
Wijs geworden?

Het is 22 oktober 2014 wanneer bij Edward het beoordelingsrapport Jaarverslag 2013 'Verhalenderwijs' BuurtLAB  van 
Price Waterhouse Coopers in de mailbox landt. Ze wisten al wel dat ze niets gewonnen hadden en met lege handen 
stonden. Maar wel een eervolle vermelding tijdens de bijeenkomst met het koninklijk paar. In ieder geval wat. Bart en 
Edward openen het document en lezen het eindoordeel:

'Het jaarverslag van het BuurtLAB wint op originaliteit. Het jaarverslag is uitnodigend om door te lezen en is amuserend 
en leest gemakkelijk. Door de verhalende wijze kan het echter missen aan professionele overdracht van de boodschap 
alsmede aan structuur van de over te brengen boodschap. Derhalve zou verbetering mogelijk zijn door een goede 
structuur aan te brengen in het jaarverslag en de verhalende werkwijze dienstbaar te laten zijn tot de ondersteuning 
van de kernonderwerpen. Tevens kan het jaarverslag aan kracht winnen door meer diepgang aan te brengen 
betreffende een aantal kernonderwerpen zoals governance, communicatie, concrete impact van de activiteiten, 
risicoanalyses van de huidige situatie alsmede betreffende de toekomst en financiën.'

'Eigenlijk hebben we dus gewonnen, maar omdat we de regels niet hebben gevolgd, verliezen we alsnog. Zijn ze wel 
helemaal wijs daar?!' reageert Edward teleurgesteld en driftig. ' Ja, we leren het ook nooit. Misschien moeten we met 
de beschuldigende vinger naar ons zelf wijzen. Worden wij dan nooit wijs? Altijd maar dat outofthebox denken en doen. 
Dat levert geen harde valuta op Ed.' antwoordt Bart terwijl een hand op de schouder van Edward legt. Hij weet het. 
Wekenlang heeft Edward zitten schrijven. Puntige verhalen maken met een boodschap. Dagen met de vormgever 
achter het beeldscherm op zoek naar het juiste beeld. Een oplossing zoeken om alles digitaal aan te kunnen leveren. 
Geen papier meer. Dat jaarverslag is voortgekomen uit pure passie en hartstocht. En dan het eindigt het zo. Edward 
pakt zijn fiets en gaat naar huis. Daar aangekomen staat zijn kleine prinses hem enthousiast op te wachten. 'Papa, 
papa, papa!' roept ze. 'Ben je verdrietig'? vraagt ze als zij Edward ziet. Edward legt de situatie uit in Jipenjanneke taal. 
'Maar papa, jij zegt altijd PROBEREN=LEREN. Dat dat juist goed is.' reageert de kleine prinses. Wat een wijze 
woorden van een klein meisje. Daar kan Edward wat mee!

Het is inmiddels februari 2015. Het jaarverslag 2015 moet gemaakt worden. Bart kijkt al richting Edward. 'Ja, ik heb 
dyslexie.' zegt hij verontschuldigend. Edward raapt al zijn moed bij elkaar en maakt een eerste versie jaarverslag 2014. 
Hij mailt dit naar Bart. Niet veel later gaat zijn telefoon. Het is Bart. 'Ben jij wel helemaal wijs geworden man?! Ik zie nog 
maar 1 verhaal en veel meer moeilijke woorden. Ben jij gekanteld ofzo? Dit gaat straks nog passen in de 
systeemwereld. Is dat goed voor ons imago? Ik mis de wijsheid: creativiteit, humor en vooral zelfspot.' foetert Bart.
'Ja, maar misschien levert het meer op dan een eervolle vermelding. Van lucht kunnen Coolzaad, FC Zylyn, Proef, 
Ravottuh en die Smakelijke Moestuinen niet bestaan. Vraag maar aan je vrienden.' antwoordt Edward. Bart is stil en 
sluit af met: 'Ach ja, wij hebben de wijsheid ook niet in pacht.'

Wat is BuurtLAB en wat doet BuurtLAB?
Buurt+LAB

Wij zien de buurt als schaal waarop onze doelgroep(en) leven, wonen, naar school gaan en een groot deel van hun 
sociale netwerk hebben. LAB staat voor laboratorium en voor ontwikkelen, proberen en uitvinden. Uitvinden waar 
bewoners wat aan hebben, mee vooruit kunnen en dat vertalen naar aansprekende concepten en (nieuwe) ideeën. 
Welk concept BuurtLAB ook ontwikkelt, er zit altijd BuurtLAB-DNA in.

Wat is dat DNA?

