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Executive summary
Grote maatschappelijke veranderingen worden gekenmerkt door een periode van transitie, waarin de dominante cultuur, 
structuur en werkwijze van het ene paradigma naar het andere verschuiven. Verschillende lange termijn ontwikkelingen en trends 
zoals klimaatsverandering, digitalisering, individualisering voeren de druk op de huidige manier van werken op. Ook zijn er steeds 
meer onverwachte gebeurtenissen zoals een overstroming, energie-uitval of cyberaanval die het functioneren van de stad sterk 
verstoren. Om beter in te kunnen spelen op deze dynamiek werkt Rotterdam aan een resilience-strategie om de transitie richting 
een veerkrachtige stad te versnellen. Rotterdam is al in beweging, en met de resilience-strategie bouwt de gemeente Rotterdam hier 
dan ook op voort. In de stad lopen al geruime tijd verschillende initiatieven (activiteiten, projecten, beleid) die de veerkracht van de 
stad vergroten. Dit rapport beschrijft de inzichten en uitkomsten van de activiteiten die DRIFT heeft uitgevoerd ter ondersteuning 
van het resilience-proces van de gemeente Rotterdam. Deze activiteiten bestonden uit de mapping en harvesting van initiatieven 
en de ondersteuning van het proces op basis van de transitiemanagement aanpak. In hoofdstuk 2 worden de methoden van deze 
drie onderdelen van het proces nader toegelicht. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de manier waarop initiatieven bijdragen aan het vergroten van de resilience van Rotterdam. Veerkracht 
vraagt om een continu leerproces waarbij naast de bekende korte leercyclus van de Gemeente Rotterdam, resilience vraagt om een 
tweede, langere leercyclus die opgenomen wordt in de kennisagenda en geborgd in beleid. De kennis die wordt opgedaan in beide 
leercycli kan worden meegenomen in het proces richting een resilient Rotterdam. De lancering van de resilience-strategie kan in 
dit proces gezien worden als het startpunt van het proces. De eerste leercyclus (het implementeren van meer succesvolle acties) 
zien we terug in de strategie in de vorm van een uitvoeringsagenda (resilience lab: acties). De tweede leercyclus vraagt om het 
opnemen van het begrip resilience in de strategische agenda’s in de vorm van een kennisagenda en de borging in beleid. Dit proces 
is met de vorming van de strategie op gang gezet, maar vraagt om meer bestuurlijke ruimte voor de inrichting vaneen structureel 
reflexief leerproces. Beide leercycli zijn in dit rapport meegenomen in de leidende resilience-principes en de transitiepaden die 
bijdragen aan het identificeren van mogelijkheden en het creëren van experimenteerruimte. 

De waarde van bottom-up initiatieven die reeds gaande zijn in de stad voor resilience vinden we terug in de bijdragen aan de 
robuustheid van stadssystemen en redundantie in de stad. Tevens kunnen initiatieven bijdragen aan integrale samenwerking en 
reflexief leren in de stad. Zelf zijn ze vaak flexibel en vindingrijk in hun aanpak, in tegenstelling tot initiatieven van grotere spelers. 
Wanneer we kijken naar de effectiviteit van de initiatieven op de aandachtsgebieden die de gemeente Rotterdam heeft gekozen 
zien we dat binnen elk aandachtsgebied initiatieven te vinden zijn. Veel initiatieven richten zich op een combinatie van meerdere 
aandachtsgebieden, waarbij maatschappelijke waarden onderdeel uitmaken van hun corebusiness. De initiatieven werken over 
de grenzen van kaders heen en zien verbindingen tussen problemen en stadssystemen, waarvoor ze zoeken naar de synergie 
tussen oplossingen en de te creëren co-benefits. Initiatieven beschikken over een transformatieve impact omdat ze vaak worden 
gekenmerkt door hun flexibiliteit en disruptieve innovatie, waarbij de problemen steeds op andere wijzen worden benaderd dan 
het dominante systeem dat zich kenmerkt door de focus op efficiëntie en rechtmatigheid. Een stad met veel bottom-up initiatieven 
sluit minder mensen uit en kan beter aansluiting vinden bij kwetsbare burgers.

Vanuit het transitieperspectief zijn initiatieven te duiden als ‘transitieniches’, die experimenteren met innovatieve werkwijzen om 
gaten in beleid op te vullen. Om de transitie te versnellen dienen disruptieve innovaties te worden opgeschaald en de aspecten 
van het huidige systeem die resilience belemmeren worden afgebouwd, waarbij het belangrijk is om systeemoptimalisering te 
voorkomen. De gemeente kan een klimaat creëren dat de bloei van initiatieven in de stad stimuleert. Ook kan kennisuitwisseling 
tussen gemeente en initiatieven bijdragen aan een meer resilient beleid. Andere grote partijen in de stad hebben ook een rol in het 
verbeteren van resilience. Lerend vermogen en integraliteit kan enorm verbeterd worden door kennisuitwisseling en samenwerking 
onderling en met gemeente en kleinere initiatieven. 

Gedurende het proces om te komen tot de resilience-strategie heeft DRIFT de gemeente Rotterdam ondersteund in het co-
creatieproces tussen de verschillende aandachtsgebied-werkgroepen. In Hoofdstuk 4 worden de negen leidende resilience-principes 
beschreven die ontwikkeld zijn in relatie tot de verschillende aandachtsgebieden van de stad Rotterdam. Elk aandachtsgebied 
bestaat uit de fysieke infrastructuur (hardware) en diensten (software) die geleverd worden. Het identificeren van de synergiën 
tussen de aandachtsgebieden en doelstellingen vindt plaats op basis van de relaties tussen deze infrastructuurdiensten waaruit 
lessen kunnen worden opgemaakt voor de organisatie van de stad. Op basis van de ervaringen in het proces en de inzichten uit de 
bijeenkomsten van de werkgroepen en de workshops zijn drie aanzetten tot transitiepaden geformuleerd, die de huidige situatie 
verbinden met de resilience-visie. Vanuit deze paden wordt duidelijk welke eerste concrete stappen er gezet moeten worden om 
bij die stip op de horizon te komen. 

Met het pad “Adaptieve ontwikkeling op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden en innovaties” worden inclusieve 
kennisuitwisselingsplatforms (inter-agency- en multi-agency-partnerschappen) gestimuleerd die bijdragen aan reflexieve, bredere, 
diverse en flexibele leerprocessen over resilience in Rotterdam. Het pad “Continu ontwikkelen en verbinden van innovatieve 
infrastructuren” geeft richting aan toekomstige investeringen in klimaatadaptieve infrastructuren, stedelijke energienetwerken en 
ondergrondse infrastructurele werken. Deze zouden zich niet alleen moeten richten op het vergroten van de robuustheid maar 
ook op de flexibiliteit en inclusiviteit. Het derde pad “Multi-agency-samenwerkingen voor het overbrengen van vaardigheden en 
ervaringen” geeft richting aan de kennisdeling die bijdraagt aan het bewustwordingsproces dat nodig is voor het vergroten van 
de veerkracht van de stad. Hieraan kan zowel door de gemeente als door burgers, bedrijven en instelling worden bijgedragen. 
Hiervoor dient ruimte gecreëerd te worden om initiatieven uit de stad te betrekken bij de verdere uitwerking en verrijking van de 
‘top-down’ doelstellingen en aandachtsgebieden. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de synergiën, kruisbestuiving 
en meerwaardecreatie op een integrale werkwijze. Deze transitiepaden dienen verder uitgewerkt te worden met een selectieve 
groep om tot de co-benefits en synergiën tussen de verschillende acties verder te verkennen. De versterkende werking tussen 
de paden en acties dragen bij aan het vergroten van de impact. Zet hierbij in op doorbraakacties die veel synergie kennen en die 
disruptieve innovatie nastreven om de transitie richting een resilient Rotterdam te versnellen.

Tot nu toe is de resilience-strategie vooral het resultaat van een intern proces en het synthetiseren, versterken en aanvullen van 
bestaande ideeën en acties.Het werken met de resilience-lens heeft in fase 2 van het resilience-proces veel inzichten opgeleverd 
voor de gemeente, met name het CRO-team en de aandachtsgebied-werkgroepen, maar nu is het nodig de slag naar buiten te 

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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maken en de strategie ook om te zetten in niet alleen inspiratie maar ook de beoogde structurele, institutionele en praktische 
veranderingen. Het doorlopen proces tot nu toe zoals dat in deze rapportage is beschreven alsmede de concrete resultaten hiervan 
vormen hiervoor een mooie basis. Maar hiernaast is het in onze optiek nodig veel steviger te gaan inzetten op het ontwikkelen 
van kritische massa om de transitie te versnellen en richting te geven. In de strategie zien we een aanzet voor de voortzetting van 
het proces. Zo herkennen we de eerste leercyclus (het implementeren van meer succesvolle acties) uit 3.1 in de vorm van een 
uitvoeringsagenda (hoofdstuk 4: resilience lab: acties). De tweede leercyclus vraagt om het opnemen van het begrip resilience in 
de strategische agenda’s in de vorm van een kennisagenda en de borging in beleid. Dit proces is met de vorming van de strategie 
op gang gezet, maar vraagt om meer bestuurlijke ruimte voor de inrichting van een structureel reflexief leerproces. 

Vanuit het transitiemanagement perspectief komen we tot de volgende aanbevelingen voor de wijze van de voortzetting van het 
resilience-proces:

1. Organiseer een strategische transitiearena met een selectieve groep mensen vanuit het CRO-team, een transitieteam en 
externe ‘change agents’. 

2. Creëer tactische netwerken rond de transitiepaden en aandachtsgebieden die uit kunnen groeien tot lokale coalities die 
samen werken aan verschillende acties en experimenten.

3. Zet vooral in op doorbraakexperimenten die veel synergie kennen en die disruptieve innovatie nastreven om de transitie 
richting een resilient Rotterdam te versnellen.

4. Faciliteer het leerproces door het oprichten van een community rond reflexieve monitoring en evaluatie.

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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Kernboodschappen
Sectie Kernboodschap resultaten Pagina
3.1 Veerkracht vraagt om een 
continu leerproces

Naast de bekende korte leercyclus van de Gemeente Rotterdam vraagt resilience om een 
tweede, langere leercyclus die opgenomen wordt in de kennisagenda en geborgd in beleid.

15

3.2 De waarde van initiatieven 
voor resilience

Bottom-up initiatieven dragen bij aan de robuustheid van stadssystemen en redundantie in de 
stad, en kunnen bijdragen aan integrale samenwerking en reflexief leren in de stad. Zelf zijn ze 
vaak flexibel en vindingrijk in hun aanpak, in tegenstelling tot initiatieven van grotere spelers.

16

3.3 Effectiviteit op 
aandachtsgebieden

Binnen elke aandachtsgebied zijn initiatieven te vinden, en veel initiatieven richten zich 
op meerdere aandachtsgebieden. Vaak zijn maatschappelijke waarden onderdeel van de 
corebusiness.

17

3.4 Waardecreatie en co-benefits Initiatieven werken over de grenzen van kaders heen en zien verbindingen tussen problemen 
en stadssystemen. Ze zoeken synergie tussen oplossingen en creëren co-benefits.

17

3.5 Transformatieve impact Initiatieven worden vaak gekenmerkt door flexibiliteit en disruptieve innovatie, omdat ze 
problemen anders benaderen dan het dominante systeem dat zich kenmerkt door de focus op 
efficiëntie en rechtmatigheid. 

20

3.6 Participatie & inclusiviteit Een stad met initiatieven sluit minder mensen uit en kan beter aansluiting vinden bij kwetsbare 
burgers.

21

3.7.1 De rol van initiatieven in de 
transitie naar resilience

Initiatieven zijn transitieniches, die experimenteren met innovatieve werkwijzen om gaten in 
beleid op te vullen. Om de transitie te versnellen dienen disruptieve innovaties te worden 
opgeschaald en de aspecten van het huidige systeem die resilience belemmeren worden 
afgebouwd, waarbij systeemoptimalisering wordt voorkomen.

22

3.7.2 De rol van gemeente in het 
faciliteren van initiatieven

De gemeente kan een klimaat creëren dat de bloei van initiatieven in de stad stimuleert. Ook 
kan kennisuitwisseling tussen gemeente en initiatieven bijdragen aan een meer resilient beleid.

24

3.7.3 De rol van bedrijven en 
instellingen in de transitie naar 
resilience

Andere grote partijen in de stad hebben ook een rol in het verbeteren van resilience. 
Lerend vermogen en integraliteit kan enorm verbeterd worden door kennisuitwisseling en 
samenwerking onderling en met gemeente en kleinere initiatieven.

26

4.1 Richting leidende resilience-
principes

In het co-creatieproces zijn negen leidende resilience-principes ontwikkeld. Deze zijn 
gerelateerd aan de verschillende beleidsterreinen en de context van de stad Rotterdam.

27

4.2. Synergie tussen de 
aandachtsgebied-werkgroepen en 
de doelstellingen

Elk aandachtsgebied bestaat uit de fysieke infrastructuur (hardware) en diensten (software) 
die geleverd worden. Het identificeren van de synergiën tussen de aandachtsgebieden en 
doelstellingen vindt plaats op basis van de relaties tussen deze infrastructuurdiensten waaruit 
lessen kunnen worden opgemaakt voor de organisatie van de stad.

29

4.3 Aanzet tot transitiepaden Er zijn drie aanzetten tot transitiepaden geformuleerd, die de huidige situatie verbinden met 
de resilience-visie. Vanuit deze paden wordt duidelijk welke eerste concrete stappen er gezet 
moeten worden om bij die stip op de horizon te komen.

31

4.3.1 Adaptieve ontwikkeling 
op basis van 21ste-eeuwse 
vaardigheden en innovaties

Inclusieve kennisuitwisselingsplatforms (inter-agency- en multi-agency-partnerschappen) 
dragen bij aan reflexieve, bredere, diverse en flexibele leerprocessen over resilience in 
Rotterdam.

31

4.3.2 Continu ontwikkelen en 
verbinden van innovatieve 
infrastructuren

Toekomstige investeringen in klimaatadaptieve infrastructuren, stedelijke energienetwerken 
en ondergrondse infrastructurele werken zouden zich niet alleen moeten richten op het 
vergroten van de robuustheid maar ook op de flexibiliteit en inclusiviteit.

33

4.3.3 Multi-agency-
samenwerkingen voor het 
overbrengen van vaardigheden en 
ervaringen

Kennisdeling draagt bij aan het bewustwordingsproces dat nodig is voor het vergroten van de 
veerkracht van de stad, hieraan kan zowel door de gemeente als door burgers, bedrijven en 
instelling worden bijgedragen. Hiervoor dient ruimte gecreëerd te worden om initiatieven uit 
de stad te betrekken bij de verdere uitwerking en verrijking van de ‘top-down’ doelstellingen 
en aandachtsgebieden. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de synergiën, 
kruisbestuiving en meerwaardecreatie op een integrale werkwijze.

35

4.4 Synergie lessen en 
aanbevelingen

De transitiepaden dienen verder uitgewerkt te worden met een selectieve groep om de co-
benefits en synergiën tussen de verschillende acties verder te verkennen. De versterkende 
werking tussen de paden en acties dragen bij aan het vergroten van de impact. Zet in op 
doorbraakacties die veel synergie kennen en die disruptieve innovatie nastreven om de 
transitie richting een resilient Rotterdam te versnellen. 

38

5.1 Strategische transitiearena Organiseer een strategische transitiearena met een selectieve groep mensen vanuit het CRO-
team, een transitieteam en externe ‘change agents’.

42

5.2 Tactische netwerken en 
doorbraakexperimenten

Creëer tactische netwerken rond de transitiepaden en aandachtsgebieden die uit kunnen 
groeien tot lokale coalities die samen werken aan verschillende acties en experimenten. Zet 
vooral in op een doorbraakexperimenten die die veel synergie kennen en die disruptieve 
innovatie nastreven om de transitie richting een resilient Rotterdam te versnellen.

42

5.3 Faciliteer een reflexief 
leerproces

Faciliteer het leerproces door het oprichten van een community rond reflexieve monitoring 
en evaluatie.

