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INTRODUCTIE

BUURTLAB: ZO KEN UT OOK!
De afstand tussen beleid (en de mensen die zich hier dagelijks mee bezig houden) en mensen in kwetsbare situaties in de
samenleving is groot en lijkt nog groeiende. Deze groepen ervaren steeds meer complexiteit, voelen zich steeds minder
gehoord, weten niet meer hoe zij zelf iets voor elkaar moeten krijgen. In het ergste geval haken zij af.
Klaar, verzuurd en boos.
Zij denken dat zij doorzichtig zijn: zij zijn er wel, maar voelen zich niet gezien. Alsof een deel van de samenleving hen liever
niet ziet. Door hen heen kijkt. Onderling hebben ze vaak wel oog voor elkaar. Ook al hebben ze nog zo weinig, ze helpen
elkaar. Dat zorgzame en die solidariteit raakt ons. Iedere keer weer.
De groter wordende afstand draagt op zijn zachtst gezegd niet bij aan veerkrachtige, vitale buurten waar de overheid van
bewoners steeds meer vraagt dat zij zelf de schouders eronder zetten en dingen voor elkaar boksen.
In deze buurten is participatie veelal verworden tot een 'vinkje op de lijst' van te nemen stappen om iets van de grond te krijgen
in de buurt. Bijeenkomsten in een zaaltje. Vergaderingen met geklaag en wantrouwen, waar degene met de grootste mond
de meeste tijd en aandacht krijgt.

UT KEN OOK ANDERS
Er zit ‘in' deze mensen/burgers, ondanks de kwetsbare situatie waarin zij vaak verkeren, creativiteit en veerkracht. Zij hebben
ideeën over de oplossingsrichtingen voor de problemen in hun buurt. Zij zijn experts op het gebied van hun eigen ervaren
leefbaarheid. Wanneer je die expertise, creativiteit en zorgzaamheid weet aan te boren, gebeuren er mooie dingen...
Iets dat wij sinds 2007 ervaren.
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BUURT CROOSWIJK • ACTIEF SINDS 2014 • COOLZAAD • RAVOTTUH • FC ZYLYN • PLEINMAMA’S
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HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN
ZO KEN UT OOK!

WWW.BUURTLAB.NL

HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN

PRAKTIJK SENSITIEF
De uitkomst staat niet vast, maar de weg ernaar toe wel.
Het lijkt voor de hand liggend om een formule, die succesvol is ontwikkeld in een buurt, op te schalen en uit te rollen naar
andere buurten. Werkt Formule x prima in buurt x op het gebied van armoede? Dan rollen wij die ook uit in buurt y. En buurt z.
Wij sluiten niet uit dat een dergelijke manier van werken ook succesvol kan zijn.
Bij BuurtLAB gaat het niet om het opschalen van de uitkomst. Het draait allemaal om de wegen ernaar toe.
Omwegen die regelmatig sneller lijken te zijn.
Om de creativiteit bij mensen zelf aan te boren en om te zetten in actie heeft BuurtLAB HET NET-NIET-IN10STAPPENPLAN:
ZO KEN UT OOK!
Wij zijn iedere keer weer verrast over de uitkomsten van dit stappenplan. BuurtLAB werkt al ruim 13 jaar op deze manier.
Er zijn bijzondere en mooie formules uitgekomen. Formules die in de kern vaak simpel zijn en misschien wel voor de hand liggend.
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WINNAAR APPELTJE VAN ORANJE IN 2013
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DE UITKOMST IS ANDERS
ONZE AANPAK STAAT VAST
100% DE SCHOUDERS ERONDER
VAN BEGIN TOT EIND
DAT IS HARD NODIG

WWW.BUURTLAB.NL

HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN

STAP 1, 2 & 3
STAP 1: DE VRAAG ACHTER DE VRAAG
Er is altijd een aanleiding. Een vraag. Die komt vanuit een gemeente, een school, een andere organisatie of groep bewoners.
Wat is de vraag en waarom is juist die vraag er?
Onze ervaring is dat er onder de eerste vraag onderliggende vragen zijn. Die willen wij op tafel.

STAP 2: WAT KUNNEN WIJ AL VINDEN EN WETEN?
Op zoek naar bestaande data en informatie over de buurt, de vraag en het probleem.
Wij Googlen, lezen reeds verschenen stukken, trekken rapporten uit de la en gaan op zoek naar wat er al te vinden is.
Inlezen, zoeken en speuren.

