PLANNEN
2018.
#CITYLAB010

CITYLAB010.NL

BIJ CITYLAB010 ONTMOETEN MENSEN MET GOEDE IDEEËN
EN HART VOOR ROTTERDAM ELKAAR. MENSEN MET
EXPERTISE, MIDDELEN EN RELEVANTE NETWERKEN. IDEEËN
DELEN HEEFT VOORDELEN: JE VERSTERKT JE PLAN, JE
BETREKT ANDERE ROTTERDAMMERS EN JE GAAT NIEUWE
SAMENWERKINGEN AAN IN DE STAD. DIT MAAKT
CITYLAB010 TOT DÉ WERKPLAATS VOOR DE STAD VAN
MORGEN. VOOR DE UITVOERING VAN PLANNEN WAAR
DE STAD BETER VAN WORDT IS DIT JAAR € 3,4 MILJOEN
SUBSIDIE BESCHIKBAAR.

FACTS 2018.

200+
PLANNEN GEDEELD
OP SITE.

7 150+
PARTNERS WERKEN
MEE AAN CITYLAB010.

SUBSIDIE
AANVRAGEN.

*Ruim € 600.000 is tot 1 november beschikbaar voor een aantal thema’s. Kijk voor meer info op www.citylab010.nl

54 IN 2019
PLANNEN KRIJGEN
IN SEPTEMBER
SUBSIDIE VOOR
RUIM €2.700.000*.

IS HET MOGELIJK
WEER MEE TE DOEN.

INHOUD.

AAN DIT DOCUMENT KUNNEN
GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
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010 KLAAR VOOR DE TOEKOMST
2TANGO.WORK
ACTIVI 2
AFRIKAANDERMARKT GRONDSTOFFEN STATION
ARCHIKLAS- ARCHITECTUURLESSEN VOOR KINDEREN
BLUE VESPA CIRCLE SCOOTER
BLUEROOF CIRCULAIRE GROENE DAKEN
CURLINGBAAN LEONIDAS
DE CYBERWERKPLAATS
DE HEILIGE MEEUW - OBECITY
DE MUREN HEBBEN OREN
DE VERTICALE GROEP
DROOMSTRAAT ATJEHSTRAAT
DROOMSTRAAT KAAPSE STRAND
DROOMSTRAAT VRIJSTAAT HOOGLANDSTRAAT
EDUCATIEVE ONDERSTEUNING EN SPORT IN ROTTERDAM NOORD
FAWAKA NASCHOOLS ONDERNEMEN
FIRMHOUSE VENTURELAB
FLOATING FARM
GEGROEID IN ROTTERDAM
HEEL DELFSHAVEN BIJ DE CLUB
HOPSTAGO
HUISWERKBEGELEIDING EN SPORT
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KIES JE KOERS
LAAT ROTTERDAM JE ROTTERDAM VERTELLEN
LISTUIN
LITTLE WOTAN: KUNSTLAB VOOR STEDELIJKE TRANSITIE
LIVESTREAM COMMUNITY
MAAK JE EIGEN VLIEGPLAN
MIRACLES OF MUSIC
MOET IK ME HIERMEE BEMOEIEN?
MONNIE
ONDERWIJS INCLUSIEF OP DE ZALMPLAATSCHOOL
PAPIERLAB ROTTERDAM
PLUSWHAT-PROGRAMMA
REBELZ AAN DE ROTTE
SCHOOLSCHAKEN OP ALLE BASISSCHOLEN
SCHOON SCHIP
SEA-ECO-LOGIC
SPELACTIVITEITEN VOOR HOOGBEGAAFDE KINDEREN
SPOT
STADSSTUKKEN
SYNCVR
TALENT AAN HET WERK
THE NEXT SCHOOL
TOMATEN T-SHIRT
VERSTERK JE NETWERK
VIRTUAL BUURTPREVENTIE ACADEMY
WATER FENOMENA 2019 ROTTERDAM PRINS ALEXANDER
ZUIDERLOKAAL

1. 010 KLAAR VOOR
DE TOEKOMST
HEB HART VOOR ONDERWIJS

Op 5 scholen gaat de Roboclub aan de
slag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
robotjes maken een ideaal middel is om
leerlingen spelenderwijs bezig te laten zijn
met de toekomst.
https://www.citylab010.nl/plannen/
010010010klaarvoordetoekomst

2. 2TANGO.WORK

3. ACTIVI 2

DUS ECHT IEDEREEN AAN HET
WERK

SPORT BEWEEGT ROTTERDAM

Om mensen met autisme te ondersteunen in
het vinden en behouden van werk, komt er
een duurzame en slimme oplossing die is
gebaseerd op 2Tango.Signs. Deze nieuwe
technologie maakt effectieve communicatie
mogelijk tussen mensen met autisme en
zijn of haar collega’s en leidinggevende.
Hiermee creëren we banen voor mensen
met autisme of andere ‘neurodivergente’
rotterdammers.