42
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1 Inleiding 
Grote maatschappelijke veranderingen worden gekenmerkt door een periode van transitie, waarin de dominante cultuur, 
structuur en werkwijze van het ene paradigma naar het andere verschuiven. Verschillende lange termijn ontwikkelingen en trends 
zoals klimaatsverandering, digitalisering, individualisering voeren de druk op de huidige manier van werken op. Ook zijn er steeds 
meer onverwachte gebeurtenissen zoals een overstroming, energie-uitval of cyberaanval die het functioneren van de stad sterk 
verstoren. Om beter in te kunnen spelen op deze dynamiek werkt Rotterdam aan een resilience-strategie1 om de transitie richting 
een veerkrachtige stad te versnellen. Rotterdam is al in beweging, en met de resilience-strategie bouwt de gemeente Rotterdam 
hier dan ook op voort. In de stad lopen al geruime tijd verschillende initiatieven (experimenten, activiteiten, projecten, beleid) die 
de veerkracht van de stad vergroten. De stad Rotterdam loopt voorop in het experimenteren met innovatieve werkwijzen om te 
komen tot beleidsdoelstellingen voor klimaatadaptatie, het activeren van het maatschappelijk middenveld voor sociale cohesie en 
in stedelijke vernieuwing. Elk experiment heeft een unieke werkwijze, maar we zien ook enkele gelijkenissen: 

- experimenten worden vaak gefinancierd in publiek-private samenwerkingen tussen de stad en private en/of collectieve 
partners;

- experimenten zijn op unieke wijze aangepast aan de lokale context en bieden zichtbare oplossingen in de stad;

- experimenten zijn de uitkomst van betrokkenheid van meerdere stakeholders en actoren in co-creatieprocessen. 

Wanneer we kijken naar hoe deze experimenten (kunnen) bijdragen aan de vorming van beleid en processen van de stad 
Rotterdam, is er een belangrijke rol voor organisatorisch leren van de experimenten. Om dit leerproces zichtbaar te maken in de 
beleidscyclus van de stad, is een grondige evaluatie vereist die zich niet slechts richt op één specifieke afdeling, maar uitgaat van 
een geïntegreerde aanpak met oog voor het meer diffuse leerproces dat plaats vindt in de samenwerking tussen de verschillende 
gemeentelijke afdelingen.

Dit proces kan worden gehinderd door het feit dat specifieke vakinhoudelijke kennis van beleidsmedewerkers voornamelijk 
wordt ingezet in projecten binnen een bepaalde afdeling. Deze fragmentatie wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende ruimte 
wordt gegeven aan interdisciplinaire samenwerking, mogelijk omdat dit niet is opgenomen doelstellingen van projecten. De 
lessen die voortkomen uit de ervaringen in het werken met de verschillende experimenten in de stad, wordt hierdoor vaak niet 
gedeeld met andere beleidsvelden, of binnen clusters. Er wordt dan bijvoorbeeld een pilot opgezet, uitgevoerd, waarna weer een 
nieuwe/verbeterde pilot gestart wordt zonder borging van de lessen. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan het delen en valideren 
van belangrijke lessen, ervaringen en mogelijkheden. Dit leidt tot het de herhaling van fouten in plaats van het verbeteren van 
beleidsprocessen die leiden tot betere beslissingen, efficiënter ontwerp, effectievere experimenten en een betere integratie van 
de opgedane kennis van eerdere experimenten in de stad. 

Het proces om te komen tot een 
resilience-strategie voor de stad 
Rotterdam is ondersteund door DRIFT 
op basis van de transitiemanagement 
methode. Transitiemanagement 
is gebaseerd op empirische en 
theoretische inzichten die voortkomen 
uit transitieonderzoek en geeft een 
handelingsperspectief voor het sturen 
en versnellen van maatschappelijke 
veranderingsprocessen richting 
duurzaamheid. Deze aanpak wordt onder 
anderen toegepast in regio’s, steden en 
wijken en in verschillende domeinen 
zoals energie, water en mobiliteit. In dit 
geval wordt deze aanpak toegepast op 
de stad Rotterdam, om de meerwaarde 
van de ‘resilience-lens’ te verkennen. 
De Transitie Managementaanpak kent 6 
principes die helpen in het beïnvloeden 
van de transitie (zie bijlage 7.1) en worden 
in de praktijk gebracht in een proces dat 
onder te verdelen is in vier type niveaus: 
Oriënteren (strategische interventies), 
Agenderen (tactische interventies), 
Activeren (operationele interventies) en 
Reflecteren (reflexieve interventies). Aan 
de hand van dit raamwerk kunnen we 
terugkijken op het proces om te komen 
tot deze resilience-strategie en vooruit 
kijken naar de toekomstige acties die 
nodig tijdens het implementeren van de 

1 De strategie is te downloaden via: www.resilientrotterdam.nl, kies voor de uitgebreide NL versie: http://www.resilientrot-
terdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf. 

Figuur 1: Het resilience-proces vanuit een ideaaltypische transitiemanagement aanpak

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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strategie samen met de stad (zie Figuur 1). 

In dit project introduceren wij een nieuwe versie van de transitiemanagementmethode om de kennis en ervaring van de 
verschillende gemeentelijke afdelingen te verbinden met de kennis en ervaring die is opgedaan in experimenten in de stad. Tot de 
basisprincipes van transitiemanagement behoren o.a. het inbedden van leren om richting te geven aan diversiteit en onzekerheid, 
gecombineerd met het monitoren en de evaluatie van de verschillende experimenten en de invloed op de context. Dit wordt 
gecombineerd met een creatief proces dat zich richt op het vinden van nieuwe oplossingen die transities richting duurzaamheid 
faciliteren (transformatieve verandering). In dit geval is het proces samen met het CRO-team ontworpen, wat het vernieuwend 
maakte voor zowel de betrokken onderzoekers vanuit DRIFT, als voor de betrokken beleidsmedewerkers vanuit de gemeente. Het 
proces is afgestemd op samenwerkend leren, integratieve monitoring en de onderlinge kennisuitwisseling tussen de verschillende 
afdelingen (de aandachtsgebied-werkgroepen, FA groups in Figuur 1), experimenten/initiatieven die opgestart zijn vanuit de 
gemeente (initiatives municipality in Figuur 1) en experimenten/initiatieven die verder gaande zijn in de stad (initiatives city in 
Figuur 1). Tijdens dit proces is er intensief geleerd in groepsverband, startend met een kleine groep betrokkenen waarna lessen 
verzameld zijn en gedeeld in groter groepsverband. Op deze manier is getracht het leerproces zo op te bouwen dat er ruimte 
ontstond voor verdieping, gecoördineerd leren en reflecteren op de inhoud en het proces om de stedelijke veerkracht van 
Rotterdam te vergroten.   

Dit proces bouwt voort op het resilience programma van de gemeente Rotterdam dat reeds was gestart. Het opstellen van de 
Prilimanary Resilience Assesment (PRA) van het 100RC-programma kan gezien worden als het begin van de oriënterende fase 
phase 1 in Figuur 1). Dit proces is ingericht volgens het 100RC-programma van de Rockefeller Foundation met het CRF-wheel 
en de resilience-kwaliteiten (zie bijlage 7.2) en is toegepast om een visie te formuleren voor de stad Rotterdam en een focus 
aan te brengen in de doelstellingen van de stad door middel van de selectie van 6 aandachtsgebieden. DRIFT was in deze fase 
van het proces niet betrokken, wel hebben we voortgebouwd op de bouwstenen vanuit de PRA en de werkgroepen rond de 
aandachtsgebieden. 

De aandachtsgebieden (Focus Areas) zijn ontstaan door te kijken naar wat op dit moment van essentieel belang is voor Rotterdam 
om beter te kunnen anticiperen op de transities die op de stad afkomen (zie Figuur 2). De complexiteit van de aandachtsgebieden 
die belangrijk zijn voor Rotterdam bekeken door de ‘resilience-bril’ en de relaties die te leggen zijn met de internationale trends 
en ontwikkelingen (in Figuur 2 weergegeven onder Transities). Het is hierbij niet langer voldoende om beleid te ontwikkelen 
gebaseerd op de gebruikelijke middelen (zoals scenario’s, berekeningen, etc.) maar de ‘resilience-lens’ vraagt om een gezamenlijk 
leerproces tussen de gemeente, bedrijven, ngo’s en actieve en minder actieve burgers.

Rotterdam is al in beweging, en met deresilience-strategie bouwt de gemeente Rotterdam hier dan ook op voort. In de stad lopen 
al geruime tijd verschillende initiatieven (activiteiten, projecten, beleid) die de veerkracht van de stad vergroten. Deze initiatieven 

Figuur 2: Transities en aandachtsgebieden
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zijn zowel gestart vanuit de gemeente als vanuit bewoners, bedrijven en andere organisaties. Ook zijn er al veel relevante inzichten 
(analyses, visies) opgesteld door de gemeente samen met betrokken professionals. De lessen uit deze initiatieven en inzichten zijn 
dan ook essentieel om mee te nemen in de resilience-strategie. 

Belangrijk is ook de vraag: wat voor type governance is nodig om tot een veerkrachtige stad te komen? Veerkracht is geen 
losstaand onderwerp, de resilience-strategie zal zich dan ook primair moeten richten op het mobiliseren, versterken en richting 
geven van alternatieven en netwerken die bijdragen aan de veerkracht van de stad. Dit sluit goed aan bij de huidige zoektocht van 
de gemeente Rotterdam naar nieuwe vormen van sturing en de veranderende rol van de overheid. Deze veranderende context 
is meegenomen in de ontwikkeling van de inhoudelijke strategie maar ook in het proces om te komen tot een strategie. In dit 
proces is gebruik gemaakt van de kennis en inzichten vanuit de transitiekunde over het opzetten van vernieuwingsnetwerken rond 
stedelijke duurzaamheidsambities. De Transitie Management benadering is gebruikt ter ondersteuning van het proces, maar ook 
in het na te denken over verandering: wat draagt bij aan fundamentele verandering richting het wenselijke resilience-systeem, en 
wat werkt hierin belemmerend? 

Dit rapport beschrijft de inzichten en uitkomsten van de activiteiten die DRIFT heeft uitgevoerd ter ondersteuning van fase 2 van 
het resilience-proces. In hoofdstuk 2 beschrijven we de methodes die gebruikt zijn om te komen tot de analyses en bevindingen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de vernieuwende initiatieven bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van Rotterdam. In 
hoofdstuk 4 worden de leidende principes gepresenteerd en de transitie-paden als uitkomst van het co-creatie proces. De synergie 
en meerwaarde tussen de doelstellingen worden doorvertaald naar lessen en aanbevelingen vanuit het transitieperspectief voor 
fase 3 van het resilience-proces die begint na de lancering van de resilience-strategie. We sluiten dit rapport af met reflecties en 
aanbevelingen voor de implementatie van de resilience-strategie in Rotterdam, in hoofdstuk 5. Hierbij bouwen we voort op de 
inzichten die zijn opgedaan in fase 2 van het resilience-proces zowel uit de mapping en harvesting van initiatieven, als wel de 
verdere uitwerking van de visie in de transitie-paden. Het leerproces wat is ingezet in fase 2 van het resilience-proces kan op deze 
manier structureel worden voortgezet in fase 3. Hiermee wordt de een basis gevormd voor een slimme netwerkaanpak, waarmee 
in fase 3 lokale acties verder ontwikkeld kunnen worden samen met inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. 

Figuur 3: Proces
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2 Methoden
Gedurende fase 2 van het resilience-proces (afgebeeld in Figuur 3) is er per aandachtsgebied gewerkt aan de resilience-doelstellingen 
aan de hand van een beschrijving van: 1) de huidige situatie en de ontwikkelingen en uitdagingen, 2) een langetermijnvisie, en het 
identificeren van 4) acties. De resultaten van dit proces zijn opgenomen in de resilience-strategie. De verbinding tussen de huidige 
situatie en de langetermijnvisie wordt gelegd door 3) de transitiepaden (afgebeeld in Figuur 3). De huidige situatie is beschreven 
in de strategie door vanuit de ‘resilience-lens’ naar de stad Rotterdam te kijken. Dit geeft een nieuw perspectief op het bestaande 
beleid en de visies en geeft ruimte om deze verder te verrijken door te denken in mogelijkheden en kansen. Deze beschrijving van 
de huidige situaties van de aandachtsgebieden is opgenomen in de resilience-strategie. 

Het verkennen van een gezamenlijke richting is het uitgangspunt van de fase van het transitieproces. Dit draagt bij aan het verkrijgen 
eigenaarschap van de verschillende betrokkenen in het proces. In de periode van november 2015 - maart 2016 zijn er diverse 
bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het ‘mapping en harvesting’-traject, om het visievormingsproces te ondersteunen 
evenals om de synergiën tussen de aandachtsgebieden te verkennen (zie Figuur 4). 

Figuur 4: Workshops 

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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2.1 Mapping 
In Rotterdam zijn er al veel activiteiten gaande die de resilience van de stad vergroten, zonder dat ze bewust vanuit die intentie 
zijn opgericht. Voor de resilience-strategie was het dan ook belangrijk om een beter inzicht te krijgen in deze bestaande, 
‘stadsversterkende’ initiatieven te krijgen, zowel die door de gemeente en bekende stakeholders zijn opgezet, als kleinere 
initiatieven in de stad die meer ‘onder de radar’ opereren en worden getrokken door burgers, ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld. Het is belangrijk om aansluiting bij deze initiatieven te zoeken om elkaar in het resilience-werk te versterken, en te 
leren van de verschillende ervaringen van initiatieven. Met dit doel voor ogen hebben we een ‘mapping en harvesting’-traject 
opgezet. 

Allereerst hebben we een aantal ‘mapping’-activiteiten uitgevoerd, waarin we zowel initiatieven 
van de gemeente als uit de stad in kaart hebben gebracht. Het plan van aanpak van het CRO-
team voor fase 2 van het resilience-proces bestond uit verschillende soorten activiteiten die 
nodig zijn om tot een resilience-strategie te komen. Deze activiteiten bestonden o.a. uit het 
verkrijgen van inzicht in de veerkracht van de stad Rotterdam door het uitvoeren van onderzoek 
op specifieke gebieden, de samenwerking met stakeholders en overige procesmatige en 
communicatieve acties. DRIFT heeft structuur aangebracht in de verschillende activiteiten door 
aan te geven om wat voor soort activiteit het ging. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 1) 
het harvesten (oogsten) van lessen van uitgevoerde acties; 2) het implementeren van acties 
in de stad; 3) het plannen voor strategische toekomstige acties; en 4) het communiceren van/
over de acties. Deze activiteiten zijn opgenomen in bijlage 7.3. Naast de lijst in het plan van 
aanpak voor fase twee is er ook gekeken naar andere activiteiten van de gemeente op websites 
en in documenten gemeente en rapporten, deze initiatieven zijn opgenomen in bijlage 7.4. 
De mapping activiteiten hebben geresulteerd in een analyse van het leerproces wat staat 
beschreven in paragraaf 3.1.

De mapping vernieuwende initiatieven in de stad zijn ook in kaart gebracht daar waar een 
relevante link was met de aandachtsgebieden. Hiervoor is gebruik gemaakt van websites, 
rapporten, het brede netwerk van DRIFT en het netwerk van initiatieven. Bij initiatieven in de 
stad hebben we vooral gekeken naar kleinere, onafhankelijke initiatieven omdat deze vaak het 
meest vernieuwend zijn. 

2.2 Harvesting
Op basis van de mapping hebben we een aantal ‘harvesting’-activiteiten uitgevoerd om tot lessen en aanbevelingen te komen op 
basis van de ervaring van initiatieven. We zijn begonnen met het analyseren van rapporten, papers, websites, nieuwsberichten, 
overige documenten over initiatieven om een selectie te kunnen maken voor de harvesting. Op basis van deze selectie hebben we 
op 9 december 2015 heeft DRIFT samen met de faculteit bestuurskunde een sessie georganiseerd met initiatieven uit de stad (zie 
Figuur 6). Hiernaast zijn er interviews afgenomen met initiatieven die geselecteerd waren in de mapping maar die niet bij de sessie 
aanwezig waren. Het doel van de sessie en de interviews was het oogsten van lessen vanuit de 
initiatieven in de stad voor de resilience-strategie.

