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Het is een creatieve broedplaats waar 
samen wordt gewerkt aan maatschappe-
lijke innovatie. De gemeente faciliteert dit 
proces. CityLab010 verbindt initiatiefne-
mers aan elkaar, stelt expertise beschikbaar 
vanuit de gemeente en de stad en zorgt zo 
nodig voor een financiële bijdrage.
CityLab010 ziet de stad als opdrachtge-
ver. Dat vraagt wel iets van de ambtena-
ren. Oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken hoeven niet precies in de 
politiek-ambtelijke kokers te vallen. Het 
programmateam zorgt voor onderlinge 
verbinding en begeleidt goede ideeën naar 
de juiste personen of afdelingen binnen 
of buiten de gemeente. CityLab010 zorgt 
ervoor dat dat waardevolle plannen altijd 
op de juiste plek terechtkomen en een stap 
verder worden gebracht.
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Ontmoeting centraal
De ontmoeting staat centraal bij CityLab010, 
zowel offline als online. We zorgen dat 
men elkaar vindt en dat we aansluiten op 
de wereld van plannenmakers. Dit komt 
overal in terug: de taal die we gebruiken, 
de vormgeving met de look and feel van de 
stad en de locatie waar we elkaar ontmoeten. 
De gedrevenheid (van plannenmaker tot 
ambtenaar tot stadsexpert) en de liefde voor 
de stad zorgen ervoor dat iedereen nét dat 
stapje meer zet. 
Een aantal keer per jaar is er een groot, 
bruisend event waar plannenmakers elkaar 
ontmoeten en in gesprek gaan met verschil-
lende soorten experts die de plannen weer 
een stuk verder helpen. Tussen de grote 
events door zijn er kleinere 'On Tours' die 
gericht zijn op cocreatie en die ingaan op 
thema's waar plannenmakers mee bezig zijn. 

Ook online zorgt CityLab010 voor de ont-
moeting. Wil je met een plan aan de slag, 
dan deel je het plan op de website www.city-
lab010.nl. Op deze plek kun je om gerichte 
hulp vragen en deel worden van de commu-
nity. Uiteraard vindt de stad elkaar ook op 
sociale media. 

Ruimte om te experimenteren
Bij CityLab010 zelf geven we ook ruimte aan 
het experiment en de realisatie van maat-
schappelijke impact. Een voorbeeld hiervan 
is de samenwerking met de Dutch Filmers 
Academy, waarbij studenten de ruimte 
krijgen om een jaar CityLab010 te volgen 
met filmverslagen. De studenten krijgen alle 
vrijheid in de opdracht. Hierdoor ontstaat 
een gevarieerd en creatief beeldverslag van 
CityLab010 vanuit verschillende invalshoe-
ken. Deze filmpjes worden online breed 
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waarmee nieuw brood wordt gebakken. De 
innovatie wordt vanuit drie verschillende 
CityLab010-invalshoeken gesubsidieerd: 
Duurzaamheid, Economie en Buitenruimte. 
Angelique Vandevenne van Broodnodig: 
'CityLab010 heeft met de hulp van deskun-
digen bij de gemeente ervoor gezorgd dat 
ons bescheiden plan een gedegen business-
plan werd voor de stad. We hebben nu een 
volledige startfinanciering. Dat zwerfbrood 
pakken we aan verdwijnt niet meer in de 
prullenbak!'

CityLab010 subsidieert vanuit Cultuur het 
project FLOW: de ontwikkeling van een  
serious game voor jongeren met autisme-
spectrum¬problemen. Paul Rutten, directeur 
Kenniscentrum Creating010 en penvoerder 
van de samenwerkingspartners van FLOW: 
'Binnen Rotterdam is de serious gaming- 

sector een van de snelstgroeiende sectoren. 
We kunnen nu het gameconcept uitwerken 
tot een volwaardig eerste prototype. Samen 
met CityLab010 organiseren we netwerk-
bijeenkomsten, zodat de zorg-, onderwijs- 
en creatieve sector kennis en ervaring met 
elkaar uitwisselen.' 

