
Entrepreneurship connects Social Innovation with the Next 
Economy in the Maker District of Rotterdam-Delfshaven
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Op de grens tussen haven en 
stad ligt een gebied waar twee 
werelden bij elkaar komen. 
Sociale innovatie in Rotterdam 
West en economische innovatie 
in M4H vinden elkaar in Urban 
Innovative action.

Door heel Europa tasten bezuinigingen, 
globalisering en groeiende ongelijkheid de 
veerkracht van stedelijke gemeenschappen aan. 
We staan voor enorme systemische uitdagingen 
als de kanteling naar een circulaire economie, 
energietransitie en groeiende migratiestromen. 
In deze perfect storm merken we dat de huidige 
instituties en systemen niet meer voldoen aan de 
gevraagde menselijke maat van deze tijd. 

Rotterdam pakt de handschoen op door met 
Jeremy Rifkin de roadmap Next Economy te 
ontwikkelen. Maar hoe zorgen we er voor dat 
deze nieuwe economie inclusief is voor zowel 
hoog- als laag opgeleiden? 

Dit voorstel is de unieke kans om vanuit het 
gebied The Maker District of Rotterdam-
Delfshaven economische vernieuwing aan sociale 
innovatie te verbinden en daarmee de veerkracht 
van het gebied te vergroten. 

“Citzens build 
cities, cities 

build citizens”

Met dit project wordt een brug geslagen tussen 
de innovatoren van de next economy en mensen 
met onvervuld potentieel. Zowel hoog- als 
laagopgeleiden moeten profiteren van deze 
grote economische verandering en de transitie 
van het gebied. Hiermee wordt een ambitieuze 
invulling gegeven aan de centrale vraag: Hoe kan 
Rotterdam-Delfshaven slimmer en beter profiteren 
van de maakeconomie in stad en regio en hoe 
draagt die ontwikkeling bij aan een meer sociaal-
inclusieve en circulaire economie?

WHY?



Rotterdam Innovation District, ontwikkelt zich 
steeds meer tot een broed- en vestigingsplaats 
van start-ups en grown-ups rondom smart 
manufacturing. 

Kiemen voor sociale en economische innovatie 
zijn overduidelijk aanwezig in Delfshaven. Vaak 
zijn het nog losse ‘schepen’ die eigenwijs maar 
succesvol hun eigen koers varen. Dit unieke 
experiment - Rotterdam Renaissance- gaat er een 
samenhangende vloot van maken, ten behoeve 
van een inclusieve, circulaire gebiedstransitie. 

WHERE?

Van de prostitutie op de 
Keileweg en drugsoverlast 
in de wijk; Rotterdam West 
komt van ver. In dit klimaat 
hebben doorzetters, pioniers en 
innovators zich kunnen bewijzen 
en ontwikkelen.

Met 25% werkloosheid, 80% inwoners met een 
migratie-achtergrond, stijgende en stapelende 
schuldenproblematiek en een lange strijd tegen 
drugshandel en -overlast is dit een van de 
lastigste stedelijke omgevingen in Nederland. 
Veel werkgelegenheidprogramma’s sterven in 
schoonheid tussen droom en daad. En dan is 
er voor de komende jaren ook nog eens sprake 
van een toename van migratie uit verscheurde 
oorlogsgebieden. 

Tegelijkertijd laat de wijk een enorme diversiteit, 
veerkracht en dynamiek zien. Door de gemengde 
en fijnkorrelige samenstelling tussen arm en 
rijk ontstaan hier ook toffe nieuwe plekken van 
betekenis als Stroop, Schiezicht en het Dakpark. 
En in dit klimaat zijn ook maatschappelijke 
innovaties als Leeszaal West, Zorgvrijstaat 
West, Wij Delfshaven, Marconia en Delfshaven 
Coöperatie ontstaan. 