Om lessen te trekken die het beleid van de Gemeente Rotterdam kunnen inspireren en 
het lerend vermogen van de stad als geheel te bevorderen, zoomen we in op een aantal 
eigenschappen van initiatieven die illustratief zijn voor hun bijdrage aan de veerkracht van 
Rotterdam:

• Effectiviteit (robuustheid): in hoeverre is het initiatief effectief in het realiseren van de 
resilience-doelstellingen en aandachtsgebieden?

• Waardecreatie (redundantie & integraliteit): naast de hoofddoelstelling van het 
initiatief, welke andere waarden (co-benefits) creëert het?

• Transformatieve impact (vindingrijkheid, flexibiliteit & leervermogen): welke 
vernieuwende aanpak(ken) voor verbetering draagt het initiatief bij aan het arsenaal 
van de stad?

• Inclusiviteit: welke actoren/stakeholders betrekt het initiatief en is het initiatief open 
voor verschillende actoren?

Ook hebben we met de initiatieven gezocht naar welke aanpak (governance-lessen) van de 
initiatieven, de gemeente en overige organisaties goed werkt maar ook of er belemmeringen 
zijn aan te geven die de bijdrage van de initiatieven aan de stad in de weg staan. De sessie 
en de interviews resulteerde in lessen over hoe de initiatieven een bijdrage leveren aan een 
veerkrachtiger Rotterdam zowel in het proces als op de inhoudelijke aandachtsgebieden 
van de gemeente. Bij de workshop waren 7 initiatieven aanwezig en er zijn 6 initiatieven 
geïnterviewd. Deze input is verwerkt in dit hoofdstuk. De uitwerking van de betekenis van 
resilience in Rotterdam volgens de initiatieven is opgenomen in bijlage 7.5. De resultaten van 

Figuur 5: Mapping-activiteiten 
gemeente

Figuur 6: Harvesting tijdens de 
workshop en interviews met 
initiatieven uit de stad
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het onderzoek van Van Buuren en Meulenbeld (2016) van de vakgroep bestuurskunde voor de 
governance werkgroep is gepubliceerd in een aparte publicatie. 

Hiernaast heeft DRIFT een survey opgesteld om relevante initiatieven die vanuit de gemeentelijke 
organisatie zijn opgezet te oogsten. De survey is ook op basis van het hierboven genoemde 
template opgesteld. De survey is uitgestuurd naar de leden van de aandachtsgebied-werkgroepen 
om volgens hen relevante initiatieven in uit te werken. Per initiatief werd op deze manier 
achterhaald hoe het bijdraagt aan een veerkrachtiger Rotterdam en wat de (unieke) sterke kanten 
zijn die het initiatief zelf veerkrachtig maken. We hebben 9 volledig ingevulde initiatieven vanuit 
de gemeente ontvangen. De lessen en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de harvesting 
activiteiten zijn opgenomen in paragraaf 3.7. 

1. Op welke gebieden (aandachtsgebieden) dit initiatief bijdraagt aan een veerkrachtiger 
Rotterdam;

2. Welke directe positieve effecten (benefits) het initiatief levert voor de stad en welke 
indirecte positieve effecten (co-benefits) er zijn ontstaan;

3. Aan welke maatschappelijke problemen (transities, ‘stresses’ of schokken) het initiatief 
te relateren is (was dit misschien een aanleiding voor het opstarten van het initiatief?);

4. Met welke partijen het initiatief samenwerkt en hoe deze samenwerking verliep;

5. Wat het initiatief zelf veerkrachtig heeft gemaakt;

6. Wat de impact van het initiatief is geweest op de bestaande structuren in de stad;

7. Wat de kansrijke lessen uit dit initiatief zijn en wat er nodig is om deze te kunnen 
opschalen (tegen welke uitdagingen het initiatief aangelopen is en waar de zwaktes 
liggen, maar ook: wat ging er voor de wind?).

2.3 Synergie
De langetermijnvisie is geformuleerd per aandachtsgebied en bij elkaar gebracht in een integrale visie voor de stad 
Rotterdam. De langetermijnvisie geeft een richting aan het proces en is op dit moment ontwikkeld door de aandachtsgebied-
werkgroepen en de betrokken stakeholders. De visie en de doelstellingen staan beschreven in de resilience-strategie2 

en de inzichten uit de workshops staan beschreven in dit rapport in hoofdstuk 33. Op basis van de inzichten uit deze sessies zijn de 
leidende resilience-principes opgesteld die gebruikt zijn in de eerste aanzet voor de transitiepaden. De transitiepaden vormen een 
verbinding tussen de huidige situatie en de lange termijn visie. Aan deze paden kunnen de toekomstige acties gekoppeld worden. 
In dit rapport zijn de doorbraakacties die in de resilience-strategie genoemd staan, gekoppeld aan de transitie paden als startpunt. 

Ook hebben we de initiatieven uit de harvesting gekoppeld aan de transitiepaden om te 
illustreren dat deze beweging al gaande is. In fase 3 van het resilience-proces kunnen de 
paden worden voorzien van aanvullende acties vanuit de stad, bedrijven en de gemeentelijke 
organisatie in een participatief proces. 

Op 6 januari zijn de eerste resultaten van de harvesting-activiteiten gepresenteerd aan 
het CRO-team en de aandachtsgebied-werkgroepen (zie Figuur 7). De presentatie liet 
zien hoe burgerinitiatieven domeinoverstijgend en probleemgestuurd te werk gaan. 
Daar waar gemeente-initiatieven veelal vanuit een beleidsterrein zijn opgezet werden de 
burgerinitiatieven gekenmerkt door hun geïntegreerde werkwijze. Een ander opmerkelijk 
verschil lag in het soort innovatie dat werd nagestreefd, waarbij de gemeentelijke initiatieven 
zich voornamelijk richtte op mogelijk maken (voorwaardenscheppend), conformeren en/
of aanpassen richtte de burgerinitiatieven zich ook op meer ontwrichtende (disruptieve) 
innovaties. Vervolgens is er per aandachtsgebied gepitcht over de visie, doelstellingen en 
activiteiten van de werkgroep. De verschillende werkgroepen konden vragen en opmerkingen 
aan elkaar stellen en op zoek gaan naar gelijkenissen en overlap. Dit resulteerde in een 
eerste verkenning van de synergiën. De discussie is samengevat in een mindmap, waarop 
de onderlinge relaties tussen de aandachtsgebieden naar voren kwamen. Dit heeft als input 
gediend voor de formulering van de eerste versie van de resilience-principes (zie bijlage 7.7).

De eerste versie van de resilience-principes zijn op 13 januari aan een bredere groep 
betrokkenen in het proces gepresenteerd. De deelnemers bestonden uit de deelnemers aan 
de aandachtsgebied-werkgroepen, zowel afkomstig uit de gemeentelijke organisatie als uit 
bedrijven en instanties. Na een presentatie over stedelijke veerkracht en de eerste uitkomsten 
van de harvesting is er tijdens een groepsdiscussie ingegaan op de toegevoegde waarde 
van het begrip resilience voor de stad Rotterdam. Hierna is er in twee groepen gewerkt aan 
het aanscherpen van de principes door ze te concretiseren aan de hand van de resilience-

2 De strategie is te downloaden via: www.resilientrotterdam.nl, kies voor de uitgebreide NL versie: http://www.resilientrot-
terdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf. 

3 Deze scheiding van de twee type documenten is niet optimaal, maar hiervoor is gekozen in verband met het verschil in 
type document. Dit rapport kan dan ook gezien worden als een bijlage van de Resilience strategie van Rotterdam.

Figuur 7: Workshop met de 
aandachtsgebieden-trekkers en 
-duwers

Figuur 8: Workshop met de 
aandachtsgebied-werkgroepen
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kwaliteiten. De principes zijn aangevuld en aangescherpt op basis van de kennis en ervaringen 
van de deelnemers. Tijdens de workshop werd duidelijk dat het ontwikkelen van de resilience-
strategie een zoek- en leer proces is, wat gepaard kan gaan met chaos en verwarring. De input 
uit deze workshop is gebruikt in de verdere uitwerking van de principes die beschreven staan 
in paragraaf 4.1.

Op 1 en 2 maart is de input per aandachtsgebied-werkgroep besproken met het CRO-team, 
100RC, AECOM en DRIFT (zie Figuur 9). Hierin werden de visie, huidige situatie, uitdagingen en 
transities, en de acties besproken. Aan de hand van deze input werden de eerste synergieën 
tussen visies van de aandachtsgebied-werkgroepen zichtbaar, wat een eerste aanzet gaf tot 
het verder uitwerken van de geïntegreerde langetermijnvisie. Ook gaven deze sessies inzicht 
in de spanningen en afhankelijkheden tussen de aandachtsgebieden. Naast de synergie tussen 
de visies werd ook een aanzet gemaakt tussen de synergie in de doorbraakacties tijdens 
de discussies. De toegevoegde waarde van het werken met de ‘resilience-lens’ die door de 
werkgroepen werd genoemd waren o.a.: het integreren van klimaatadaptatiemaatregelen in 
het bestaande beleid, het verkennen van alternatieve samenwerkingsverbanden met bedrijven 
en burgers, het verkennen van langetermijnstrategieën in publiek-private samenwerking, 
het diversifiëren van strategieën, het creëren van urgentie, het creëren van institutionele 
flexibiliteit en het doorbreken van silo’s, en de omslag van het denken in problemen naar 
het zien van kansen en mogelijkheden. Deze workshop gaf een eerste indruk van de synergie 
tussen de werkgroepen en de toegevoegde waarde van het toepassen van de resilience-lens, 
wat is verwerkt in paragraaf 4.2.

Op 13 maart is de input van de aandachtsgebied-werkgroepen verwerkt door het CRO-team 
en gepresenteerd aan de werkgroepen, AECOM en DRIFT (zie Figuur 10). Aan de hand van 
deze presentatie ontstonden discussies over de synergieën tussen de acties van de afzondelijke 
werkgroepen. In groepjes is er verder gewerkt aan een verkenning van de mogelijke 
doorbraakacties door de relaties met de aandachtsgebieden aan te geven. Deze acties werden 

vervolgens gepresenteerd aan de groep wat voor een verscherping of aanvulling van de acties zorgde. De uitwerking van deze acties 
is bijgevoegd in bijlage 7.8. Aan de hand van de bespreking van de doorbraakacties kwamen drie aanzetten tot transitiepaden naar 
voren die paragraaf 4.3 zullen worden toegelicht. Een aantal van deze acties zijn verder uitgewerkt en opgenomen in de resilience-
strategie. Andere acties zullen mogelijk in de toekomst nog verder verkend kunnen worden.   

Figuur 9: Sessies aandachtsgebied-
werkgroepen

Figuur 10: Workshop synergie tussen 
aandachtsgebieden

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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3 Leren van vernieuwende initiatieven
Er is een groeiende belangstelling van steden die resilience actief willen toepassen voor de stedelijke ontwikkeling in planning 
en beleid. Het concept resilience stamt uit ecologisch onderzoek (Folke 2002; Gunderson and Holling 2002) en is beschreven in 
de wetenschappelijke literatuur sinds de jaren zeventig. Het concept is toegepast in onderzoek in de stedelijke context met de 
introductie van het complexiteitsdenken, sociaalecologische systemen en hun kwetsbaarheden (Pickett et al 2008; McPhearson et 
al 2015; Andersson et al 2015). Het concept is doorontwikkeld als analytisch raamwerk voor de vorming van stedelijke planning en 
beleid (Wilkinson et al 2010; Wagenaar and Wilkinson 2015). De toegevoegde waarde de resilience-lens voor urban governance 
ligt zowel in het strategische als het operationele niveau. 

3.1 Veerkracht vraagt om een continu leerproces 
Het werken aan een resilience-strategie is een leerproces (Frantzeskaki and Kabisch 2016). De gemeente Rotterdam staat bekend 
om het “al doende leren”, wat veel voordelen met zich meebrengt in de vorm van een veelvoud aan verschillende initiatieven, 
projecten en acties die in de stad worden geïmplementeerd. Het lerende element richt zich hierbij voornamelijk op de betrokkenen 
binnen deze activiteiten. Daarom is het ook belangrijk om deze lessen mee te nemen in de voorbereiding van nieuwe activiteiten 
voor een grotere groep, wat je zou kunnen zien als “al lerende te doen”. 

De verschillende soorten activiteiten dragen bij aan verschillende leercycli. De eerste richt zich op het kapitaliseren (direct 
inzetten) van de lessen van de activiteiten in nieuw uit te voeren acties, in Figuur 11 weergegeven in de pijl tussen HARVESTING 
en IMPLEMENTING. Bijvoorbeeld door het vertalen van acties die succesvol waren in het verleden naar actie van de werkgroepen, 
of het opnieuw uitvoeren van succesvolle acties om een nieuw doel te bereiken. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd en 
geïmplementeerd in de stad, waarna ze kunnen worden geëvalueerd op de bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van de 
stad. Hiermee kunnen de lessen direct meegenomen worden in de resilience-strategie. 

De tweede leercyclus richt zich op het creëren van nieuwe kennis die nodig is om de veerkracht van de stad te vergroten. Hiervoor 
worden de lessen van de reeds uitgevoerde activiteiten meegenomen in het opzetten van nieuwe strategieën (in Figuur 11 
weergegeven in de pijl tussen HARVESTING en PLANNING). Deze lessen worden dus niet direct in projecten in de stad ingezet, 
maar zijn de basis voor een doorvertaling in (lange termijn) strategische agenda’s. Ook geeft het werken met het begrip resilience 
aanleiding tot het ontwikkelen van kennis die niet uit directe of bestaande activiteiten volgt (in Figuur 11 weergegeven door 
de pijl tussen RESILIENCE-STRATEGIE en PLANNING). Deze nog te ontwikkelen kennis dient ook meegenomen te worden in de 
ontwikkeling van de strategische agenda’s. Deze agenda’s worden ontwikkeld in het kader van de resilience-strategie, door 
bijvoorbeeld de aandachtsgebied-werkgroepen, het CRO team of andere afdeling van de gemeentelijke organisatie. De lessen en 
nieuw te ontwikkelen kennis kunnen ook de bestaande strategische agenda’s van de stad verrijken door de toegevoegde waarde 
van de resilience-lens toe te passen of door te vertalen op een specifiek beleidsdomein. Deze cyclus voltrekt zich in Rotterdam over 
het algemeen in een trager tempo dan de eerste cyclus. 

De kennis die wordt opgedaan in beide leercycli kan worden meegenomen in het proces richting een resilient Rotterdam. De 
lancering van de resilience-strategie kan in dit proces gezien worden als het startpunt van het proces. De eerste leercyclus (het 

Figuur 11: Leercycli Gemeente Rotterdam

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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implementeren van meer succesvolle acties) zien we terug in de strategie in de vorm van een uitvoeringsagenda (resilience 
lab: acties). De tweede leercyclus vraagt om het opnemen van het begrip resilience in de strategische agenda’s in de vorm van 
een kennisagenda en de borging in beleid. Dit proces is met de vorming van de strategie op gang gezet, maar vraagt om meer 
bestuurlijke ruimte voor de inrichting vaneen structureel reflexief leerproces. Beide leercycli zijn in dit rapport meegenomen in 
de leidende resilience-principes en de transitie paden die bijdragen aan het identificeren van mogelijkheden en het creëren van 
experimenteerruimte. 

3.2 De waarde van initiatieven voor resilience
We hebben verkend welke belangrijke, bijzondere, beeldbepalende, typisch Rotterdamse initiatieven er al zijn, die bijdragen 
aan de veerkracht van de stad. Initiatieven kunnen allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld een product, project, programma, 
samenwerkingsverband, stichting of bedrijf. We richten ons hierbij naast initiatieven die door de gemeente zijn opgericht, vooral 
ook op initiatieven van ondernemers, lokale organisaties of betrokken burgers.