De meest gelukkige mensen zijn de meest sociaal vaardige mensen. Mensen die weten hoe ze een band moeten 
opbouwen en oog hebben voor een ander. Van nature letten wij op hoe kinderen, jongeren en volwassenen met elkaar 
omgaan in een buurt, hoe hun sociale netwerk eruit ziet en hoe ze daarin bewegen, waar de knelpunten zitten en waar 
wij kansen zien. BuurtLAB verstaat de kunst van het verbinden en brengt sociale netwerken tot leven. Wij koppelen 
mensen aan elkaar, verbinden dromen met mogelijkheden en mensen met kansen. Daar zijn vakmensen voor nodig. 
Mensen die in de frontlinie durven en kunnen opereren, iedere dag graag vroeg opstaan om te ondernemen en dat 
alles combineren met een gezonde dosis out-of-the-box-denken. Tussen 2007 (start BuurtLAB) en 2014 zijn 
verschillende concepten ontwikkeld.

De grootste zijn Coolzaad, FC Zylyn, Ravottuh, Proef, Smakelijke Moestuinen.

In 2014 was BuurtLAB actief in de volgende 16 buurten in Rotterdam : Jaffa, Cool, Oud Crooswijk, Nieuw Crooswijk, 
Rubroek, Agniesebuurt, Tarwewijk, Spangen, Bospolder Tussendijken, Feijenoord, Oude Westen, Oudeland, Lange 
Land, Ommoord, Oosterflank, Kop van Zuid.
In 2014 was BuurtLAB actief in de volgende steden: Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Purmerend. 
Waarbij het zwaartepunt van de activiteiten in Rotterdam ligt.

Er borrelt van alles in BuurtLAB: chemie + energie = massa

Coolzaad

Coolzaad is een aanpak waarbij kinderen in hun buurt zelf (leren) groente te kweken, proeven en eten en aanverwante 
dingen over de natuur ontdekken.

Coolzaad is een aanpak waarbij kinderen in hun buurt (leren) groente kweken, proeven en eten en andere leuke 
dingen over de natuur ontdekken. Kinderen bouwen een band op met verse groente, de natuur en met elkaar. Het 
belang van het eten van verse groente is groot. Het lijkt er op dat we maar wat doen wat en we eten maar wat. Er is 
onvoldoende kennis van voeding. Het Voedingscentrum adviseert om elke dag twee ons groente en twee keer fruit te 
eten en daarbij volop te variëren. Van alle Nederlanders denkt 65% dat ze voldoende groente eet. Maar slechts 18% 
haalt de aanbeveling van 150 – 200 gram groenten per dag! Dit percentage is waarschijnlijk nog veel lager in de lage 
SES buurten. Dit heeft effect op de volksgezondheid. Er zijn veel aanwijzingen dat door het eten eten van voldoende 
groente en fruit veel gezondheidswinst geboekt kan worden. Het RIVM heeft in het rapport 'Ons eten gemeten' o.a. 
berekend wat dit voor de Nedelandse situatie op zou kunnen leveren (zie www.rivm.nl).

Jaap Seidell
Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, stelt dat waarschijnlijk maar 0,2% van de kinderen uit lage SESwijken 
de dagelijkse benodigde hoeveelheid verse groente naar binnen krijgt. Een groot groente tekort en daar is een wereld 
te winnen. Vaak hebben kinderen en opvoeders wel de kennis en besef van het feit het belang van verse groenten.
Seidell pleit voor een aanpak waarbij kinderen weer een band leren opbouwen met verse groente. En dat leer je niet 
van papier, scherm of papiertje. Nee, dat leer je door te doen. Wanneer het ons lukt om kinderen in een vroeg stadium 
een gezonde levensstijl aan te meten, heeft dat heeft later grote gevolgen voor hun ontwikkeling. En dat leidt tot hogere 
maatschappelijke opbrengsten.
Bij een dergelijke aanpak moet je ouders er wel bij betrekken, maar je moet het niet aan ze overlaten. Kinderen voeden 
zelfs uiteindelijk de ouders op.
https://www.youtube.com/watch?v=2EJtcE1XihU (vanaf 20e minuut)

Coolzaad heeft ontzettend veel in zich om kinderen te boeien en spelenderwijs te laten leren over alles wat die natuur 
en in het bijzonder een moestuin biedt. Wij wagen ons niet aan complexe methodes van groente kweken. Bij Coolzaad 
houden we het simpel en vinden we dat iedereen groente kan kweken op een makkelijke manier. Daarvoor gebruiken 
we stadsmoestuinen (gebaseerd op het idee van Square Foot Gardening). Houten bakkies (van a tot z MVO-
geproduceerd) van 1.30 bij 1.30 meter, verdeeld in 16 vakjes van 30 bij 30 cm, gevuld met perfecte moestuingrond. In 
ieder vakje kweek je een groente. Kleine terreintjes in de buurt zijn veelal geschikt om de stadsmoestuinen te plaatsen 
en met kinderen in hun eigen buurt aan de slag te gaan. De stadsmoestuinen zijn makkelijk in onderhoud.