Activi2, de persoonlijke armband,
stimuleert 12 tot 16-jarige meiden en hun
moeders om samen te bewegen door ze
dagelijks uit te dagen met kleine, fysieke
challenges.
https://www.citylab010.nl/plannen/
activi2-1

4. AFRIKAANDER5. ARCHIKLASMARKT GRONDSTOFFEN ARCHITECTUURLESSEN
STATION
VOOR KINDEREN
FIJNE ROTTERDAMSE BUITENRUIMTE

HEB HART VOOR ONDERWIJS

Bij de Afrikaandermarkt komt een
afvalinzamel- en verwerkingsstation om
meer restafval hoogwaardig te kunnen
hergebruiken, zwerfafval te voorkomen en
om te communiceren dat afval een grondstof
is. Het doel is om het afvalprobleem op de
Afrikaandermarkt - en het zwerfafval dat
daarbij in de wijk terechtkomt - op te lossen.

Meerdere midden- en bovenbouw van
basisscholen en BSO’s krijgen een reeks
architectuurlessen. Aan de hand van
een ontwerpproces worden 21e-eeuwse
vaardigheden zoals bijvoorbeeld kritisch
en creatief denken, samenwerken,
communiceren en reflecteren aangeleerd.

https://www.citylab010.nl/plannen/
afrikaandermarktgrondstoffenstation

https://www.citylab010.nl/plannen/
archiklas-architectuurlessenvoorkinderen-1

https://www.citylab010.nl/plannen/
2tangowork

CONTACT
Bas Klein
stichting@010010.nl
06 16570604

CONTACT
Tjerk Feitsema
tjerkfeitsma@hotmail.com
06 14034299

CONTACT
Christa Stut (Enver)
christastut@enver.nl
06 11904155

CONTACT
Lizanne Dirkx
lizanne.superuse@gmail.com
06 11927561

CONTACT
Thera Huijsmans
thera_huijsmans@hotmail.com
06 47027094

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 150.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 33.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 102.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 14.000

6. BLUE VESPA CIRCLE
SCOOTER
EEN DUURZAME EN BEREIKBARE
STAD

37.000 scooters vervuilen Rotterdam,
waarvan 1.100 Vespa’s. Onder
begeleiding van professionals bieden
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
de Vespa’s een tweede leven. Hiermee
nemen deze mensen weer deel aan de
samenleving.en dragen ze bij aan het
terugdringen van vervuiling.
https://www.citylab010.nl/plannen/
bluevespacirclescootercompany-100circulair

7. BLUEROOF
CIRCULAIRE GROENE
DAKEN

8. CURLINGBAAN
LEONIDAS

9. DE CYBERWERKPLAATS

10. DE HEILIGE MEEUW
- OBECITY

SPORT BEWEEGT ROTTERDAM

ROTTERDAM ECONOMISCH
VOORUIT

FIJNE ROTTERDAMSE
BUITENRUIMTE

Na het vijfjarig succes van de schaatsbaan
op het hockey-complex Leonidas is de tijd
rijp om uit te breiden met een Curlingbaan.
Serieus inzetten op een Olympische
Curlingbaan in Rotterdam vergt een extra
ijsvloer van 800m2. Meer ijs betekent ook
meer recreatief en schoolschaatsen met
Curling als extra aanbod.

De cyberwerkplaats is een veilige plek
waar jonge getalenteerde internetgebruikers
naartoe kunnen komen om kennis en
kunde binnen dit domein te ontwikkelen.
De werkplaats staat open voor gamers,
schoolverlaters en jongeren die uitdaging
in hun opleiding missen. Indien gewenst,
matchen we leerlingen met mogelijke
werkgevers of helpen we met het opstarten
van een onderneming.

Basisschoolkinderen in Beverwaard kregen
eerder de vraag hoe de buurt eruit moet
zien om mensen gezonder te maken en
buitenspelen te stimuleren. De kinderen
ontwierpen een hele grote vogel - De
Heilige Meeuw - waardoor iedereen zich
volgens de kinderen blij en gezond ging
voelen. De Heilige Meeuw draagt bij aan
gezonde inwoners en kan de wijk daarin
een stap vooruit helpen.

https://www.citylab010.nl/plannen/
decyberwerkplaats

https://www.citylab010.nl/plannen/
deheiligemeeuw-obecity

EEN DUURZAME EN BEREIKBARE
STAD
BlueRoof ontwikkelt toepassingen van
restmaterialen voor de aanleg van groene
daken. Op deze manier worden echt
duurzame groene daken toegankelijk
gemaakt voor elke Rotterdammer. Op dit
moment ontwikkelen we een substraatlaag
voor groene daken uit roostergoed: een
verzameling van vast rioolafval. Dit zijn
voornamelijk materialen die men door de
wc spoelt terwijl dit niet is toegestaan.