STAP 3: GEWOON EENS KIJKEN (EN VERBAZEN)
Dat doen wij door:
a. wandelen in de buurt
b. ons laten verrassen en verbazen over wat wij zien en tegenkomen
c. toevallige ontmoetingen
d. kennismaken met organisaties die al in de buurt actief zijn
e. beelden maken (foto's)
f. herhalingen van wandelingen in de buurt op andere momenten van de week
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BUURT ALEXANDER • ACTIEF SINDS 2014 • PROEF • RAVOTTUH • BUURTLABBUS
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VERDUNDE ERNST
DOOR SAMEN IETS TE DOEN
EEN PRAATJE TE MAKEN
TOT DE KERN KOMEN
DAT IS HARD NODIG

WWW.BUURTLAB.NL

HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN

STAP 4
STAP 4: VERDUNDE ERNST
Verdunde Ernst. Nee, wij hebben deze mooie term niet zelf bedacht. Hij komt uit de Presentiebenadering. Ere wie ere toekomt.
Maar toen wij hem lazen en begrepen wat de achterliggende gedachte is, kwam hij goed binnen.
Het dekt de lading van wat wij doen als wij met mensen aan de slag zijn. Namelijk dat wanneer je samen iets doet, zorgen
en meningen makkelijker gedeeld kunnen worden. Alsof je brein in een stand komt waardoor praten over wat je bezig houdt,
makkelijker en ontspannen gaat.
Een prachtig voorbeeld in het ‘doen van verdunde ernst’ is bakker Abel van de Taarten van Abel.
Althans dat vinden wij.
In zijn televisieprogramma’s bakt hij taarten met kinderen die problemen hebben, iets bijzonders meemaakten of met een
levensvraag worstelen. Terwijl de mooiste baksels worden bereid, krijgt Abel de kinderen altijd op een ontspannen manier
aan het praten over wat hen bezighoudt.
Tijdens de activiteiten/aanbod die wij doen midden in de buurt mengen wij het stellen van de juiste vragen, interesse en humor
om tot de ernst van de zaak te komen. Daarbij delen wij zelf ook persoonlijke verhalen en tonen kwetsbaarheid (tot een bepaalde
hoogte). Die hoogte hangt af van de situatie en de persoon met wie je in gesprek bent. In alle gevallen is het van essentieel
belang dat we vertrouwen uitstralen dat wat gedeeld wordt, in goede handen bij ons is.
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BUURT DELFSHAVEN • ACTIEF SINDS 2019 • RAVOTTUH
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PROFESSIONALS KOMEN EN GAAN
BEWONERS WILLEN VASTE GEZICHTEN ZIEN
SOMMIGE BUURTEN ZIJN AL 10 JAAR
’VASTE KLANTEN’ BIJ BUURTLAB
DAT IS HARD NODIG

WWW.BUURTLAB.NL

HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN

STAP 5 & 6
STAP 5: HAAKJES
Hier tellen we de eerste 4 stappen bij elkaar op en proberen vat op de zaak te krijgen. Wij zoeken naar de ideeën en
oplossingsrichtingen van bewoners. Haakjes om uit te werken.

STAP 6: EEN GOED IDEE. HET BEGINT ALTIJD MET EEN KLEIN IETS
De ideeën van bewoners moeten vorm krijgen in een plan/concept/aanpak. Hoe je het ook wilt noemen.
We nemen afstand en dan........plots is het daar.
Vlak voor ons neus.
Een klein iets.
Een opmerking van iemand. Een gesprekje met een kind. Een uitspraak van een bewoner. Een artikel. Een vluchtige observatie.
Een simpele oplossing bedacht door een bekende. Een product dat in de schappen staat van de lokale supermarkt.
Een gesprekje, dat je toevallig opvangt, tussen buurtbewoners.
Dat zet ons aan het denken. We praten, appen, en schrijven er korte stukjes over. Delen het.
Laten het even liggen. Slapen er wat nachten over.
En dan blijft er iets van over of niets. In het geval dat er iets van over blijft, maken wij van iets een plan op hoofdlijnen.
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BUURT ALEXANDER • ACTIEF SINDS 2014 • PROEF • RAVOTTUH • BUURTLABBUS
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WAT ZEGGEN BEWONERS OVER ONS

JONEY MOEDER UIT OUDELAND

WIJ HADDEN JULLIE
EXPERTISE NODIG.
JULLIE HEBBEN DE JUISTE
BALANS GEZOCHT TUSSEN
EXPERTISE/KENNIS EN
ONZE EIGEN MENING.

