagram take-over van Ploum en een succesvol start-it-up! event bij Ploum op 
kantoor (waar veel ‘(oud)Citylabbers’ bij aanwezig waren). 

Op naar 2020
Denk vooraf alvast na over de juridische aspecten van je plan en je onderneming. 
Schroom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen indien er vragen zijn.  
Praat ook met andere plannenmakers en start-ups, vaak loop je tegen dezelfde dingen 
aan en kun je van elkaar leren, ook op juridisch gebied. 

Van links naar rechts: Kim Prooij, Lotte Bakker, Sabin Tigu, Melanie Verduyn Lunel, Maarten Coumou,  
Thomas Munnik.

PLOUM 
partner van CityLab010 
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HOGESCHOOL  
ROTTERDAM  
BUSINESS SCHOOL  
partner van CityLab010 

De Hogeschool levert denk- en onderneem-kracht in de vorm van studenten, begeleid 
door docenten met ervaring uit het bedrijfsleven. En we stellen onze locatie  
ter beschikking als host voor het jaarlijks terugkerende 
CityLab010-startevenement voor nieuwe initiatiefnemers.

Beroepssituaties 
Het werken met Citylab010 en de ondernemers  
is enorm waardevol voor modern hoger onderwijs omdat 
van ons verwacht wordt dat we studenten opleiden voor 
relevante en complexe beroeps situaties. Dit is ook 
belangrijk voor ons omdat deze samenwerking onze 
studenten enorm motiveert, inspireert en klaarstoomt  
voor hun professionele toekomst.
 
Spannend en leerzaam
In 2019 hebben we met Citylab010 samengewerkt met en voor 7 enthousiaste 
Rotterdamse sociale ondernemers. Onze studenten werden volledig serieus genomen 
en goed begeleid. Wie van onze studenten je ook vraagt, ze vonden het spannend, 
enorm leerzaam en even zo inspirerend om te ontdekken hoeveel je als student al  
kunt betekenen. Dit programma doen we nu voor het derde jaar en wij hopen dit  
nog lang samen met Citylab010 te mogen blijven doen.

Op naar 2020
Je staat op het punt om van je droom realiteit te maken. Sta altijd open voor  
je belangrijke stakeholders en ga het gesprek met ze aan. Ondernemen is ook  
van elkaar leren. Zie ons als Hogeschool Rotterdam Business School als een  
belangrijke stakeholder!

Hogeschool Rotterdam Business School, partner van CityLab010.
Wij zetten ons in als partner van CityLab010 omdat de Hogeschool 
Rotterdam Business School echt iets wil betekenen voor Rotterdam. 
Bovendien willen onze studenten relevant zijn voor onze stad,  
Rotterdam. CityLab010 helpt ons ieder jaar weer om met onder nemers 
aan de slag te gaan. Deze samenwerking inspireert onze studenten 
enorm, ook omdat zij voelen dat ze vanaf dag één al iets voor  
Rotterdam en haar ondernemers kunnen doen en betekenen.

Links de 2 opdrachtgevers van de Challenge Room; Sergio Meyer (links) en Farlyson Dortalina (rechts).  
Rechts de 5 studenten (van links naar rechts): Henk van Rooij, Chris Knepper, Yuri Neyhoft, Fleur Huijzer  
en Jia Vogelaar
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1. 

ENERGIE-
TRANSITIE.

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. Een gezonde 
omgeving met schone lucht waar het goed wonen is.

 8    JURYRAPPORT 20191. ENERGIETRANSITIE



OUDE WESTEN: 
ENERGIETRANSITIE 
VAN ONDEROP
INITIATIEFNEMER AKTIE GROEP HET OUDE WESTEN

Bewoners uit het Oude Westen nemen de energietransitie in eigen 
hand middels drie concrete projecten. 1 méér zonnedaken 2 samen-
werken in energieteams 3 doe-het-zelf-workshops ‘maak je huis 
energiezuinig’. Met aandacht voor nieuwe methodieken en vooral 
ook dat bewoners met een smalle beurs mee (kunnen) doen.  
Dichtbij, persoonlijk en betrokken.

Motivatie Stadsjury 
Integrale aanpak van energie, zonne -
energie, groen en energiebesparing. 
Deskundigheid wordt dichtbij de 
bewoners gebracht. De energieteams  
en de doe-het-zelf workshops worden 
beide uitgevoerd door actieve be-
woners. Dit biedt mogelijkheden voor 
bewoners die weinig contacten hebben 
in de wijk om actief te worden, nieuwe 
mensen te ontmoeten en samen te 
werken aan een gezamenlijk doel.

