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VOORWOORD
In Rotterdam innoveren we ons de coronacrisis uit. We investeren in vernieuwing op het gebied 
van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. We investeren in creatieve, maatschappelijke 
oplossingen. Onder de noemer ‘Rotterdam. Sterker Door’ hebben we maar één doel: om sterker 
uit de crisis te komen dan we erin gingen. En dat doen we niet alleen, maar samen met de stad. 
Want dáár leven de beste ideeën en vinden we de meeste veerkracht. Daarom ben ik ongelofelijk 
dankbaar dat CityLab010 er is. Inmiddels een flinke beweging van actieve en creatieve  
Rotterdammers met de beste ideeën om de stad beter, mooier én sterker te maken. 

Met veel trots presenteren we de CityLab010-initiatieven 
van 2020 in dit juryrapport. Dit jaar gaan 47 initiatief
nemers hun idee uitvoeren met een startbudget van 
CityLab010. De gemeente stelt hiervoor net als voor-
gaande jaren ruim 3 miljoen euro beschikbaar.  
Alle initiatieven van CityLab010 dragen in de 2020- 
editie bij aan het economisch en maatschappelijk  
herstel van de stad.

Neem bijvoorbeeld initiatief ‘Therapy Selector’.  
Zij hebben een app ontwikkeld die het artsen mogelijk 
maakt om met 4 clicks een patiëntprofiel aan te maken 
en binnen 1 minuut de best passende individuele 
behandeling te kiezen. Of ‘Store to Store’,  
een leerzame ontwerpwinkel en werkplaats waarin  
kwetsbare jongeren de kans krijgen om hun creatieve 
ideeën werkelijkheid te maken. 

Ook mooi: dit jaar delen we voor het eerst wildcards 
uit. Deze wildcards zijn speciaal in het leven geroepen  
voor initiatieven die niet onder een specifiek thema 
vallen, maar die wel helpen bij het verbeteren  
van de stad. Een goed voorbeeld is ‘Stoken voor de 
bijen’. Bevlogen (ervaren) imkers die met de verkoop 

van een honingdistillaat gaan investeren in het tegen-
gaan van de bijensterfte. Over deze initiatieven en alle 
anderen kun je meer lezen in dit rapport en op de 
website van CityLab010. 

Namens het gehele college van burgemeester en 
wethouders dank ik met name de Stadsjury voor  
het gedegen en zorgvuldige advies in het juryrapport.  
Ik ben heel dankbaar dat enthousiaste Rotterdammers 
met kennis van zaken op deze manier meebeslissen  
over de beste plannen voor Rotterdam. Ook alle 
partners wil ik danken voor hun goede werk en hun 
flexibiliteit om de ondersteuning van initiatiefnemers 
- noodgedwongen in digitale vorm - op te pakken.  
Tot slot dank ik alle initiatiefnemers van 2020 voor  
hun inzet voor de stad, en wens ik ze heel veel succes 
met de uitvoering van hun plan. 

In 2021 starten we met een nieuwe ronde. Ik kijk er 
nu al naar uit. Want ook volgend jaar zal de stad de 
denkkracht van Rotterdammers keihard nodig  
hebben om ons dichterbij dat ene doel te brengen:  
‘Rotterdam. Sterker Door’. Wethouder Kathmann 

Economie, Wijken en Kleine Kernen 
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BESTE 
ROTTERDAMMER,

Met veel plezier en trots presenteren wij als Stadsjury van CityLab010 het 
juryrapport 2020. Wij hebben de afgelopen maanden ongeveer 150 plannen 
beoordeeld die Rotterdam beter, plezieriger en sterker maken.

De Stadsjury heeft aan 47 initiatieven geld toegekend, samen goed voor  
€3 miljoen. In dit rapport tref je alle goedgekeurde plannen en hun  
beoordeling aan.

Net als vorig jaar zijn we blij met de grote variatie aan plannen. Plannen die 
laten zien dat er heel veel goede ideeën in de stad leven, ideeën die Rotterdam 
verder vooruitbrengen op belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s.  
En dat is waar CityLab010 voor staat: een laagdrempelige uitnodiging om te 
komen met vernieuwende, impactvolle ideeën voor Rotterdam.

Voor 2021 zien wij CityLab010 als een mooi instrument om jou als Rotterdammer 
uit te nodigen om mee te werken de stad sterker te maken. Wij zien in de stad 
allerlei problemen door corona verergeren. De regeling van CityLab010 is 
zowel verruimd als vereenvoudigd. We hopen dan ook dat dit juryrapport je 
prikkelt om zelf een plan in te dienen of iemand in je omgeving te stimuleren 
dat te doen. Bijvoorbeeld met ideeën voor kwetsbare Rotterdammers of groepen 
die hard geraakt worden door corona.

We wensen alle ‘bekroonde’ plannen veel succes en we laten ons volgend jaar 
graag prikkelen en verrassen met nieuwe, inspirerende plannen voor Rotterdam!

Hartelijke groet,

Namens de Stadsjury  
CityLab010
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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
 €3

MILJOEN  
STARTBUDGET

150
AANVRAGEN  
STARTBUDGET

47
INITIATIEVEN  

KRIJGEN
STARTBUDGET

350
GEDEELDE  
PLANNEN
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 9
PARTNERS

Ellen 
Krabbendam, 

coach  
CityLab010 
feliciteert in 
deze vlog de 

initiatiefnemers die  
een startbudget krijgen  

om hun plan in  
uitvoering te  

brengen.

In deze 
vlog vertelt Eva 

van Dijke over haar 
mooie ervaringen als 
CityLab010 coach 
en feliciteert ze 
alle initiatief

nemers die een 
startbudget 

krijgen. 

Bekijk 
hier de vlog 

van Willem 
Groenendijk, 

Rayon directeur 
Rabobank  

Rotterdam over het  
partnerschap tussen  

de Rabobank en  
CityLab010.
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PLOUM
Als écht Rotterdams kantoor willen wij  
ook in deze bijzondere tijd als partner van 
CityLab010 een positieve bijdrage leveren  
aan innovatieve initiatieven en ontwikkelingen 
van de stad Rotterdam door de aanwezige 
kennis en ervaring te delen. 

Als partner helpen wij initiatiefnemers bij juridische 
vraagstukken. Tijdens het CityLab010 programma 
bieden wij daarvoor diverse (online) workshops aan  
die initiatiefnemers verder moeten helpen met hun plan. 
Ook organiseren wij jaarlijks een start-up event en 
hebben we speciaal voor de CityLab010 deelnemers 
een juridische start-up quickscan ontwikkeld.
 
Startups helpen met duidelijk  
maatschappelijk doel
Als Ploum vinden wij het belangrijk dat onze mede-
werkers zich inzetten voor projecten binnen de lokale 
gemeenschap. Door de samenwerking met CityLab010 
krijgen onze 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 hopen wij 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. 

Op naar 2021
2020 was een bewogen, maar leerzaam jaar voor 
CityLab010. Met elkaar hebben we voor veel geïnteres-
seerde start-ups meerdere online workshops gegeven 
waar ook veel (oud)CityLabbers bij aanwezig waren. 
Daar gaan wij graag mee door. Zeker in deze tijden 
waarin innovatie sneller gaat dan ooit tevoren, is het 
belangrijk om alvast na te denken over de juridische 
aspecten van jouw onderneming en jouw plan. 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. 

partner CityLab010 
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partner CityLab010 

HOGESCHOOL ROTTERDAM  
BUSINESS SCHOOL
De wereldwijde gezondheidscrisis betekende 
voor CityLab010 een bijzondere, creatieve 
uitdaging. Dat gold ook voor het Marketing  
of Social Business programma van de  
Hogeschool Rotterdam Business School.  
Desondanks is het ook dit jaar weer gelukt om 
de samenwerking tot een succes te maken.