De focus ligt hierbij voornamelijk op de bijdrage van initiatieven aan de veerkracht van de stad Rotterdam. De veerkracht van 
de stad wordt vergroot door de accumulatieve veelvoud van initiatieven. Hoewel kleine initiatieven zelf vaak niet robuust zijn, 
vergroten zij de robuustheid van de systemen waar ze onderdeel van uit maken door gebieden af te dekken waar andere spelers of 
initiatieven dit niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze contact met hulpbehoevende burgers zoeken op momenten of manieren waar 
hulpverleners geen rol hebben. Wanneer initiatieven onderdeel uitmaken van systemen in de stad (bijv. zorg en welzijn), kunnen 
zij, wanneer er een deel van het systeem onverwacht uitvalt (bijv. een welzijnsinstelling moet sluiten), ook inspringen (zie Figuur 
12). Een stad met een rijke veelvoud aan initiatieven is door de redundantie binnen systemen of sectoren dus veerkrachtiger. 
Integraliteit en leervermogen zijn niet inherent aan een stad met veel initiatieven. Wel is er de potentie om hier aanspraak op te 
maken door het bevorderen van samenwerking tussen en met initiatieven, en het leren van elkaar.

Daarnaast draagt ook de veerkracht van initiatieven zelf bij aan die van de stad. Doordat ze vaak kleiner zijn en minder ingebed in 
de vaste structuren, zijn initiatieven flexibel en kunnen makkelijker inspelen op de veranderdynamiek binnen de stad. Ze hebben 
de capaciteit om continu veranderende omstandigheden te navigeren door het ontwikkelen van innovatieve ideeën en projecten. 
Aan de andere kant vraagt resilience ook om de borging van de lessen en continuïteit. Individuele initiatieven zijn hier vaak niet toe 
in staat, veelal omdat dit niet tot de kern van het initiatief behoort. Hier ligt dan ook de uitdaging van het reflexieve leerproces dat 
als de tweede leercyclus staat beschreven in 3.1. Daarnaast zorgt een rijkdom aan initiatieven over het algemeen voor verhoogde 
inclusiviteit van een stadssysteem, doordat ze dichter “bij de grond” (de alledaagse gang van zaken) staan en vaak ontstaan vanuit 
de behoeften van burgers en de menselijke maat. Hiermee vullen ze gaten op die voorheen niet door het systeem werden afgedekt. 
Zie Figuur 13 voor een representatie van de interactie tussen stad en initiatieven op de kwaliteiten van veerkracht.

Naast de bekende korte leercyclus van de Gemeente Rotterdam vraagt resilience om een tweede, langere 
leercyclus die opgenomen wordt in de kennisagenda en geborgd in beleid.

Figuur 12: Wanneer initiatieven geïntegreerd zijn in stadssystemen, kunnen zij functies van deze systemen opvangen in tijden van crisis

Bottom-up initiatieven dragen bij aan de robuustheid van stadssystemen en redundantie in de stad, en kunnen 
bijdragen aan integrale samenwerking en reflexief leren in de stad. Zelf zijn ze vaak flexibel en vindingrijk in hun 

aanpak, in tegenstelling tot initiatieven van grotere spelers.
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3.3 Effectiviteit op aandachtsgebieden
In de mapping van initiatieven in Rotterdam is te zien dat er op elke 
geïdentificeerd aandachtsgebied, initiatieven in de stad te vinden zijn. 
Ook hebben we in de gesprekken met initiatieven geprobeerd hier een 
spreiding in te handhaven. Het is echter duidelijk dat er op bepaalde 
aandachtsgebieden (sociaal, energie, nieuwe sturingsvormen) op dit 
moment meer lokale initiatieven te vinden zijn dan op andere (haven, 
vitale infrastructuur, cyber). Voor deze laatste drie aandachtsgebieden 
vindt innovatie misschien ook op iets hogere/grotere schaal plaats, 
bij grootbedrijven, universiteiten of in andere steden/landen. Heel 
regelmatig zijn sociale of milieudoelstellingen ook daadwerkelijk 
onderdeel van de ‘corebusiness’ van initiatieven, en staan ze centraal 
in hun doelstellingen en activiteiten. 

Op elk van de aandachtsgebieden zijn er echter initiatieven 
te identificeren die op vernieuwende, vindingrijke wijze 
experimenteren. Ze dragen hiermee altijd bij aan een of meerdere 
doelstellingen van de stad (zie tabel 1). In de harvesting van 
initiatieven die vanuit de gemeentelijke organisatie zijn opgestart 
kwamen negen initiatieven naar voren vanuit de aandachtsgebied-
werkgroepen. Deze initiatieven dragen bij aan meerdere 
aandachtsgebieden, maar hebben vaak een hoofdfocus, zie tabel 2. 
De initiatieven die vanuit de gemeente zijn aangedragen sluiten aan bij de huidige beleidsagenda’s waardoor er een duidelijk 
verband is tussen de aandachtsgebieden van de strategie en de focus van de initiatieven. 

3.4 Waardecreatie & “co-benefits”
Voor grotere, gevestigde spelers in een stad, waaronder overheden, publieke 
instanties en het grootbedrijf, is het vaak logisch om één vraagstuk tegelijk top-down 
te proberen aan te pakken, om een probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken. 
Maatschappelijke vraagstukken zijn meestal echter niet beperkt tot één enkel 
beleidsterrein, en worden versterkt door problematische invloeden van buitenaf. 
Zo’n maatschappelijk probleem kan dan alleen succesvol aangepakt worden, als 
het gehele systeem waarin het zich bevindt onder handen genomen wordt. Zeker 
vanuit een resilience-perspectief is het belangrijk om verder dan bestaande thema’s 
(zoals bijvoorbeeld de hier beschreven ‘aandachtsgebieden’), vakgebieden of 
beleidsterreinen te kijken naar vraagstukken in de stad. In een veerkrachtige stad 
worden vraagstukken integraal aangepakt.

Kleinere initiatieven werken vaak over de grenzen van deze kaders heen. Ze ontstaan 
bottom-up vanuit het veld, en zien hierdoor de verbindingen tussen de systemen 
in de stad. Ze proberen vaak meerdere problemen tegelijk aan te passen omdat ze 
de connecties tussen de problemen zien, en synergie herkennen tussen mogelijke 
oplossingen (zie Figuur 14). Hierdoor wordt er waarde gecreëerd via ‘co-benefits.’ 
Op stadsniveau vergroot dit de veerkracht van de stad, omdat co-benefits leiden tot 
redundantie (reactieruimte). Deze aanpak, die zich richt op integrale oplossingen 
met oog voor de creatie van meerwaarde in secundaire gebieden, kost vaak meertijd 
en energie, en is dus niet altijd de meest efficiënte oplossing voor een individueel 
vraagstuk. Efficiëntie staat vaak haaks op reactieruimte/redundantie en flexibiliteit. 
Het zijn echter wel belangrijke eigenschappen van resilience. 

Figuur 13: Bijdrage van veerkrachtkwaliteiten van initiatieven 
aan de stad, zowel individueel (flexibiliteit, inclusiviteit, 
vindingrijkheid) als cumulatief (robuust, redundant, integraal, 
reflexief)

Initiatieven werken over de grenzen van kaders heen en zien verbindingen tussen problemen en stadssystemen. 
Ze zoeken synergie tussen oplossingen en creëren co-benefits.

Binnen elk aandachtsgebied zijn initiatieven te vinden, en veel initiatieven richten zich op meerdere thema’s. 
Vaak zijn maatschappelijke waarden onderdeel van de corebusiness. 

Figuur 14: Gevestigde spelers in de stad 
(overheid, grootbedrijf, instellingen) 
pakken problemen top-down en individueel 
aan, terwijl kleinere initiatieven bottom-
up vanuit het veld ontstaan, en vaker 
multiprobleemdynamiek aanpakken
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Tabel 1: Het voornaamste aandachtsgebied waaraan elk initiatief bijdraagt en de secundaire aandachtsgebieden (cursief)

Initiatief Aandachtsgebied
Blijstroom Energie: Het energiecoöperatief Blijstroom richt zich op het aansturen op energiebesparing en het mogelijk maken van 

zonne-energievoorziening in woonwijken en wooncomplexen. Sociaal: Blijstroom maakt burgers minder afhankelijk van 
energiebedrijven. Daarnaast heeft Blijstroom constructies opgezet die het mogelijk maken voor mensen zonder eigen dak 
om toch zonne-energie te prosumeren.

Experimenteer-
lab Marconia

Infrastructuur: Dit initiatief wil gebiedswaardeontwikkeling van een braakliggend terrein in Merwevierhavens realiseren 
door te experimenteren met circulaire infrastructuur en architectuur. Sociaal: Marconia wil maatschappelijke vraagstuk-
ken aanpakken, door bewoners uit de omliggende (achterstands)wijken te betrekken bij het project en hen de hulp te bieden 
die ze zelf aangeven nodig te hebben, bijvoorbeeld door middel van schuldhulpverlening of dagbesteding.

Cirkelstad Infrastructuur: Cirkelstad zag bij het verplaatsen van afvalcontainers naar de ondergrond kans om dit op een nieuwe mani-
er te doen, met gerecycled beton. Om zo binnen de afvalverwerking nieuwe oplossingen voor afval te ontwikkelen. Sociaal: 
Cirkelstad “maakt werk van steden zonder afval zonder uitval.” Door het inzetten van werknemers uit (voormalige) sociale 
werkplaatsen ondersteunen ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Tuin op de Pier Sociaal: Toen bewoners van een braakliggend terrein in hun nieuwe wijk een buurttuin maakten, stimuleerden ze hiermee 
de verbinding van mensen in de wijk en creëerden ze een veilige plek om te spelen. Klimaatadaptatie: Groene gebieden in 
de stad dragen bij aan het opvangen van extreme weersomstandigheden en andere effecten van klimaatverandering (bijv. 
door wateropslag, koeling en zuivering van de lucht)

Wilskracht Werkt Sociaal: Wilskracht Werkt doet alles wat nodig is om kwetsbare bewoners mee te laten doen in de maatschappij. Op plek-
ken waar er frictie is tussen bewoners en welzijnsinstellingen, ziet de kleine organisatie mogelijkheden om zich flexibel en 
door middel van kleinschalige projecten in te zetten, altijd vanuit de vraag van de kwetsbaardere bewoners zelf. 

Voedseltuin Sociaal: De Voedseltuin draagt bij aan de sociale veerkracht van kwetsbare inwoners van Rotterdam door gezonde groente 
voor de lokale voedselbank te produceren, maar ook door de functie van de tuin voor vrijwilligers. Een groot deel hiervan 
heeft zelf problemen. De tuin geeft hen dagbesteding, werkritme, gezonde beweging en buitenlucht, leert ze vaardigheden 
en voorkomt dat ze geïsoleerd raken. Klimaatadaptatie: Groene gebieden in de stad dragen bij aan het opvangen van 
extreme weersomstandigheden en andere effecten van klimaatverandering (bijv. door wateropslag, koeling en zuivering 
van de lucht)

WORM Cyber: Stichting WORM is een tegendraadse culturele organisatie, en biedt o.a. ruimte voor hackers. WORM is sceptisch 
over wat instanties met data doen en ziet kansen om ze aan te sporen tot verbetering via hacken. De maatschappij dient 
volgens hen een kritische noot te plaatsen bij wat er in dit nieuwe veld gebeurt door cyberzwaktes bloot te leggen. WORM 
ziet ook kansen voor ICT en big data, bijvoorbeeld in de zorg.

Creatief Beheer Sociaal: Creatief Beheer ontwikkelt groene buitenruimte met en voor burgers, en dan vooral in achterstandswijken. Par-
ticipatie van burgers hierin stimuleert sociale cohesie, veiligheid, mentale en fysieke gezondheid, dagbesteding, en buiten-
speelruimte voor kinderen. Klimaatadaptatie: Groene gebieden in de stad dragen bij aan het opvangen van extreme weer-
somstandigheden en andere effecten van klimaatverandering (bijv. door wateropslag, koeling en zuivering van de lucht)

Essenburgpark Sociaal: Dit door bewoners gecreëerde park heeft van een braakliggend terrein een ontmoetingsplaats, buitenspeelruimte 
en een pluktuin voor stadslandbouw. Het park verbetert de buitenruimte en bevordert de sociale cohesie en gezond-
heid van de wijk. Klimaatadaptatie: Groene gebieden in de stad dragen bij aan het opvangen van extreme weersomstan-
digheden en andere effecten van klimaatverandering (bijv. door wateropslag, koeling en zuivering van de lucht)

Bureau Stads-
natuur

Klimaatadaptatie: Deze milieuorganisatie werkt aan de groene infrastructuur van Rotterdam, die de stad o.a. helpt zich aan 
de passen aan de effecten van klimaatverandering, door extra wateropslagcapaciteit te genereren en de lucht te zuiveren 
en af te koelen. Sociaal: Door de aanwezigheid en diversiteit van stadsnatuur te stimuleren, verbetert Bureau Stadsnatuur 
indirect de gezondheid en het welzijn van burgers in Rotterdam, die kunnen genieten van groene gebieden en hun ecosys-
teemdiensten.

Stadslab Luchtk-
waliteit

Sociaal: Dit consortium van burgerinitiatieven benadert het probleem van de slechte luchtkwaliteit in hun wijk vanuit 
veel verschillende perspectieven. Samen richten de projecten zich op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. 
Infrastructuur: Maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit hebben effect op de infrastructuur en mobiliteit 
van de stad. Klimaatadaptatie: Klimaatverandering (en het verbranden van fossiele brandstoffen die klimaatverandering 
verergeren) verslechteren de luchtkwaliteit door de extra warmte en schadelijke stoffen die vrijkomen. Dit initiatief pakt de 
vervuilende activiteiten zowel bij de bron als de uitstoot aan.

Stadsgas Energie: Stadsgas produceert lokaal biogas uit afval, en draagt zo bij aan het onafhankelijk maken van Rotterdam van 
fossiele brandstoffen. Sociaal: Dit initiatief biedt een alternatief voor gas van het centrale net, en stimuleert hiermee de 
onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. Infrastructuur: Door stadsafval te gebruiken voor energieproductie, 
wordt er een alternatieve afvalinfrastructuur gecreëerd.

BAS Energie Energie: BAS Energie verzorgt met verschillende methodes retrofittings van inefficiënte, bestaande gebouwen om zo ener-
gie te besparen.  Sociaal: BAS Energie is op zoek naar constructies om retrofittings voor alle burgers in Rotterdam mogelijk 
te maken, ook voor mensen met een huurhuis en zij die niet zelf kunnen investeren. Klimaatadaptatie: Door de isolatie van 
woningen te verbeteren zijn burgers beter beschermd tegen hittestress.
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Tabel 2: Het voornaamste aandachtsgebied waaraan elk gemeenteïnitiatief bijdraagt en de secundaire aandachtsgebieden (cursief)

Initiatief Aandachtsgebied
Asset manage-
ment Onder-
grond

Infrastructuur: Het initiatief richt zich op het ontwikkelen van inzicht, visie en beleid met als doel risico-gestuurd beheer 
te kunnen uitvoeren voor de asset ondergrond. Het draagt bij aan de robuustheid van het infrastructuur beleid door het 
optimaliseren van het gebruik van de ondergrond op het gebied van ruimte, economische waarde en risicoreductie en een 
duurzame inrichting.

Casestudie cri-
sisbeheersing 
overstroming

Klimaat: Door het ontsluiten van kennis over overstromingsrisico’s en het via een praktijkgericht quickscan draagt dit 
initiatief bij aan het definiëren van opgaven en mogelijke verbeteringen van de huidige crisisbeheersing in het projectge-
bied Rotterdam Noord (dijkring 14). Het doel is het verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen met de focus op 
crisisbeheersing. Infrastructuur: De quickscan brengt de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de vitale infrastructuur in 
verschillende fasen van overstroming in beeld. Sociaal: De zelfredzaamheid van burgers in een overstromingssituatie (in 
alle fasen: dreigings-, overstromings-, hulp- en nazorgfase) is belangrijk aandachtspunt in dit initiatief. 