Samen met de proeftuin Merwe-Vierhavens (M4H) 
aan de overkant in de haven heeft dit gebied de 
hoogste dichtheid aan makerspaces in Europa als 
die van Verre Bergen, RDM, het LAB, SuGuclub 
en Buurman. Dit M4H gebied, onderdeel van het 



Een sterk educatief programma 
op basis van de bestaande 
kwaliteiten in het gebied. 
Ondernemersgeest wordt 
gekweekt door te werken aan en 
studeren op echte innovaties.  

Het doel is om mensen uit de wijken van West een 
reëel perspectief op persoonlijke en economische 
ontwikkeling te kunnen bieden en dit te koppelen 
aan urgente opgaven. De kans hiervoor ligt in 
de verbinding tussen het netwerk van sociale 
innovatoren in West en de economische 
innovatoren in het M4H gebied. Het doel is meer 
mensen aan de slag met meer ondernemerschap, 
integrale actie en eigenaarschap bij de toekomst. 

Om dit doel effectief te bereiken worden sociale 
en economische innovaties gebruikt om een 
lokale getrapte emancipatiemachine te bouwen. 
Prototypes worden getoond, getest en toegepast 
in de omliggende wijken. Vaardigheid, trots en 
betrokkenheid bij de toekomst schept kansen 
voor het ontwikkelen van ondernemersgeest. 

Door doelgericht samen te werken worden 
mensen (met een bijzondere focus op jongeren 
van 16-20 jaar) geholpen hun leven vorm te 
geven door hun talenten te ontdekken, het juiste 
onderwijs te vinden en stappen te zetten naar 
werk of ondernemerschap. 

WHAT?

SOCIAL INNOVATION DISTRICT ECONOMIC INNOVATION DISTRICT

- Cutting edge technology

- Economic incubator

- Rotterdam Innovation District

- Roadmap Next Economy

- World Expo 2025

- Social entrepreneurship

- New institutional prototypes

- Most initiatives in Rotterdam 

- Strong culture of cooperations

- Diverse and international citizens

CONNECT

MEET

DISCOVER

EDUCATE

LEARN

WORK

CREATE



Van de persoonlijke aandacht 
van een buddy tot een 
businessplan. De punten in het 
netwerk van unieke plekken 
vormen stepping stones in de 
ontwikkeling van mensen. 

We gaan twee lokale ketens, die van persoonlijke 
ontwikkeling (sociale innovatie) en van 
economische innovatie, versterken en met elkaar 
verbinden. Door de twee ketens te koppelen aan 
de grote uitdagingen van deze tijd ontstaat er een 
lerende en producerende regio als eigen en lokaal 
ecosysteem. We creëren en versterken stepping 
stones voor persoonlijke ontwikkeling in het 
spanningsveld tussen een kwetsbare wijk en de 
next economy. 

Het begint bij persoonlijke aandacht voor het 
individu - of deze nu al 20 jaar of 2 maanden hier 
gevestigd is - via een buddy-systeem waar taal, 
cultuur en vaardigheden overgebracht kunnen 
worden. De volgende stap is de verbinding met 
veerkrachtige lokale maatschappelijke initiatieven 
zoals het VEC-vrouwennetwerk, de Voedseltuin 
of de Waterstokerij. Hier krijgen mensen toegang 
tot de reguliere maatschappelijke instituties als 
WMO-radar, Zowel, gemeentelijke diensten en 
educatieve programma’s. 

De volgende stap is participatie in werk, zorg en 
energiecoöperaties als College 

Als de kennis en vaardigheden die in de bedrijven 
en initiatieven aanwezig zijn slim samengebracht 
worden en er synergie ontstaat, dan kan iets 
ontstaan dat te vergelijken is met een R&D van 
de wijk. In dit veerkrachtige netwerk kunnen 
oude en nieuwe Rotterdammers hun eigen routes 
langs stepping stones naar ontwikkeling en werk 
uitstippelen. En omgekeerd biedt de wijk ook 
kansen voor de ondernemers uit het Innovation 
District; woonruimte, werkkracht en netwerk. 
En beide vinden elkaar in een internationale 
oriëntering en een cultuur van ondernemerschap. 

1
BUDDY SYSTEM

A personal connection 
between people who 
know their way in 
society and those who 
could use a guide.