Naast de fysieke inrichting met de bakkies, is er een educatief programma (colleges) waar kinderen (en hun ouders) 
wekelijks aan meedoen. Daar waar het kan laten we de uitvoering van het educatief programma over aan lokale 
partijen, buurtbewoners, vrijwilligers.
Wij vinden kleinschaligheid een kracht. Klein is het nieuwe groot en wij houden graag grip op de kwaliteit.

Doelen:
a. kinderen ontdekken hoe de natuur werkt;
b. kinderen leren hoe zij zelf groente kunnen kweken;
c. kinderen proeven, eten verse groente.

In 2014 deden 450 kinderen mee aan Coolzaad. In 2014 is BuurtLAB partner van de NME-coalitie in Rotterdam. NME 
staat voor Natuur & Milieu Educatie. Samen met Stichting Abela, De Speeldernis, Rotterdams Milieucentrum en de 
dienst Sport & Cultuur denken we na en maken we plannen hoe NME in Rotterdam te vernieuwen. Lokaal 
experimenteren we op kleine schaal en bouwen we gezamenlijke succesjes. Coolzaad zou mogelijk onderdeel kunnen 
gaan worden van een soort van basisaanbod op het gebied van NME in Rotterdam.

In de periode 2015-2017 doen jaarlijks 500 kinderen mee aan Coolzaad op locaties in diverse buurten van Rotterdam.

In 2012 won BuurtLAB met Coolzaad een Appeltje van Oranje.

FC Zylyn

FC Zylyn stimuleert kinderen te (gaan) bewegen en sporten in eigen buurt. Met buurtbewoners zetten we een 
buurtsportvereniging op.

FC Zylyn is een aanpak waarbij we in de buurt met kinderen bewegen en sporten. Het liefst dagelijks.

Op www.nisb.nl lezen wij: "Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen) voor jeugd voldoet, fluctueert fors in de periode 2006-2010, met als hoogste waarde 26,9% in 2006 en als 
laagste waarde 17,3% in 2010. Werk aan de winkel dus."

Bewegen en sporten doen we met FC Zylyn daar waar het kan in de buurt. In grote steden liggen sportaccomodaties 
veelal aan de rand van de stad en veelal lastig te bereiken. Met FC Zylyn benutten wij de ruimte en mogelijkheden die 
de buurt biedt.

FC Zylyn is een buurtsportvereniging, die gedurende het jaar verschillende sporten aan biedt in de buurt. Kinderen 
maken kennis met verschillende sporten en spelen zij wedstrijden tegen teams elders uit de stad. Voorbeelden zijn: 
Basketbal 3 tegen 3, Glow In The Dark Basketbal, de BuurtHockeyBokaal, Open Rotterdamse Kampioenschappen 
Stoepranden, Cruyffcourtkampioenschappen voetbal 6 tegen 6, schaatswedstrijden Schaatsbaan Rotterdam, de 1km- 
en 2km Kidsrun Marathon Rotterdam.

Naast het aanbod van beweeg- en sportactiviteiten, leidt FC Zylyn buurtbewoners op. In deze opleiding Leider 
Sportieve Recreatie (LSR) leren zij het volgende (bron: NSA): 'Een LSR-opleiding is gericht op het aanreiken van 
kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunnen gaan 
geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan 
talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord 
leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het 
voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO). ' Deelnemers die slagen, krijgen een erkend diploma. Meer 
informatie, zie website NSA.

Doelen:
a. kinderen bewegen en sporten minimaal twee keer in de week;
b. kinderen leren en ervaren het belang van bewegen en sporten. Waar is het goed voor?;
c. kinderen leren de betekenis van teamverband en verenigingsleven;
d. buurtbewoners en kinderen bepalen in samenspraak met BuurtLAB het aanbod van FC Zylyn in hun buurt en dragen 
naar vermogen bij aan uitvoering van het programma.

Het logo van FC Zylyn is een verkeersbord: verboden stil te staan en heeft de clubkleuren van FC Barcelona.

