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INLEIDING

Eind 2017 bestond Stichting BuurtLAB officieel 10 jaar. In 2007 startte BuurtLAB op basis van een uitgebreid bussinessplan op basis van een 
aantal ideeen. De daarop 10 volgende jaren stonden voornamelijk in het teken van ondernemen en doen. Het bussinessplan ging de trechter 
in en tijdens het proces, dat bestond uit wikken en wegen, vallen en opstaan, proberen en feedback, groeiden ideeen uit tot 
concepten/programma’s/aanpakken. Allemaal op basis van signalen vanuit buurten, bewoners: de leefwereld. De output is verwerkt in de 
BuurtLABwijzer: een infographic met methodiek, doelen en uitkomsten. Ook leverde het werk een serie verhalen op. 
Het jaarverslag 2017 begint dan ook met de nieuwste versie van de BuurtLABwijzer. Vervolgens komen per concept/programma/aanpak de 
belangrijkste punten aan de orde aangevuld met een aantal highlights uit 2017. We eindigen het jaarverslag met een doorkijk naar de 
komende jaren en aantal vraagstukken.

De BuurtLABwijzer

1. FC Zylyn
Te veel kinderen komen nog steeds niet aan de beweegnorm. Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor blijkt dat 55 procent van 
de 4- tot 12-jarige kinderen in 2017 aan de Beweegrichtlijnen voldeed. Dat betekent dat 45 procent er niet aan voldeed. In lage ses-
buurten ligt het percentage dat voldoet aan de beweegnorm veelal nog lager. Regelmatig sporten is één van de beste dingen die je 
kunt doen voor je gezondheid. Met FC Zylyn bieden we spot aan we in lage ses-buurten en leiden we buurtbewoners op via de LSR-
opleiding zodat zij in staat zijn om sport-en beweegactiviteiten te begeleiden. In 2017 waren wij in Crooswijk, Cool en Hoogvliet 
actief met FC Zylyn. Dagelijks sporten in de buurt, om de hoek en waar het kan. Daarnaast organiseerden wij een aantal keren de 
opleiding Leider Soprtieve Recreatie uit om zo kader in de buurt op te leiden en aan ons te binden. 
Sinds 2017 is de afdeling Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam verzelfstandigd in een zelfstandige entiteit: het Sportbedrijf 
Rotterdam. Het is zoeken naar een andere verhouding en financiering van FC Zylyn. Groete aandacht voor sporten zal blijven. Welke 
partijen de aanbieders zijn en hoe de financiering zal zijn zal in de komende jaren duidelijker worden.

2. Smakelijke Moestuinen
In 2017 is het programma Smakelijke Moestuinen geheel onder de verantwoordelijkheid van Stichting BuurtLAB komen te vallen. In 
2011 zijn de Smakellijke Moestuinen geinitieerd door Nutricia met als hoofddoel om kinderen op kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen meer verse groente te leren proeven en eten. BuurtLAB was aanvankelijk partner en leverancier van de moestuinen 
en een deel van het programma. Vanaf 2017 is BuurtLAB de eigenaar  en uitvoerder van het programma. Het educatief materiaal is 
aangepast en opnieuw gedrukt.
In samenwerking met het landelijk programma Jong Leren Eten (Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer 
structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren 
leren om gezonde én duurzame keuzes te maken) en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is besloten de Smakelijke Moestuinen 
een impuls te geven in 2018 en te streven naar uitbreiding van 100-150 nieuwe locaties voornamelijk in Noord Holland. Er komen in 
de komende jaren meer budgetten vrij om programma’s als de Smakelijke Moestuinen te kunnen financieren. Een belangrijke 
voorwaarde is dat het programma opgenomen is in de landelijke database van erkende interventies. Dit wordt in 2018 geffectueerd 
in samenwerking met partners en VU Amsterdam.

3. Proef
Met Proef deden we in Alexander op de woensdagmiddag verschillende plekken aan. In overleg met gemeente, bewoners en andere 
lokale organisaties werden de (publieke) locaties bepaald. Op basis van de methodiek van Verdunde Ernst voerden wij activiteiten 
uit. Dit leverde diverse signalen op. De belangrijkste deelden wij met partners en in het netwerk.