STARTBUDGET

€93.390,-

PILS PROJECT
INITIATIEFNEMER VET & LAZY B.V

Met slimme technische aanpassingen en samenwerkingen wil  
Rotterdamse brouwerij Vet & Lazy (V&L) nog duurzamer bier  
brouwen. Onder andere door gebruik te maken van regenwater en 
door afvalstromen goed in te zetten. Zo laat V&L aan collega-bedrijven 
en het grote publiek zien hoe je duurzaam kan produceren.

Motivatie Stadsjury
Nieuw duurzaam gebrouwen product, naast het gewone biertje. V&L brengt met het 
restafval en regenwater een nieuw product op de markt. Het project introduceert een 
circulair proces door rest- en afvalproducten elders  
in te zetten. Dat doen ze niet allemaal zelf, maar  
ze zoeken actief partners en bouwen nieuwe  
circulaire ketens. Ook laten ze hun resultaten  
zien aan collega brouwers in Rotterdam. STARTBUDGET

€148.000,-
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https://citylab010.nl/initiatieven/co-creatie-proces-van-onderop-naar-aardgasvrij-oude-westen
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AUTONOMOUS 
SHIPPING CAPITAL 
OF EUROPE
INITIATIEFNEMER CAPTAIN AI B.V

WATTLAB ZONNE- 
ENERGIE VOOR 
BULKTRANSPORT 
BINNENVAART
INITIATIEFNEMER KRSOLAR B.V.

Motivatie Stadsjury
Het integreren van lichtgewicht  
zonnepanelensysteem op luiken van 
bulk binnenvaartschepen draagt bij  
aan de energietransitie. In het plan 
wordt gesteld dat met de zonnepanelen 
12% van het energieverbruik op het 
schip opgewekt kan worden.  
De initiatiefnemers willen een prototype 
ontwikkelen om daarmee te demon-
streren en te testen dat het werkt.

Wattlab ontwikkelt diverse toepassingen van innovatieve en  
hoogwaardige zonnepaneelsystemen en heeft het doel gesteld  
om lichtgewicht zonnepaneelsystemen te integreren op de luiken-
systemen van bulk binnenvaartschepen. Elk schip kan op jaarbasis 
100 ton CO2 uitstoot besparen. 

Over enkele jaren zal autonoom 
varen realiteit zijn. Dit zal de 
haven en stad beter ontsluiten 
en door efficiënter te varen 
CO2-uitstoot reduceren.  
Captain AI is het bedrijf dat 
veilig autonoom varen wil 
realiseren in de Rotterdamse 
haven door hun unieke samen-
werking met gerenommeerde 
Rotterdamse partijen. 

Motivatie Stadsjury 
Het gebruik van AI (artificial intelligence) 
zal het vrachtverkeer op water ver-
minderen, omdat het verkeer intensiever 
gebruikt kan worden. Alhoewel AI  
niet meer nieuw is, is de toepassing 
hiervan voor de maritieme industrie  
wel nieuw. Onderdeel van het plan  
is om studenten ervaring op te laten 
doen met autonoom varen. 

STARTBUDGET

€121.000,-

STARTBUDGET

€150.000,-
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ZONNEGEVEL
INITIATIEFNEMER INFRAMARKS B.V.

Hoewel eengezinswoningen vaak alleen al met zonnepanelen  
op daken genoeg energie kunnen opwekken, zijn er flats waar  
dit niet het geval is doordat ze een klein dakoppervlak hebben.  
De gevels van deze gebouwen vangen echter vaak veel zon,  
maar de zonne-energie potentie is vaak nog onderbenut.

Motivatie Stadsjury
De plannenmakers willen een gevel voorzien van zonnepanelen met een mooie print. 
Op die manier zijn panelen esthetisch aantrekkelijker voor bewoners, omwonenden, 
passanten. Hiermee creëert het plan meer mogelijkheden voor het plaatsen van 
zonnepanelen dan alleen op een dak of veldopstelling.

STARTBUDGET

€103.700,-
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Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs,  
minder armoede en sport.

2. 

GELIJKE 
KANSEN.
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Motivatie Stadsjury 
Het product vult het onderwijs aan,  
door de belevingswereld te koppelen 
aan technisch onderwijs. Sterke mate 
van maatschappelijke relevantie.  
Dit is innovatief en makkelijk toepas-
baar in de klas. Het bevordert de 
21e-eeuwse vaardigheden. 

STARTBUDGET

€60.000,-

HENK the HeRo is een low-cost 
social robot, ontworpen voor 
kinderen die moeite ervaren 
met sociale vaardigheden. 
Bouw je BEP is je ‘zelfbouw 
HENK’. Door de ogen, oogleden 
en wenkbrauwen te leren 
programmeren aan de hand 
van het stripboek kunnen er 
verschillende emoties worden 
ontworpen bij BEP.