Rotterdam is sportstad van Nederland maar 
de inwoners bewegen echter minder dan 
het landelijk gemiddelde. Vanuit 'Rotterdam 
Trimt' wordt de hele stad als sportterrein 
gebruikt, zowel fysiek als virtueel. Mede 
dankzij CityLab010 is de Padelbak ontstaan: 
het drijvend sportveld van Rotterdam. 
Ook binnen het onderwijs maakt City-
Lab010 vernieuwing mogelijk. Nick Zuid-
dam is directeur van een basisschool waar 
alles om de haven draait. 'De haven als 
wereld, een brede blik op een fenomeen als 
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verspreid. Cindy Mirande, coach bij de Dutch 
Filmers Academy: 'Ik ben heel blij dat mijn 
studenten deze kans krijgen om zich te ont-
wikkelen in de praktijk. 'Learning on the job' 
is wat mij betreft gewoon de beste manier van 
coachen die er is!'
We hebben inmiddels een krachtige commu-
nity opgezet met een brede vertegenwoor-
diging van ambtenaren, Rotterdammers en 
maatschappelijke partners zoals de Rabobank, 
Ploum Lodder Princen en Hogeschool Rotter-
dam. 'Ik vind het niet meer dan logisch dat we 
partner zijn van CityLab010', stelt Ronald van 
Raaij, Rayondirecteur bij Rabobank Rotter-
dam. 'Van sommige plannen zijn we zelfs zo 
onder de indruk, dat we deze steunen met een 
bijdrage uit het RabobankRotterdamFonds.' 
We zorgen ervoor dat we de innovatieve Rot-
terdammers verder helpen met hun ambitie 
om van Rotterdam een nóg leukere, betere en 
fijnere stad te maken. 
CityLab010 geeft ruimte aan innovatieve plan-
nen en een andere manier van samenwerken. 
Met CityLab010 draagt Rotterdam bij aan de 
sociale innovatie in de stad en de vernieuwing 
in traditionele rolopvatting van ambtenaren 
en bestuurders. 

Een paar plannen
Veel initiatiefnemers zijn positief over de 
aanpak van CityLab010. Er zijn al honderd 
plannen die een startsubsidie hebben gekre-
gen van CityLab010.
BroodNodig ontwikkelt een prototype 
broodvergister dat van oud brood gas maakt, 
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de haven. Alles is er: handel, talen, ver-
schillende culturen, geschiedenis, maar ook 
bedrijfstakken als zorg en ict.' De school 
van Zuiddam organiseert excursies naar de 
Rotterdamse haven, leerlingen lopen een 
bliksemstage bij bedrijven die gelieerd zijn 
aan de haven. Van vmbo tot en met de Eras-
mus Universiteit: de school werkt samen met 
docenten van alle onderwijsniveaus. Zij ko-
men langs om lessen te geven samen met de 
eigen leerkrachten. 'De kinderen vinden het 
super, de ouders ook. Iedere gastdocent geeft 
les vanuit zijn eigen kennis en expertise. De 
beroepen van vandaag zijn niet de beroepen 
van de toekomst. Het gaat veel meer om 
skills, om talentontwikkeling, doorlopende 
leerlijnen en loopbaanleren, van 2 tot en met 
23 jaar.'
Duurzaamheid is uiteraard een populair 
thema. Zo heeft de 's Gravendijkwasstraat, 
de grootste wasstraat van Nederland, een 
subsidie ontvangen om met fijne waternevel 
fijnstof en roet te lijf te gaan. Volgens ini-
tiatiefnemer De Vrieze is het 'een gezond-
heidsapparaat, kunst en een experiment 
ineen'. Recycled Park werkt met platforms in 
de Nieuwe Maas en vangt daar plastic afval 
op voor hergebruik en schoner water. Het 
project Slimdak maakt dankzij CityLab010 
een proefopstelling van een dak dat 7 keer 
meer water buffert dan een gewoon groen-
dak en heeft hiermee de buitenlandse pers al 
gehaald. 
Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp 
in een stad als Rotterdam. Op dit moment 

wordt de Invi-armband ontwikkeld en 
getest. Geïnspireerd op de natuur wordt 
geur ingezet om jezelf op een geweldloze 
en legale manier te kunnen verdedigen met 
een armband. Initiatiefnemer Roel van der 
Kamp vertelt over het innovatieve idee: 'De 
geur die we uitgezocht hebben roept een 
hele sterke walgingsreactie op. De lucht is 
zo aanwezig dat je jezelf onaantrekkelijk 
maakt.' Daardoor zou de kans dat de dader 
afziet van zijn beoogde daad groot moe-
ten zijn. Het project Straatmanieren heeft 
een concreet actieplan om het probleem 
van straatintimidatie daadkrachtig aan te 
pakken. Met als doel dat iedereen gebruik 
kan maken van openbare ruimten zonder te 
worden lastiggevallen. 

Samen voor de stad van morgen
CityLab010 brengt plannenmakers samen 
met experts en deskundigen in de stad. 
Vanuit de uitgangspunten 'innovatief ' en 
'maatschappelijk relevant' worden ideeën 
gezamenlijk doorontwikkeld tot uitvoerbare 
plannen. CityLab010 heeft partnerships ge-
sloten met de kennismakelaars van de Hoge-
school Rotterdam en Hogeschool Inholland, 
de juristen van Ploum Lodder Princen, de 
financials van Rabobank Rotterdam, de 
accountants van Mazars, het MVO-netwerk 
van Yes We Care en de maatschappelijke 
waardebepalers van MAEX Rotterdam. Deze 
partijen werken met de vele andere betrok-
ken Rotterdammers en ambtenaren samen 
aan de stad van morgen. 

'GEDREVENHEID EN LIEFDE 
VOOR DE STAD ZORGEN  
ERVOOR DAT IEDEREEN NÉT 
DAT STAPJE MEER ZET'
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