https://www.citylab010.nl/plannen/
curlingbaanrotterdam-1

https://www.citylab010.nl/plannen/
blueroof-circulairegroenedaken
CONTACT
Ricardo Kieboom
info@schouders-eronder.nl
010 2210312

CONTACT
Jelle Scharff
jelle@blauwdak.nl
06 42074447

CONTACT
Robbert Wever (Stichting Sportland)
r.wever@freeler.nl
06 22975693

CONTACT
Anouk Vos
anouk.vos@revnext.nl
06 53975539

CONTACT
Lisa ten Burg
lisa@obecity.nl
06 34123247

SUBSIDIEBEDRAG
€ 137.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 98.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 40.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 35.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 150.000

11. DE MUREN
HEBBEN OREN

12. DE VERTICALE
GROEP

13. DROOMSTRAAT
ATJEHSTRAAT

14. DROOMSTRAAT
KAAPSE STRAND

HEB HART VOOR ONDERWIJS

HEB HART VOOR ONDERWIJS

PRETTIG WONEN VOOR
GEZINNEN: DROOMSTRATEN

PRETTIG WONEN VOOR
GEZINNEN: DROOMSTRATEN

De Atjehstraat op Katendrecht heeft
brede stenige stoepen en blinde muren
en vraagt om gezelliger, groener en
klimaatbestendiger te worden ingericht.
Bewoners transformeren samen een deel
van de straat met permanente en tijdelijke
ingrepen in een plek waar nieuwe en
bestaande buren elkaar kunnen ontmoeten,
samen tuinieren en spelen.

Het strandje’ op Katendrecht wordt tijdelijk
ingericht als stadsstrand. Gedurende twee
zomers transformeren bewoners van de
Kaap het strand in een plek voor sport, spel
en ontmoeting.

Klassen uit ver uiteen liggende wijken
worden aan elkaar gekoppeld. Zoveel
mogelijk familieleden worden van de
ene klas geïnterviewd door leerlingen
van de gekoppelde klas. Zo leren zij
niet alleen elkaar, maar ook elkaars
familiegeschiedenis kennen en ontstaat
er empathie voor stadsgenoten met een
‘ander’ verhaal.

In groepen met verschillende leeftijden
wordt minder gepest. In deze pilot krijgt
elk kind van groep 3 tot en met 8 naast de
gebruikelijke horizontale groep op school,
ook een plek in zijn eigen verticale groep.
https://www.citylab010.nl/plannen/
verticalegroep

https://www.citylab010.nl/plannen/
demurenhebbenoren

https://www.citylab010.nl/plannen/
kaapsestrand

15. DROOMSTRAAT
VRIJSTAAT
HOOGLANDSTRAAT
PRETTIG WONEN VOOR
GEZINNEN: DROOMSTRATEN
Bewoners experimenteren met andere
inrichting van de Hooglandstraat. Met
meer groen, tijdelijke zitelementen en een
tijdelijke afsluiting van de straat voor verkeer
onderzoeken ze hoe de straat beter benut
kan worden voor spelen en ontmoeten en
welke inrichting van de Hooglandstraat in
de toekomst het meest wenselijk is.
https://www.citylab010.nl/plannen/
vrijstraathoogland

https://www.citylab010.nl/plannen/
groenedroomstraatatjehstraat

CONTACT
Hanneke Verbeek
hanneke@demurenhebbenoren.nl
06 49386289

CONTACT
Jacco Pols
jacco@garage2020.nl
06 12678344

CONTACT
Iris Elstak en Marjan Ketner
iris_elstak@hotmail.com
06 19210245

CONTACT
Lorenzo Elstak
l.elstak@gmail.com
06 48533931

CONTACT
Raymond van den Broek
info@region-lab.nl
06 28506815

SUBSIDIEBEDRAG
€ 15.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 29.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 32.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 35.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 35.000

16. EDUCATIEVE
ONDERSTEUNING EN
SPORT IN ROTTERDAM
NOORD

17. FAWAKA
NASCHOOLS
ONDERNEMEN
HEB HART VOOR ONDERWIJS

18. FIRMHOUSE
VENTURELAB

19. FLOATING FARM
HEB HART VOOR ONDERWIJS

ROTTERDAM ECONOMISCH
VOORUIT

20. GEGROEID IN
ROTTERDAM
ROTTERDAM ECONOMISCH
VOORUIT

HEB HART VOOR ONDERWIJS
Leerlingen gaan 45 minuten sporten om alle
indrukken van de dag er af te gooien en te
activeren. Om daarna vervolgens weer 60
minuten super-geconcentreerd te leren!
https://www.citylab010.nl/plannen/
educatieveondersteuningensportinrotterdamnoord

Rotterdamse basisschoolkinderen van 3
basisscholen zetten tijdens een naschools
activiteitenaanbod zelf bedrijfjes op en
maken kennis met alle aspecten van
duurzaam ondernemerschap.
https://www.citylab010.nl/plannen/
fawakanaschoolsondernemen

12 aspirant-ondernemers die drie maanden
de tijd, begeleiding en ruimte krijgen voor
het realiseren van kansrijke ideeën op het
gebied van softwaretechnologie. Met
als doel om snel het business model te
verkennen en binnen drie maanden hiervoor
de eerste betalende klanten te vinden. De
beste twee teams krijgen onder andere een
investering van 50.000 euro.