HENK THE HERO  
EN BOUW JE BEP
INITIATIEFNEMER HEALTH HEROES

LUNCH MET  
SUPERCHEF JEROEN
INITIATIEFNEMER STICHTING ONDERWIJSGEZOND

Kinderen van de basisschool koken wekelijks met een kok een 
gezonde lunch voor heel de school en presenteren deze lunch aan 
hun medeleerlingen. Op deze manier wordt informatie over gezond 
en lekker eten op een effectieve (peer-to-peer) gedeeld. Kennis over 
gezond eten leidt tot gezondere keuzes.

Motivatie Stadsjury
Er wordt waarde gegeven aan het zelf klaarmaken van je lunch door te koken met een 
chef: ‘echt’ lunchen wordt toegankelijk voor meer Rotterdamse kinderen. Door een chef 
in te zetten, wordt bewustwording over gezond eten en educatie over voeding op een 
aantrekkelijke manier gerealiseerd. Dat is een vernieuwende activiteit.

STARTBUDGET

€17.700,-
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Motivatie Stadsjury 
Het opdoen van kennis, op een tastbare 
manier, over natuur en voeding is ook 
werken aan talentontwikkeling. Het plan 
laat kinderen bewust worden van 
voedsel en gezondheid geïntegreerd in 
het schoolprogramma. Er wordt gebruik 
gemaakt van de openbare ruimte om te 
leren en eventueel te ontmoeten.

Natuur, wetenschap, techniek, gezondheid, voeding en beweging in 
een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 op de eigen schooltuin. 
Onderzoekend Tuinieren is aantrekkelijk voor alle leerlingen: ze 
maken, onderzoeken en onderhouden hun eigen tuin, zijn veel buiten 
en bereiden hun eigen oogst.

Motivatie Stadsjury
Het plan is origineel en het sluit goed 
aan op de huidige tijdsgeest. Een 
foodtruck is ‘hip’ en een foodtruck die 
maatschappelijk verantwoord is spreekt 
een belangrijke groep mensen in de 
samenleving aan. Binnen het concept is 
ook aandacht voor het hergebruiken 
van brood. Ook heeft het waarde voor 
het opdoen van werkervaring.

ONDERZOEKEND  
TUINIEREN
INITIATIEFNEMER STICHTING ONDERZOEKEND TUINIEREN

STARTBUDGET

€82.575,-

WENTELTEEF 
INITIATIEFNEMER R.J. VAN PELT

De Wentelteef is een foodtruck met wentelteefjes. De ingrediënten 
zijn simpel: een oude bus, oud brood, biologische eieren, melk, 
suiker en kaneel, gedreven mbo-studenten en een aantal jongeren 
die graag werkervaring willen opdoen.

STARTBUDGET

€38.153,-
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Motivatie Stadsjury 
Positief opvallend is dat studenten dit 
goed doordachte plan toepasbaar 
hebben gemaakt voor scholen.  
Daarmee is het realistisch en haalbaar 
dat een grote impact wordt bereikt.  
Het is laagdrempelig en makkelijk 
inpasbaar. Sport wordt ingezet voor 
gezondheidspreventie. 

Sportief Leren is een onder-
steunend lesprogramma voor 
het basis onderwijs waarbij  
leren en bewegen wordt  
gecombineerd. Sportief leren 
kan gebruikt worden om even 
de les te ‘onderbreken’.  
De leerkracht kan zelf de  
behandelde lesstof in de  
applicatie zetten en kan zelf  
de bewegingen uitkiezen.

Motivatie Stadsjury
Er ontstaan waardevolle contacten  
op een laagdrempelige manier: koken 
verbindt mensen! Dit project is vernieu-
wend in de structuur door meerdere 
vormen van ondersteuning samen te 
brengen. Er is een concreet voorbeeld 
van uitstroom. Meer mensen krijgen 
meer kansen op werk. Door de 
baangarantie is het initiatief haalbaar 
en kansrijk.

SPORTIEF LEREN
INITIATIEFNEMER T.L.W. VAN LEEUWEN

STARTBUDGET

€40.000,-

Stichting Rotterdam Kookt (SRK) biedt een innovatief arbeidstraject 
aan Rotterdammers die aansluiting missen tot de arbeidsmarkt.  
SRK doet dit door de focus te leggen op leren en ervaring in de  
praktijk die leidt tot een baangarantie. Hierbij staan de professionele 
en sociale vaardigheden centraal.

ROTTERDAM KOOKT 
WERKT!
INITIATIEFNEMER STICHTING ROTTERDAM KOOKT

STARTBUDGET

€127.103,-
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MEMO 
INITIATIEFNEMER STICHTING PEUTER&CO

Het ervaren van muziek maakt indruk en emotioneert. Het werkt 
drempelverlagend om zelf te durven, te beleven of te bespelen. 
MEMO laat kinderen, met een serie korte voorstellingen op kinder-
dagverblijf of voor- en basisschool, kennismaken met muziek,  
met musici en verschillende instrumenten.