Water Sensitive 
Rotterdam

Klimaat: Het initiatief richt zich op het in de organisatie borgen van toekomstbestendig inrichten van de buitenruimte, met 
als initiator water op basis van de Rotterdamse Adaptatie Strategie. Sociaal: Door het anders inrichten van de buitenruimte, 
bijvoorbeeld tussentuinen of gemeenschappelijke tuinen, ontstaat een koppeling met sociale programma’s (zoals krachtige 
wijken, eenzaamheid en langer thuis wonen). Governance: De aanpak van het initiatief draagt bij aan een nieuwe vorm 
van sturing waarin de gemeente experimenteert met nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld in het opzetten van ge-
meenschappelijke tuinen met een bewonerscollectief of door een verkenning in het kader van de ‘right to challenge’ waarin 
met een wijkwaterschap.

COST Sub-urban Infrastructuur: Dit Europese project waarin de gemeente samenwerkt met 29 Europese grote steden en de geassocieerde 
geologische diensten richt zich op kennis uitwisseling over de ondergrond die verschillende typen vitale infrastructuur her-
bergt. De interdisciplinaire kennis uitwisseling over schade aan de infrastructuur (bv inklinking en ruimtegebrek) draagt bij 
aan het verstandig gebruik maken van de capaciteiten en kwaliteiten van de ondergrond, waardoor de stad beter gesteld 
kan staan voor de toekomst. Klimaat: Grondwater speelt een grote rol bij de klimaat adaptatie en linkt dit initiatief aan het 
klimaat gerelateerde problemen zoals wateroverlast, -onderlast, hittestress en verzakkingen etc. Energie: De ondergrond 
biedt mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. De kennisuitwisseling binnen het COST-netwerk maakt dat de kan-
sen voor duurzame energie optimaal benut worden.

Verleidingskaart 
ondergrond

Infrastructuur: Doel van het project was om bovengrondse ontwikkelingen te koppelen aan de mogelijkheden van de on-
dergrond waardoor de kans van slagen van de bovengrondse ontwikkelingen wordt vergroot. Door goede informatie over 
de ondergrond en de daarin aanwezige infrastructuur ontstaat minder schade bij bovengrondse ontwikkelingen. Klimaat: 
Een goed gebruik van de ondergrond kan ondersteunen bij klimaatadaptatie in de vorm van waterberging of vermin-
deren hittestress. Energie: Mogelijke duurzame energie voorzieningen zoals koude warmte opslagsystemen en geothermie 
worden door dit initiatief in kaart gebracht. 

Zettingenkaart 
Rotterdam

Infrastructuur: Met behulp van satellietdata worden zettingsgegevens van heel Rotterdam bepaalt, die onder andere geb-
ruikt worden bij het asset management van wegen, riolering e.d. Met goede data van het dalende maaiveld kan beter 
voorspeld worden waar een risico ontstaat op schade aan vitale Infrastructuur. Klimaat: Met de rijzende zeespiegel, hoger 
afvoer van rivieren en stijgend grondwater is het essentieel om te beschikken over goede data van het dalende maaiveld.

Toekomstverken-
ning Sociaal 
Domein

Sociaal: Dit initiatief brengt scenario’s in beeld van Rotterdam over 15, 20 jaar en verbindt dit aan beleidsconsequenties. 
Op basis van deze verkenning wordt een gedeelde visie en prioriteiten op de stad vanuit het sociale perspectief verwoord 
dat richtinggevend en kaderstellend is voor beleid en inzet van gemeente en andere relevante stakeholders. 

Programma 
WIJ-samenleving

Sociaal: Het doel van dit programma is het duurzaam voortzetten van de WIJ-bijeenkomsten die (op initiatief van burge-
meester Aboutaleb) kort na de aanslagen in Parijs (Charlie Hebdo) zijn gehouden. Hierbij gaat het om mensen met elkaar 
te verbinden door de dialoog aan te gaan over onderwerpen die mensen nu bezighouden. Op deze manier wordt een basis 
voor begrip en contact gelegd en wordt beoogd te voorkomen dat er een te grote tegenstelling ontstaat tussen groepen 
Rotterdammers uit verschillende culturen en met een verschillende sociaal-economische status.

Adaptief Noor-
dereiland

Klimaat: Dit initiatief ondersteund bewoners door het verstrekken van informatie over het waterbestendig maken van hun 
woningen op het Noordereiland tegen de toenemende overstromingsrisico’s. De gemeente heeft een quickscan van 5 won-
ingen gepresenteerd tijdens een bewonersavond waardoor een gezamenlijk leerproces met bewoners op gang is gezet om 
inzicht te krijgen in de meest kansrijke oplossingen op gebouwniveau. Deze meest kansrijke oplossingen en gezamenlijke 
‘ontdekkingen’ worden ontsloten (waarschijnlijk een website) door de gemeente, in samen werking met de gemeente Dor-
drecht. Sociaal: Met het initiatief worden bewoners ondersteund en aangezet tot zelforganisatie. Governance: Het initiatief 
illustreert hoe de rol van de overheid verschuift naar gezamenlijk leerproces met bewoners waarbij de overheid informatie 
verzamelt en ontsluit deels op basis van ervaringen van bewoners bij het waterbestendig maken van hun eigen panden.
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3.5 Transformatieve impact
Omdat ze niet geïnstitutionaliseerd zijn binnen de overheid, grotere instellingen of grote bedrijven, bewegen initiatieven zich vrijer 
tussen deze bestaande structuren. Ze zijn hierdoor bijna altijd op een of andere manier vernieuwend. We hebben onderscheid 
gemaakt tussen vier verschillende soorten innovatie:

• Disruptieve innovatie (verstorend): een vernieuwing die zo radicaal anders is dan wat er tot nu toe werd toegepast, dat 
het de status quo aan de tand voelt en ruimte voor alternatieven vrijmaakt;

• Conformerende innovatie: een vernieuwing die binnen de kaders van het huidige dominante systeem naar nieuwe 
oplossingsrichtingen zoekt;

• Adaptieve innovatie: een vernieuwing die zo is vormgegeven dat het zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden;

• Voorwaardenscheppende innovatie (in staat stellend): een vernieuwing die ruimte creëert waarin andere vernieuwingen 
kunnen ontstaan. 

Vaak ontlenen kleine initiatieven hun bestaansrecht aan hun unieke aanpak van vraagstukken. Ze vullen vooral de gaten op die 
grote spelers niet kunnen vullen, want de oplossingen die deze instellingen aanbieden zijn vaak efficiënter dan een kleine speler 
dat kan. De toegevoegde waarde van initiatieven zit hem dus vaak in andere aspecten dan efficiëntie, maar in hun flexibiliteit, 
persoonlijke aanpak en hun mate van innovativiteit. Het soort innovatie wat je het meeste tegenkomt bij bottom-up initiatieven, is 
logischerwijs disruptieve innovatie. Ze proberen namelijk de zaken anders aan te pakken dan de grotere, gevestigde spelers om hen 
heen. Ze willen verandering teweeg brengen in het huidige systeem dat problemen met zich mee brengt, en hun vernieuwende 
oplossing moet dit systeem aan het wankelen krijgen, al is het maar een beetje. In tabel 3 wordt weergegeven op welke manier de 
ondervraagde stadsinitiatieven vernieuwend zijn.

Een initiatief kan ook op meerdere verschillende manieren vernieuwend zijn. Zo is het drijvend paviljoen in Rotterdam bijvoorbeeld 
een goed voorbeeld van conformerende innovatie op technologisch vlak. Er zijn vernieuwende technieken toegepast in de bouw 
van het paviljoen, alle voorheen al bekend en eerder op andere plekken uitgeprobeerd. Maar omdat er voor het eerst in het 
Rotterdamse stadshavengebied op water werd gebouwd, liep het project tegen allerlei onduidelijke wet- en regelgeving voor deze 
unieke situatie aan. Uiteindelijk moesten instanties zich buigen over dit vraagstuk en beleid aanpassen of creëren voor bouwen op 
water. Het drijvend paviljoen was dus juridisch en beleidsmatig gezien disruptief vernieuwend.

Tabel 3: Soorten vernieuwing die van toepassing zijn op de gesproken initiatieven

Initiatief Soort Innovatie
Blijstroom Disruptief: Blijstroom baant buiten de gebaande paden door zonne-energie aan te bieden aan mensen zonder eigen dak. 

Hiermee biedt het een alternatief tegen de afhankelijkheid van energiebedrijven en fossiele brandstoffen, dat zelfs toegan-
kelijk is voor mensen die hier voorheen van waren uitgesloten.

Experimenteer-
lab Marconia

Disruptief: Marconia wil een uitprobeerplaats bieden voor architecten en ontwerpers om met alternatieve materialen en 
circulaire bouwmethoden paviljoentjes te bouwen. De nadruk ligt hier op het experimentele ervan; het al-doende-leren. Dit 
past niet binnen het huidige vergunningensysteem voor bebouwing, en er moest met de gemeente een nieuwe vorm van 
achteraf vergunnen uitgevonden worden om het mogelijk te maken.

Voorwaardenscheppend: Door een creatieve speelplaats voor ontwerpers te maken waarin alles uitgeprobeerd kan 
worden, stimuleert Marconia de ontwikkeling van nieuwe technieken en werkwijzen, die weer door anderen opgenomen 
en verder ontwikkeld kunnen worden.

Cirkelstad Disruptief: Cirkelstad ervoer eerst veel weerstand van grote bouwbedrijven, afvalverwerkers en vergunningverstrekkers. 
Gerecycled beton zou niet veilig genoeg zijn om mee te bouwen, en bovendien niet gecertificeerd. Het vereiste een nieuwe 
manier van werken en toetsen om het circulaire project mogelijk te maken.

Tuin op de Pier Disruptief: Als groen burgerinitiatief ontstaan vanuit een wens op iets te doen met een braakliggend terrein, hebben be-
woners met Tuin op de Pier (evenals bij vele andere stadsnatuurprojecten) het heft in eigen handen genomen om buiten 
bestaande systemen om zelf de publieke ruimte in te richten.

Wilskracht 
Werkt

Disruptief & adaptief: Wilskracht Werkt start projecten op vanuit de vraag van de kwetsbare bewoners in de wijk. Ze 
hebben een groot netwerk van vrijwilligers die bij mensen thuis komen en zijn in de wijk aanwezig. Als bewoners die geen 
scootmobiel kunnen stallen wel behoefte hebben aan deze vorm van transport, dan zorgt Wilskracht Werkt voor een leen-
systeem. Als de bus wijkbus niet goed blijkt te werken, wordt er een alternatief opgezet. Zodra andere instellingen de gaten 
weer opvullen, gaat Wilskracht Werkt over naar het volgende project. 

Creatief Beheer Disruptief: Creatief Beheer gaat buiten de bestaande structuren door kwetsbare bewoners, welzijnsinstellingen, woning-
bouwcorporaties e.a. aan elkaar te binden binnen groenprojecten. Volgens hun visie kunnen stadsnatuurprojecten heel veel 
problemen in wijken tegelijkertijd aanpakken.

Stadsgas Disruptief: Stadsgas produceert duurzaam gas in de stad van afval, maar heeft moeite het kwijt te kunnen. Een aantal 
gevestigde partijen beheren het gassysteem, en het is door aanbestedingscontracten en regelgeving lastig voor een kleine 
producent om hier tussen te komen. Er moeten nieuwe wegen gevonden worden.

BAS Energie Disruptief: BAS neemt geen genoegen met de staat van bestaande bouw, en verduurzaamt deze zodat burgers lagere en-
ergiekosten hebben. Ook proberen ze hun diensten beschikbaar te maken voor mensen die de investering zelf niet kunnen 
maken.

Initiatieven worden vaak gekenmerkt door flexibiliteit en disruptieve innovatie, omdat ze problemen anders 
benaderen dan het dominante systeem dat zich kenmerkt door de focus op efficiëntie en rechtmatigheid.
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Tabel 4: Soorten vernieuwing die van toepassing zijn op de aangedragen initiatieven vanuit de gemeente

Initiatief Soort Innovatie
Assetmanage-
ment Onder-
grond

Adaptief: Het initiatief is in staat om zich aan te passen en lessen mee te nemen gedurende het proces (heeft het vermo-
gen om te leren en voortdurend te verbeteren op basis van nieuwe informatie; kan zich aanpassen aan een veranderende 
context; heeft improvisatievermogen). 

Voorwaardenscheppend: maakt leren mogelijk; creëert ruimte voor anderen om te innoveren; leer- en verbeterproces 
binnen en buiten het initiatief 

Casestudie cri-
sisbeheersing 
overstroming

Conformerend: werkt samen met verantwoordelijke overheden, is gericht op tot nu toe weinig onderzochte fasen en veil-
igheidslagen. Deze worden nu voor het eerst concreet gemaakt in een case studie

Voorwaardenscheppend: doel is om gezamenlijk kennis en begrip te kweken om vervolgens draagvlak/commitment voor 
een structureel vervolg te verkrijgen 

Water Sensitive 
Rotterdam

Adaptief: Door het niet hebben van een kader, is het geen project of programma, en kent dus ook geen KPI’s o.i.d. Door het

ontbreken van een gekaderd doel, is er dus enorm veel vermogen voor aanpassing.

Voorwaardenscheppend: Moet de uitnodiging zijn voor de gemeentelijke organisaties en de andere spelers (en burgers) 
in Rotterdam om zelf

initiatieven te nemen om een mooiere en beter functionerende stad (op het gebied van water) te realiseren

COST Sub-urban Conformerend: Nu wordt kennis breder ter beschikking gesteld vanuit ondergrondspecialiteiten, en ondergrondkennis 
wordt toegankelijk gemaakt voor bovengrondspecialisten. Bovendien wordt de reeds beschikbare nu integraal toegepast.

Verleidingskaart 
ondergrond

Voorwaardenscheppend: Het verbinden van de bovengrondse en ondergrondse disciplines verbetert de integrale afwe-
gingen bij ruimtelijke

beslissingen waarbij ook nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. 

Zettingenkaart 
Rotterdam Conformerend: Vanuit bestaande behoefte worden nieuwe technieken toegepast om zettingen beter in kaart te brengen.

Toekomstverken-
ning Sociaal 
Domein

Voorwaardenscheppend: De toekomstverkenning is bedoeld om prioriteiten te stellen in beleid en uitvoering in het sociaal 
domein.

Programma WIJ 
samenleving

Adaptief en voorwaardenscheppend: Gaandeweg worden contacten gelegd en netwerken geïdentificeerd om deze ver-
volgens met elkaar in contact te brengen en te verbinden met als doel de dialoog. Door het verbinden van mensen en 
netwerken worden deze in staat gesteld verder te bouwen aan begrip en kennis van elkaar.

Adaptief Noor-
dereiland

Conformerend, adaptief en voorwaardenscheppend: De bestaande water veiligheidsaanpak wordt in het licht van kli-
maatverandering in samenwerking met bewoners tegen het licht gehouden. Er wordt gezocht naar maatregelen die mee-
groeien met de effecten van klimaatverandering en er wordt zoveel mogelijk gezocht naar het nu al meekoppelen van 
adaptatiemaatregelen met geplande projecten op andere terreinen. 

3.6 Participatie & inclusiviteit
Inclusiviteit is een van de kernkwaliteiten van een veerkrachtige stad. In een inclusieve stad worden alle inwoners betrokken bij 
beslissingen die over hun leefomgeving gemaakt worden, en heeft iedereen toegang tot de beschikbare middelen, hulpverlening, 
sociale netwerken, activiteiten, etc. Deze inclusiviteit zorgt voor een stad waar inwoners zich gewaardeerd voelen, waar ze zich 
hard voor maken, en een stad zonder ernstige sociale zwakke plekken. 

Er zijn veel manieren waarop inwoners van Rotterdam een actieve, positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. 
Onze ‘mapping en harvesting’ laat de breedte en de diepte van het aanbod aan initiatieven in de stad zien. Deze participatie is 
niet hetzelfde als inclusiviteit, maar de twee kunnen elkaar versterken. Een stad met actieve burgers en initiatieven, sluit minder 
mensen uit, en kan beter aansluiting vinden bij de mensen die op welke manier dan ook buiten de boot dreigen te vallen. 