Een drijvend melkveebedrijf in de
Merwe4Haven te Rotterdam waar op
duurzame, circulaire en diervriendelijke
manier zuivel geproduceerd en
verwerkt wordt. Alle basisscholen en
kinderdagverblijven in de regio Rotterdam
kunnen hier educatie krijgen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
floatingfarmeducatie

https://www.citylab010.nl/plannen/
firmhouseventurelab

Schimmels en bacteriën spelen een
belangrijke rol in de natuur en in ons
lichaam. Ze halen waardevolle stoffen uit
afval, en produceren op een efficiënte
manier grondstoffen. Gegroeid in Rotterdam
zet circulaire dromen om in daden door
de verwaarding van de vele nutriënrijke
reststromen in Rotterdam om te zetten in
micro-organismen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
gegroeidinrotterdam

CONTACT
Mark Opschoor
info@sportschool010.nl
06 36182915

CONTACT
Heinz Schiller
heinz.schiller@peuterenco.nl
06 10602523

CONTACT
Robbert van Geldrop
robbert@firmhouse.com
06 25027057

CONTACT
Minke van Wingerden
minke@beladon.com
06 23348597

CONTACT
Nienke Binnendijk
nienke@bluecity.nl
06 47826247

SUBSIDIEBEDRAG
€ 10.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 40.950

SUBSIDIEBEDRAG
€ 42.600

SUBSIDIEBEDRAG
€ 64.150

21. HEEL DELFSHAVEN
BIJ DE CLUB
SPORT BEWEEGT ROTTERDAM

Hockeyclub Delfshaven, De Betrokken
Spartaan en Thuis Op Straat hebben het
initiatief genomen om de sportparticipatie in
Delfshaven te vergroten en ervoor te zorgen
dat meer kinderen gaan sporten bij een
vereniging. Iedereen in Delfshaven moet
kunnen kennismaken met sport en op een
laagdrempelige manier kunnen bewegen
en sporten. Rotterdam Sportsupport sluit bij
de coalitie aan.
https://www.citylab010.nl/plannen/
heeldelfshavenbijdeclub

22. HOPSTAGO
ROTTERDAM ECONOMISCH
VOORUIT

Een platform dat programma’s, voorlichting en
begeleiding aan start-ups en creative ondernemers aanbiedt om een succesvolle productlancering van innovatieve consumentengoederen op
internationaal niveau mogelijk te maken. Ondernemers uit de Rotterdamse maak- en creatieve
industrie krijgen hulp en begeleiding waarmee
zij op effectieve wijze social media en kick-starterplatforms kunnen inzetten om hun vernieuwende producten wereldwijd te verkopen. Dit op,
basis van een pay-it forward methode.

23. HUISWERKBEGELEIDING EN SPORT

24. IMC BASIS
HEB HART VOOR ONDERWIJS

HEB HART VOOR ONDERWIJS

25. JAN VAN DER PLOEG
MEETS PIET ROOVERS
EENZAAMHEID BESTRIJDEN WE
SAMEN

Ouders en ouderen worden
opgeleid tot huiswerkbegeleiders van
basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8.
Op deze manier kunnen zij de leerlingen
van de Valentijnschool begeleiden en
helpen met hun huiswerk

Bevlogen professionals laten op enkele
scholen leerlingen van groep 7 en 8 met
vakken als journalistiek, Recht, Wetenschap,
Beeldende Kunst, Horeca, Archeologie,
Geneeskunde, Podiumkunst en Politiek
ervaren hoe later eruit kan zien.

De Stichting Piet Roovershuis bemiddelt bij
de huisvesting van oudere kunstenaars. Het
project behelst de realisatie van een creatief
centrum in het Jan van der Ploeghuis waar de
ontmoeting tussen kunstenaars, bewoners en
de wijk centraal staat.

https://www.citylab010.nl/plannen/
huiswerkbegeleidingenbewegendoorouders

https://www.citylab010.nl/plannen/
imcbasisrotterdam

https://www.citylab010.nl/plannen/
janvanderploegmeetspietroovers

https://www.citylab010.nl/plannen/
hopstagoago-to-marketaccelerator

CONTACT
Marcel de Jong (Thuis op straat)
marcel.dejong@thuisopstraat.nl
06 10917655