In 2014 deden 5500 kinderen mee aan activiteiten van FC Zylyn op 2 locaties ('t Landje en Schuttersveld) met het 
reguliere buurtsportaanbod. Daarnaast deed FC Zylyn mee de volgende competities:
- Cruyffcourtkampioenschappen;
- Basketbaltoernooi Doeleplein;
- Hockeytoernooi HC Feijenoord.

FC Zylyn is in de periode 2015-2017 actief in 3 buurten (uitbreiding van 1 buurt ten opzichte van 2014) en bereikt 
jaarlijks 7000 kinderen die meedoen aan de buurtsportactiviteiten. Samen met andere partners in de stad wordt aan 
meer competities meegedaan en organiseren we mee, zoals bovengenoemde voorbeelden.

Proef

Met de Proefmobiel trekken we door buurten en onderzoeken op pleintjes, grasveldjes de natuur. Proefjes doen en 
proeven. Het begint met verwondering.

Proef staat voor het onderzoeken van en experimenteren met van alles wat de natuur biedt. Die natuur biedt ons 
ontzettend veel. Je bent verbaasd wat er met Proef mogelijk is. Proef maakt nieuwsgierig. Je wilt leren hoe het in 
elkaar zit. Hoe kan het toch? Waarom werkt het zo? Je verwondert je. Proef prikkelt de zintuigen. Van nature heeft 
Proef 'iets' in zich dat je op zoek gaat naar antwoorden. Maar die antwoorden krijg je niet zo maar cadeau. De natuur 
geeft haar geheimen nooit 1, 2, 3 prijs. Proef doe je keer op keer, observeren, bestuderen en herhalen. Stukje voor 
stukje maak je een puzzel en werk je aan een logische oplossing.

“Wetenschap en techniek moeten meer aandacht krijgen op de basisschool omdat mensen die kennis steeds meer 
nodig hebben in de maatschappij. Kinderen zullen vaker voor technische beroepen kiezen als ze er enthousiaster voor 
zijn gemaakt op school.“ Dat stelde de Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie begin dit jaar in een 
advies.

Proef boeit kinderen en laat hen spelenderwijs leren over de natuur. Bij Proef wagen wij ons niet aan complexe, 
natuurkundige vraagstukken. We doen die dingen, die je als kind thuis ook kunt doen aan de keukentafel, op je balkon, 
in je tuin. Bij Proef werken kinderen (zonder dat ze het zelf in de gaten hebben) aan hun zelfvertrouwen. Door zelf 
ontdekkingen te doen en antwoorden te vinden, ontdekken zij dat ze veel zelf kunnen. Kinderen worden daardoor ook 
voor de toekomst: toekomstproef. Het leukste is om samen met andere kinderen in onderzoek te zijn, samen te werken 
en tot ontdekkingen komen. Daar zijn sociale vaardigheden voor nodig en die worden 'op de proef gesteld'.

Doelen:
a. Interesse opwekken voor alles dat de natuur heeft te bieden;
b. Het stimuleren van een onderzoekende houding;
c. Kinderen onderzoeksvaardig maken.

Proef voeren we uit met Stichting Abela en Stichting Steensoep.
In 2014 deden we Proef in opdracht van de nog deelgemeente Alexander en bereikten we met de activiteiten 2000 
kinderen.

In de periode 2015-2017 willen we Proef 78 keer uitvoeren op 26 locaties in de stad. Per keer doen we gemiddeld 6 
activiteiten waaraan gemiddeld 20 kinderen meedoen.

Ravottuh

Je hebt pas goed gespeeld als vies thuis komt. Dat kan bij Ravottuh. Terreintjes (in de buurt, om de hoek) vol 
natuurlijke speelaanleidingen.

Ravottuh laat kinderen klimmen, klauteren, rollen, springen, slepen, beleven, vies worden, bouwen, voelen, stapelen, 
wroeten, scharrelen, met water spelen, verbazen op (tijdelijke) terreintjes in de buurt vol natuurlijke speelaanleidingen. 
Kinderen bouwen aan zelfvertrouwen, bewegen meer, leren omgaan met risico’s en leren spelenderwijs over de 
natuur. Daar word je groot van en het is nog gezond ook.

Ravottuh is niet zomaar bedacht achter een bureau of computerscherm. De Rotterdammers achter Ravottuh hebben 
een gezonde dosis praktijkervaring in het werken met kinderen, groen, ontwerpen, mensen erbij betrekken, 
programmeren en weten wat werkt. De groep bestaat uit ontwerpers, groendocenten, stadspedagogen, 
conceptontwikkelaars, jeugdwerkers. Samen zetten we de schouders onder de uitdaging om Ravottuh groot te maken 
en onderschrijven wij het belang van avontuurlijk spelen in het groen.