De gemeente Rotterdam en andere spelers in de stad steken om deze redenen veel energie in het zoeken naar manieren om burgers 
te consulteren en te ‘activeren’: tot actief, participatief burgerschap aan te moedigen. Omdat ze als het ware ‘met hun voeten in de 
modder staan,’ lukt het initiatieven vaak beter om dit voor elkaar te krijgen dan grotere spelers, die verder van de praktijk in wijken 
en netwerken in de stad staan. Initiatieven hebben aan de andere kant vaak moeite met het vinden van hun plek in de bestaande 
structuren, en lopen aan tegen problemen met wet- en regelgeving, vergunningen, financiering of andere weerstand. 

Een stad met initiatieven sluit minder mensen uit en kan beter aansluiting vinden bij kwetsbare burgers.
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3.7 Harvesting lessen en aanbevelingen

3.7.1 De rol van initiatieven in de transitie naar resilience
De toegevoegde waarde van initiatieven zit hem vaak niet in efficiëntie, maar in hun flexibiliteit, persoonlijke aanpak en mate van 
innovativiteit. De bottom-up initiatieven uit de stad die we hebben bekeken zijn vaak disruptief vernieuwend: radicaal anders dan 
het huidige beleid. Deze initiatieven kunnen gezien worden als niches, waarin geëxperimenteerd wordt met een nieuwe werkwijze 
rond een onderwerp. Vaak geven deze initiatieven invulling aan een functie waarvoor nog geen beleid op wordt gevoerd, of waar 
volgens de initiatiefnemers het huidige beleid niet volstaat. Ze willen verandering teweeg brengen in het huidige systeem dat 
problemen met zich mee brengt, en hun vernieuwende oplossing moet dit systeem aan het wankelen krijgen, al is het maar een 
beetje. 

Om een transitie te versnellen, gaat het niet alleen om het opschalen van wenselijke initiatieven, door te experimenteren en te 
leren van de disruptieve innovatiepraktijken, maar ook om het afbreken van de dominante structuren. Deze structuren worden 
gekenmerkt door het optimaliseren van de bestaande werkwijze, die op de lange termijn niet duurzaam en veerkrachtig is. 
De spanning tussen flexibiliteit en robuustheid is inherent aan het concept resilience en vraagt dus om aanpassend vermogen 
van het dominante systeem. Vanuit het transitieperspectief zijn er verschillende fases die vragen om verschillende resilience-
eigenschappen wanneer bestaande structuren worden afgebroken en transformeren via een fase van chaos en onzekerheid een 
nieuwe fase van stabiliteit: een resilient Rotterdam. Conformerende innovaties die bijdragen aan de optimalisatie van het huidige 
systeem zullen moeten worden voorkomen wanneer deze de transitie richting een resilient Rotterdam belemmeren. In de fase 
waarin wij ons op dit moment bevinden is het daarom aan te raden om de disruptieve innovaties in kaart brengen en ruimte te 
creëren voor experimenteren en deze initiatieven te faciliteren, en tevens te reflecteren op hoe dit proces versneld kan worden 
(door verschillende manieren van opschaling).

Vervolgens kunnen de succesvolle initiatieven op verschillende manieren worden opgeschaald en gedupliceerd om tot een nieuw 
veerkrachtig en stabiel systeem te komen. Met opschaling wordt hier zowel gedoeld op de werkwijze als de lessen aangaande het 
anticiperen en de flexibiliteit die dit vraagt van ‘het systeem’. Dit vraagt om het vinden van een werkwijze die de resultaten van alle 
(kleinschalige) initiatieven weet te bundelen en te richten zodat het effectief bijdraagt aan het doel, een stad die flexibel en adaptief 
kan reageren op veranderingen, zowel abrupte schokken als langdurige druk die zal toenemen. Dit vraagt om een leerproces dat 
resulteert in een andere structuur, cultuur en werkwijze van zowel grote dominante systemen (bijvoorbeeld overheidsorganisaties) 
als de initiatieven. In hoofdstuk 4.3 wordt bij de transitiepaden ingegaan op hoe deze bevindingen gekoppeld kunnen worden aan 
de acties in de stad. In elke fase van een transitie zijn verschillende acties en vormen van innovatie nodig (zie Figuur 15).

 Figuur 15: Soorten Innovatie in de transitie
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Tabel 5: Aandachtsgebieden en soorten innovatie van initiatieven 

Soort innovatie

Sociaal Klimaat Adap-
tatie

Vitale Infra-
structuur

Cyber en Big 
Data

Energie en 
Haven Governance

Blijstroom 1 Disruptieve

Experimenteerlab Marconia 1 Disruptieve & Voor-
waardenscheppend

Cirkelstad 1 Disruptieve

Tuin op de Pier 1 Disruptieve 

Wilskracht Werkt 1 Disruptieve & Voor-
waardenscheppend

Voedseltuin 1 Disruptieve

WORM 1 Disruptieve

Creatief Beheer 1 Disruptieve

Essenburgpark 1 Disruptieve

Bureau Stadsnatuur 1 Disruptieve

Stadslab Luchtkwaliteit 1 Disruptieve

Stadsgas 1 Disruptieve

BAS Energie 1 Disruptieve

Assetmanagement Ondergrond* 1 Adaptieve & Voor-
waardenscheppend

Casestudie crisisbeheersing over-
stroming* 1 Conformerend & Voor-

waardenscheppend

Water Sensitive Rotterdam* 1 Adaptieve & Voor-
waardenscheppend

COST Sub-urban* 1 Voorwaardenscheppend

Verleidingskaart ondergrond* 1 Voorwaardenscheppend

Zettingenkaart Rotterdam* 1 -

Toekomstverkenning Sociaal Do-
mein* 1 Voorwaardenscheppend

Programma WIJ samenleving* 1 -

Adaptief Noordereiland* 1 Conformerend, Adaptieve 
& Voorwaardenscheppend

*=initiatief vanuit de gemeentelijke organisatie gestart
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Tabel 5 geeft een overzicht van de initiatieven en primaire en secundaire effectiviteit of de aandachtsgebieden (zoals beschreven in 
3.3) en de transformatieve impact (zoals beschreven in 3.5). De initiatieven zijn gerealiseerd door samenwerking met verschillende 
actoren en kunnen gekarakteriseerd worden op basis van verschillende vormen van aanleiding (in de bovenstaande tabel hebben 
we onderscheid gemaakt tussen initiatieven die zijn opgestart door burgers of organisaties in de stad en initiatieven die zijn gestart 
vanuit de gemeentelijke organisatie). Kijkend naar de lessen, impact en transformatieve potentie van deze initiatieven merken we 
het volgende op: 

a. Alle initiatieven dragen bij aan verschillende aandachtsgebieden van het resilience-programma van de stad;

b. Er zijn maar weinig initiatieven die direct bijdragen aan het vergroten van de cyber-resilience, wat laat zien dat dit 
resilience-doel om nieuwe/andere vormen van experimenteren vraagt en een andere aanpak. 

c. De twee aandachtsgebieden met de meeste lessen van de initiatieven zijn: sociale resilience en klimaatadaptatie. Dit 
geeft aan dat er ervaringen en lessen beschikbaar zijn rond deze thema’s die ingezet kunnen worden en dat er veel 
aandacht is ten aanzien van deze twee thema’s op strategisch beleidsniveau.

d. Initiatieven die erg specifiek zijn tonen minder co-benefits (kruisbestuiving / meerwaarde) met andere beleidsvelden. 
Dit zou kunnen betekenen dat om de resilience van Rotterdam te vergroten, de stad moet investeren in een mix van 
aan de ene kant gespecialiseerde en aan de andere kant open experimenten/initiatieven, die meerdere co-benefits 
bewerkstellingen voor de verschillende aandachtsgebieden.

Hieronder zijn een aantal illustratieve voorbeelden van initiatieven uitgewerkt waarin de meerwaarde en het soort innovatie wordt 
toegelicht. 

Initiatieven zijn transitieniches, die experimenteren met innovatieve werkwijzen om gaten in beleid op te vullen. Om de 
transitie te versnellen dienen disruptieve innovaties te worden opgeschaald en de aspecten van het huidige systeem die 

resilience belemmeren te worden afgebouwd, waarbij systeemoptimalisering wordt voorkomen.

Voorbeeld 1: Initiatieven die natuur of groene infrastructuur 

in de stad creëren (zoals bijvoorbeeld Tuin op de Pier, 

Voedseltuin, Essenburgpark en Bureau Stadsnatuur) zijn 

voorbeelden van disruptieve innovatie en de creatie van 

‘co-benefits.’ Deze (burger)initiatieven werken aan het 

verbeteren van de leefomgeving buiten de bestaande 

structuren om. Creatief Beheer doet dit bijvoorbeeld 

door kwetsbare bewoners, welzijnsinstellingen, 

woningbouwcorporaties e.a. aan elkaar te binden 

binnen groenprojecten. Volgens hun visie kunnen 

stadsnatuurprojecten heel veel problemen in wijken 

tegelijkertijd aanpakken. Natuur in de stad biedt een groot 

scala aan voordelen en zogenaamde ‘ecosysteemdiensten.’ 

Hierboven staan al een aantal sociale voordelen genoemd: 

ontmoetingsplek, plek voor ontspanning en recreatie, 

speelruimte voor kinderen, bevordering van mentale en 

fysieke gezondheid, natuuronderwijs en dagbesteding 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daarnaast is er in Rotterdam ook veel stadslandbouw, 

die bewoners toegang geeft tot goedkope, gezonde 

voeding. Maar stedelijk groen is ook belangrijk 

voor het milieu en de leefomgeving van de stad. 

Stadsnatuur biedt verkoeling op warme dagen en 

slaat water op bij hevige regenval, waardoor het 

een belangrijke rol speelt in klimaatadaptatie. 

Ook slaan groene gebieden CO2 op en filteren ze 

de lucht van andere schadelijke stoffen. Ze helpen 

dus mee aan de strijd tegen klimaatverandering en het 

verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast maakt een 

groene omgeving mensen gezonder en gelukkiger, en 

zijn de grondprijzen in een gebied met veel groen hoger 

dan in een wijk met weinig of geen groen. Zo dragen deze 

initiatieven bij aan een breed scala van verbeteringen aan 

de leefomgeving in de stad.

Voorbeeld 2: Cirkelstad ervoer eerst veel weerstand 

van grote bouwbedrijven, afvalverwerkers en 

vergunningverstrekkers. Gerecycled beton zou niet 

veilig genoeg zijn om mee te bouwen, en bovendien 

niet gecertificeerd. Het vereiste een nieuwe manier 

van werken en toetsen om het circulaire project 

mogelijk te maken. Het motto van Cirkelstad is: “werk 

maken van steden, zonder afval, zonder uitval.” Door 

circulaire structuren op te zetten, maakt Cirkelstad 

stappen richting een circulaire economie waarin 

Rotterdam minder afhankelijk wordt van grondstoffen 

die ergens anders vandaan moeten komen, terwijl het 

afvalprobleem verlicht wordt. Daarnaast ondersteunt 

het initiatief mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

door te werken met werknemers uit (voormalige) 

sociale werkplaatsen. Het initiatief is ontstaan vanuit 

twee maatschappelijke problemen die op het eerste 

gezicht weinig met elkaar te maken hebben: het 

afvalprobleem en grondstoffenschaarste aan de ene 

kant, en langdurige werkloosheid van kwetsbare 

mensen aan de andere kant. Cirkelstad zag hier 

mogelijkheden voor een kleine speler die buiten de 

gebaande paden kan gaan, en maakte van deze obstakels 

kansen: afval omzetten naar grondstof door circulair 

bouwen, en het creëren van begeleide arbeidsplaatsen 

voor goedkope krachten. Cirkelstad biedt hiermee op 

originele wijze multifunctionele oplossingen voor de 

verschillende maatschappelijke problemen, en speelt 

in op maatschappijbrede transities zoals die naar 

een circulaire, afvalvrije economie en die naar een 

participatieve samenleving.
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3.7.2    De rol van gemeente in het faciliteren van initiatieven 
Gezien de waarde van initiatieven voor de resilience van Rotterdam, is het belangrijk een klimaat in de stad te creëren dat het 
ontstaan van nieuwe en de bloei van bestaande initiatieven stimuleert. De gemeente kan ruimte maken voor initiatieven door 
barrières waar ze tegenaan lopen weg te nemen, hen te ondersteunen met middelen (geld, kennis, contacten) die initiatieven 
niet zelf kunnen genereren, en door vraagstukken aan de samenleving voor te leggen zodat er (samen) gewerkt kan worden 
aan oplossingen met input vanuit de stad. Het aandachtsgebied governance heeft ook aanbevelingen opgeleverd voor nieuwe 
sturingsvormen die initiatieven de ruimte geven. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de publicatie van Van Buuren en 
Meulenbeld (2016) van de vakgroep bestuurskunde. In bijlage 7.6 geven we de aanbevelingen weer die initiatieven zelf aan de 
gemeente wilden meegeven op dit gebied.

Net zoals de veerkracht van het individu (bijv. een goede gezondheid en skillset) bijdraagt aan de veerkracht van de samenleving 
en stad als geheel, zo kunnen initiatieven met een grotere veerkracht beter bijdragen aan de veerkracht van de stad. De gemeente 
kan zich dus afvragen hoe ze individuele initiatieven kan ondersteunen om veerkrachtiger te worden. Vaak schieten initiatieven 
tekort in robuustheid, overcapaciteit en leervermogen, door hun kleinschaligheid en gebrek aan middelen. Een voorbeeld van een 
actie die de gemeente kan ondernemen om dit te verbeteren is het faciliteren het delen van kennis, contacten en middelen tussen 
initiatieven, via een platform of informelere netwerken. Hierbij gaat het om strategische facilitatie door het scheppen van ruimte 
voor een gezamenlijk leerproces en niet om het institutionaliseren van initiatieven waardoor de eigenschappen zoals de flexibiliteit 
en de innovatiekracht verloren kunnen gaan. 

Als de overheid de transitie richting resilience wil versnellen, zou ze ruimte kunnen bieden voor initiatieven om zich verder 
te ontwikkelen. De resilience-strategie kan deze ruimte bieden in de pilotdistricten. De gemeente neemt hier bij voorkeur 
een faciliterende en ondersteunende rol aan, aangezien er veel initiatieven actief zijn in deze wijken. Bijvoorbeeld door 
het vereenvoudigen van eventuele administratieve of bureaucratische processen, door een aanspreekpunt in te stellen in de 
communicatie met het initiatief (zwerfambtenaren). Er zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden in de acties van de 
gemeente richting initiatieven (en in het algemeen), door te kijken in welke transitiefase welk type innovatie nodig is:

•	 Disruptief: daar waar de huidige manier van werken moet worden afgebroken;

•	 Voorwaardenscheppend: faciliteren / ruimte geven aan bottom-up initiatieven;

•	 Adaptief: het opnemen van lessen van initiatieven vanuit de stad in het aanpassen van gemeentelijke structuren;

•	 Conformerend: alleen daar waar duidelijk is dat het initiatief op de lange termijn bijdraagt aan het nieuwe wenselijke 
systeem.

