
GROENBEHEER

Alles wat groeit en bloeit; 
van park tot stadslandbouw.

BOUW & KLUSSEN

Van gebouw tot interieur; er moet 
altijd wel wat verbouwd worden.

NEXT ECONOMY

3D printen, duurzame energie; 
deeleconomie van de toekomst.

NIEUWE AMBACHTEN

Wat iedereen dagelijks gebruikt;
modern ambacht en design. 

SCHOONMAAK

Van portieken tot kantoren 
en woningen; altijd werk. 

HORECA & KOKEN

Eten en drinken; de basis van 
ontmoeting en gezelligheid. 

WELZIJN & ZORG

Zorg voor elkaar, mensen die het 
minder hebben verder helpen.

DE ONTMOETING

PEOPLES POWER

VOEDSELTUIN

BUITENBOEL

PARK 1943

DAKPARK

GROENCOOPERATIE

HOVENIERS

BOUWAKADEMIE

BUURMAN

KLUSCOOPERATIE

BOUWBEDRIJVEN

SROI AANNEMERS

BOUWKEET

SUGU CLUB

BLIJSTROOM

BEDRIJVEN M4H/RID
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MADE IN 4HAVENS

ERASMUS CENTRE FOR 
ENTREPRENEURSHIP

WIJKATELIER ZUID

DE SNELLE SCHAAR

LOKALE ONTWERPERS

GROEPSONDERNEMING 
VROUWENVLEUGEL

PARTICULIEREN

SCHOLEN

SCHOONMAAKCOOPERATIE

SCHOONMAAKBEDRIJVEN

SCHIEZICHT

WATERSTOKERIJ

PIER 80

WILSKRACHT WERKT

ZORGVRIJSTAAT WEST

LAURENS

BUURTSTEUNPUNT

OPROER

STROOP

HEILIGE BOONTJES

LOKALE HORECA

EIGEN ZAAK

MARCONIA

HET LAB

FUTURE SKILLS

JONGERENORGANISATIES
ZOWEL FUTURO JOZ

GEMEENTE
CLUSTER MO CLUSTER W&I JONGERENLOKET

SCHOLEN
GK VAN 

HOGENDORP
MELANCHTON
MATHENESSE

ACCENT PRAKTIJK-
ONDERWIJS

MAAK - ROTTERDAM

CENTRAAL
STATION

JONG
DELFSHAVEN
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WIJKCURRICULUM
In Rotterdam West valt er van alles 
te doen, maar ook te leren! Lokale 
initatieven en ondernemingen 
bieden workshops, cursussen en 
trainingen aan voor mensen die hun 
talenten verder willen ontwikkelen.

Zowel in de wijk Bospolder 
Tussendijken als in het naastgelegen 
M4H (Rotterdam Innovation 
District) zitten veel makerspaces 
en andere initiatieven die nu al met 
de next economy bezig zijn. Een 
economie waar mensen makkelijker 
toegang hebben tot werk, netwerk 
en productiemiddelen en zo meer 
zelfstandig en veerkrachtig kunnen 
worden.

Wil jij ook je kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten? Of misschien wil je zelf wel 
ondernemer worden? Stippel je eigen 
route uit van wijk naar werk en kies 
uit de verschillende programma’s en 
workshops bij jou om de hoek! 

Meer weten? Neem contact op met Bas 
Goedendorp: 06-47244432, mail naar 
info@westpracticerotterdam.org, kom langs 
op de Rosener Manzstraat 57 of kijk op 
www.delfshavencooperatie.nl/m4h-botu 

Ondernemerschap       Contact

Onderneem ‘t in Delfshaven* |  workshops, bootcamp en coaching  ZakenExpert | Farid Darkaoui | 010-4136526
Hosselen in de next economy | gigs in ‘n wereld zonder vast contract Well Played | Renee Trijselaar | 06-48157538
Trends in ondernemerschap | kansen van buiten voor ondernemers Rabobank | Ronald van Raaij | 010-4003713
Ondernemerschapsles | Iedere vrijdag, voor ondernemende vrouwen Zelfregiehuis | Milja Kruijt | baken@openzee.nl
Get Started | in 10 weken van een idee naar een start-up  Erasmus Centre for Entrepreneurship | 010-3021331

Persoonlijke ontwikkeling

Peoples Power | taalles, administratieve hulp en spreekuur  WMO Radar | Widjai Angnoe | 06-52846089 
Gedoemanagement | workshops: helderheid in de bovenkamer  Gedoemanagement.nl | Frank Schurink | 06-50658714
Vacatureluurs | leer solliciteren met social media   Vacatureluurs | Emily Harmsen | info@vacatureluurs.com
Jong Delfshaven | trajecten op maat voor de next generation  JOZ | Abdelilah Ajdid | abdelilah.ajdid@stichting-joz.nl

Next Economy

Summerschool* | maak kennis met moderne skills en productie   Furure Skills | Angelo Faassen | 06-14478958
Fair Design* | workshops lokale productie en design     Made in 4Havens | Ebami Tom | info@madein4havens.nl
Open werkplaatsen | fablab, textiel, hout, metaal en keramiek    Bouwkeet | Kamini Enait | 010-2540540 

Cultuur & Creativiteit       

Buurtgoud* | leer het produceren van culturele evenementen    Concept Circus | Dora Borst | 06-4272888
Creative Business Map | versterk je creatieve onderneming    Mark Bode | info@creativebusinessmap.com
Creatieve workshops | van tekenen tot boekbinden en zeefdrukken   Maak-Rotterdam | Femke Gielstra | 06-39002844

Nieuwe ambachten

Van broek tot boek | maak je eigen papier en schrijf je boek  Papiermakerij | Marieke de Hoop | 06-24601045
Cursus Meubelmaken | en andere workshops op de Keilewerf  Buurman | Iris Veentjer | 06-57331351
Leerwerktraject bouw | doe werkervaring op in de circulaire bouw Bouwakademie | Bas van den Berg | 06-11261998
* mede mogelijk gemaakt door het uitvoeringsprogramma Stadsmarinier Bospolder Tussendijken 