CONTACT
Annemie Fourie
annemie@oakandmie.com
06 27184767

CONTACT
Martin Krijgsman en Mark Opschoor
martin.krijgsman@rvko.nl
010 4761184

CONTACT
Jeske Schalm
jesje.schalm@weekendschool.nl
06 22373643

CONTACT
Leks Verzijlbergh
lverzijlbergh@telfort.nl
06 10381587

SUBSIDIEBEDRAG
€ 40.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 35.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 29.795

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 22.000

26. JEUGDGEMEENTERAAD
ROTTERDAM

27. KEUKENTAAL

28. KIES JE KOERS

DUS ECHT IEDEREEN AAN HET
WERK

HEB HART VOOR ONDERWIJS

HEB HART VOOR ONDERWIJS
De Jeugdgemeenteraad richt zich op
jongeren van 10 tot 13 jaar. In dit project
leren kinderen de kunst van het democratisch
samenleven in de indrukwekkende raadszaal
van het stadhuis. Op school presenteren zij
de plannen voor de wijk/stad.
https://www.citylab010.nl/plannen/
jeugdgemeenteraadrotterdam

29. LAAT ROTTERDAM
JE ROTTERDAM
VERTELLEN

30. LISTUIN
FIJNE ROTTERDAMSE BUITENRUIMTE

FIJNE ROTTERDAMSE BUITENRUIMTE
Met het leer-werkprogramma Keukentaal
creëert Tafelvanzeven leer-werkplekken voor
cursisten met een taalachterstand en een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar die
ook een passie voor koken hebben. Door
aan te sluiten bij de taal van de keuken en
bij de passie voor koken, werken we binnen
dit programma op een laagdrempelige wijze
aan een betere toekomst van de cursisten op
de arbeidsmarkt.

Een pilot op Albeda waarbij studenten via
een online tool met behulp van een e-coach
hulp krijgen met thema’s die zij tegenkomen
bij hun weg naar volwassenheid zoals
huisvesting, gezondheid, relaties, werk en
verzekeringen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
kiesjekoers

Kunst, cultuur, stadsgeschiedenis,
innovativiteit en techniek komen samen in de
vorm van bankjes, tafels, prullenbakken en
grondpanelen met een typisch herkenbaar
Rotterdams-custom-made design, afgestemd
op het stadsgedeelte waar het staat. Elk
stadsgedeelte heeft wat te zeggen tegen
ieder mens. Dit alles mag gezien en verteld
worden.
https://www.citylab010.nl/plannen/
laatrotterdamjerotterdamvertellen

https://www.citylab010.nl/plannen/
keukentaal

Midden in het Liskwartier ligt een schoolplein
waar een prachtige tuin komt die uitgaat
van duurzaamheid op zowel menselijk als
ecologisch vlak. De tuin draagt bij aan een
gezonde stadsecologie waar mensen kunnen
leren over watersensitieve maatregelen,
zaaien, stekken, moes en eten. De tuin als
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners,
bezoekers en kunstenaars die gevestigd zijn
in het pand grenzend aan de tuin.
https://www.citylab010.nl/plannen/
lofoogsten

CONTACT
Mieke de Wit
info@kunst4all.com
010 4777361

CONTACT
A. van Egeraat
info@tafelvanzeven.nl
06 10221873

CONTACT
Marijke Kruijt
proposaldesk@pameijer.nl
010 2710000

CONTACT
Lennart van den Doel
info@3dnextlevel.com
06 22751553

CONTACT
A. Veenstra
detuinvandekoning@gmail.com
06 49845379

SUBSIDIEBEDRAG
€ 11.345

SUBSIDIEBEDRAG
€ 63.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 4.365

SUBSIDIEBEDRAG
€ 53.600

SUBSIDIEBEDRAG
€ 48.400

31. LITTLE WOTAN:
KUNSTLAB VOOR
STEDELIJKE TRANSITIE

32. LIVESTREAM
COMMUNITY

33. MAAK JE EIGEN
VLIEGPLAN

34. MIRACLES OF
MUSIC

35. MOET IK ME
HIERMEE BEMOEIEN?

HEB HART VOOR ONDERWIJS

HEB HART VOOR ONDERWIJS

CULTUUR ALS VERNIEUWENDE
KRACHT

VEILIGE STAD

Een community van leerlingen en docenten
van verschillende onderwijsinstellingen die
op afstand kennis delen. Op het moment dat
een leerling een probleem of vraag aan een
derde wil voorleggen, kan deze inloggen op
het systeem en op een gewenste locatie een
‘alarm’ laten afgaan.

VMBO scholen krijgen een op de praktijk
gebaseerde luchtvaartopdracht. Door
deze ervaring kunnen de leerlingen een
onderbouwde keuze maken om een MBO
(techniek) opleiding te gaan volgen.