Deze samenwerking biedt studenten de kans om op  
een concrete manier iets voor de stad te betekenen. 
Studenten uit het eerste leerjaar ondersteunden  
CityLab010 deelnemers door een marketingplan te 
ontwikkelen waarmee zij hun initiatief een vliegende 
start kunnen geven. 

Zo gingen vier studenten aan de slag met de marketing 
van het initiatief ‘van fles naar dress’. Dit initiatief 
ontving geen financiële ondersteuning maar werd op 
deze manier wel verder geholpen. Bekijk hier de vlog. 

Beroepssituaties
Het hoger onderwijs heeft als taak om studenten op te 
leiden voor relevante en complexe beroepssituaties.  

En juist daarom is de samenwerking met de CityLab010 
deelnemers zo waardevol. Het opdoen van praktijk-
ervaring vormt voor studenten een impuls en inspiratie-
bron. Het stoomt hen klaar voor hun professionele 
toekomst. Dit jaar kregen de studenten op een  
bijzondere manier te maken met complexiteit.  
Covid-19 heeft ertoe geleid dat veldwerk en brainstorms 
niet op de gebruikelijke manier konden plaatsvinden.  
Er werd een bijzonder beroep gedaan op de creativiteit 
en het aanpassings vermogen van de studenten.  
Het programma bleek een bijzondere exercitie in 
samenwerken op afstand, een trend die in de private  
en publieke sector al langer gaande is.

Spannend en leerzaam
De twaalf sociale ondernemers die dit jaar deelnamen 
aan het programma hebben de deelnemende studenten 
serieus behandeld en goed begeleid. Iedere student  
zal kunnen beamen dat het spannend maar ook heel 
leer zaam is op deze manier het verschil te kunnen maken. 

Op naar 2021 
Dit was het vierde jaar waarin de Hogeschool Rotterdam 
en CityLab010 samen hebben gewerkt. Als het afgelo-
pen jaar ons één ding heeft geleerd dan is het wel dat je 
nooit precies kunt weten hoe de toekomst eruit zal zien. 
Maar zolang Rotterdamse partners, zoals de Hogeschool 
Rotterdam en CityLab010, elkaar op blijven zoeken 
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan 
onderwijs en sociaal ondernemerschap in deze stad.

Bekijk hier 
de vlog van Fleur 

Boon, Evan Keinke,  
Tijs Tibbertsma en  

Jennifer LieuwHie van de 
Hogeschool Rotterdam over 
hun hulp bij het uitwerken 

van het businessplan  
voor het initiatief  

‘van fles naar  
dress’.
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https://youtu.be/GKvZLYeC3rY
https://youtu.be/GKvZLYeC3rY


GELIJKE 
KANSEN 1Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed 

onderwijs, minder armoede en sport. Zorgen, geld problemen, 
werkloosheid, laaggeletterdheid en woon omgeving zijn van 
invloed op hoe je je voelt én op het maken van keuzes. 
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DE KLAUWEN  
UIT DE MOUWEN
INITIATIEFNEMER STICHTING &

De Klauwen uit de Mouwen is 
een talentontwikkelingstraject 
voor Rotterdammers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Met het team wordt op creatieve 
wijze gekeken hoe het talent 
van mensen ingezet kan worden  
om hen een stapje verder te 
helpen. Dit gebeurt in een 
intensief cocreatie traject met 
als resultaat een dienst/product 
gebaseerd op hun talent.

Motivatie Stadsjury 
Het plan is coöperatief opgezet, 
waardoor de behoeften en talenten van 
de doelgroep duidelijk naar voren 
komen. Het is persoonsgericht en de 
mens staat centraal. Daarnaast biedt het 
voldoende ruimte voor de lange termijn 
door effectieve samenwerkingspartners 
zoals DOCK. Het vastleggen van het 
project draagt bij aan de bekendheid 
en succesvolle inzetbaarheid. Daarnaast 
is het goed opschaalbaar door de 
ontwikkeling van een toolkit tijdens  
het project.

STARTBEDRAG

€39.568,

ONTWIKKELING VAN 
RIJNMOND FIT
INITIATIEFNEMER AMBITION BY SPORT FOUNDATION

In Rotterdam komen relatief veel volwassenen voor met ernstige 
obesitas (BMI>40). Er is nog weinig ondersteuning voor deze  
doelgroep. Ambition by Sport Foundation heeft een groepsgerichte  
integrale aanpak om  met inzet van diverse experts  ernstige 
obesitas te lijf te gaan.

Motivatie Stadsjury
Wij vinden dit project de juiste manier om een belangrijk thema 
als obesitas aan te pakken. Het sociale aspect en de intensiviteit 
maken dit programma anders dan andere commerciële en sociale 
programma’s. Daarnaast worden zorgverzekeraars ook bij het 
proces betrokken waardoor het project nog meer perspectief krijgt. 

STARTBEDRAG

€85.350,
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https://citylab010.nl/initiatieven/de-rauwdouwere
https://citylab010.nl/initiatieven/rijnmond-fit


EEN IJZEREN  
WILSKRACHT
INITIATIEFNEMER BUSINESS INCUBATOR SEEDZ

Met een skillstrainingscentrum 
biedt BISeedz korte, vakgerichte 
workshops om werkeloze 
nieuwkomers  met werk
ervaring in het land van  
herkomst  aan betaald werk  
te helpen in Nederland. Hierdoor 
kunnen technische bedrijven  
het tekort aan personeel  
kosteneffectief oplossen.

Motivatie Stadsjury 
Veel vluchtelingen willen hier aan het 
werk. Of hebben het idee om een eigen 
onderneming te starten, maar weten 
niet zo goed waar ze moeten beginnen. 
De oprichters van dit initiatief komen  
uit een vergelijkbare situatie. Ze zoeken 
de vluchtelingen op en begeleiden hen 
vanuit de doelomgeving. Het ‘op locatie 
brengen’ van dit programma, in 
combinatie met de begeleiding  
vanuit de eigen doelgroep, is een 
vernieuwende waarde ten opzichte  
van vergelijkbare initiatieven. 

STARTBEDRAG

€98.000,

DE UITPLUIZERS
INITIATIEFNEMER JUDITH LEIJDEKKERS

Niet alle kinderen krijgen van huis uit mee om nieuwsgierig te  
zijn, vragen te stellen en zich te verwonderen. De Uitpluizers  
(Rotterdamse ontwerpers en mensen die in/met het basisonderwijs 
werken) maken workshops voor groep 7, waarin kinderen hun 
eigen vragen onderzoeken.

Motivatie Stadsjury
De Uitpluizers is een fris, leuk en 
creatief plan wat goed uit te voeren is. 
We zijn overtuigd van de grote impact 
van de workshops en het belang voor 
de ontwikkeling van kinderen. Het is 
een mooie aanvulling op het huidige 
onderwijs, en vernieuwend omdat het 
onderwerp in de context van gezinnen 
wordt behandeld waarin dit in mindere 
mate of niet ter sprake komt.  
We adviseren de initiatiefnemers om na 
te denken over hoe dit plan kan worden 
geïntegreerd in het onderwijsprogramma. 
Dit heeft de intentie om meer te zijn dan 
de workshops. 