4. Ravottuh (zie ook jaarverslag van Stichting Ravottuh).
Blijf buitenspelen, leer spelen en omgaan met (aanvaardbare) risico’s, beweeg dagelijks en ontdek spelenderwijs de natuur. In 2017 
voerden we met Ravottuh wekelijks programma’s uit op verschillende plekken in de stad: Hoogvliet, Schiebroek Zuid, Oud Crooswijk, 
Jaffa, Lage Land en Rubroek. Zelfs een plek in het Friese Akkrum staat op de planning. Door een impuls vanuit het programma Right 
To Challenge van de gemeente Rotterdam is de methodiek van Verdunde Ernst uitgediept. Ook is het educatief programma van 
Ravottuh uitgewerkt in het Ravottuh Doeboek.
Op verschillende, publieke plekken voerden wij Ravottuh-momentjes uit: met een transportfiets op locatie in de stad 
natuuractiviteiten organiseren en uitvoeren (simpel, in de buurt, om de hoek). Deze manier van werken is voor de sector Natuur & 
Milieu-educatie vrij nieuw. De vraag om een dergelijke beandering in de regio  is groot vanuit buurten en scholen en biedt kansen 
om verder uit te werken.
Buitenspelen, spelen in het groen, spel met (aanvaardbare) risico’s, gezonde levensstijl, leren eten van groente, dagelijks bewegen 
staan steeds vaker en hoger op de agenda. Dit merken wij door contacten met landelijke programma’s zoals JOGG en Jong Leren 
Eten.

5. Hoog Koeture
Inwoners in Rotterdam hebben met 15,3 procent de grootste kans op armoede. Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van 
een laag inkomen moest rondkomen, is verder toegenomen (langdurige armoede). In 2016 leefden ruim 292.000 minderjarige 
kinderen in een huishouden met een laag inkomen, 11 duizend minder dan het jaar ervoor. 117.0000 kinderen leven al vier jaar in 
armoede. Dit is net zoveel als in 2015. Ruim vier op de tien van deze kinderen groeiden op in een eenoudergezin, aldus het CBS. Zes 
op de tien kinderen die in langdurige armoede leeft, komt uit een bijstandsgezin.
In diverse buurten van Rotterdam hebben wij regelmatig te maken met de effecten van armoede. En het lijkt erop dat juist die groep 
het minst profiteert van de huidige economische groei. Armoede is een wicked problem en niet simpel op te lossen. 
Onder de noemer van Hoog Koeture organiseerden een groep moeders uit Oudeland (Hoogvliet) een aantal keren op school een 
kleding-markt. De kinderkleding werd door BuurtLAB ingezameld bij diverse serviceclubs en bedrijven in Rotterdam. We zochten de 
beste en mooiste tweedehands kinderkleding. Tijdens Hoog Koeture werd de kleding voor een klein bedrag verkocht. Een aantal 
kinderen, waar thuis helemaal weingi tot geen financiele middelen waren, ontvingen een Hoog Koeturecard met een tegoed van 5 
euro.

6. Overige LAB-activiteiten
Ook in de samenwerking met andere partijen en organisaties ontstaan nieuwe ideeen en initiatieven. Met aantal gaan we aan de 
slag, zolang deze aansluiten bij de doelen van BuurtLAB. 

A. Urban Sport en streetart (als aanvliegroute naar POW WOW)
Met HipHopInJeSmoel, Rewriters Rotterdam organiseerden wij eind 2017 Croos Play op het Schuttersveld in Crooswijk. Een dag vol 
urban art en sport. De mensen van Rewriters hadden de droom om in de toekomst het inmiddels fameuze, mondiale festival POW 
WOW naar Rotterdam te halen. Na een succesvolle editie Croos Play gingen zij verder het verwezenlijken van die droom.

B. NK Stoepranden
In 2015 kwam Peter Steenbergen van Thuis Op Straat met het idee om stoepranden weer te herintroduceren in buurten met 
daaraan gekoppeld Rotterdamse kampioenschappen. Na 2 Rotterdamse edities zijn we in gesprek gegaan met Jantje Beton om te 
onderzoeken of zij zouden willen steunen bij landelijke uitrol van het stoepranden. Daar stonden zij positief in en in 2017 was het 
eerste Nederlands Kampioenschap als aanloop naar het 2018 waarin Jantje Beton 50 jaar bestaat. 