Muziek inzetten als innovatiemotor in
de zorg zodat mantelzorgers, patiënten
en verzorgenden ervaren en leren hoe
muziek(therapie) gebruikt kan worden om
de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven
te verhogen.

Door het inzetten van de virtual reality-bril
op twee scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs en enkele jongeren bij bureau Halt
brengen we jongeren écht in de situatie.
Hierdoor kunnen we de ‘freeze’-, ‘fight’-, of
‘flight’-reactie daadwerkelijk nabespreken en
ontstijgen we de theoretische aanpak met
vragen als “wat zou je doen áls dit of dat
zou gebeuren tijdens een lastige situatie?”

CULTUUR ALS VERNIEUWENDE
KRACHT
Wat zijn de kansen en uitdagingen van onze
(toekomstige) stad? Little Wotan ontwikkelt
een stadsbrede werkwijze waarin via kunst,
serious gaming en storytelling samen met
zoveel mogelijk Rotterdammers, kunstenaars
en wetenschappers wordt nagedacht over
de transitie-opgaven waar we als stad voor
staan, met als doel: maatschappelijke impact
realiseren.

https://www.citylab010.nl/plannen/
maakjeeigenvliegplan-1

https://www.citylab010.nl/plannen/
livestreamcommunity

https://www.citylab010.nl/plannen/
miraclesofmusic

https://www.citylab010.nl/plannen/
littlewotan-rotterdamslabvoorstedelijketransitie

https://www.citylab010.nl/plannen/
moetikmehiermeebemoeien-doeikhieraanmee-

CONTACT
Bas van den Bosch
06 242 131 09
bas@littlewotan.nl

CONTACT
Peter de Weerd
weerd@stc-r.nl
06 41071718

CONTACT
Django Boer
info@aeroplanecruise.com
06 30422875

CONTACT
Bastiaam Piloo
b.piloo@happymotion.org
06 11621411

CONTACT
Tim Micklinghoff
micklinghoff@hotmail.com
06 48940186

SUBSIDIEBEDRAG
€ 85.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 9.770

SUBSIDIEBEDRAG
€ 70.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 76.580

36. MONNIE
SCHULDENVRIJE TOEKOMST

37. ONDERWIJS
INCLUSIEF OP DE
ZALMPLAATSCHOOL

38. PAPIERLAB
ROTTERDAM

39. PLUSWHATPROGRAMMA

40. REBELZ AAN DE
ROTTE

ROTTERDAM ECONOMISCH VOORUIT

CULTUUR ALS VERNIEUWENDE
KRACHT

DUS ECHT IEDEREEN AAN HET
WERK

Een demo-installatie waarbij het
transformatieproces van plant tot papier
wordt uitgevoerd. Duurzame inzet van de
te gebruiken grondstoffen en (her-) gebruik
van water zijn hierbij belangrijk. Dit levert
behalve bijzondere receptuur voor papier en
karton ook andere innovatieve oplossingen
en producten op. Het productieproces zelf
is een levend voorbeeld voor studenten
en deelnemers aan cursussen en de
medewerkers aan de productieprocessen.

Om beroepservaring op te doen leren
talentvolle jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt in 14 weken onder
begeleiding van professionele mentoren
(audio)visuele producties te maken.

Restaurant Rebelz aan de Rotte zorgt met een
drijvend terras voor extra leerwerkplekken,
specifiek voor vrouwelijke ex-gedetineerden
met een taalachterstand. Het project zet
in op re-integratie in de samenleving door
het volgen van een horeca-opleiding en
het geven van praktijkbegeleiding met een
baangarantie. Deze combinatie biedt de
ex-gedetineerde vrouwen de kans op een
stabiel toekomstperspectief.

HEB HART VOOR ONDERWIJS
Monnie is een app om jongeren te helpen
om grote schulden te voorkomen. De app
geeft jongeren real time-overzicht in hun
financiën, geeft de mogelijkheid tot directe
betaling, vertaalt de financiële situatie
naar eenvoudige stappen en biedt een link
naar (online of offline) hulp bij complexere
problemen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
monnie

Inclusief onderwijs aanbieden op de
Zalmplaatschool. Wanneer leerlingen
moeite hebben met lezen kunnen ze naar de
leeshulp in de klas. Ook is er voor kinderen
die gedragsproblemen vertonen een
‘opvanggroep gedrag’ zodat deze kinderen
naar de ‘time out’ klas kunnen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
pcbzalmplaatonderwijsinclusief

https://www.citylab010.nl/plannen/
pluswhatprogramma

https://www.citylab010.nl/plannen/
rebelzaanderotte

https://www.citylab010.nl/plannen/
papierlabrotterdam
CONTACT
Christa Stut
christa@garage2020.nl
06 11904155