Ravottuh maakt steden groener en avontuurlijker voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En dat is hard nodig. Kinderen van nu 
spelen 50% minder buiten in de natuur dan 20 jaar geleden. (bron www.scharrelkids.nl)

Het team van Ravottuh ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van avontuurlijke, groene speelterreinen voor 
kinderen in de stad. Wij koppelen hieraan een 3 jaar durend programma rondom participatie, activiteiten, onderhoud en 
beheer. Ravottuh voeren wij uit met input en vrijwillige inzet van buurtbewoners. Ons idee is dat kinderen zo natuur 
dichtbij beleven en een relatie met de natuur opbouwen. Ravottuh levert een bijdrage aan gezonde, sociaalvaardige 
kinderen en samenhang in buurten.

In 2015 Ravottuh we op terreintjes in Schiebroek (Donkersingel) en Lage Land (Lieven de Keystraat). Onze ambitie is 
om met nog 2 terreintjes uit te breiden in de periode 2015-2017.

Smakelijke Moestuinen

Gezond eten kun je leren en verse groente hoort op het menu van jonge kinderen. De Smakelijke Moestuinen richt zich 
op peuters in kinderopvang en peuterspeelzalen.

De Smakelijke Moestuinen heeft als doel kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven bewust te maken van de waarde van groenten en het belang van een gezond voedingspatroon bij 
kinderen jonger dan 4 jaar. Door middel van ‘Smakelijke Moestuinen Peuterproef’ raken peuters en hun verzorgers al 
spelenderwijs bekend met het natuurlijke groeiproces en de voedingswaarde van groenten. Smakelijke Moestuinen 
draagt ook bij aan meer kennis over gezonde voedingspatronen voor 0-4 jarigen.

Deelnemende organisaties verbinden zich voor een periode van 3 jaar aan de Smakelijke Moestuinen. Bij de start 
ontvangen zij:

a. Een Toolbox vol educatief materiaal en activiteiten over groente;
b. Een moestuin (squarefootgarden) met 16 vakjes waarin 16 gewassen gekweekt gaan worden;
c. Een Moestuinbox met handige gereedschappen en materialen voor bij de moestuin;
d. Gedurende 3 jaar bij de start van het nieuwe moestuinseizoen een zadenpakket en handig boekje;
e. Ondersteuning: website Smakelijke Moestuinen (www.smakelijkemoestuinen.nl), bezoek moestuinvrouw, digitale 
nieuwsbrieven etc.;
f. Ondersteuning van ouderavonden over het thema verse groente.

De moestuinen worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zadenpakketten worden 
gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.

In de steden waar de Smakelijke Moestuinen wordt uitgevoerd, monitort de lokale GGD de aanpak.

BuurtLAB is samen met Nutricia partner van de Smakelijke Moestuinen.

In 2014 deden ruim 150 locaties kinderopvang/peuterspeelzalen mee uit de steden Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, 
Leiden en Purmerend.

In 2015 doen 180 locaties kinderopvang/peuterspeelzalen uit Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Leiden en Purmerend 
mee. Komende jaren breiden we uit naar andere JOGGsteden in het land. De Smakelijke Moestuinen is een van de 
weinige (succesvolle) interventies binnen JOGG voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar. Streven is dat de Smakelijke 
Moestuinen geheel bij BuurtLAB wordt ondergebracht en dat Nutricia meer naar de achtergrond verschuift.

Overige LABactiviteiten

In BuurtLAB wordt regelmatig gezocht naar andere, nieuwe formules in buurten. Met bewoners nadenken, doen, 
terugkijken, aanpassen en geduld hebben.

In de buurten waar BuurtLAB actief is, ontmoeten wij mensen met ideeën en energie om 'iets' te betekenen voor hun 
buurt. Samen met hen gaan we aan de slag en ontwikkelen we een concept of aanpak. We werken het uit en gaan 
vervolgens op zoek naar andere partijen en financiële middelen. In het begin zijn het vaak kleine dingen. Kleine dingen 
die werken, succes hebben en het geloof in eigen kunnen vergroten. Op die manier ontstaat het gevoel bij mensen grip 
te hebben op de zaak. Daar waar nodig geeft BuurtLAB steun en jaagt de boel op het juiste moment weer aan. Samen 
met bewoners maken we kleine, lokale successen. BuurtLAB verstaat de kunst van het verbinden en brengt sociale 
netwerken tot leven. Wij koppelen mensen aan elkaar, verbinden dromen met mogelijkheden en mensen met kansen.