STARTBEDRAG

€15.600,
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https://citylab010.nl/initiatieven/van-sociale-last-naar-sociaal-kapitaal
https://citylab010.nl/initiatieven/de-uitpluizers


STATUSHOUDER 
VOOR DE KLAS
INITIATIEFNEMER PABO INHOLLAND ROTTERDAM

Statushouders die in het land van herkomst in het basisonderwijs 
hebben gewerkt, kunnen zich via een maatwerkopleiding aan de 
Pabo van Inholland Rotterdam laten opleiden tot leraar, zodat ze in 
Nederland aan de slag kunnen. De meeste kosten worden gedekt 
door een bijdrage van anderen.

Motivatie Stadsjury 
Een unieke kans voor statushouders om 
niet alleen een diploma te halen, maar 
ook om een baan op niveau te krijgen. 
Er is sprake van een win-winsituatie:  
op kosten van de uitkering wordt voor 
de school een werknemer vergoed. Dit 
is een experimentele manier van een 
leer/werktraject. De vrijstelling van de 
sollicitatieplicht, ten gunste van het 
opdoen van praktijkervaring, schatten 
we in als waardevol. Bij uitstek een plan 
voor CityLab010.

STARTBEDRAG

€15.090,

ONZE FABRIEK
INITIATIEFNEMER BLOOEY

Afval en werkloosheid zijn twee van de grootste uitdagingen voor 
een duurzame samenleving. Door sociale cocreatie tijdens een 
circulair design en maakproces wordt er leer en werkgelegenheid 
gecreëerd om Rotterdammers uit de bijstand te helpen.

Motivatie Stadsjury
Een bijzonder en circulair project  
met mooie producten, waarbij echt 
vakmanschap wordt aangeleerd.  
Het is uniek vanwege de kleinschalige 
productie van circulaire goederen in 
een lokale kleine werkplaats in een 
kwetsbaar gebied. De kandidaten doen 
weliswaar vrijwilligerswerk, maar zij 
leren een waardevol vak. Het is een 
opstap naar vakmanschap. Wij vinden 
het plan vernieuwend, omdat er wordt 
gewerkt met hergebruikte materialen. 
Daarnaast biedt het plan de mogelijk-
heid om mee te denken in het (creatieve) 
proces. Daarmee kan iemand zich 
ontwikkelen van meemaker, meewerker 
naar meester.

STARTBEDRAG

€70.000,
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https://citylab010.nl/initiatieven/onze-fabriek


MISSIE 010
INITIATIEFNEMER MISSIE 010

Missie 010 is een digitale sticker 
met een NFCchip. Deze wordt 
gemaakt door Rotterdamse 
scholieren die een speciale les  
in digitale geletterdheid volgen. 
De sticker is bedoeld voor  
inwoners, ondernemers en 
bezoekers van 010.

Motivatie Stadsjury 
Een NFC-chip is niet vernieuwend,  
maar de manier waarop deze wordt 
gecombineerd met het onderwijs zien 
we als een mooie vernieuwing. Door 
digitale middelen te koppelen aan 
actualiteit (privacy, internet, fake-news) 
komt er een belangrijk product bij.  
We vinden het positief dat er speciale 
aandacht wordt besteed aan de 
bovenbouw van het primair onderwijs 
omdat deze nu wat beperkt is.

STARTBEDRAG

€30.000,

BETAALD WERK IN 
THE SWAPSHOP
INITIATIEFNEMER MONIQUE DRENT

The Swapshop is een hippe fashion shop in Rotterdam met een geheel 
circulair businessmodel. Hier wordt kleding geruild in plaats van 
gekocht. Ieder half jaar worden 4 betaalde (assistent) teamleiders  
en 12 vrijwilligers uit de bijstand opgeleid naar betaald werk in de 
Nederlandse arbeidsmarkt.

Motivatie Stadsjury
Kwetsbare mensen worden door middel van een éénjarig leer/werktraject begeleid 
naar een eigen onderneming of een betaalde werkgever. We vinden deze combinatie 
erg vernieuwend. Daarbij worden er ook diverse maatschappelijke thema’s aan elkaar 
gekoppeld. En dit project beslaat een mooie nichemarkt: het verduurzamen van textiel. 

STARTBEDRAG

€100.000,
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https://citylab010.nl/initiatieven/missie-010
https://citylab010.nl/initiatieven/op-weg-naar-betaald-werk-in-the-swapshop


DATABINKIE
INITIATIEFNEMER GARAGE2020 ROTTERDAM  
& JANWILLEM VAN PUTTEN

DataBinkie is een ‘human centered’ ontwerp van tools. Kinderen 
profiteren hier van de data die zij zelf genereren. Het bevordert 
data(&kans)gelijkheid en motiveert om deel te (blijven) nemen  
aan ontwikkelingsondersteuning.

Motivatie Stadsjury
Wij beoordelen dit plan als zeer vernieuwend door de combinatie van de jonge 
doelgroep met technologische ontwikkeling. We zien het als een spannend experiment 
om kinderen een tool te geven waar ze data mee genereren en zelf van kunnen leren. 
Zo houden ze zelf de controle en dat is belangrijk voor de groep die hierbij gebaat is. 

STARTBEDRAG

€43.601,

KINDERKLIMAAT
TAFELS IN DE KLAS
INITIATIEFNEMER ARCHIKLAS

Hoe wordt de energietransitie 
tastbaar en leuk? Archiklas  
wil hiervoor een lessenreeks 
maken voor het basisonderwijs. 
Door de abstracte thema’s te 
vertalen naar concrete ontwerp
opgaves in Rotterdam, stimuleert 
Archiklas kinderen mee te 
ontwerpen aan oplossingen  
die de stad duurzamer en  
leuker maken.

Motivatie Stadsjury
Het is een mooie aanleiding om na  
de nationale klimaattafels ook een 
klimaattafel voor kinderen te organiseren 
en dit te integreren in het onderwijs. 
Participatie van kinderen bij complexe 
maatschappelijke opgaven is belangrijk 
voor onze stad. Klimaattafels op scholen 
zijn al eerder uitgevoerd, maar de 
combinatie van een lessenreeks maakt 
dit plan vernieuwend.

STARTBEDRAG

€48.500,
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GROWWIZZKID 
VOEDSELWIJS
INITIATIEFNEMER GROWWIZZKID

Door het bewustzijn te vergroten 
over het bereiden, het ver bouwen  
en de oorsprong van voeding 
maakt GrowWizzKid kinderen 
voedselwijs en vaardig.  
Met behulp van 21steeeuwse 
vaardigheden worden natuur, 
techniek en gezondheid verbon
den aan de agrifoodsector en 
consumptie.

Motivatie Stadsjury 
Het plan is anders, omdat het verder 
gaat dan alleen ‘gezondheid’ en meer 
ingaat op de techniek achter voeding. 
Door de leuke combinatie van de 
leerlijnen natuur en techniek wordt het 
voor scholen makkelijker om het plan 
toe te passen binnen het standaard 
lesprogramma. 