STICHTING BUURTLAB JAARVERSLAG 2020 & BELEIDSPLAN
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HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN

STAP 7, 8 & 9
STAP 7: SCHAVEN & WRIJVING
Het plan leggen wij voor aan bewoners en andere partners. Onze ervaring is dat het plan/concept bij de start klein van aard is.
Overzichtelijk en behapbaar voor een grote groep bewoners. Gericht op het behalen van een eerste succes en het tanken van
vertrouwen. Vaak moet er nog worden geschaafd. Uiteindelijk is het plan klaar en heeft het een begroting.
Wat kost het en wie gaat dat betalen? Klaar om ingediend te worden bij gemeente, fondsen of andere bronnen van financiering.
En daar ontstaat altijd enige wrijving, want het moet passen in bestaand beleid en bewoners moeten zichzelf er in herkennen.
BuurtLAB 'vertaalt' het plan en stemt het af op beleid.

STAP 8: ACTIE. ACTIE. ACTIE.
En dan is het moment om aan de slag te gaan.
Actie. Actie. Actie.
Samen de schouders eronder te zetten.
Werken aan kleine successen en kleinschalige overwinningen.

STAP 9: WAT LEVERT HET OP?
Wij vinden het goed en bovenal leerzaam om gedurende het proces met enige regelmaat de thermometer in de aanpak te steken.
Wat is de stand van zaken en wat levert het op? Dit doen wij op verschillende manieren. Manieren die passen en aansluiten bij
bewoners en waarvan de uitkomsten bruikbaar zijn in de verantwoording richting partners en financierders.
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BUURT OUDELAND • ACTIEF SINDS 2013 • RAVOTTUH • FC ZYLYN • HOOG KOETURE
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GROTER DENKEN
KLEINER DOEN
HERMAN TJEENK WILLINK
DAT IS HARD NODIG

WWW.BUURTLAB.NL
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WAT DEDEN WIJ IN 2020 & WAT HEBBEN WE BEREIKT?

ONTWIKKELEN met DE BUURT

23

Wij ondersteunen bewoners die ‘iets’ willen doen voor hun buurt. Samen maken we plannen, organiseren dingen in de buurt,
zoeken we naar geld en slaan bruggen richting overheid en fondsen. De uitkomst staat niet vast, maar de weg ernaar toe wel.
Indien gewenst, doen wij de opleiding LSR. Bewoners leren in deze opleiding organiseren en het begeleiden van activiteiten in
hun buurt. #zokenutook

HIGHLIGHTS 2021
• ZEVENKAMP
BuurtLAB komt al jaren in Zevenkamp (vanaf 2014) en heeft een breed netwerk aan bewoners en werkzame organisaties opgebouwd
via onze aanpak van HET-NET-NIET-IN10STAPPENPLAN. Een groep van meest actieve bewoners wordt aangevoerd door Frans en
Eva Pietersma. In de loop der jaren zijn zij van deelnemer aan het aanbod van BuurtLAB verworden tot trekkers van activiteiten in
hun buurt: praten met medebewoners, plannen maken, geld zoeken, uitvoeren, problemen signaleren, contact met de gemeente en
andere bewoners mobiliseren en mee op touw nemen. En vrijwel alle activiteiten die zij doen zijn te scharen onder het thema: ‘een
leefbare buurt begint met speciale aandacht voor kinderen’. Het is altijd de schouders eronder en gaan. Maar dat gaat niet allemaal
vanzelf. Dat merken zij ook.
En daarom trekken zij vaak op met ons, BuurtLAB. Wij volgen hen graag omdat er altijd weer mooie dingen uitkomen. Bottom-up.
Met Frans & Eva hebben wij voor 2022 en 2023 plannen gemaakt die zich voornamelijk richten op het verder ontwikkelen van een
breed aanbod voor kinderen in Zevenkamp (project Zevenkamp).
• CROOSWIJK
BuurtLAB trekt in Crooswijk op met een groep bewoners, die van oudsher altijd zeer actief is in de buurt. Onder de noemer ‘Crooswijk
Op Stelten’ orgeniseren wij mee aan een jaarlijks tergugkerend evenement. In 2020 en 2021 gooide Corona roet in het eten.
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Met diverse programma’s stimuleert BuurtLAB sporten. Noord Sport, FC Zylyn, Sportcampus Crooswijk en het ondersteunen van
de 3x3 Basketball-community Concrete Lions. #datishardnodig