Door te leren van de aanpak van initiatieven, en samen te werken met initiatieven, kan de overheid ook komen tot meer resilience 
wegens groeiend leervermogen en integraliteit. Initiatieven en gemeente (en andere partijen) vullen elkaar aan, zowel in resilience-
kwaliteiten als in de problematiek die ze aanpakken. Gemeente en initiatieven kunnen elkaar dus versterken en ondersteunen. Er 
zijn verschillende manieren waarop de overheid lessen van initiatieven kan leren en toepassen in het eigen beleid: in dialoog van 
elkaar leren, imiteren oftewel het inkapselen van projectideeën van initiatieven, of het integreren van de lessen en aanpak van 
initiatieven in de eigen aanpak, alsmede met deze lessen ruimte in de stad te creëren voor andere initiatieven (zie Figuur 16). Dit 
vergt een verandering in de structuur (van hiërarchisch naar netwerk), cultuur (van een overheid die verantwoordelijk is naar een 
gedeelde verantwoordelijkheid) en werkwijze (van competitie, naar mutualisme tussen overheid en andere partijen in de stad). 
Hiervoor is zowel politieke commitment nodig, initiatief vanuit het bedrijfsleven en de stad maar ook durf en ruimte voor nemen 

Voorbeeld 3: Het initiatief Marconia is niet vanuit een thema of vraagstuk ontstaan, maar vanuit een gebied zonder 

bestemming. De Marconistrip in Merwe-Vierhavens is door de gemeente bestempeld als ‘freezone’. De initiatiefnemers 

geven hier invulling aan met het concept ‘experimenteerlab’, waar architecten en andere ontwerpers met nieuwe 

vormen van bouwen en gebiedsontwikkeling kunnen uitproberen, zonder zich van tevoren zorgen te hoeven maken 

om perfect uitgewerkte tekeningen en vergunningen. Vanuit een sociaal bewustzijn dat veel stadsinitiatieven 

eigen is, beperkt Experimenteerlab Marconia zich niet tot dit doel, maar is het initiatief ingezet met het hoofddoel 

gebiedswaardeontwikkeling te realiseren van dit braakliggende oud-haventerrein. Naar waarde wordt in dit geval gekeken 

met veel verschillende brillen. Zo treft het lab maatregelen om de vervuilde bodem te zuiveren en wordt alle benodigde 

infrastructuur off-grid, circulair en duurzaam aangelegd. Daarnaast wil het initiatief ook de omwonende burgers bij het 

project betrekken. Aan de bewoners van de achterstandswijken rondom het gebied zal gevraagd worden waar Marconia 

ze bij kan helpen om ook aan hun leven waarde toe te voegen, of dit nu gaat over het bieden van dagbesteding of 

schuldhulpverlening. Dit initiatief is ontstaan vanuit een visie van ondernemers met hart voor Rotterdam, die het oude 

havengebied onbenut gelaten zagen. Ze voorzien de transitie van stad met een grote industrie- en fossielgedreven haven 

naar een andere havenstad in de toekomst. Hoe die er precies uit gaan zien weten we niet, maar voor de initiatiefnemers 

van Marconia is het duidelijk dat veel van de huidige gebiedsbestemming en infrastructuur overbodig zal zijn. Ze willen 

hier nu al op inspelen door het oude havengebied te transformeren naar een schone, creatieve, duurzame ruimte die 

waarde toevoegt aan de omgeving in plaats van die in waarde verlaagt. De nadruk ligt hier op het experimentele ervan; 

het al-doende-leren. Dit past niet binnen het huidige vergunningensysteem voor bebouwing, en er moest met de 

gemeente een nieuwe vorm van achteraf vergunnen uitgevonden worden om het mogelijk te maken. Door een creatieve 

speelplaats voor ontwerpers te maken waarin alles uitgeprobeerd kan worden, stimuleert Marconia de ontwikkeling van 

nieuwe technieken en werkwijzen, die weer door anderen opgenomen en verder ontwikkeld kunnen worden. 
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van risico’s. In de laatste rol is de overheid flexibel, heeft ze leervermogen, en werkt ze integraal samen met andere partijen. Deze 
vorm is dus het meest resilient, maar daagt ook huidige beleidsstructuren uit. In het vormen van deze rol kunnen initiatieven 
de overheid ondersteunen, omdat hier hun kracht ligt. In feite is er disruptieve innovatie op governance-gebied nodig om deze 
resilient sturingsvorm te realiseren. Via experimenten binnen en buiten de overheid, en tussen overheid en andere partijen (kleine 
initiatieven en grote spelers) kunnen deze innovatieve vormen van governance worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.

Andere mogelijke acties 
voor de gemeente om 
tot een beter beleid rond 
initiatieven te komen zijn 
het beter in beeld brengen 
van initiatieven (die zich 
wel en niet bij de gemeente 
hebben gemeld), en de 
formele netwerken waarin 
initiatieven zich bevinden. 
Daarnaast kan er aansluiting 
gezocht worden bij de wijk- 
en gebiedsmanagers in 
de opleiding wijkgestuurd 
werken door hen initiatieven 
te leren herkennen en 
manieren waarop initiatieven 
ondersteund kunnen worden. 
Op dit moment vindt vooral 
reactief interactie met 
initiatieven plaats, maar dit 
kan veel ondernemender 
vormgegeven worden door 
op wijkniveau actief lokale 
kennis en motivatie aan te 
spreken.

3.7.3     De rol van bedrijven en instellingen in de transitie naar resilience
Naast de gemeente en kleinere initiatieven maakt ook een veelvoud aan middelgrote en grote bedrijven en andere instellingen 
aandeel uit van het governance systeem in Rotterdam. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Waterschap, netbeheerder Stedin en 
energieleveranciers zoals Eneco, de woningbouwcorporaties, de zorg- en welzijnsinstellingen, etc. Vaak zijn grotere spelers zoals 
deze partijen ook bezig met het ontwikkelen van toekomstvisies of –scenario’s en met experimenteren in de zoektocht naar nieuwe 
werkwijzen. Echter, dit wordt vaak binnenshuis gedaan en los van andere partijen die met dezelfde thema’s bezig zijn. 

Ze zijn anders dan kleinere initiatieven op resilience-vlak, zo zijn ze bijvoorbeeld vaak robuuster als gevolg van hun grootte, ervaring 
en expertise. Maar hierdoor zijn ze ook meer ingebed in de huidige cultuur en structuren, en kunnen zich minder flexibel bewegen 
in veranderende omstandigheden dan kleinere spelers. Aan een integrale aanpak van uitdagingen samen met andere partijen 
wordt niet altijd gewerkt, omdat grotere partijen minder genoodzaakt zijn hulp te zoeken, en huiverig zijn voor concurrenten of om 
op een andere manier hun huidige positie in het geding te brengen. Toch hebben ook deze partijen een rol in het versterken van de 
resilience van de stad, en kunnen zich in hun rol sterken door samenwerking met initiatieven. Zo zouden ze bijvoorbeeld ook mee 
kunnen doen aan een platform of netwerk waar kennisuitwisseling rond resilience-aandachtsgebieden, en de manieren waarop 
die aangepakt worden, plaatsvindt. Hierdoor zou het lerend vermogen en de integraliteit van de stad enorm vergroot worden, 
evenals de redundantie van succesvolle praktijken die gedupliceerd kunnen worden. Zo’n netwerk kan ook zonder inmenging 
van de gemeente gevormd worden. Zolang er een werkende governance-structuur is, hoeft de overheid niet aan het roer te 
staan. Vormen waarin bedrijven en instellingen kunnen bijdragen zijn bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven in het 
ontwikkelen van robuustere businessplannen. 

Welke vorm de samenwerkingsstructuren tussen gemeente, grotere partijen en kleinere initiatieven ook krijgen, in elk geval geldt 
dat een goed netwerk met veel onderlinge verbindingen bijdraagt aan een resilient Rotterdam.

Figuur 16: Vier manieren waarop gemeente en initiatieven met elkaar om kunnen gaan

De gemeente kan een klimaat creëren dat de bloei van initiatieven in de stad stimuleert. Ook kan 
kennisuitwisseling tussen gemeente en initiatieven bijdragen aan een meer resilient beleid.

Andere grote partijen in de stad hebben ook een rol in het verbeteren van resilience. Lerend vermogen 
en integraliteit kan enorm verbeterd worden door kennisuitwisseling en samenwerking onderling en met 

gemeente en kleinere initiatieven.
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4 De transitie richting een Resilient Rotterdam 
Het werken met het begrip resilience, veerkracht, vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarin synergiën zorgen voor het vergroten 
van de stedelijke veerkracht. Dit hebben we gezien in het voorgaande hoofdstuk over de bijdrage die initiatieven in de stad leveren. 
Tijdens het proces om te komen tot de resilience-strategie heeft de gemeente gewerkt volgens het raamwerk van 100RC (zie bijlage 
7.2), waarbij de inhoudelijke verdieping plaats vond in de aandachtsgebied-werkgroepen. Naast de inhoudelijke verdieping van de 
betekenis en toegevoegde waarde van de resilience-lens in een specifiek domein (sociaal, klimaatadaptatie, vitale infrastructuur, 
energie en haven, cyber en big data, governance) ligt de toegevoegde waarde van de resilience-lens ook in:

1. Het leggen van links tussen verschillende beleidsdomeinen (in dit geval de aandachtsgebieden) (zie 4.1)

2. Het zoeken naar de onderlinge synergiën en spanningen tussen de aandachtsgebieden (zie 4.2)

3. Het blootleggen van kansen voor nieuwe vormen van samenwerking (zie 4.3)

Deze meerwaarde is in een gezamenlijk proces met de betrokkenen verkend in de workshop met als resultaat de eerste aanzet tot 
leidende resilience-principes en transitiepaden. 

4.1 Richting leidende resilience-principes
De workshops hebben geresulteerd in negen leidende resilience-principes4. Bij elk van de principes worden de verschillende 
beleidsdomeinen (aandachtsgebieden) en de resilience-kwaliteiten (zoals gebruikt in het 100RC-raamwerk) met elkaar in verband 
gebracht. Hiermee is zijn de mogelijke links en relaties tussen de verschillende beleidsterreinen verder geconcretiseerd in de 
context van de stad Rotterdam. 

1. De inwoners van Rotterdam vieren en koesteren de identiteit van hún stad
Rotterdammers zijn trots op hun stad en nemen 
verantwoordelijkheid voor toekomst van de stad. Ze hebben 
kansen in Rotterdam, en bezitten de vaardigheden en middelen 
om hun leven en omgeving actief in te richten. Inwoners van 
Rotterdam nemen deel aan een verscheidenheid aan sociale 
netwerken en initiatieven, die door de gemeente worden 
ondersteunt. Het beleid neemt de Rotterdamse identiteit 
in acht om omstandigheden te creëren waarin burgers 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de stad. Inwoners 
worden aangemoedigd om een rol te nemen in het ontwikkelen van de stad, en er samen voor te zorgen Rotterdam veilig blijft en 
prettig om te wonen. Iedereen neemt deel in het vormgeven van hoe de stad functioneert en eruit ziet. Inwoners zijn een bron van 
creatieve oplossingen voor allerlei problemen, inclusief klimaatadaptatie. De stad zoekt verbinding met de beleefwereld van de 
burger. Rotterdammers werken samen in hun wijk om zwakke plekken te verbeteren en zo beter tegen een stootje te kunnen. De 
gemeente maakt ruimte voor de groei van burgerinitiatieven en –acties, maar ook ruimte om te leren van initiatieven en op basis 
hiervan het heroverwegen van beleidsinstrumenten en aanpak. Deze leercycli worden structureel ingebouwd. 

2. Rotterdam werkt actief aan het voeden en uitbreiden van de inclusiviteit van de stad 
Rotterdam kenmerkt zich door haar inclusiviteit richting 
allerlei soorten mensen en openheid voor creatieve ideeën 
van inwoners. Alle waardevolle diensten en infrastructuren 
die inwoners van Rotterdam nodig hebben zijn beschikbaar en 
toegankelijk voor iedereen, op een hoog kwalitatief niveau. Deze 
bevatten o.a. governance van wijk en stad, energie, woningen, 
zorg, voeding, hulpverlening, onderwijs, mobiliteit, natuur en 
cultuur, etc. De culturele, etnische en religieuze verscheidenheid 
van Rotterdam is de kracht van de stad en wordt ondersteund 
en verrijkt door uitgebreide netwerken. De breedte van netwerken maakt het mogelijk voor burgers om direct of indirect deel 
te nemen aan het leven in de stad, om ideeën uit te wisselen en om verbonden te zijn met de multiculturele identiteit van de 
stad. Rotterdammers voelen zich gezien en gehoord. Mensen respecteren elkaars verschillen. De gemeente is in contact met 
culturele en religieuze instanties en hebben zicht op de sociale netwerken waarin ze opereren. Ze bevordert verbinding tussen 

4  Deze principes zijn niet direct overgenomen in de resilience-strategie, wel heeft het werken met en denken over de principes bijge-
dragen aan het proces om tot de strategie te komen. Vanuit de transitiemanagementmethode zou deze eerste aanzet van de resilience-principes 
verder worden uitgewerkt met een selectieve groep van ‘change-agents’ in het vervolg proces richting een resilient Rotterdam. Door dit netwerk 
van ‘change agents’ vervolgens langzaam te vergroten kan het draagvlak voor het toekomstbeeld breder uitgedragen worden door de Rotterdam-
mers. 

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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en overlap van netwerken en houdt uitsluiting en segregatie in de gaten. Er is steun voor podia voor multiculturaliteit, burger- en 
wijkinitiatieven die verbinding en inclusiviteit bevorderen. Rotterdam is ook aantrekkelijk voor mensen die er niet wonen, maar er 
werken of veel tijd doorbrengen.

3. Rotterdammers zijn gezond, actief en zelfredzaam, en voelen zich verantwoordelijk voor Rotterdam, nu 
én in de toekomst

Rotterdamse burgers zijn gezond en actief. Ze worden 
hierin door de stad ondersteund, maar nemen ook zelf 
verantwoordelijkheid. Rotterdammers zijn ‘doeners’ en zijn dus 
actieve, creatieve mensen. Ze hebben de mogelijkheden om 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt, het stadsleven, culturele en 
sportieve activiteiten, en de groene buitenruimte te gebruiken. 
De Rotterdamse jongeren zijn het hart van de creativiteit, 
innovatie en openheid van Rotterdam. Zij genieten van goed 
onderwijs dat ze leert diversiteit te omarmen en ze opleidt 
voor de toekomst. Rotterdammers leren de vaardigheden die 

ze nodig hebben om zich hun leven lang aan te passen aan veranderende omstandigheden. Talentontwikkeling en persoonlijk 
leiderschap staan centraal, en Rotterdammers worden aangespoord tot een leven lang leren. Er worden sterke verbindingen 
gemaakt tussen onderwijs, gezondheid, stadsnatuur en –landbouw, en veiligheid. Burgers krijgen een actieve rol in het vormgeven 
van hun wijk, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en energievoorziening. De mensen die dit ideaal niet kunnen 
bereiken, voldoen aan een acceptabele baseline van welzijn en participatie. Rotterdam valt niet meer lager dan gemiddeld uit op 
gezondheidsstandaarden als levensverwachting en kindersterfte.

4. Rotterdam zet big data en kennis aan het werk 
Kennis opgedaan uit big data worden direct opgenomen in het 
beleid en de planologie van de stad. Big data helpt de gemeente 
reflexief en integraal te werk te gaan, doordat het helpt terug en 
vooruit te blikken. De data die wordt verzameld en geanalyseerd 
wordt niet alleen gebruikt als indicator voor de huidige staat 
van de resources en infrastructuren in de stad, maar ook om 
te identificeren op welke gebieden er mismatches van vraag 
en aanbod er zijn, zowel real-time als in de toekomst, zodat 
hier op tijd op ingespeeld kan worden. Big data kennis dient 
als tool voor integrale besluitvorming en bevordert integrale 

samenwerking tussen domeinen. De cumulatieve kennis informeert resilience door de aandachtsgebieden heen. De privacy van 
burgers wordt beschermd en bigdataverwerking vindt plaats buiten de gemeentelijke organisatie, waardoor het vertrouwen van 
burgers en planners in kennisontwikkeling door big data groot is.

5. Rotterdam ontwikkelt klimaatadaptatiemaatregelen in samenwerking
Rotterdam heeft geleerd van leven met water, en heeft een 
coöperatieve houding tegenover klimaatadaptatie. Wijken, 
bedrijven en instellingen hebben een gedeeld belang en gedeelde 
verantwoordelijkheid in het creëren van een klimaatbestendig 
Rotterdam. Oplossingen worden ontwikkeld in samenwerking, 
waarbij er aanspraak wordt gemaakt op de vindingrijkheid 
en ‘doener’-mentaliteit van inwoners. Klimaatmaatregelen 
scheppen vertrouwen tussen burgers en gemeente daar open 
te staan voor kritische reflectie en het gaandeweg integreren 
van nieuwe praktijken.