STARTBEDRAG

€25.206,
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GROEI VAN 
DE STAD2 Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke 

dynamiek van Rotterdam. De ruimte die in de stad beschikbaar is wordt minder. 
Hierdoor moet slimmer worden omgegaan met de beperkte ruimte die er binnen 
de stad is.
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 LOOP
INITIATIEFNEMER LOOP

Loop wil de natuur herstellen door menselijke nutriënten op de meest 
natuurlijke manier terug te brengen in de cycleoflife met een Living 
Mycelium Cocoon®. Dit stelt mensen in staat om de bodem te verrijken 
en nieuwe zaailingen te laten bloeien. Van begraafplaats naar bos.

Motivatie Stadsjury 
Het composteren van mensen door 
middel van biologische organismen is 
aan het opkomen, maar voor Rotterdam 
is dit een nieuwe techniek. Begraaf-
plaatsen kunnen een bron van grond-
waterverontreiniging zijn en dit product 
kan bijdragen aan een betere bodem-
kwaliteit. De kans is aanwezig dat deze 
technologie in de toekomst ook op 

andere manieren ingezet kan worden 
dan alleen in de uitvaartbranche. 
Daarnaast zien we ook een raakvlak 
met het thema nieuwe economie door 
het circulaire karakter.

STARTBEDRAG

€85.703,

COOL DOWN CITY
INITIATIEFNEMER COOL DOWN CITY

Cool Down City moedigt  
Rotterdammers aan om zelf  
hun stad te verkoelen door 
gratis bomen op te halen en 
weg te geven. Organisaties 
worden geïnspireerd om hun 
eigen mogelijkheden en kennis 
voor verkoeling van hun stad  
te vergroten. De ambitie is  
om het aantal bomen te  
verdrievoudigen.

Motivatie Stadsjury 
Dit concept zorgt vooral voor bewust-
wording van het belang van een 
groenere leefomgeving. We vinden  
dit een vernieuwende wijze van het 
onder de aandacht brengen van de 
biodiversiteit in de stad. Bewustwording 
kan leiden tot stimulatie om de  
stadstuinen groener te maken, wat een 
positief effect heeft op het tegengaan 
van hittestress in de stad. Ook zien we 
raakvlakken met circulaire economie, 
door zaailingen te gebruiken die anders 
worden gesnoeid en weggegooid.

STARTBEDRAG

€100.000,
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DE PLUVERT
INITIATIEFNEMER BLUE INNOVATIONS B.V.

Met project Pluvert (plus+vert) wordt lowcost techniek ontwikkeld  
en gedemonstreerd waarmee afgevoerd regenwater, afkomstig van 
daken, vergroening van gevels mogelijk maakt. Het systeem helpt 
wateroverlast voorkomen en maakt vergroening van gebouwen 
mogelijk zonder gebruik van drinkwater.

Motivatie Stadsjury 
Er bestaan al langer Groene daken en gevelsystemen, maar de wijze waarop het 
regenwater hier als berging en bevloeiing wordt gebruikt, in combinatie met het 
gevelgroen, is uniek en bestaat nog niet in Rotterdam. Een zeer relevante innovatie, 
die een groot aantal voordelen met zich meebrengt op het gebied van klimaat,  
water en groenbeleving in de stad.

STARTBEDRAG

€99.750,

GREEN ROOF  
INITIATIVE
INITIATIEFNEMER STUDIO ID EDDY & HUNC

Groene daken zijn goed voor het ecosysteem en de levenskwaliteit. 
Ze vangen fijnstof af, gaan hittestress tegen en zorgen voor beter 
watermanagement. Het Green Roof Initiative is een circulair systeem 
dat een spectaculair dakenlandschap oplevert. Het is modulair van 
gerecycled plastic en past op ieder dak. 

Motivatie Stadsjury
Dit initiatief is vernieuwend omdat het 
op ieder dak toe te passen is zonder 
grote aanpassingen, zoals een nieuwe 
dakbedekking. Zo kan een groen dak 
eenvoudig worden toegepast, waar dit 
momenteel nog veel aanpassingen 
vergt. Het sluit naadloos aan op de 
trend om platte daken een belangrijke 

rol te geven. Het levert vooral voordelen 
op: klimaatadaptatie, circulariteit en 
esthetiek. We zien de potentie van dit 
product. Als het aanslaat kan de 
maatschappelijke bijdrage groot zijn, 
hittestress in de stad verminderen en een 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

STARTBEDRAG

€25.000,
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VERENIGING  
WOLPHAERT 1555
INITIATIEFNEMER MERVE KILICER

W1555 is een nieuwe woning
bouwvereniging die 62 woning
en en 4 sociale ruimtes aan de 
Wolphaertsbocht gaat beheren 
zonder winstoogmerk. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van  
de wettelijke bevoegdheid  
van Woonstad. De diverse, 
samengestelde en artistieke 
gemeenschap zoekt financiële 
steun voor 4 nieuwe creatieve 
ruimtes, die duurzaam en 
uitnodigend zijn.

Motivatie Stadsjury 
Dit initiatief onderzoekt een nieuwe 
vorm van samenleven in een (kunst-
zinnige) community met een eigen 
verantwoordelijkheid. Het biedt een 
alternatieve financieringsvorm voor 
maatschappelijk vastgoed en een thuis 
voor de creatieve en multiculturele 
gemeenschap in het gebied. Het zorgt 
voor het borgen van een plek voor de 
huidige bewoners in Charlois en het 
biedt een voorbeeld voor andere 
plekken in de stad. Er is een overeen-
komst gesloten met Woonstad. Hierdoor 
is de haalbaarheid van het plan 
ontzettend aannemelijk. De CityLab010 
bijdrage wordt gebruikt om het concept 
aan te scherpen, te branden, de zone 
visueel aantrekkelijk te maken en 
opnieuw op de kaart te zetten. En 
daarbij ook de community te versterken 
en kunstenaars in de community een 
opdracht te verstrekken en bij te dragen 
aan de ontwikkeling.

STARTBEDRAG

€98.272,

TREECOLLECTIVE
INITIATIEFNEMER TREECOLLECTIVE

TreeCollective is een plan waarbij een innovatief techproduct wordt 
ontwikkeld en getest. Met als doel de vergroening van Rotterdam te 
vergroten. Dit zal bestaan uit het chippen van bomen, blockchain en 
Smart Data Management. 

Motivatie Stadsjury 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om biodiversiteit te financieren, en volgens ons 
zou dit plan daaraan kunnen bijdragen. Maatschappelijke meerwaarde is niet altijd  
te vertalen in een verdienmodel en daarom vinden we dit initiatief zo interessant.  
Het breekt iets open. De initiatiefnemer ziet kansen in de markt, namelijk bij inwoners 
die bereid zijn te investeren in grotere bomen in hun wijk, en bij bedrijven die CO2 
willen afkopen. Het doel is dat bomen geen kostenpost meer zijn, maar dat andere 
partijen erin investeren en die opbrengst in de stad inbrengen. Dat gebeurt door 
maatschappelijke waarde toe te kennen aan bomen. De impact kan hierdoor groot 
zijn, met name voor de klimaatadaptie en vergroening van de stad.

STARTBEDRAG

€40.000,
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ALS DE BOMEN  
KONDEN PRATEN
INITIATIEFNEMER ALS DE BOMEN KONDEN PRATEN

In Middelland, op de hoek van de Claes de Vrieselaan en de  
Mathenesserlaan, komt het eerste Meet&Weet Station (MWS) van 
Rotterdam met de titel ‘Als de Bomen Konden Praten’. Een ‘apparaat’ 
dat de kwaliteit van de leefomgeving gaat meten op het gebied  
van duurzaamheid.