PARTNERS

Oranjefonds 
Vluchtelingen Welkom
Openminded citizens
Samen bouwen we 
Rotterdam

2
MEETING PLACES

Local initiatives, 
buurthuiskamers 
and community 
gardens. Often run 
by citizens and social 
entrepreneurs.

PARTNERS

Stroop Rotterdam 
Waterstokerij
Salvation Army
Schiezicht
Dakpark
Park 1943
Lunchroom Oproer
Voedseltuin
Studio Delfshaven
Pier 80
Peoples Power pop-up

3
TALENT SCOUTS

Places focussed 
on recognizing, 
developing and 
facilitating talents of 
citizens.

PARTNERS

Makerspace Bouwkeet
Leeszaal West
Het LAB
Buurman Keilewerf
Willem Beekhuizen
De Ontmoeting
Thuis op Straat
WIJ Delfshaven

4
EDUCATION

Institutions and 
organisations that can 
help people to formally 
develop skills and 
experiences.

PARTNERS

Local workshops
GK van Hogendorp
Horizon jeugdeducatie
Volksuniversiteit
SuGu education 
platform

5
INTERNSHIPS

Innovative 
organisations that can 
offer young people 
chances to build their 
resume and their 
future.

PARTNERS

Marconia
Zorgvrijstaat West
Delfshaven Cooperatie
Made in 4Havens
Erasmus Centre for 
Entrepreneurship
Blijstroom
College Delfshaven

6
WORK

Glocal companies 
that benefit from 
skilled workers that 
are rooted in strong 
resilliant communities.

PARTNERS

Croon Electro
Studio Roosegaarde
Big Shops Boulevard
Laurens
Havensteder

7
ENTREPRENEUR

The area is a 
distributed incubator 
space for social, 
economic and 
ecological innovation.

PARTNERS

SuGu
Marconia
Madein 4 Havens
Energy Cooperation
Care Cooperation
Housing Cooperation

HOW?

Delfshaven, Zorgvrijstaat West en Blijstroom/
wijkinstallatiebedrijf. Vrijwilligerswerk brengt 
activering en netwerk, stages bieden werkervaring 
en CV materiaal en uiteindelijk perspectief op 
werk of een eigen bedrijf. 

Innovatieketens worden versterkt van idee, 
zichtbare proeftuinen naar innovatieve producten 
en diensten. Prototypes worden getoond, getest 
en toegepast in het gebied. Vaardigheid, trots en 
betrokkenheid bij de toekomst schept kansen 
voor het ontwikkelen van ondernemersgeest. 



Een aantal kansrijke en urgente 
thema’s maken maatschappelijke 
meerwaarde. Deze sectoren van 
de toekomst nemen mensen 
mee naar de next economy.
  

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, 
circulaire economie en transformatie van 
energievoorziening. Met een wijkinstallatiebedrijf 
(bv ism Croon) kan vastgoed van huiseigenaren 
en Havensteder getransformeerd worden. De 
oprichting van een energiecoöperatie i.s.m. met 
Rabobank maakt het mogelijk voorinvesteringen 
in energiebesparing te doen. Een circulaire 
community zorgt voor grondstoffen, werk en 
energie. De kleine, mobiele windturbine van 
Windchallenge uit de SuGu Club vindt zijn weg 
naar de wijk.

2. Nieuwe huisvestingsconcepten, circulaire 
nutsvoorzieningen en stedenbouwkundige 
concepten. Worden ontwikkeld in samenwerking 
met RDM Concept House Village, Community of 
Practice Circulair bouwen, ICDuBo, Marconia en 
Superuse Architects. Een bijzondere kans ligt in 
de productie van mobiele huisvesting op circulaire 
wijze. De prijsvraag a home away from home is 
katalysator voor deze ontwikkeling.