Motivatie Stadsjury
Muzieklessen worden anders dan geijkt georganiseerd en bovendien is het concept 
reeds bestaand en daarmee vermoedelijk ook in deze context een vernieuwende  
en succesvolle toevoeging. Talentontwikkeling in de vorm van muziek is makkelijk 
inpasbaar en daarmee realistisch en invloedrijk. 

Motivatie Stadsjury 
Door de huiskamer in de school ontstaan waardevolle contacten en samenwerking  
met ouders en wijkteam. Het is een sympathiek plan, bedacht vanuit de praktijk. In de 
huiskamer wordt gecoacht op gedrag, gewerkt aan sociale vaardigheden, ouder-
betrokkenheid en samenwerking met het wijkteam.

STARTBUDGET

€5.000,-

STARTBUDGET

€25.120,-

De huiskamer wordt ingezet om kinderen te coachen op gedrag en 
tevens dient de huiskamer als fijne plek binnen de school waar een 
kind even zichzelf mag zijn. Er wordt verder gekeken dan alleen  
het ‘lastige gedrag’ van het kind. Er worden sociale vaardigheids-
trainingen gegeven, faalangst trainingen, cognitieve gedrags-
trainingen aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

HUISKAMER IN  
DE SCHOOL
INITIATIEFNEMER LAURENS-CUPERTINOSCHOOL
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3. 

GROEI VAN  
DE STAD.

Rotterdam is een groeiende stad in inwonersaantallen. De komende vier jaar worden 
best veel woningen in de stad gebouwd; de stad gaat verdichten. Maar Rotterdam 
moet natuurlijk ook leefbaar, gezond en toekomstbestendig zijn.
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ROTTERDAMSE  
CIRCULAIRE SLIMME 
REGENTON
INITIATIEFNEMER STUDIO BAS SALA

Motivatie Stadsjury 
De Rotterdamse Circulaire Slimme 
Regenton pakt zowel de oorzaak 
(afval/ industrie) als de gevolgen 
(wateroverlast/droogte) van klimaat-
verandering aan. Het draagt bij aan  
het reduceren van de hoeveelheid 
huishoudelijk plastic op de Rotterdamse 
afvalberg. Bewoners worden betrokken 
bij het maakproces van de regenton, 
wat de toegankelijkheid vergroot.  
Dit versterkt de interesse in het onder-
werp en daarmee de bewustwording 
rond klimaatverandering.

We maken de Rotterdamse slimme regenton circulair. Drie professionele 
partijen die hun bewezen innovaties combineren en samen met de  
bewoners van Rotterdam een circulaire slimme regenton ontwikkelen. 
De ton kan in tuinen van bewoners geplaatst worden maar is ook  
voor de publieke ruimte geschikt.

POP-UP CONTAINER- 
 WONINGEN
INITIATIEFNEMER A. TRAORÉ

Eén van de vele problemen waar de politiek in de huidige economische 
situatie tegen aan loopt is het huisvestingsprobleem. Denk hierbij  
aan de studenten huisvesting, wachtlijsten voor ouderen om in een 
verzorgingstehuis te kunnen, wachtlijsten voor sociale huur, huisvesting 
van arbeidsmigranten. Stuk voor stuk problemen waar het nieuwe 
woonconcept van containerwoningen een oplossing voor biedt.

Motivatie Stadsjury
De containerwoning wordt gepresenteerd 
als tijdelijke oplossing voor de krapte  
op de woningmarkt voor intreders. 
Betaalbare huisvesting middels containers 
is een goedkopere oplossing voor 
bijvoorbeeld studenten dan de reguliere 
woningmarkt. De cultuur en ontwerp -
sector wordt ingezet als innovatiemotor 
voor huisvesting van studenten en starters 
op de woningmarkt en draagt zo bij aan 
de oplossing voor een urgent probleem.

STARTBUDGET

€149.988,-

STARTBUDGET

€50.009,-
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WATERWEG
AANVRAGER TESSA ANNE LUIJBEN

DAKDORPEN
INITIATIEFNEMER L.G.B. VAN DER WAL

Er zijn tal van milieuproblemen zoals overstromende riolen, luchtver-
vuiling, opwarming en een ecologie die onder druk staat. Met de 
huidige klimaatverandering worden deze problemen alleen maar 
versterkt. Een van de oplossingen is het grootschalig toepassen van 
groendaken. Groendaken kunnen namelijk water bufferen, ruimte 
creëren voor ecologie, lucht zuiveren en steden doen afkoelen.