Motivatie Stadsjury 
‘Als De Bomen Konden Praten’ is een educatieve, wetenschappelijke en kunstzinnige 
inrichting die tegelijkertijd een oproep kan zijn in burgerbetrokkenheid bij het halen 
van de United Nations Sustainable Development Goals. Of, dichter bij huis: bij het 
Rotterdams Klimaatakkoord. De techniek is niet nieuw, maar het samenbrengen in één 
object, het leesbaar en begrijpelijk maken in combinatie met een verhalende laag, 
maken het tot een uniek object.

STARTBEDRAG

€60.000,

STADSPARK DÃK
INITIATIEFNEMER STICHTING PIER10

Een duurzaam stadspark bovenop een dãk. Een seizoensgebonden 
oplossing voor verdichtende steden en klimaatverandering.  
Een park met culturele programmering, horeca en een doelgroep  
van jong tot oud en alle afkomsten. Van een testcase DÃK, naar  
een multi functioneel dakenlandschap.

Motivatie Stadsjury
Een uitvoerig beschreven businesscase 
die, dankzij ervaring op verschillende 
vlakken, verduurzaamt en geld op kan 
leveren. De kans van slagen van dit 
initiatief is groot, omdat de gebouw-
eigenaar en de beheerder van de 
parkeergarage vanaf het begin  
worden betrokken. Daarnaast is er ook 
nagedacht over oplossingen voor de 
draagkracht van het dak. De bijzonder-
heid zit hem in het feit dat de thema’s 
sociaal, groen, energie, water en 
wonen, semi-permanent op bestaande 
bouw worden toegepast, ongeacht  
de constructie. 

Als maatschappelijke bijdrage biedt het 
plan, ondanks de tijdelijkheid, veel 
ruimte voor evenementen met relevante 
educatieve inhoud.

STARTBEDRAG

€97.996,
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3ENERGIE
TRANSITIE

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. 
Een gezonde omgeving met schone lucht waar het goed wonen is, wie  
wil dat niet? Hoe zorgen we dat Rotterdammers over willen en kunnen 
stappen naar hernieuwbare energie thuis en onderweg? Maar ook;  
hoe zorgen we dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor 
iedereen?
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CIRCULAIRE  
ENERGIEOPSLAG
INITIATIEFNEMER STOREDENERGY

Er zijn steeds meer deelscooters 
in Rotterdam, maar dit levert 
ook een stroom aan afval op: 
deelscooteraccu’s. StoredEnergy 
geeft afgeschreven deelscooter
accu’s een tweede leven als 
opslagsysteem voor duurzame 
energie. 

Motivatie Stadsjury 
Het initiatief levert door hergebruik  
een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de circulariteit van 
Lithium-ion batterijen. Het maakt de 

duurzame vorm van mobiliteit (elektrische 
deelscooters) nog duurzamer door aan 
de afgeschreven batterij nieuwe waarde 
toe te kennen. 

Energieopwekking wordt al veel 
gedaan, maar de energieopslag blijft 
achter. Zeker nu de salderingsregeling 
wordt afgebouwd, zien we de kans  
op opschaling van dit project als  
erg realistisch. 

STARTBEDRAG

€100.000,

EARTH NOISE BARRIER 
BUILT BY ROBOTS
INITIATIEFNEMER ANTIMONY BV

Een door robots uit geramde aarde opgetrokken wal, biedt een 
alternatief voor de huidige geluidsweringen die vaak onooglijk zijn 
en gemaakt van milieubelastende materialen en achterhaalde  
fabricatie methodieken. Het biedt kansen om de omgeving waar  
het weg geluid geweerd wordt te verbeteren, door deel uit te maken 
van juist die stadsecologie.

Motivatie Stadsjury 
Het printen van ‘geramde aarde’ is  
erg vernieuwend en biedt een mogelijk 
alternatief voor milieubelastende 
bouwmaterialen zoals beton. Het 
vooronderzoek dat nodig is om deze 
techniek verder te ontwikkelen is 
moeilijk te financieren. De bijdrage van 
CityLab010 is dus erg belangrijk. 

STARTBEDRAG

€80.000,
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MAASPLAAT
INITIATIEFNEMER BLUEBLOCKS

Maasplaat is een duurzaam alternatief voor MDF en spaanplaat.  
Het is gemaakt van de resten van zeewier, nadat waardevolle 
eiwitten uit de plant zijn gehaald. Het is een nieuw materiaal,  
met een schoon proces zonder schadelijke kunsthars, waardoor  
je het goed in circulaire producten kunt toepassen. 

Motivatie Stadsjury 
We zien dat hier duidelijk sprake is van innovatieve technologie door de combinatie 
van gebruikte materiaalstromen en productie. Het heeft de potentie van nieuw 
biobased en circulair bouwmateriaal. We vinden dit een mooi voorbeeld van een 
goed doordacht, goed onderbouwd, maar vooral ook realistisch plan waarbij van 
tevoren is nagedacht over de risico’s.

STARTBEDRAG

€39.492,

 22    JURYRAPPORT 20203. ENERGIETRANSITIE

https://citylab010.nl/initiatieven/de-wierfabriek


4NIEUWE 
ECONOMIE

Hoe verdienen Rotterdammers in de toekomst hun inkomen? Die vraag is belang
rijk nu de economie snel verandert. Er wordt steeds meer ‘digitaal’ gewerkt. Ook 
worden meer schonere grondstoffen gebruikt met minder afval waarbij meer 
onderdelen van producten worden opnieuw gebruikt. 

 23    JURYRAPPORT 20204. NIEUWE ECONOMIE



SAVFOOD  FIGHTING 
FOOD WASTE
INITIATIEFNEMER SAVFOOD

SavFood richt zich op de aan
pak van voedselverspilling  
die ontstaat via restproducten 
(uit de voedselverwerkende 
industrie) door deze te ver
werken tot nieuwe, innovatieve 
en hoogwaardige producten. 
SavFood streeft naar het creëren 
van werkgelegenheid in de 
‘nieuwe economie’ en het 
verminderen van de CO2uit
stoot. In de eerste fase werkt 
SavFood aan het verwerken 
van restafval dat ontstaat bij 
het schillen van aardappelen.

Motivatie Stadsjury 
Er zijn al meer partijen die iets doen 
met reststromen van aardappelen, maar 
toch is dit een vernieuwend initiatief.  
De aardappelschillen worden omgezet 
in een eetbaar product en het project 
draagt bij aan een lokaal, innovatief 
ecosysteem.

STARTBEDRAG

€24.976,

FALAFVAL
INITIATIEFNEMER FALAFVAL

FALAFVAL voert de strijd tegen voedselverspilling door duurzame & 
plantaardige falafel te maken van overgebleven groente en fruitpulp. 
In 2019 verkocht FALAFVAL ruim 2000 gerechten op Rotterdamse 
evenementen. Nu wil FALAFVAL meer impact maken met een falafel 
voor de zakelijke markt.

Motivatie Stadsjury 
Eetbare producten maken uit reststromen wordt natuurlijk al vaker gedaan, maar het 
idee om er falafel van te maken is nieuw in Rotterdam. Door de samenwerking met 
lokale partners levert dit initiatief een bijdrage aan de circulariteit van onze stad. 