3. Innovatieve pop-up functies voor sociale 
innovaties. Onderzoek wijst uit dat voorzieningen 

voor ontmoeting, educatie en ontwikkeling 
cruciaal zijn voor emancipatie, veerkracht en 
economische zelfstandigheid. Nu steeds meer 
voorzieningen gesloten worden is er behoefte 
aan lichte, flexibele, experimentele en mobiele 
pop-up functies als een leeszaal, zorgpost, 
educatiestudio, mobiele keuken, eventspace, 
werkplaats en plek voor politieke dialoog. Deze 
zwerm van pop-up functies brengt ontmoeting, 
dynamiek en interactie tussen de kwetsbare 
maar weerbare wijk en het veranderende 
innovatieve havengebied. Nieuwe organisatie- en 
eigenaarsvormen als coöperaties zorgen voor 
meer betrokkenheid, zeggenschap en veerkracht.

4. Experimentele samenwerkingsverbanden 
en nieuwe organisatievormen. Voorbeeld: 
het sluiten van de keten van 3D printen tussen 
de makerspace van de Verre Bergen in de wijk 
en SuGu Advanced Manufacturing met een 3D 
Robotprinter voor industriële produkten voor 
ondermeer de maritieme en offshore industrie. 
De impact wordt vergroot door een MovableLab 
te organiseren in de wijk. Om deze ketens aan 
elkaar te verbinden en te sluiten zijn nieuwe 
organisatievormen nodig. Organisatievormen 
waarbij eigenaarschap, diversiteit en menselijke 
maat centraal staan.

CONCRETE THEMA’S EN PROJECTEN



Wat blijft er achter nadat 
de impuls verdwenen is? 
Door geldstromen in de wijk 
te laten renderen ontstaat 
eigenaarschap, betrokkenheid 
en veerkracht.

In 2020 is Delfhaven weerbaarder, aantrekkelijker 
en welvarender geworden. De programmering 
en het netwerk van sociale en economische 
actoren is geadopteerd door het UWV en de 
gemeentelijke dienst Werk en Inkomen.  Het 
gebied wordt gezien en (h)erkend als koploper 
ecosysteem in het kader van de roadmap Next 
Economy Rotterdam.

Veel Europese delegaties komen op bezoek om 
te leren van de successen. Wat kunnen zij zien 
en merken? Een nauw innovatief samenwerkend 
netwerk voor passende educatie en voor 
toeleiding tot werk is succesvol op meerdere 
parameters van de stad. 

Een succesvol netwerk van buddies die jongeren 
begeleiden in het goed op orde krijgen van hun 
leven en hun in een aantal stappen te begeleiden 
richting werk of ondernemerschap. Hierdoor is 
er sprake van veel meer sociale samenhang en 

veerkracht op wijkniveau, integrale ontwikkeling 
van het gebied leidend in stappen tot een 
voorbeeld lokaal eco’systeem’. 

Infrastructureel zijn fysieke verbindingen 
aangelegd en zijn zichtbare voorzieningen als de 
MakerSpace, de verschillende StudySpaces en de 
Entrepreneurspaces, en de duurzame/circulaire 
toepassingen en experimenten zijn zichtbare 
versterkingen van het gedachtegoed. 

We denken dat, mocht dit plan succesvol 
geïmplementeerd worden, het ook in andere 
stedelijke gebieden toepasbaar is. Uiteraard is er 
geen enkel stedelijk gebied in Europa hetzelfde 
en zal er altijd rekening gehouden moeten worden 
met een andere lokale economische, sociale en 
institutionele context. 

Het coöperatieve karakter van dit plan is in 
vrijwel elke stedelijke wijk toepasbaar, maar vergt 

wel degelijke voorbereiding en lokale capacity 
building. Ditzelfde geldt voor de wenselijke 
samenwerking hiervan met grotere institutionele 
partners die van belang zijn om middelen 
(monetair, eigendom van grond en vastgoed, 
regelgeving) in te brengen. 

Het inbrengen van de menselijke maat vergt vaak 
een grote omslag in denken, maar is een cruciaal 
element in het plan. Dit kan ook in veel andere 
steden toegepast worden. Ook de verbinding 
tussen lokale sociaal-economische problemen en 
lokale fysiek-economische opgaven is toepasbaar 
in veel andere stedelijke gebieden. 