Motivatie Stadsjury
Bewoners dragen zelf zorg voor een groen dak, hiermee wordt het concept toeganke-
lijker voor de Rotterdammers. Het ruimtegebruik wordt geïntensiveerd door de daken 
te benutten. Goed concept door vergroening geen geld te laten kosten maar juist op te 
laten brengen door te combineren met wonen. Een groen dak vermindert de hittestress 
en zorgt voor waterberging.

Motivatie Stadsjury 
Het biedt een oplossing voor water-
berging en draagt bij aan de aanpak 
van de grondwaterproblematiek.  
Het gebruiken van het bagger overschot 
voor het maken van de tegel is  
bijzonder innovatief en leuk dat  
hier Rotterdamse bagger voor  
wordt gebruikt.

Ieder jaar kan de Kuip 2x worden gevuld met bagger. Een groep 
studenten en young professionals, willen een oplossing bieden voor 
de bagger uit de stad en waarde toevoegen aan de stad.  
Met waterpasserende tegels van bagger wordt de wateroverlast in 
de stad opgelost en reststroom gebruikt.

STARTBUDGET

€86.525,-

STARTBUDGET

€139.316,-
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https://citylab010.nl/initiatieven/dakdorpenrotterdam
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Veel daken zijn geschikt voor klimaatvriendelijke oplossingen  
zoals zonnepanelen of vergroening. Maar bij de keuze voor zo’n  
‘klimaatdak’ spelen factoren zoals de investering, klimaateffecten  
en geschiktheid van het dak mee. Klimaatdakje.nl geeft de opties  
en afwegingen per dak in 1 oogopslag weer.

Motivatie Stadsjury 
Het gebruik van daken en de mogelijk-
heden daarvan worden toegankelijk  
via een app met integrale informatie. 
De integrale aanpak door dakbouwers, 
kennispartners, overheid en eigenaren 
gebouwen maakt dat het netwerk goed 
wordt benut. Door informatie over het 
duurzame gebruik van daken integraal 
te verstrekken wordt bijgedragen aan 
een klimaatadaptieve inrichting. 

KLIMAATDAKJE.NL
INITIATIEFNEMER SOBOLT B.V.

STARTBUDGET

€69.000,-
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Een schoner, innovatiever en slimmere economie. Dat wordt onze toekomst.  
Technologische verandering en de verduurzamings opgave zijn een van de drijvende 
krachten achter de economische transitie.

4. 

NIEUWE 
ECONOMIE.
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DE KREKERIJ
INITIATIEFNEMER BURGS FOODS

GROENCOLLECT 
INITIATIEFNEMER GROENCOLLECT B.V.

Groen collectief heeft als doel het standaardiseren van de circulaire 
afvalketen. Dit doen zij middels het inzamelen van (horeca) afval in 
het stedelijk gebied met behulp van elektrische voertuigen. Stadsgas 
BV is het gelieerde bedrijf dat de reststromen verwerkt tot duurzame 
energie. GroenCollect wil zich inzetten voor het opheffen van  
blokkades in wet- en regelgeving waardoor het makkelijker wordt 
van afval een circulair product te maken. 

Motivatie Stadsjury
Door dit initiatief worden blokkades opgeheven en kunnen meer Rotterdamse bedrijven  
hun bijdrage leveren aan de circulaire economie. De luchtkwaliteit wordt verbeterd 
door de lokale productie van schone energie. Naast de dagelijkse werkzaamheden 
faciliteert GroenCollect ook andere bedrijven in de biobased industrie met kennis, 
grondstoffen en een netwerk.

Motivatie Stadsjury 
Insecten zijn een duurzaam alternatief 
voor de traditionele dierlijke eiwitten 
zoals vlees en zuivel. De milieu-impact 
van de productie van insecten is vele 
malen kleiner. Het initiatief gaat 
samenwerkingsverbanden aan met 
andere alternatieve eiwitproducenten.

De Krekerij maakt smakelijke vleesproducten op basis van krekels 
en sprinkhanen die toegankelijk zijn voor iedereen. De dieren  
smaken lekker en zijn erg duurzaam te kweken maar het opeten 
ervan vinden mensen toch wel spannend. Daarom worden ze  
verwerkt in herkenbare producten. 

STARTBUDGET

€99.600,-

STARTBUDGET

€140.000,-
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Motivatie Stadsjury 
Plastic is een groot maatschappelijk 
probleem, zeker plastics die in de 
buitenruimte komen. Bioplastics zijn  
wel afbreekbaar, maar niet in de 
condities in de buitenruimte c.q. het 
oppervlaktewater. Unplastic is dat wel, 
er is dus een potentieel grote markt  
voor dit materiaal. Daar het uit 
biomassa-afval kan worden gemaakt 
helpt het ook de transitie naar de 
circulaire economie, waarbij afval in 
grondstof wordt omgezet 
en de rol van olie als 
grondstof voor 
plastic wordt 
teruggedrongen.