STARTBEDRAG

€24.870,
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CIRCULAIRE MEDISCHE 
HANDSCHOEN
INITIATIEFNEMER EURONITRILE

Euronitrile ontwikkelt met het 
Erasmus MC en de Hogeschool 
Rotterdam een biodegradeerbare 
medische wegwerphandschoen. 
De handschoen is opgebouwd uit 
biobased grondstoffen, vatbaar 
voor vergisting op locatie of 
versnelde afbraak op een 
externe locatie. In het Erasmus 
MC zorgt dit direct voor 103 ton 
C02reductie per jaar.

Motivatie Stadsjury 
Een medische handschoen die voor  
30% gerecycled kan worden. Dat is 
nieuw. We zien hier kansen voor 
economische impact en het  
vermarkten van dit product. 

STARTBEDRAG

€99.530,

VEGGIHAP   
INNOVATIEVE  
VEGGIPASTA
INITIATIEFNEMER VEGGIHAP

VeggiHap heeft als missie om 
mensen op een leuke en  
makkelijke manier gezonder te 
laten eten. Ze maken 5 heerlijke 
pasta's met meer dan 50% 
groente van lokale boeren. 
Groenten die zijn over
geproduceerd of niet mooi 
genoeg zijn, worden op deze 
manier gered van de verspilling. 

Motivatie Stadsjury
De initiatiefnemers hebben veel ervaring 
en hebben goed nagedacht over de 
positie van hun product ten opzichte 
van de markt. Daarnaast helpt het 
project Rotterdammers, met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, aan een baan  
als pastamaker. Daar scoren ze een 
extra punt mee. 

STARTBEDRAG

€98.200,

 25    JURYRAPPORT 20204. NIEUWE ECONOMIE

https://citylab010.nl/initiatieven/veggihap-groentenpasta
https://citylab010.nl/initiatieven/circulaire-medische-handschoen


CIRCULAIRE ZEEP  
TEGEN VERSPILLING
INITIATIEFNEMER KUSALA GIFTS

Dit plan wil reststromen van 
Rotterdamse ondernemers in 
het assortiment ambachtelijke 
zepen verwerken. Met geredde 
olijfolie, olie van koffiedik, en 
regenwater kan een zeep 65% 
circulair worden. Dit draagt bij 
aan de Rotterdamse ambitie  
om 50% reductie in primaire 
grondstoffen te realiseren.

Motivatie Stadsjury 
We hebben vertrouwen in het slagen 
van dit initiatief door de ervaring van 
de initiatiefnemer op dit vlak. De 
vernieuwing zit hem in het inzamelen en 
verwerken van over de datum olijfolie 
van lokale handelaren. Dit restmateriaal 
wordt geschikt gemaakt voor gebruik in 
zeep. Zo worden er grote hoeveelheden 
restromen gered van de biovergister en 
de afvalberg. Het project draagt ook  
bij aan bewustwording rond afval  
en circulariteit. 

STARTBEDRAG

€49.802,

SEAWEED DYE
INITIATIEFNEMER SEAWEED YARN & DYE

Textiel is een grote en vervuilende markt. Seaweed Yarn & Dye zegt 
de oplossing te hebben; een procedé om 100% natuurlijk zeewier 
textiel verf te produceren voor de internationale textielfabrikant die 
onze verf voor kleding kan gaan gebruiken. Textielverf gemaakt in 
BlueCity Lab uit onze zee.

Motivatie Stadsjury 
De combinatie van zeewier en het 
vinden van duurzame alternatieven  
voor de textielindustrie, is vernieuwend. 
Het initiatief versterkt het innovatie 
ecosysteem en draagt bij circulariteit  
in Rotterdam. 

STARTBEDRAG

€100.000,
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LEAFY
INITIATIEFNEMER STICHTING LEAFY

Door hydroponic ondersteuning bij landbouwactiviteiten stelt LEAFY 
Rotterdammers in staat om op een innovatieve en eenvoudige manier 
groenten te verbouwen! LEAFY plaatst compacte hydrocultuurbedrijven 
op locatie en gebruikt sensoren om de groei te monitoren en vast te 
houden. Tot slot creëert LEAFY een nieuw beroep  de LEAFYboer op 
de fiets  om hun gebruikers te ondersteunen.

Motivatie Stadsjury 
De initiatiefnemer heeft veel ervaring met de techniek. Het vernieuwende karakter  
van dit initiatief zit hem vooral in het idee om ‘farming-as-a-service’ aan te bieden.  
De service draagt bij aan bewustzijn. 

STARTBEDRAG

€87.429,

THERAPYSELECTOR
INITIATIEFNEMER ROMKE VAN DER VEEN

TherapySelector is een 
beslissings ondersteunende app 
die voor HepatitisC patiënt 
specifieke informatie combineert 
met klinische publicaties met 
resultaten van behandelingen. 
Momenteel wordt deze  
uitgebreid naar Hypertensie 
oftewel hoge bloeddruk. 

Motivatie Stadsjury
Dit initiatief is vernieuwend op veel 
verschillende manieren. Wat ons het 
meeste aanspreekt is de mogelijkheid 
voor artsen en patiënten om sneller de 
juiste behandeling op te starten op  
basis van onderzoek. De initiatief-
nemers hebben veel ervaring met het 
onderwerp, die maakt het initiatief 
mogelijk en haalbaar. Wij denken dat 
het een gamechanger kan zijn in de 
medische wereld. 

STARTBEDRAG

€100.000,
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ROTTERDAM 
MAAKSTAD
INITIATIEFNEMER RAP TECHNOLOGIES

RAP Technologies ontwikkelt 
software die Rotterdamse 
maakbedrijven in staat stelt om 
op industriële schaal te kunnen 
3Dprinten in beton, composiet 
en klei. Zo kunnen slimme en 
duurzame scheepsrompen, 
gebouwen en producten  
gemaakt worden die alleen 
3Dgeprint kunnen worden.

Motivatie Stadsjury 
Het initiatief levert een maatschappelijk 
bijdrage aan het bedrijfsleven, maar 
ook aan het onderwijs. Onder meer 
door het geven van colleges en het 
aannemen van stagiaires. Het project  
is vernieuwend voor de stad door de 
software die wordt ontwikkeld. We 
hebben vertrouwen in de haalbaarheid 
door de ervaring van de initiatiefnemers 
met 3D-printen en de technologie 
erachter.

STARTBEDRAG

€100.000,

EGG
INITIATIEFNEMER VIRALCOM

Viralcom is een multipurpose passive acoustic monitoring system (Egg) 
aan het ontwikkelen. De Egg kan voor verschillende doeleinden  
worden ingezet waarbij het systeem autonoom onderwater geluiden 
identificeert en classificeert. De techniek kan onder andere gebruikt 
worden om de biodiversiteit in het water te behouden en te verbeteren.

Motivatie Stadsjury
Dit initiatief is vernieuwend omdat  
er gebruikt wordt gemaakt van kunst-
matige intelligentie en slimme algoritmes 
om de onzichtbare onderwaterwereld 
op een nieuwe, laagdrempelige manier 
zichtbaar te maken. Zelfs op plekken in 
de haven, die minder goed bereikbaar 
zijn, kan de Egg het onderwaterleven 
en onderwatergeluid monitoren.  
Het initiatief biedt toegang tot plekken 
die minder goed bereikbaar zijn in  
het havengebied. Voor een stad met  
een groot wateroppervlak is dit van 
groot belang.