CONTACT
Janneke Oudshoorn
directie@zalmplaatschool.nl
010 4167408

CONTACT
Marieke de Hoop
mariekepapier@gmail.com
06 24601045

CONTACT
Aiman Hassani
aiman@wedowe.org
06 59064049

CONTACT
Klaas Jan Krook
klaasjankrook@gmail.com
06 12406834

SUBSIDIEBEDRAG
€ 39.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 25.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 49.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 100.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

41. SCHOOLSCHAKEN
OP ALLE
BASISSCHOLEN

42. SCHOON SCHIP

43. SEA-ECO-LOGIC

EEN DUURZAME EN BEREIKBARE
STAD

FIJNE ROTTERDAMSE
BUITENRUIMTE

HEB HART VOOR ONDERWIJS
Onderzoek toont aan dat schaken op
jonge leeftijd de schoolprestaties ten goede
komt. Voor kinderen uit achterstandswijken
kan het een opstap zijn naar een hoger
onderwijsniveau.
https://www.citylab010.nl/plannen/
schoolschakenopallebasisscholeninrotterdam

44. SPELACTIVITEITEN
VOOR HOOGBEGAAFDE
KINDEREN

45. SPOT
SPORT BEWEEGT ROTTERDAM

HEB HART VOOR ONDERWIJS
De ontwikkeling van een revolutionair
aandrijvingssysteem voor de scheepvaart
op basis van Ammoniak (NH3) en
brandstofcellen. Het unieke van deze
combinatie is dat er bij gebruik van
Ammoniak in brandstofcellen geen
schadelijke gassen (Co2, SOx, NOx)
vrijkomen en er (in tegenstelling tot waterstof)
een prijstechnisch attractief alternatief
wordt geboden voor fossiele brandstoffen
(inclusief LNG).
https://www.citylab010.nl/plannen/
nh3-ferry

Sea-eco-logic bestaat uit vijf levensgrote
beelden van zeedieren, de big five van
Africa: blauwe vinvis, dolfijnen, orka,
haaien en zeehonden. De beeldengroep
laat in een educatief programma de
ecologische samenhang zien in het
zeeleven. Kinderen en volwassen ervaren
hoe groot deze zeedieren zijn en
strandbezoekers hebben op deze manier
nieuwe oriëntatiepunten.

Ontwikkeling en begeleiding van
spellen voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong of kinderen die
mogelijk (hoog) begaafd zijn. Wekelijks
komen tussen de 20 en 30 kinderen bij
elkaar om uitdagende spellen te spelen.
https://www.citylab010.nl/plannen/
spelactiviteitenvoorhoogbegaafdekinderen

SPOT (Speelplek Participatie Ontwerp
Toolkit) is er voor alle Rotterdamse
kinderen die behoefte hebben aan meer
gevarieerde speelplekken. De toolkit bevat
ontwerp-uitdagingen waarmee kinderen en
begeleiders bestaande speelplekken voor
iedereen uitdagend kunnen maken.
https://www.citylab010.nl/plannen/
spotspeelplekparticipatieveontwerptoolkit

https://www.citylab010.nl/plannen/
seaecologicthebluefive

CONTACT
Jankees Ouwerkerk
jankeeso66@gmail.com
06 53180115

CONTACT
Tim van Vrijaldenhoven
tim@enviu.org
06 25170861

CONTACT
Rutger Bos
bor@guido.nl
06 5356112

CONTACT
Marion van Kapel-Van de Voort
iqoke@kpnmail.nl
06 23403743

CONTACT
Bruno Setola (Play Space)
brunosetola@gmail.com
06 41788009

SUBSIDIEBEDRAG
€ 10.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 166.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 42.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 5.950

SUBSIDIEBEDRAG
€ 12.000

46. STADSSTUKKEN

47. SYNCVR

FIJNE ROTTERDAMSE
BUITENRUIMTE

EENZAAMHEID BESTRIJDEN WE
SAMEN

Dit project gaat over het leren kennen van
de stad met een moderne beeldenroute.
Een route met interactieve installaties van
oost naar west en van zuid naar noord.
Rotterdam heeft namelijk zoveel potentie.
Qua archtitectuur, inwoners, ondernemers
en de stedelijk omgeving. Op de route
zie je de verbinding tussen omgeving en
bewoners.

In de medische zorg is nog weinig
aandacht voor eenzaamheid. SyncVR is een
virtual reality (VR)-systeem dat waardevolle,
overwachte connecties legt tussen
langdurige patiënten onderling en met hun
naasten. Patiënten kunnen gezamenlijk hun
stad ontdekken, herinneringen ophalen en
nieuwe contacten leggen.