UnPlastic verandert het afval 
van het bier brouwen in een 
transparant, composteerbaar, 
volledig plasticvrij alternatief 
voor het single use plastic wat 
normaal gezien in de Maas 
eindigt. Er wordt met lokale 
brouwers gewerkt om hun 
bierafval te upcyclen en ze om 
te zetten in UnPlastic. Uiteindelijk 
wordt er samen gewerkt met 
Rotterdamse ondernemers om 
circulaire, plasticvrije en afval-
vrije producten te maken en zo 
Rotterdam helpen schoon en 
gezond te houden.

Doel van het initiatief is verpakkingsvrij, zonder gebruik van plastic, 
boodschappen doen. De klant bestelt boodschappen online, deze 
worden bezorgd in glazen potten, die de volgende keer weer leeg 
mee terug genomen worden.

Motivatie Stadsjury
Er zijn meerdere initiatieven in het land voor verpakkingsvrije winkels. Dit is het eerste 
initiatief in Nederland dat de producten ook thuisbezorgt met een elektrische bakfiets. 
Dit initiatief heeft al bewezen dat er draagvlak is voor deze online supermarkt zowel 
bij de consument die van gemak houdt, als bij de leverancier die zijn producten graag 
in een gecontroleerde omgeving laat verpakken.

STARTBUDGET

€150.000,-
STARTBUDGET

€112.055,-

DE NIEUWE  
MELKMAN
INITIATIEFNEMER PUURBEZORGD

OUTLANDER  
MATERIALS
INITIATIEFNEMER L.B. GOLF
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SPEAKSEE 
INITIATIEFNEMER STICHTING TECHNOLOGIE VOOR INCLUSIE

Voor mensen die doof of slechthorend zijn, is het zeer moeilijk om 
gesprekken te volgen, wat voor veel banen cruciaal is. Hierdoor is 
50% van de doven/zwaar slechthorenden werkloos. SpeakSee is een 
systeem van microfoons wat spraak omzet naar tekst zodat de dove 
kan lezen wat er wordt gezegd.

Motivatie Stadsjury
SpeakSee is een effectieve, gebruikersvriendelijke en betaalbare oplossing voor de 
uitdagingen die dove en slechthorende Rotterdammers op het werk, op school of thuis 
ervaren. Mensen met een gehoorbeperking zullen door dit initiatief makkelijker 
meedoen met de samenleving.

Motivatie Stadsjury 
Het product maakt tweedehandskleding 
meer toegankelijk voor de Rotterdam 
omdat een deel van het aanbod via een 
makkelijk webportaal inzichtelijk wordt 
gemaakt. Daarbij worden kleinere
detailhandelszaken ondersteund bij  
het maken van een professionaliserings-
slag door de inzet van dit mooie 
digitale hulpmiddel.

STARTBUDGET

€58.100,-
STARTBUDGET

€40.000,-

Winkeliers van tweedehands- en vintage kleding in Rotterdam 
worden geholpen om via een app mensen naar hun winkel te 
krijgen en daar hun kleding te verkopen. De shopper wordt  
geholpen door selecties te maken van kleding in hun maat en stijl  
en die vervolgens naar de dichtstbijzijnde winkel gebracht wordt. 

SECONDHAND  
STYLIST
INITIATIEFNEMER GASPARD BOS
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Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in 
de stad. We zetten daarom onder andere in op het vergroten van de sociale weerbaar-
heid en veerkracht van onze stad en zijn inwoners.

5.

SAMENLEVEN.

 25    JURYRAPPORT 20195. SAMENLEVEN



Motivatie Stadsjury 
Met deze Wonderboom vergroot de 
Speeldernis haar aanbod voor nieuwe 
doelgroepen. Bij de bouw wordt gebruik 
gemaakt van materialen en grondstoffen 
die deels afkomstig zijn uit stedelijke 
afvalstromen. Het initiatief zorgt ervoor 
dat er een sterke combinatie ontstaat 
tussen sport en spelen.

RUN THE  
PLAYGROUND
INITIATIEFNEMER BUURT- EN SPEELTUINWERK ROTTERDAM

Run the Playground laat alle kinderen van Rotterdam op een gezonde 
manier bewegen. Freerunnen wordt in de speeltuinen ingevoerd om 
bewegen leuk en uitdagend te maken. Dit met oog voor de veiligheid 
en groei van het individuele kind.

Motivatie Stadsjury
Het initiatief ademt sport. Het stimuleert 
sporten, spelen, bewegen, leren en  
het ontmoeten in de openbare ruimte. 
Daarmee zorgt het voor een beter 
gebruik van deze openbare ruimte 
omdat de toevoeging van het urban -
sports concept aan speeltuinen ervoor 
zorgt dat ook de speeltuinen in het 
algemeen aan populariteit winnen.