HIGHLIGHTS 2021
• In 2021 sportte BuurtLAB in de volgende buurten: Crooswijk, Hoogvliet, Ridderkerk en verschillende buurten in het gebied Alexander.
Veel van genoemde programma’s konden doorgaan ondanks de op dat moment geldende Corona-maatregelen.
• Zwemevent in het van Maanenbad voor jeugd en volwassenen in samenwerking met de lokale zwemverenigingen onder de noemer
van Noord Sport.
• De sportcaroussel is een toer door Rotterdam Noord met verschillende sport en spelaanbod afgewisseld met muziek, zang en dans.
De sportcaroussel werd georganiseerd door lokale sportaanbieders, verenigingen, SOL en het Sportbedrijf.
• In Hoogvliet extra aandacht voor sporten door jeugd in verband met Corona. Samen met Summer- en Wintergames van Krajicek
Foundation en Cruyff Foundation is een speciaal programma opgezet voor de pleinen in Hoogvliet met bubbelbal, skaten, freerunnen
en panna.
• Extra aandacht voor basketbalcommunity Concrete Lions om deze door te laten groeien een goede en serieuze partner voor het
aanbieden van sport op pleinen in de stad.
• In het kader van het sportakkoord in Ridderkerk is er samen met welzijnsorganisatie Facet gewerkt aan een basketbalintroductieprogramma voor jongeren op scholen.
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Bij Ravottuh en de pleinaanpak Alexander staat buitenspelen centraal. Op groene plekken en ook op pleintjes. Eind 2022 starten
wij met de Pop Up Adventure Playground, waarbij kinderen spelen met onder andere Loose Parts. #datishardnodig

HIGHLIGHTS 2021
• Ravottuh voerden wij in de buurten Oudeland, Crooswijk, Rubroek, Jaffa, Delfshaven en door het hele gebied Alexander uit.
Daarnaast ook in de gemeentes Nissewaard en Ridderkerk. De vraag naar Ravottuh is groot en groeit jaarlijks. Inhoudelijk
verandert de inhoud van Ravottuh naar meer aandacht en ruimte voor vrij spelen.
• In het gebied Alexander waren wij op vele pleintjes aan de slag. Een groot deel van dit programma werd gefinancierd door
Gro-Up/Buurtwerk. Met hen gaan wij in 2022 en erop volgende jaren intensiever samenwerken. Dit heeft te maken met de
naderende aanbestedingsronde van het welzijnswerk in 2022. Waarschijnlijk zal deze constructie ook in de andere gebieden
gebruikt gaan worden, omdat de financieringsruimte bij de gemeente steeds krapper wordt.
• Eind 2021 kregen wij groen licht vanuit CityLAB010 om de Pop Up Adventure Playground te realiseren. Een elektrische kar
(PICNIC-wagentje) met Loose Parts om op groene plekjes in de buurt een tijdelijke speelplek te maken.
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VERGROENEN van DE BUURT
Regelmatig is BuurtLAB betrokken bij (relatief kleine) fysieke ingrepen in buurten. Bijvoorbeeld bij het realiseren van groenblauwe
schoolpleinen en het aanleggen van natuurlijke speelplekken. Met de Smakelijke Moestuinen (kinderopvang) en Groentuh
(basisonderwijs) zorgen wij dat kinderen kunnen moestuinieren in hun tuin of op het schoolplein. #datishardnodig

HIGHLIGHTS 2021
• Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijl interventieprogramma gericht op kinderen van 1 tot 4 jaar
in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma draait nu 10 jaar en wij zien door het hele land dat moestuinieren
in de kinderopvang vanzelfsprekender is geworden. Bovendien staat groente steeds vaker op het menu ten opzichte van 2011.
De vraag naar de Smakelijke Moestuinen daalt. Dit komt omdat wij in 2021 minder ruimte hadden om kortingen te geven,
Corona en dat kinderopvang zelf ook andere wegen en aanbieders zoekt.
• Het vergroenen van schoolpleinen staat hoog op de landelijke agenda. In Rotterdam ondersteunden wij een aantal scholen
bij het vergroenen van het plein. In de gemeente Nissewaard hebben wij een stevige rol vanuit de gemeente toebedeeld
gekregen en zijn wij de procesbegeleider voor alle scholen (die hun plein willen vergroenen).
• In Oudeland zijn wij met kinderboerderij de Oedenstee (Natuurstad) gestart om op het terrein van de kinderboerderij een
natuurlijke speelplek van 700 m2 te realiseren. Doel is dat deze in de winter van 2022 wordt aangelegd.
• Groentuh rondden wij in 2021 af en daarmee hebben wij 5 scholen aan een moestuinplek op het schoolplein ‘geholpen’.
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STICHTING BUURTLAB
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