Traineeship van 23 maanden voor jongeren
met een afgeronde Mbo 2 opleiding bij
diverse bedrijven van de Facillicom Group.
Na school direct een arbeidsovereenkomst.
Doe je het goed op je niveau 2 opleiding
dan heb je kans op een arbeidscontract
en de mogelijkheid om te ontdekken welke
werkrichting bij je past.

https://www.citylab010.nl/plannen/
syncvrrotterdam

https://www.citylab010.nl/plannen/
talentaanhetwerk

CONTACT
Joël Paalvast
mail@joelpaalvast.nl
06 14447795

CONTACT
Floris van der Breggen
floris@syncvr.tech
06 12749279

CONTACT
Marcel Jans
mjans@wmoradar.nl
06 22170795

CONTACT
Quinten Smit
quinten@thenextschool.nl
06 24348514

CONTACT
Willem Kemmers
biobased@greenportwestholland.nl
06 29447560

SUBSIDIEBEDRAG
€ 55.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 25.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 36.500

SUBSIDIEBEDRAG
€ 50.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 35.400

https://www.citylab010.nl/plannen/
citypiecesstadsstukken

48. TALENT AAN HET
WERK

49. THE NEXT SCHOOL

50. TOMATEN T-SHIRT

HEB HART VOOR ONDERWIJS

ROTTERDAM ECONOMISCH
VOORUIT

Leerlingen van 7 scholen in het voortgezet
onderwijs worden aan het werk gezet door
een opdrachtgever. Tijdens dit proces leren
ze wat een beroepenveld inhoudt, hoe
lesstof in de praktijk terugkomt en welke
studies naar het beroep kunnen leiden.

We onderzoeken of we tomatenstengels
als grondstof kunnen gebruiken voor het
maken en ontwerpen van een Rotterdams
TomatenT-shirt, want de textielindustrie is
na olie de meest vervuilende industrie ter
wereld. De tomatenstengels die we hiervoor
gebruiken, komen uit de grote hoeveelheden
plantaardige reststromen die we in de
glastuingebieden rondom Rotterdam hebben.

DUS ECHT IEDEREEN AAN HET
WERK

https://www.citylab010.nl/plannen/
thenextschool

https://www.citylab010.nl/plannen/
tomatent-shirtrotterdamstextielvanreststromen

51. VERSTERK JE
NETWERK
HEB HART VOOR ONDERWIJS

Het netwerk versterken voor
jongeren uit gebieden met een lage
sociaaleconomische status. Daarvoor is
onder andere kennis van het werkveld,
gerelateerde rolmodellen en het hebben
van een doel belangrijk.
https://www.citylab010.nl/plannen/
versterkjenetwerk

52. VIRTUAL
BUURTPREVENTIE
ACADEMY

53. WATER FENOMENA
2019 ROTTERDAM
PRINS ALEXANDER

VEILIGE STAD

FIJNE ROTTERDAMSE
BUITENRUIMTE

Virtual reality-brillen helpen 40
buurtpreventieteams in Rotterdam zich goed
voor te bereiden op onveilige en gevaarlijke
situaties. Dit zorgt voor het verbeteren
van de veiligheid en sociale cohesie
in de wijk. De VR-brillen komen samen
met een handleiding in een praktische
‘Buurtpreventiebox’.

Op het Prins Alexanderplein, in het hart
van de laagst gelegen bebouwde polder
van Europa, komt een Water Fenomena:
een publieksevenement voor jong en oud
dat het Nederlandse thema ‘water en
waterbeheer’ onder de aandacht brengt.
Water Fenomena is een buitenexpositie
over waterbeheer en watertechniek,
waterveiligheid, weerbaarheid en innovatie.

https://www.citylab010.nl/plannen/
virtualbuurtpreventieacademyrotterdam

54. ZUIDERLOKAAL
HEB HART VOOR ONDERWIJS

Niet alle ouders kunnen
huiswerkbegeleiding betalen. Daarom
slaan ouders de handen ineen om voor
120 kinderen extra taal- en rekenles aan te
bieden.
https://www.citylab010.nl/plannen/
zuiderlokaal

https://www.citylab010.nl/plannen/
waterfenomena2019rotterdamprinsalexander

CONTACT
Desirée Berkhout
d.a.m.berkhout@calvijn.nl
010 4816700

CONTACT
Jurn Quadt
jurn@perron14.nl
06 14284528

CONTACT
Herman van Dongen
h.vandongen@shvpa.nl
06 24742580

CONTACT
Peter de Klerk
p.klerk6@chello.nl
06 26024686

SUBSIDIEBEDRAG
€ 21.200

SUBSIDIEBEDRAG
€ 88.862

SUBSIDIEBEDRAG
€ 75.000

SUBSIDIEBEDRAG
€ 30.000

CITYLAB010

DE WERKPLAATS
VOOR DE STAD
VAN MORGEN.

INFO EN CONTACT
citylab010@rotterdam.nl
r.vandenbos@rotterdam.nl
lc.werleman@rotterdam.nl
meedenken en meedoen in rotterdam!
rotterdam.nl/meedenkenmeedoen

MEDE MOGELIJK GEMAAKT
DOOR ONZE PARTNERS:

plint010

New York • Rotterdam • London