STARTBEDRAG

€100.000,
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5SAMENLEVEN
Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in 
de stad. We verwelkomen initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om te sporten, 
spelen, bewegen, recreëren, of elkaar te ontmoeten in de openbare buitenruimte.
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EEN DAG  
ZONDER ZORGEN
INITIATIEFNEMER DE ROODKAPJES

Een dag zonder "zorgen" is een 
groen & creatief initiatief van 
Ingrid de Geus & Marjo Koppert 
speciaal voor Mantelzorgers  
in de stad Rotterdam.  
Zij investeren in een goede & 
geestelijke gezondheid voor  
de toekomst. Want als je goed 
voor jezelf kunt zorgen dan  
kun je dat ook voor anderen 
blijven doen.

Motivatie Stadsjury 
Mantelzorgers zijn van grote waarde 
voor de stad, Zij lopen alleen het risico 
om ernstig overbelast te raken. Waar de 
meeste ondersteunende initiatieven zich 
richten op degene die verzorgd wordt, 
richt dit initiatief zich juist op de zorger. 
We vinden het plan vernieuwend en 
zeer degelijk uitgewerkt. 

STARTBEDRAG

€76.000,

MELD/PRAATPUNT 
VOOR JONGEREN  
IN HET VO
INITIATIEFNEMER STC VMBO COLLEGE

Door een meld/praatpunt te ontwikkelen, in de vorm van een app, 
krijgen jongeren de kans om via hun smartphone een anonieme 
melding te maken van (cyber)pesterijen of te praten over omstandig
heden waar zij mee worstelen. Zo verlaagt STC de drempel van 
schaamte en angst die hen hiervan weerhoudt.

Motivatie Stadsjury
De app functioneert als een verlengde van bestaande initiatieven en biedt scholen de 
mogelijkheid om sneller in te grijpen wanneer er sprake is van pesten. We vinden wel 
dat er extra aandacht moet zijn voor de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid 
van de app zodat jongeren deze ook echt gaan gebruiken. 

STARTBEDRAG

€15.000,
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BLEND   
CAFÉ & COMMUNITY
INITIATIEFNEMER BLEND  CAFÉ & COMMUNITY

Blend droomt ervan om  
Bloemhof tot bloei brengen,  
een wijk die volgens hen wordt 
gekenmerkt door etnische 
spanningen, werkloosheid en 
eenzaamheid. Verbinding tot 
stand brengen is van groot 
belang. BLEND (voorheen  
De Hoofdzaak) draagt bij aan 
sociale cohesie door het aanbod 
van een kledingwasserette, 
kapster en koffiecorner. 

Motivatie Stadsjury 
Blend kan een betekenisvolle impuls 
bieden aan Bloemhof en haar bewoners. 
Het voegt een dienstverlenende plek toe 
aan de wijk en creëert ook een 
ontmoetingsplek met een diversiteit aan 
functies. Blend kan een bijdrage leveren 
aan belangrijke thema’s zoals gezonde 
leefstijl; langer zelfstandig thuis wonen; 
sociale binding, voor verschillende 
culturele groepen en voor de jeugd.  
De gemeente en bestaande welzijns-
organisaties zijn positief.

STARTBEDRAG

€80.000,

WALKING  
& TALKING
INITIATIEFNEMER WALKING & TALKING

Een taal leren spreken, leer je door te praten. Door gesprekken  
te voeren en fouten te maken. Walking & Talking biedt een laag
drempelig en effectief concept om alle anderstaligen te helpen:  
samen wandelen en met meerdere deelnemers eenopeen  
gesprekken voeren. Gezellig én gezond.

Motivatie Stadsjury 
Walking & Talking biedt een aanvulling 
op bestaande taalprojecten in de stad. 
Bijzonder is de mix van beweging, 
buitenlucht en de mogelijkheid om op 
een laagdrempelige manier met 
verschillende gesprekspartners te 
spreken. Het project levert op verschil-
lende manieren iets op: bestrijding  
van eenzaamheid, het vergroten van 
verbondenheid in de stad en het 
doorbreken van sociale bubbels. STARTBEDRAG

€28.239,
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VIRTUELE  
VERZORGER
INITIATIEFNEMER FREEK TEUNEN

10% van de Rotterdamse 
inwoners heeft zorg nodig.  
De verpleegkundigen zijn vaak 
bezig met routinezaken en 
willen hun tijd liever spenderen 
aan andere zaken. Daarom 
digitaliseert een virtuele  
verzorger een aantal van  
deze activiteiten, waardoor  
de zorg verbetert. 

Motivatie Stadsjury 
Dit initiatief maakt gebruikers zelfstandiger 
en zorgt ervoor dat zij langer thuis 
kunnen wonen. Dit geeft rust aan 
familieleden en ontlast zorgmedewerkers. 
Dit initiatief is laagdrempeliger en beter 
te betalen dan bestaande, digitale 
hulpmiddelen. De initiatiefnemer werkt 
samen met een landelijke zorgpartij die 
ervoor kan zorgen dat deze innovatie 
straks in heel Nederland beschikbaar is. 

STARTBEDRAG

€68.435,

GRIPPER
INITIATIEFNEMER ENVER

Kinderen in jeugdhulp geven aan dat de hulpverlener hen vaak niet 
goed begrijpt. Gripper is een tool die kinderen helpt hun eigen verhaal 
te vertellen en zichzelf voor te stellen. Via een tijdlijn geven ze aan 
wie ze zijn, welke mensen belangrijk voor ze zijn en wat ze leuk 
vinden om te doen.

Motivatie Stadsjury
Dit initiatief vormt een aanvulling op 
bestaande hulpmiddelen binnen 
jeugdzorg. Het inzetten van de game 
kan een goed hulpmiddel zijn om in 
gesprek te raken met het kind. Wat ons 
aanspreekt is dat de doelgroep actief 
wordt betrokken bij de ontwikkeling. 
Door de ervaring en expertise van de 
betrokken partijen hebben we er 
vertrouwen in dat het hen gaat lukken 
om een goed resultaat te behalen. STARTBEDRAG

  €31.000,
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REBOUND
INITIATIEFNEMER OPPERCLAES

REBOUND transformeert  
vergeten of verwaarloosde 
sportvelden naar waardevolle 
openbare ruimte. In samen
werking met buurtbewoners, 
lokale sportverenigingen en 
ontwerpers maken zij van  
deze velden weer een positieve 
ontmoetingsplek voor de wijk 
door het maken van grote 
grafische vloerschilderingen.

Motivatie Stadsjury 
De sportvelden die door Rebound 
worden voorgesteld zijn niet alleen 
interessant voor sporters maar ook voor 
liefhebbers van streetart. Per locatie 
wordt er gekeken wat de behoeften van 
de buurt zijn. Studenten en buurt-
bewoners worden actief betrokken. 
Gezien de ervaring van de aanvrager 
hebben we veel vertrouwen in het 
resultaat van dit project.

STARTBEDRAG

€71.935,
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6TOERISME EN 
STADSCULTUUR

Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. 
Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk 
houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse 
quality of life?
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PROJECT IJSBREKERS
INITIATIEFNEMER STICHTING LORELEY PRODUCTIONS

Met een creatieve interventie verlaagt IJsbrekers de drempel voor 
toevallige ontmoetingen en nieuwe verbindingen in GrootIJsselmonde. 
De expertise die wordt opgedaan, wordt breed toegangkelijk gemaakt 
om zo ook op andere plekken in Rotterdam te bouwen aan een stad 
waar mensen ontspannen en in vertrouwen samenleven.