Voorbeeld Pleinmoeders in Jaffa

In Jaffa heeft BuurtLAB een groep actieve moeders opgeleid. Deze moeders hebben de opleidingLeider Sportieve 
Recreatie nivo 2 en 3 gevolgd. Een LSR-opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma. Dit vergroot de kansen 
elders op betaald of onbetaald werk. De meeste moeders van de groep zijn actief op verschillende fronten in hun buurt. 
BuurtLAB steunt de groep daar waar nodig.

BuurtLAB had in 2014 de volgende opdrachten vanuit verschillende partijen:
a. LSR-opleidingen in Rotterdam en Schiedam;
b. Aanpak sociaal beheer Marnixplein in de buurt Oud Crooswijk. Met buurtbewoners de schouders zetten onder het 
Marnixplein: schoon, veilig speelklimaat, samen activiteiten organiseren. Een deel van deze opdaagt loopt nog door in 
2015;
c. Aanpak Berkelplein in de buurt Jaffa. Rondom zijn blokken gesloopt waar nieuwe woningen zijn gebouwd. Deze 
woningen zijn meer gericht op de middeninkomens dan de woningen die er stonden. Dat betekent ook dat er nieuwe 
bewoners rondom het plein komen wonen. Het Berkelplein is het fysieke middelpunt waar BuurtLAB met andere 
partijen in 2014 en 2015 spontane ontmoetingen organiseert tussen oud en nieuw.

Meten & weten

BuurtLAB is werkzaam in het sociale domein en ontwikkelt concepten. Met de in5vragen-tool hebben we de 
mogelijkheid om overal en altijd stakeholders te bevragen naar wat de betekenis is voor hen van onze concepten. Wat 
levert het op? Wat is de waarde? Wat is de impact? Dat doen we in 5 vragen per stakeholder, waarbij 1 vraag is een 
open vraag om zo onbedoelde effecten in kaart te kunnen brengen. Het is de kunst om de juiste 5 vragen te 
formuleren. Vragen die de kern raken. In5vragen 'dwingt' ons zo concreet mogelijk doelen en impact te formuleren.

De applicatie is beschikbaar op de smartphone en geschikt voor diverse platforms zoals Android en IOS. Per concept 
kunnen we een keuze maken uit invoeren antwoorden op de vragen, invoeren van cijfers of het bekijken van 
rapportages. Met in5vragen kunnen we continu onderzoeken en de thermometer in onze concepten steken. Wij gaan 
ervan uit dat de mensen die bij BuurtLAB werken willen leren, zichzelf willen verbeteren, zoeken naar wat wel en niet 
werkt en verantwoording willen afleggen. Met In5vragen hebben we een tool in handen waarmee we met elkaar 
(opdrachtgever en nemer) kunnen duiden of iets werkt en in welke mate.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Stichting BuurtLAB is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten is bepaald hoe het 
bestuur functioneert, wie waarvoor bevoegd is en hoe vaak het bestuur (minimaal) bij elkaar komt. In de statuten is 
opgenomen hoe de verhoudingen liggen ten opzichte van de directie van BuurtLAB. Bestuur en directie komen 6 keer 
per jaar bijeen.

Het bestuur van Stichting BuurtLAB bestaat uit:
Voorzitter: de heer J.M.A Hazenak;
Penningmeester: de heer A. Bimmel;
Secretaris: mevrouw H. Bakker.

U kunt het bestuur bereiken via info@buurtlab.nl
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden

De drijvende krachten van BuurtLAB zijn Bart Kleijweg en Edward Boele. Zij zijn de sociaal ondernemers die BuurtLAB 
die de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen. De vergoedingen van de directeuren liggen ruimschoots onder de norm 
zoals die is vastgesteld in de ‘adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen, onderdeel van de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen. Afhankelijk van opdrachten en werkzaamheden werken er een aantal vakmensen bij 
BuurtLAB. In 2014 waren dit 8 mensen, veelal deeltijd in dienst.

Statuten
Klik hier voor de statuten Stichting BuurtLAB.

Bank
Rabobank Rotterdam: NL29RABO013 79 21 020

Kamer van Koophandel
41127007

ANBI
Stichting BuurtLAB is een stichting met ANBI-status.

Financiën

BuurtLAB had in 2014 een omzet van 640.000 euro.

Inkomsten waren globaal afkomstig van:
a. gemeentelijke opdrachten;
b. gemeentelijke subsidies;
c. fondsen;
d. donaties;
e. eigen bijdrage/fee organisaties;
f. woningcorporaties;
g. overige opdrachten.

BuurtLAB streeft naar een spreiding van soorten inkomsten (risico-spreiding). Voor 2015 heeft voor BuurtLAB voor het 
eerst in haar bestaan 2007-2015) een structurele subsidie voor Coolzaad.