De verbinding tussen een gebied met grote 
sociaal-economische problemen en een gebied 
met innovatieve economie is voor sommige 
stedelijke gebieden wat lastiger te maken. 
Toch liggen ook op dit vlak voor vele stedelijke 
gebieden in Europa nog veel onbenutte kansen. 

LEGACY & TRANSFERABILITY



Een plan kan nog zo mooi zijn; 
papier is geduldig. Maar waar 
het echt om gaat zijn de verhalen 
die de komende jaren verteld 
gaan worden.  

Rayen (14) woont met zijn moeder en drie zusjes 
in de wijk in een klein appartement van 40m2. 
Thuis hebben ze geen internetverbinding en 
ook geen plek om rustig huiswerk te maken. 
Zijn moeder werkt vijf dagen in de week op 
onregelmatige tijden als schoonmaakster. Ze heeft 
weinig tijd om haar kinderen te helpen met hun 
huiswerk. Als ze die tijd wel had gehad, is het 
de vraag of ze echt had kunnen helpen. Rayen’s 
moeder spreekt de Nederlandse taal onvoldoende 
en heeft zelf haar school niet af kunnen maken. 

Gelukkig heeft Rayen sinds een tijdje een buddy 
die hem helpt met zaken als het plannen van 
huiswerk, studievaardigheden, dagindeling en 
gezonde voeding. Ook maakt hij gebruik van 
buurthuiskamer de Waterstokerij, 1 van de 
Study Spaces in Delfshaven, waar hij rustig 
in gezelschap van andere buurtgenoten zijn 
huiswerk kan maken. Er staan ook computers en 
er is internet. De buddy is werkzaam als advocaat 
in Rotterdam en helpt twee jongens, ook Arib, uit 
Delfshaven hun leven goed te organiseren. 

HET VERHAAL VAN RAYEN EN ARIB

Rayen en Arib gaan twee keer per week naar 
de MakerSpace op de Schiedamseweg, waar 
ze oefenen met 21st skills voor de moderne 
maakindustrie. Inmiddels hebben ze via College 
Delfshaven allebei een bijbaantje bij de SuGu club 
in M4H waar ze een zakcentje bijverdienen en 
ervaring opdoen hoe het is om bij een echt bedrijf 
te werken. Arib hoopt als hij zijn studie heeft 
afgerond om in de Science Tower te gaan werken. 
Rayen droomt ervan om over een paar jaar zelf 
zijn onderneming in de wijk te starten.

“Van buddy tot 
businessplan”



Het fundament van dit plan is 
het coöperatieve karakter. De 
veerkracht en vindingrijkheid 
van de individuele actoren in 
het netwerk vormen samen een 
onstuitbare beweging.

Dit initiatief is vanuit Delfshaven middle-up-down 
ontstaan en gekoppeld aan lopende innovatie-
initiatieven zoals de Delfshaven Coöperatie, de 
Makers district-ontwikkeling en de next economy 
roadmap. 

Belangrijke samenwerkingspartners in dit voorstel 
zijn de Gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling, 
M4H/Stadshavens, Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Werk & Inkomen, Resilience), 
Delfshaven Coöperatie, Havensteder, Marconia, 
WIJ Delfshaven, SuGu Club, Rabobank, Erasmus 
Center for Entrepreneurship, Stroop, TSI 
Foundation, Made in 4Havens, Samen Bouwen 
we Rotterdam, College Delfshaven, MakerSpace 
BouwKeet en de vele initiatieven in Delfshaven.

Tevens hebben ondermeer Leendert Bikker (CEO, 
World Expo 2025), Tom Harreman (voorzitter 
gebiedscommissie Delfshaven), Arnoud Molenaar 
(Chief Resilience Officer, Rotterdam) en Allard 
Castelein (CEO, Port of Rotterdam) hun steun 
uitgesproken voor het programma.