C. 3x3 Basketball
Alpha Sow (BuurtLAB) is het gezicht van 3x3 basketball. Jaarlijks organiseren wij op het Schouwburgplein een groot event en een 
aantal andere toernooien 3x3. Tussendoor traint Alpha diverse teams en heeft daarmee succes in Nederland. 

D. Noord Sport
BuurtLAB is aanjager van Noord Sport in Rotterdam Noord. Een maand vol activiteiten om zo de sportdeelname van bewoners om 
hoog te krijgen. 

E. Onderaannemer Welzijnswerk
In 2017 is BuurtLAB onderaannemer geworden in het gebied Alexander bij Stichting Buurtwerk. Op basis van 80 activiteiten op 
verschillende pleintjes en veldjes halen we signalen op die de basis vormen voor de uitwerking van 3 
concepten/aanpakken/programma’s. 

GELEERDE LESSEN 2016-2017 en beleidspunten 2018

Klein(tiny) is het nieuwe groot
Na 10 jaar BuurtLAB durven wij te stellen dat initiatieven die het dichtst bij mensen staan, het meest effectief zijn. Goed werk voor de buurt, 
begint van onderen: in de buurt. Investeer in mensen die er wat van willen maken: klein, simpel en in de buurt. Investeer in een programma 
dat minimaal 3 jaar draait en laat bewoners die dingen zelf doen, die concreet en realistisch zijn.

Gezonde levensstijl en gezonde omgeving
De initiatieven/concepten/programma’s van BuurtLAB worden met enige regelmaat geschaard onder thema’s als gezonde levensstijl en 
gezonde omgeving. Deelthema’s zoals overgewicht, sport, buitenspelen, armoede staan steeds hoger op de landelijke, politieke agenda.

Met 1 been in de leefwereld, met 1 been in de systeemwereld
Het werken in de leefwereld, in buurten, met mensen op basis van Verdunde Ernst maakt een groot deel uit van onze natuur en DNA. Op die 
manier ontstaat dynamiek en groeit de creativiteit. Ons motto: blijf altijd ontwikkelen en bewegen. Om deze manier van werken te kunnen 
doen, hebben we draagvlak en financiering nodig vanuit de systeemwereld. Wij moeten ‘zaken doen’ met een grote diversiteit aan partijen 
(fondsen, gemeenten, provincies, landelijke overheid, serviceclubs, welzijnsaanbidders etc.). Die wereld vraagt eenzelfde inzet van ons (soms 
nog wel meer). Dat maakt het werk intensief en moeten we snel kunnen schakelen. 
Daarbij komt dat wij vaak wel de financiering krijgen om activiteiten te kunnen uitvoeren, maar geen beurs om de basis van BuurtLAB te 
financieren. 

Basisbeurs
Op basis van de analyse bij vorig punt (1 been leefwereld, 1 been systeemwereld) is het te overwegen om een soort van basisfinanciering 
voor BuurtLAB te organiseren; de basisbeurs. Dat geeft rust en meer ruimte om concepten goed uit te diepen en beter te maken, op te 
schalen. 

Organisatievorm BuurtLAB + concepten
In 2017 is Stichting Ravottuh een feit. Het is eerste concept dat onder is gebracht in een stichtingsvorm. Voor de inzichten in die periode was 
en is dit een goede vorm. Wij denken wel dat de tijdsgeest verandert en dat we tot andere inzichten kunnen komen: voortschrijdend inzicht. 
De gemeente Rotterdam heeft Stichting BuurtLAB meer in het vizier en zal in de komende jaren meer aandacht schenken aan good 
governence. Daarbij hoort ook de samenstelling en zittingsperiode van bestuursleden. Wij verwachten in 2018 verschillende audit-gesprekken 
te krijgen met de gemeente. 
Op basis van alle ontwikkelingen en trends is het een overweging om over te gaan op een Raad van Toezicht-model bij Stichting BuurtLAB. 
Dit zal in 2018 verder onderzocht en uitgewerkt worden.

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/25/ruim-de-helft-van-4-tot-12-jarigen-beweegt-voldoende/de-gezondheidsenquete-leefstijlmonitor