STARTBUDGET

€150.000,-

STARTBUDGET

€150.000,-

DE SPEELDERNIS 
INITIATIEFNEMER IAN MOSTERT

De Speeldernis groeit, al 18 jaar! Voor nog meer speelavontuur  
en belevenissen in de natuur wordt een attractiever Speeldernis 
ontwikkeld in het Roel Langerakpark. Samen met kinderen die  
hier 17 jaar geleden speelden en nu werken, op weg naar  
volwassenheid. Er komt een boomhut voor nog meer speel avontuur 
en belevenissen in de natuur. 
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BUURTBUIK  
ROTTERDAM
INITIATIEFNEMER STICHTING BUURTBUIK

BuurtBuik strijdt tegen voedselverspilling door overvloedig eten op te 
halen bij horeca, supermarkten en groenteboeren en het te delen met 
buurtbewoners. Door buurtbewoners bijeen te brengen, elkaar  
een handje te helpen en te strijden tegen voedselverspilling wordt  
de buurt beter. 

Motivatie Stadsjury
Het initiatief is gericht op het terugdringen van eenzaamheid. Het ophalen, bereiden 
en uitdelen van voedsel heeft een positieve effect op ieders netwerk. Het bijeenbrengen 
van buurtbewoners, elkaar een handje helpen zal op den duur zorgen voor meer 
cohesie in de buurt. Het aantrekkelijke van Buurtbuik is de overtuigende samenhang 
tussen het tegengaan van voedselverspilling en het verbinden van de buurt.

STARTBUDGET

€32.057,-

Motivatie Stadsjury
Dit aantrekkelijke platform zal een 
positieve bijdrage leveren aan het 
uitdragen van de skatecultuur en 
daarmee het imago van Rotterdam als 
skatestad/sportstad van Nederland. 
Skaten is een sport die vooral in de 
buitenruimte plaats vindt. De verwach-
ting is dat door het initiatief er meer 
skaters op een sportieve manier gebruik 
kan gaan maken van de buitenruimte.

POOLCAFÉ 
INITIATIEFNEMER STICHTING ROTTERDAM POOLIGANS

Een skate pool als platform voor culturele uitingen waar Rotterdam-
mers (jong en oud) door een breed programma van evenementen  
en skateboard workshops op een laagdrempelige en toegankelijke 
manier kennis maken met deze sport én rijke cultuur op het terrein 
van Weelde in M4H.

STARTBUDGET

€109.253,-
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CLEAN UP 
INITIATIEFNEMER R.A. JAGER

Clean up zet in samenwerking met gemeente en lokale, sociale 
ondernemingen (ex)cliënten van de verslavingszorg in bij het onder-
houden van de wijk. Denk hierbij aan het veilig en schoonhouden 
van de straten, helpen bij buurtevenementen en ondersteunen van 
de plantsoenendienst.

Motivatie Stadsjury 
Het inzetten van een lokaal netwerk 
zorgt voor een andere manier van 
zwerfafval bestrijding. De Clean Up 
teams lopen dagelijks onder begeleiding 
door de wijk waarbij zij de straten 
schoon houden. Eenzaamheid onder  
de doelgroep wordt verminderd doordat 
zij onderdeel worden van een groep.

STARTBUDGET

€31.820,-

GENERATIECLUB 
FEIJENOORD
INITIATIEFNEMER STADSTRAINERS

De oudste generatie buurtbewoners wordt (weer) van betekenis voor 
jongere wijkbewoners. Met hun tijd, aandacht, kennis, kunde en 
vermaak hebben zij veel te bieden. Bij de leden zelf zorgt de club voor 
zingeving, plezier in de oude dag en zelfredzaamheid, eenzaamheid 
verdwijnt naar de achtergrond.

Motivatie Stadsjury
De verbinding tussen ouderen en hun buurtgenoten wordt bevorderd, in het bijzonder 
gericht op de verbinding tussen jong en oud. Deze twee groepen komen niet snel met 
elkaar in aanraking, terwijl zij elkaars belevingswereld kunnen verrijken. De leden 
zullen zich bewuster worden van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden, wat een 
boost geeft aan het zelfvertrouwen.

STARTBUDGET

€24.875,-
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De ontwerp en cultuursector als innovatiemotor.

6.

TOERISME EN 
STADSCULTUUR.
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Motivatie Stadsjury 
Dit initiatief zorgt ervoor dat de impact 
van werkplaatsen op de omgeving 
wordt vergroot door de sterke koppeling 
die het maakt tussen het duurzamer 
gebruiken van de openbare ruimte en 
het terugdringen van dakloosheid, 
armoede en eenzaamheid. Het motto; 
“van Dakloos naar Koplopers” is iets 
wat gestimuleerd moet worden. 
Vertrekken vanuit de kwaliteit van 
mensen, van Rotterdammers.