Motivatie Stadsjury 
Dit is typisch een CityLab010 project: 
spannend, vernieuwend, goed onder-
bouwd en speels. Het initiatief gebruikt 
alledaagse ontmoetingen in de publieke 
omgeving om de verbinding aan te 
gaan en dat kan leiden tot trotse 
bewoners. Bijzonder is de manier 
waarop er verbinding wordt gelegd 
tussen cultuur, het sociale domein en  
de wetenschap. 

STARTBEDRAG

€46.460,

STORE STORE
INITIATIEFNEMER STICHTING STORE SCHOOLS & PROJECTS

STORE STORE is een educatieve ontwerpwinkel en werkplaats waarin 
kwetsbare jongeren de kans krijgen om hun creatieve ideeën waar  
te maken. Samen met gevestigde ontwerpers wordt het hele ontwerp
proces doorlopen; van het eerste concept, tot productie en zelfs de 
verkoop in hun eigen winkel.

Motivatie Stadsjury
Het plan zit goed in elkaar, is innovatief en heeft een maatschappelijke meerwaarde. 
Leerlingen uit diverse achtergronden worden uitgedaagd om mee te doen. Het project 
laat hen kennis maken met een nieuwe wereld. Het project draait al anderhalf jaar in 
Londen en heeft gefunctioneerd als een uitstekende leerschool.

STARTBEDRAG

   €98.313,

 35    JURYRAPPORT 20206. TOERISME EN STADSCULTUUR

https://citylab010.nl/initiatieven/ijsbrekers
https://citylab010.nl/initiatieven/store-store


010 DREAM TEAM
INITIATIEFNEMER STICHTING CREATIVE ACTION NOW

Rotterdam Delfshaven heeft een 
grote groep jonge mensen met 
passie en dromen, maar niet 
altijd de beste opties. Met dit 
project bundelen 3 organisaties 
in Delfshaven de krachten om 
met jongeren van droom naar 
daad te werken: door te creëren 
en te doen, ontdek je waar 
jouw hart en toekomst ligt.

Motivatie Stadsjury 
Het initiatief maakt gebruik van de 
beproefde BaM methode uit Chicago en 
past dit toe in de Rotterdamse context. 
Het creëert kansen voor jongeren en 
jongvolwassenen met meervoudige 
problematieken. Deze groep valt vaak 
tussen wal en schip. Het programma 
maakt gebruik van kunst en cultuur op 
een manier die aansluit bij de bele-
vingswereld van de doelgroep. 

STARTBEDRAG

€49.990,

ART COURT
INITIATIEFNEMER STICHTING HIJS

De Nationale Basketbal Bond, Concrete Lions, BuurtLAB en street 
artplatform Rewriters010 slaan de handen ineen. Samen zorgen zij 
voor een basketbalveld uit gerecycled rubber, dat tegelijk een uniek 
kunstwerk voor de wijk is, waarop streetballers hun talenten kunnen 
ontwikkelen en jeugd laat bewegen.

Motivatie Stadsjury 
Sportief heeft het plan veel aantrekkingskracht. We denken dat het initiatief ook veel 
aandacht zal krijgen van mensen die (nog) niet basketballen. Street art wordt ingezet 
om mensen tot beweging en sporten aan te zetten. Het initiatief draagt ook bij aan het 
imago van Rotterdam als street-art-stad.

STARTBEDRAG

€100.000,
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WATERPROEF
INITIATIEFNEMER STICHTING THE PATCHING ZONE

In de Alexander Polder is de 
wateropgave door klimaat
verandering en bodemdaling 
zeer actueel. Deze opgave wordt 
vaak als een ‘ver van mijn bed 
vraagstuk’ ervaren.  
In Waterproef werken kunste
naars, ontwerpers en jongeren 
samen met de bewoners en 
waterpioniers aan de water  
en klimaatbewustwording.

Motivatie Stadsjury 
De wateropgave is actueel en volledig 
verweven met de Nederlandse cultuur, 
traditie en identiteit. Het project betrekt 
bewoners, jongeren, studenten, 
kunstenaars, young professionals, lokale 
ondernemers en experts bij de waterpro-
blematiek in de wijk. Er is goed 
vooronderzoek gedaan en we denken 
dat de beoogde resultaten gehaald 
kunnen worden. 

STARTBEDRAG

€60.000,

YELLOW CARPET
INITIATIEFNEMER STICHTING URBAN IDEALS

Yellow Carpet is een proefproject 
voor veerkracht. Het stimuleert 
sport en fitness in de openbare 
ruimte, ook in tijden van een 
pandemie lockdown. Het is een 
hardloopparcours met 3D 
geprinte outdoor gym. Er wordt 
gebruik gemaakt van plastic en 
rubber afval van de stad. 

Motivatie Stadsjury
Dit initiatief kan op een positieve manier 
bijdragen aan het imago van ‘Rotterdam 
als sportstad’ en stimuleert bovendien de 
kennis over mogelijkheden van recycling.  
Het gebruik van de sportroute is gratis. 
Op die manier wordt sporten toeganke-
lijker gemaakt voor alle Rotterdammers. 

STARTBEDRAG

   €80.770,
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WILDCARDS
WILDCARDS
WILDCARDS
Dit jaar delen we voor het eerst wildcards uit. Deze wildcards zijn speciaal in het leven  
geroepen voor initiatieven die niet onder een specifiek thema vallen, maar die wel helpen  
bij het verbeteren van de stad.
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WILDCARD!

STARTBEDRAG

€45.200,

STOKEN VOOR  
DE BIJEN
INITIATIEFNEMER SERIOUS BEE DISTILLERS

Stichting BeeSerious werkt aan 
het behoud van de honingbij 
door bijen te telen met een hoge 
resistentie tegen de varroamijt. 
De volgende stap is het distilleren 
van honing tot een unieke 
huisgemaakte ‘finest mead 
brandy’. Daarnaast ontwikkelen 
ze educatiemateriaal voor 
scholen en richten ze een  
informatiecentrum op.

Motivatie Stadsjury 
Dit is een bijzonder sympathiek plan 
van bevlogen (ervaren) imkers met een 
groot maatschappelijk belang. De winst 
wordt geïnvesteerd in het helpen en 
groeien van gezonde bijenvolken en er 
wordt actief aan bewustwording 
gewerkt. Het project past niet bij een 
van de thema’s maar we hebben alle 
vertrouwen dat de initiatiefnemers een 
nuttige bijdrage gaan leveren aan het 
bestrijden van de bijensterfte in 
Rotterdam. Daarom geven we Serious 
Bee Distillers een WildCard.

TCR STUDIO’S
INITIATIEFNEMER THE CHALLENGE ROOM

Beginnende content creators kunnen gebruik maken van studio’s 
waarbij ze professioneel of hobbymatig nieuwe digitale vaardigheden 
kunnen uitoefenen en aanleren. De studio’s kunnen zelfstandig 
gebruikt worden, maar kunnen ook worden ingezet voor workshops.

Motivatie Stadsjury
Het idee dat jongeren op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van 
faciliteiten om content voor zichzelf te creëren is vernieuwend. Het plan brengt goed in 
beeld wat deze generatie beweegt en het speelt in op de trends van nu. Door het 
vernieuwende karakter en de grote maatschappelijke bijdrage hebben we TCR studio’s 
een WildCard gegeven.

STARTBEDRAG

€71.224,
WILDCARD!
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INFO EN CONTACT
CityLab010@rotterdam.nl
www.citylab010.nl
 
Meedenken en meedoen in rotterdam!
www.rotterdam.nl/meedenkendoen

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

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

rotterdamplint010

New York • Rotterdam • London
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