Voor meer informatie:

Peter Pol, Stadsontwikkeling Rotterdam, pmjpol@
rotterdam.nl, 06-53448570

Robbert de Vrieze, Delfshaven Coöperatie, 
robbert@transformism.org, 06-19354343

Bijlagen

I  Agile Revolutionary places
II  Meetbare resultaten
III  Visualisaties

WHO?



Dit voorstel bouwt op de 
innovatieve plekken die de wijk 
en M4H al rijk is. Er zijn een 
aantal verschillende soorten 
plekken in de wijken waar het 
project goed zichtbaar zal zijn. 

Makerspaces 
Zoals bijvoorbeeld die opgezet door de Verre 
Bergen. Plekken waar de jeugd -maar ook hun 
ouders- uit de wijk vaardigheden leren; denken, 
ontwerpen, proberen, doorzetten, maken.

Studyspaces
Veel initiatieven in het gebied bieden al cursussen, 
opleidingstrajecten of een plek om te studeren 
aan. Van buurthuiskamer tot SuGu Club. Door 
deze bij elkaar te brengen, te versterken en uit te 
breiden ontstaat er een netwerk van educatieve 
plekken, waar je zelf je studieprogramma samen 
kunt stellen. A school of life; waar je praktische 
vaardigheden, ondernemerschap en de nieuwste 
technologie tot je kunt nemen.

Entrepreneurspaces 
Naast bestaande initiatieven als ECE, Plakt Vast 
Goed en Made in Delfshaven (broodje COID) is er 
ook een ondernemershuis in de maak; een plek 
waar talenten verder geholpen kunnen worden om 
een onderneming op te bouwen. Ook zal hiervoor 
een mobiele eenheid voor worden ingericht en 
ingezet.

I  AGILE REVOLUTINARY PLACES

Mobile & temporary spaces
Op een aantal zichtbare plekken zoals Marconia 
zullen innovatieve huisvestingsconcepten 
ontwikkeld worden. Daarnaast zullen er ook 
mobiele housing concepts ontwikkeld worden die 
op meerdere plekken ingezet kunnen worden.



Omdat dit voorstel 
uitgaat van een integraal 
programma en meervoudige 
waardecreatie zullen meerdere 
meetinstrumenten en 
-indicatoren ingezet worden. 

Naast een ondernemersgeestindex zal het 
meetinstrumentarium van de gemeente 
Rotterdam (waaronder wijkprofielen) ingezet 
worden. De volgende integrale, sociaal- en fysiek-
economische indicatoren worden gemeten.

Integraal
1. Door de buurttevredenheid 
2. Door de economische welvaart in het gebied 
3. Door een daling van de overlast in het gebied 
4. Meten van integrale gebiedswaardeontwikkeling 

Sociaal-economisch
5. Door het aantal actieve buddies in het gebied
6. Door Indicator ‘Meedoen’: thema’s werk en 
school, sociale contacten, sociale en culturele 
activiteiten en sociale inzet 
7. Door sociale inzet: inzet vrijwilligerswerk en 
inzet voor de buurt 
8. Door het aantal jongeren met een afgeronde 
schooldiploma 
9. Door het aantal stageplekken dat in het gebied 
georganiseerd worden
10. Door het aantal banen in het gebied

11. Door het percentage van het aantal banen dat 
door bewoners uit de wijk wordt ingevuld
12. Door het aantal ondernemers in het gebied
13. Door een afname van de overlast in het gebied
optioneel: Door invoering en administratie van een 
alternatieve munteenheid

Fysiek-economisch:
14. Door het percentage vernieuwbare energie in 
het gebied
15. Door het percentage bespaarde energie in 
panden van woningcorporatie Havensteder

16. Door het aantal gerealiseerde innovatieve 
woningen
17. Door het aantal gerealiseerde en 
functionerende mobile units ten behoeve van het 
gebied

Doordat we ons gaan richten op een specifieke 
doelgroep, daar gericht op gaan monitoren en de 
lessons learned in beeld gaan brengen, kunnen 
de kwantitatieve effecten van dit plan voor 
een groot deel geïsoleerd worden van andere 
ontwikkelingen in de wijk.

II MEETBARE RESULTATEN