STARTBUDGET

€150.000,-

Pluspunt Rotterdam is een  
werk- en activeringscentrum 
voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt.  
Er worden 13 duurzame werk-
plaatsen mogelijk gemaakt. 
Hiervoor is alle ´13 goed´ op 
zoek naar architecten, kunste-
naars en designers en financiële 
ondersteuning van buiten. 

Motivatie Stadsjury
Het initiatief stimuleert sporten, spelen, bewegen, leren en ontmoeten van mensen in 
de openbare ruimte. Op deze manier krijgt de openbare ruimte een nieuwe interes-
sante functie voor verschillende doelgroepen in Rotterdam. In dit project zal een 
product worden ontwikkeld die zowel kunst en sport samenbrengt.

STARTBUDGET

€135.550,-

ALLE 13 GOED 
INITIATIEFNEMER STICHTING PLUSPUNT ROTTERDAM

KUNSTOPDRACHT 
BUITEN BOULDEREN 
OP ZUID
INITIATIEFNEMER DESIREE DE BAAR

Boulderen is de upcoming indoor sport waar velen plezier ervaren in 
beweging en sociaal samenzijn. Met fraai vormgegeven blokken klim je 
buiten! Echte eye-catchers waar Rotterdam zich extra profileert als de 
sportstad. De blokken hebben speciale structuren toegankelijk voor 
diverse doelgroepen.
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PENSION ALMONDE 
INITIATIEFNEMER STAD IN DE MAAK

Pension Almonde is een pilot project voor een innovatief woon-
concept dat woon- en werkruimte biedt voor een vergeten groep  
in de stad: stadsnomaden en anderen die niet in de standaard 
doelgroepen passen, gecombineerd met culturele, micro- economische 
en sociale voorzieningen (commons).

Motivatie Stadsjury 
Het project zet cultuur in als innovatie-
motor en laboratorium bij het vinden 
van oplossingen op het gebied van 
stadsvernieuwing. Op vernieuwende 
wijze wordt sociaal-culturele  
programmering gecombineerd met  
slim ruimtegebruik, leegstandsbeheer  
en betaalbaar woningaanbod en  
cultuur dient als motor voor ontmoeting 
en verbinder op het gebieden van 
transitieverwerking.

Motivatie Stadsjury
Het maken van ‘appartementen’ voor 
vogels op de blinde muren in de stad 
Rotterdam is geheel vernieuwend en  
niet bestaand in de stad Rotterdam. 
Openbare ruimte krijgt een nieuwe 
functie. De muren geven de ruimte om 
te leren en te ontmoeten. Op deze 
manier worden de groene wanden en 
de vogels echte verbinders op straat.

STARTBUDGET

€150.000,-

STARTBUDGET

€36.000,-

GENESTELDE WAND, 
LEEFGEBIED VOOR 
STADSVOGELS
INITIATIEFNEMER STUDIO CLAUD

Het project beweegt zich op het draagvlak tussen street art, architectuur, 
design en buurtontwikkeling. Het doel is om de stedelijke biodiversiteit 
te verbeteren en een natuurlijke leefomgeving te creëren door het 
maken van ‘appartementen’ voor vogels op de blinde muren in de stad 
Rotterdam.
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Motivatie Stadsjury
Zorg en sport maken hier een mooie 
verbinding gericht op een doelgroep  
die nog weinig aansluiting kunnen 
vinden bij huidig sportaanbod. Het 
initiatief draagt bij aan het stimuleren 
van sporten, spelen, bewegen, leren én 
ontmoeten Rotterdam als Sportstad en 
Inclusieve Stad. 

STARTBUDGET

  €27.521,-

YOGA FOR THE  
SPECIAL CHILD
INITIATIEFNEMER OMIYOGA

Veel (gevoelige) kinderen ondervinden hinder van de huidige drukke 
maatschappij en de vele prikkels die er zijn. Yoga for the special child 
wil een nieuw aanbod gaan opzetten en implementeren voor kinderen 
en tieners met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
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citylab010@rotterdam.nl
r.vandenbos@rotterdam.nl
lc.werleman@rotterdam.nl
www.citylab010.nl
 
meedenken en meedoen in rotterdam!
rotterdam.nl/meedenkenmeedoen

Onze speciale dank gaat uit naar alle innovatieve dromers, denkers 
en doeners van Rotterdam, de enthousiaste coaches van CityLab010 
en onze betrokken partners.

INFO EN CONTACT

plint010
New York • Rotterdam • London

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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