In 2014 is gestart met het opzetten van de Vrienden van BuurtLAB, waarbij mensen en bedrijven een vriend van 
BuurtLAB worden en zo een band met ons en onze concepten opbouwen. Doel hiervan is om structureel meer 
inkomsten uit andere bronnen te genereren dan bovenstaand. Eind februari 2015 is deze opzet klaar en klaar voor 
gebruik.

Steun ons, wordt vriend en bouw een band met ons op!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij hebben steun nodig. Zo, dat is er uit. BuurtLAB heeft afgelopen 
jaren diverse (bewezen) concepten ontwikkeld. Vindt u de concepten van BuurtLAB ook zo belangrijk? Steun ons, 
wordt een vriend en bouw een band met ons op. Dat kan met een eenmalige donatie of een jaarlijkse bijdrage. Deze 
bijdrages worden gebruikt om concepten Coolzaad, FC Zylyn, Proef, Ravottuh en Smakelijke Moestuinen te (kunnen) 
blijven financieren en kinderen een gezonde toekomst te geven. Van alleen lucht kunnen deze concepten niet bestaan.

Vrienden zijn er verschillende soorten en maten. Bij BuurtLAB kunt u kiezen uit:

a. De sportieve vriend. U doneert een bedrag tussen de 25 en 50 euro en dat vinden wij sportief. Deze vrienden 
mogen een klein, typisch BuurtLABkadootje uitkiezen;
b. De koffievriend. U doneert een bedrag tussen de 51 en 300 euro. Een band opbouwen begint vaak met het drinken 
van een kop koffie en een goed gesprek. U kunt een kop koffie gaan drinken met iemand van BuurtLAB of een persoon 
die op de of andere manier al een band heeft met BuurtLAB. Deze personen doneren hun tijd aan BuurtLAB.
c. De tuinvriend. U doneert een bedrag tussen 301 en 500 euro. Bij deze vrienden komt BuurtLAB persoonlijk langs 
en neemt de enige, echte stadsmoestuin mee (die u krijgt). Samen in de tuin zitten, zonnetje, een kop koffie/thee en 
een goed gesprek.
d. De eetvriend. U doneert 501 euro of meer. Met onze beste vrienden eten we jaarlijks tijdens het versegroentediner.

U mag afzien van het kadootje, de kop koffie, stadsmoestuin of versegroentediner.

BuurtLAB is een ANBI. Het is mogelijk dat u een deel van uw donatie kunt terugvragen via de belastingdienst. 
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op www.anbi.nl 
kunt u meer informatie vinden.

Wilt u BuurtLAB op een andere manier steunen, stuur dan een mail naar: boele@buurtlab.nl. We nemen zo snel 
mogelijk contact met u op.

Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen

1. Vanuit de overheid/gemeente zien we de volgende ontwikkeling:

a. maatschappelijke aanbesteding als instrument om het beschikbare budget voor het sociale domein te verdelen. 
Grote kans dat aanbieders ('zorg&welzijnreuzen) als Radar deze aanbesteding 'binnenslepen'. Zij hebben de kennis en 
knowhow, middelen en financieen om serieus werk te maken van dergelijke aanbestedingstrajecten. Sociaal 
initiatief/ondernemers zouden dan als onderaannemer kunnen fungeren.
Op termijn groeien de grote aanbieders als eiken in de stad. Een eik is sterk, levert duurzaam hout en gaat een tijd 
mee. Alleen onder een eik groeit verder weinig. Hij neemt alle zon, licht en voeding voor ander groen weg.

b. het financieren van kleinschalige ideeën, initiatieven van en door bewoners (OpzoomerMee, 
bewonersinitiatieven, NLdoet, Burendag). Op deze manier ontstaan bottom-up wel mooie dingen en die de potentie 
hebben om uit te groeien naar sociaal initiatief breder dan eigen kring/buurt. De beschikbare budgetten zijn over het 
algemeen te klein om sociaal initiatief/ondernemers te kunnen financieren. en vaak zijn budgetten eenmalig.
Het is als het zaaien van wilde bloemen. Laat 1000 bloemen groeien en bloeien in de stad. Dat geeft kleur, beweging, 
goed gevoel en wie weet blijft er wat staan.

c. En wat doen we dan met al dat sociaal initiatief/ondernemers? Daar zijn geen plannen voor, terwijl zij op een 
ondernemende manier reuring geven in de stad, kleinschalig het verschil maken, dag en nacht energie stoppen in dat 
initiatief, buiten gebaande paden durven denken en gaan, risico's nemen, dingen efficiënter en goedkoper organiseren. 
Een stad als Rotterdam is gebaat bij dergelijke initiatieven. Die laten Rotterdam bruisen en duiken overal op en groeien 
soms tegen de stroom in.
Het zijn net als vlinderstruiken. Ze groeien soms om de meest onlogische plekken waarbij je denkt: bijzonder, maar hoe 
lukt ze dat? Een vlinderstruik levert mooie bloemen op vol voedsel voor vlinders en andere insecten. Die gedijen goed 
op zo'n struik. Bij de vlinderstruik geldt wel: snoeien is bloeien. Groter levert per definitie niet meer bloemen en voedsel 
op. Het lijkt er soms op dat een vlinderstruik zelfs groeit op grond zonder voeding, water. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Ze leven niet van lucht en licht alleen. Net als sociaal initiatief/ondernemers.

In punt c ligt voor BuurtLAB de uitdaging. Hoe agenderen we dit punt bij verschillende stakeholders in de stad? Hoe 
werken we samen met andere sociaal initiatief in de stad en trekken we op dit punt gezamenlijk op?

2. Verschuiving van groot naar aaibaar.
Mensen schenken/doneren in Nederland nog altijd veel geld aan goede doelen. Maar langzamerhand komen de 
donaties naar de grote goede doelen steeds meer onder de druk te staan omdat mensen het idee hebben dat ze geen 
grip hebben op wat daar gebeurt en hoe dingen gebeuren. Er klinkt steeds vaker en meer kritiek. De grote goede 
doelen zijn onpersoonlijker geworden. En daar ligt een kans voor kleinschalig sociaal initiatief zoals BuurtLAB. Wij zien 
de volgende voordelen van dit soort aaibare doelen:
- laagdrempelig. Direct en persoonlijk contact met initiatiefnemers is geen probleem. Geen opgetuigde organisaties, 
maar plat, toegankelijk en flexibel;
- hoge gunfactor. Omdat je de mensen kent en tegenkomt in de stad en weet dat ze met hart en ziel gaan voor hun 
droom, gun je ze het ook;
- weten waar het geld aan wordt besteed. Het is vaak heel duidelijk waar een donatie aan besteed wordt: 
stadsmoestuinen, inrichting van een bus etc;
- spontaniteit. De kans is groot dat je veel spontaniteit tegenkomt en mensen die er gewoon zin in hebben zonder 9-5 
mentaliteit.

Waar nog stappen gemaakt moeten worden is op het gebied van:
- impact en verantwoording. Kleine organisaties hebben vrijwel geen budgetten voor impactmeting, wetenschappelijk 
onderzoek. Toch is de roep om te laten zien in cijfers wat je bereikt groot.
- communicatie. Dit soort organisaties hebben geen afdeling communicatie en marketing en is het veelal een zoektocht 
naar wat de kern is van hun activiteiten. Waar staan ze voor? Wat willen ze nou echt bereiken en hoe verwoordt je dat 
kernachtig?

http://www.rivm.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2EJtcE1XihU
http://www.buurtlab.nl/site2015/index.php/appeltje-2012
http://www.nisb.nl/
http://www.buurtlab.nl/site2015/Een%20LSR-opleiding%20is%20gericht%20op%20het%20aanreiken%20van%20kennis%20en%20vaardigheden%20waardoor%20je%20op%20een%20verantwoorde,%20eigentijdse%20en%20stimulerende%20wijze%20leiding%20kunnen%20gaan%20geven%20aan%20groepen%20en/of%20individuele%20recreatieve%20sporters%20(kinderen,%20jongeren%20%C3%A9n%20volwassenen).%20In%20de%20opleiding%20staan%20talrijke%20pedagogische,%20didactische%20en%20organisatorische%20vaardigheden%20centraal%20over%20onderwerpen%20als:%20verantwoord%20leidinggeven,%20sport-%20en%20spelrepertoire,%20materialenkennis,%20organisatie%20van%20activiteiten%20en%20evenementen%20en%20het%20voorkomen%20van%20blessures%20en%20ongevallen%20(EHBSO).
http://www.scharrelkids.nl/
http://www.smakelijkemoestuinen.nl/
http://www.sportalliantie.nl/index.php?page=1183&lang=11&desc=Leider_Sportieve_Recreatie_(LSR)
mailto:info@buurtlab.nl
http://www.buurtlab.nl/site2015/images/buurtlab/statuten_buurtlab.pdf
http://anbi.nl/schenken-heeft-ook-voor-de-donateur-belastingvoordelen/
mailto:boele@buurtlab.nl