6. De Rotterdamse energievoorziening is getransformeerd door pragmatische oplossingen
De energie-infrastructuur en energiemix zijn getransformeerd 
tot gecombineerde systemen voor elke energiedienst (warmte 
en elektriciteit). Het vertrouwen in het energiesysteem is sterk. 
Big data wordt ingezet voor het ontwikkelen van pragmatische en 
inclusieve opties voor energievoorziening. Het energiesysteem 
omarmt innovaties die ontstaan vanuit het bedrijfsleven 
en de maatschappij, en levert diensten ‘smart’. Nieuwe 
samenwerkingen zijn deel van de energie-infrastructuur, en er 
is ruimte voor veranderingen in omstandigheden en aanpak die 
de stabiele levering van energiediensten niet in de weg staat. De 

infrastructuur waarmee energie geleverd wordt is flexibel genoeg om veranderende energievoorziening te accommoderen. Deze 
flexibiliteit gaat hand-in-hand met een flexibele infrastructuur voor mobiliteit, zodat het gehele infrastructuursysteem voorbereid 
is op de transities in transport en energie.



29

7. Rotterdam heeft veerkrachtige infrastructuur en een planologiecultuur die van risico’s kansen maakt
De Rotterdamse infrastructuurplanologie maakt van risico’s 
ontwikkelingskansen. De vitale infrastructuur is bestand tegen 
de effecten van klimaatverandering en socio-economische 
problemen. Kennis van de infrastructuur in de stad wordt 
gedeeld en constant geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Er wordt voortgebouwd op kennis uit vorige projecten en 
Rotterdam heeft een uitstekende reputatie op het gebied van 
infrastructuurplanning. Rotterdam leert van de ervaring en 
praktijken in andere steden, en nodigt de bijdrage van experts 
en burgers op het gebied van infrastructuur en buitenruimte 
uit. Een continue cyclus van kennisuitwisseling en adaptie draagt bij aan de robuustheid van de infrastructuur. Er is een 
‘internet’ van verschillende soorten infrastructuur gecreëerd die onderling kunnen communiceren en zich op elkaar aanpassen. 
Ketenkwetsbaarheid is onderzocht en de afhankelijkheden van verschillende systemen van elkaar zijn teruggedrongen, waardoor 
systemen wel met elkaar in contact staan maar minder afhankelijk zijn van elkaar, of reservecapaciteit hebben om op terug te 
vallen, ook buiten het eigen domein. 

8. De haven van Rotterdam is cyber-resilient en fossielvrij, en dient als voorbeeld voor de haveneconomie 
van de toekomst

De Rotterdamse haven is een voorbeeld van een haveneconomie 
van de volgende generatie en heeft twee onderscheidende 
pijlers: de haven is beschermd tegen cyberaanvallen door 
een flexibel cybersecuritysysteem zowel in technische als 
organisatorische zin, en de haven opereert met een nieuw 
economisch model dat vrij is van fossiele brandstoffen. In een 
snelle, ICT-gedreven wereld omarmt de Rotterdamse haven deze 
ontwikkelingen zonder afgeschrikt te worden door mogelijke 
risico’s en schokken. De haven breidt zijn innovatiecapaciteit uit 
door nieuwe, baanbrekende ontwikkelingspaden. Nieuwe ICT, 
technologie en aanpakken worden toegepast om te verschuiven richting een fossielvrije haven en kennis te delen met andere 
havensteden. De manier waarop de Rotterdamse haven nieuwe sociale, economische en infrastructuurverbindingen en socio-
economische structuren creëert staat open voor reflectie en integratie van andere sectoren en delen van het stadsleven.

4.2 Synergie tussen de aandachtsgebieden en de doelstellingen
Het verdiepende werk in de aandachtsgebied-werkgroepen dat resulteerde uit de PRA heeft geleid tot het vaststellen van de 
doelstellingen van de resilience-strategie. De onderstaande tabel geeft aan hoe de aandachtsgebieden uit de PRA zijn vertaald naar 
doelstellingen in de resilience-strategie (cursief) en de benamingen gebruikt in dit document (vetgedrukt). Deze doelstellingen staan 
beschreven in de resilience-strategie, hier zullen we ingaan op de samenhang tussen deze doestellingen zoals afgebeeld in Figuur 
17. Horizontaal staan de doelstellingen die ingaan op de fysieke infrastructuren van de stad, die belangrijk zijn voor Rotterdam om 
de veerkracht van de stad te vergroten. Verticaal staan de meer proces gerichte doelstellingen die de fysieke doelstellingen met 
elkaar verbinden door proces doelstellingen zoals kennisuitwisseling, en proceseigenschappen zoals de inclusieve benadering en 
de netwerkorganisatie.

Elke doelstelling bestaat uit twee componenten: de fysieke infrastructuur (hardware) en diensten (software) die door deze 
infrastructuur geleverd worden. Het onderscheid tussen het verbeteren van de fysieke infrastructuren om de resilience van de 
stad te vergroten en de diensten die deze systemen leveren aan de stad maakt het mogelijk om synergiën te vinden tussen de 
aandachtsgebieden. Tegelijkertijd wordt er bij elke doelstelling ook ingegaan op proceseigenschappen waaruit lessen voor de 
organisatie van de stad naar boven komen. Als voorbeeld kijken we naar het aandachtsgebied Klimaat en de doelstelling Klimaat 
bestendig Rotterdam. In de visie wordt beschreven dat dit vraagt om fysieke infrastructuren die extreme hevige regenval, 
toenemende hittestress en stijgende waterspiegel goed kunnen opvangen. Deze fysieke infrastructuren hebben een relatie met 
de infrastructuur-diensten van de doelstellingen 21ste-eeuwse infrastructuren en Havenstad op Schone Energie maar ook met 
de diensten die bijdragen aan de vitale stad met vitale burgers en de innovatief lerende stad. Er wordt ook ingegaan op het 
participatieve proces om te kunnen komen tot deze klimaatbestendigheid en wordt gebruik gemaakt van innovatieve digitale 
technieken om de veiligheid van de burgers te monitoren. In dit proces worden naast de gemeente en de inwoners ook bedrijven 
en instellingen betrokken. Deze procesmatige aanpak heeft een relatie met de doelstellingen inclusieve stad, digitale stad en 
netwerkstad. Een zelfde dynamiek zien we bij de aandachtsgebieden Energie, Vitale infrastructuur, Sociaal-Gezondheid, Sociaal-
Educatie, Sociaal-Inclusiviteit, Cyber en Governance. Waarbij naast het realiseren van de fysieke infrastructuur per aandachtsgebied 
ook relaties te leggen zijn met de diensten van de andere aandachtsgebieden. 

In het co-creatieproces zijn negen leidende resilience-principes ontwikkeld. Deze zijn gerelateerd aan de 
verschillende beleidsterreinen en de context van de stad Rotterdam.

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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Aandachtsgebieden (Focus Areas) (PRA) Doelstellingen 
Sociale Resilience en Educatie Rotterdam: een samenleving in balans5

- Rotterdam: Vitale stad met vitale burgers

- Inclusieve Stad

- Rotterdam Innovatief Lerende Stad

Klimaat Adaptatie Klimaatbestendig Rotterdam naar een nieuw niveau
- Klimaatbestendig Rotterdam

Vitale Infrastructuren Infrastructuur klaar voor de 21e eeuw
- Infrastructuur klaar voor de 21e eeuw

Cyber Resilience en Big Data Rotterdam Cyber Havenstad
- Cyber Havenstad

Veranderende Governance Rotterdam netwerkstad: ónze stad
- Netwerk stad

Energie en Haven Resilience Wereld havenstad op schone en betrouwbare energie
- Havenstad op schone en betrouwbare energie

Verankeren van resilience denken in de stad

Het identificeren van de synergiën tussen de aandachtsgebieden en doelstellingen vindt plaats op basis van de relaties tussen deze 
infrastructuurdiensten waaruit lessen kunnen worden opgemaakt voor de organisatie van de stad. Deze synergiën zijn belangrijk 
in het vinden van oplossingen ter versterking van de onderlinge samenhang tussen de verschillende infrastructuurdiensten van 
de stad maar ook om de verwachte synergiën beter te kunnen benutten. De te verwachten synergiën tussen de verschillende 
resilience-doelstellingen laat de meerwaarde van de investeringen in de versterking van de veerkracht van de stad zien. Hiermee 
wordt een extra argument geleverd voor het investeren in de veerkracht van de fysieke infrastructuren en de diensten die hiermee 
voor de stad geleverd worden. 5

5 Gedurende het proces is deze doelstelling is opgesplitst in drie delen, wij hebben deze driedeling aangehouden omdat dit 
beter aansluit bij de analyse. 

Figuur 17: Relaties tussen resilience-doelstellingen 

Elk aandachtsgebied bestaat uit de fysieke infrastructuur (hardware) en diensten (software) die geleverd 
worden. Het identificeren van de synergiën tussen de aandachtsgebieden en doelstellingen vindt plaats op 
basis van de relaties tussen deze infrastructuurdiensten waaruit lessen kunnen worden opgemaakt voor de 

organisatie van de stad.
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4.3 Aanzet tot transitiepaden
Uit de doelstellingen op de aandachtsgebieden zijn drie aanzetten tot transitiepaden geformuleerd. Deze paden verbinden de 
huidige situatie met de resilience-visie voor de lange termijn. Vanuit deze paden wordt duidelijk welke eerste concrete stappen we 
moeten zetten om bij die stip op de horizon aan te komen. 

1. Adaptieve ontwikkeling op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden en innovaties

2. Continu ontwikkelen en verbinden van innovatieve infrastructuren

3. Multi-agency-samenwerking in de ontwikkeling van vaardigheden en ervaring 

Bij deze paden staan de links aangegeven met de principes, de doorbraakacties en de initiatieven uit de harvesting. Hiermee 
dragen de paden bij aan de het zoeken naar de onderlinge synergiën en het blootleggen van kansen voor nieuwe vormen van 
samenwerking. 

4.3.1 Adaptieve ontwikkeling op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden en innovaties

Dit strategische pad bouwt voort op de kennis en ervaring van de stad Rotterdam over stadsplanning (inclusief beleidsvorming 
zowel op het sociale als fysieke en economische domein). Deze kennis wordt op adaptieve wijze verder uitgebreid door nieuwe 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te delen in cyberplatforms. Deze platforms zijn gericht op het faciliteren van interactie 
met burgers, bedrijven en instellingen en waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van big data, open data en data gegenereerd door 
burgers. Een veerkrachtige stad bevordert sociale capaciteiten door de verbetering van de gezondheid van het individu en het 
versterken van sociale netwerken voor het bereiken van de sociale cohesie en inclusiviteit. Dit vormt de basis het ontwikkelen 
van de 21ste-eeuwse vaardigheden van de Rotterdammers, die hierdoor beter in staat zijn kennis op te nemen en bij te dragen aan 
(sociale)innovaties. Investeringen in onderwijs en de kenniseconomie zijn essentieel voor het overbrengen van de vaardigheden en 
verdere kennisontwikkeling binnen de stad. Door dit op een inclusieve wijze in te richten wordt een zo breed en divers mogelijke 
ontwikkeling nagestreefd, gefaciliteerd door samenwerkingsplatforms (inter-agency- en multi-agency-partnerschappen). Het 
implementeren van innovatieve cyber- en big-dataoplossingen draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, verdienmodellen 
en strategieën die nodig zijn voor de ontwikkeling van de stad. Aan dit transitiepad zijn vier type interventies verbonden op 
verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel en reflexief) van het transitiemanagementproces: 

1. Strategische interventies: activiteiten die bijdragen aan het scheppen van voorwaarden waardoor burgers beter in 
staat zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. (Bijvoorbeeld door het verankeren in bestuurlijke afspraken met 
onderwijsinstituten)

2. Tactische interventies: activiteiten die zich richten op het ontwikkelen en overbrengen van de vaardigheden zelf door 
educatie of op indirecte wijze. (Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe curricula zoals het leiderschapsinstituut) 

3. Operationele interventies: activiteiten die gezien kunnen worden als experimenten met het implementeren van de 
vaardigheden en/of innovaties. (Bijvoorbeeld door uitvoeren van pilot programma’s op scholen)

4. Reflexieve interventies: activiteiten die zich richten op kennisdeling, uitwisseling en leren op meta-niveau. (Bijvoorbeeld 
door het organiseren van een dialoog met verschillende partijen over de effectiviteit van de kennisdeling)

Door actief te reflecteren op deze experimenten wordt een leerproces in gang gezet waarbij de inclusiviteit van de projecten een 
belangrijk aspect is. Dit leerproces zal actief worden vormgegeven in netwerken waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld 
op verschillende niveaus (van stad en regio tot internationaal). De principes, acties (genoemd in de resilience-strategie) en de 
initiatieven uit de harvesting bestaan uit combinaties van deze verschillende type interventies weergegeven in de onderstaande 
tabellen. 

Er zijn drie aanzetten tot transitiepaden geformuleerd, die de huidige situatie verbinden met de resilience-visie. 
Vanuit deze paden wordt duidelijk welke eerste concrete stappen er gezet moeten worden om bij die stip op de 

horizon te komen.

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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Principes
1) Voorw

aarde

2) O
ntw

ikkeling

3) Experim
enteren

4) Kennisdeling

1. De inwoners van Rotterdam vieren en koesteren de identiteit van hún stad x x x x
2. Rotterdam werkt actief aan het voeden en uitbreiden van de inclusiviteit van de stad x x

3. Rotterdammers zijn gezond, actief en zelfredzaam, en voelen zich verantwoordelijk voor Rot-
terdam, nu én in de toekomst

x x x x

4. Rotterdam zet big data en kennis aan het werk x x x x

Acties 

1) Voorw
aarde

2) O
ntw

ikkeling

3) Experim
enteren

4) Kennisdeling

Agenda 21ste-eeuwse vaardigheden onderwijs x

IZA Cura Rotterdampolis x

Programma Wij-samenleving x

- Cultuur voor veerkrachtige wijk x

- 100 woningen status houders x

Nationaal Programma Rotterdam Zuid x

Resilient Delfshaven x x

Bospolder Tussendijk / park 1943 x x

Centre of expertise in 21e-eeuwse vaardigheden x

Programma sterke schouders x

- Woonvisie x

- Ontwikkelen ‘Satisfier’ aanpak x

Deltaplan cyber

- Cyber building blocks City x x

Governance Lab Rotterdam, samenwerking Gemeente – en EUR  x

Ontwikkeling Open Data platform x x

Ontwikkelen inspiratie platform x x x

Roadmap next economy  x x x

Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities x x

Inspraak en participatie x

Wijkgestuurd werken x x

IABR in teken van Resilient City x x x

Resilient Europe x x x

Resilient Cities help each other x x



33

Initiatieven
1) Voorw

aarde

2) O
ntw

ikkeling

3) Experim
enteren

4) Kennis deling

Experimenteerlab Marconia x x x

Wilskracht Werkt x x x

WORM x x x

Voedseltuin x x x

Tuin op de Pier x x x

Creatief Beheer x x x

Essenburgpark x x x

Experimenteerlab, Marconia, Wilskracht Werkt en WORM werken aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden bij burgers en 
professionals waarmee ze zelfredzamer worden en beter kunnen bijdragen aan een resilient samenleving. Voedseltuin, Tuin op de 
Pier, Creatief Beheer en Essenburgpark zijn groene initiatieven die voor en door burgers zijn opgezet, en dragen bij aan een sterkere 
interactie tussen burger en omgeving, het zelf-organiserend vermogen van de stad, en aan de gezondheid van de burger en de wijk. 
Al deze initiatieven experimenteren op hun eigen wijze met de met de implementatie van innovaties in de praktijk. 

4.3.2 Continu ontwikkelen en verbinden van innovatieve infrastructuren
Dit operationele pad gaat over het leren van succesvolle werkwijzen en innovaties in de verschillende fysieke domeinen en het 
vertalen van deze lessen naar de andere domeinen. Dit bevordert innovatie door het verschalen, transformeren en/of dupliceren 
van successen waardoor een versnelling in gang wordt gezet als een kettingreactie. Rotterdam werkt voortdurend verder aan 
de ontwikkeling van kennis en ervaring in het maken en operationaliseren van klimaatbestendige infrastructuren. Deze kennis 
wordt gebruikt om de fysieke infrastructuren van de stad veerkrachtiger te maken. Toekomstige investeringen in klimaatadaptieve 
infrastructuren, stedelijke energienetwerken en ondergrondse infrastructurele werken richten zich niet meer alleen op het 
vergroten van de robuustheid maar ook op de flexibiliteit en inclusiviteit. De infrastructuurinnovaties zijn gebaseerd op succesvolle 
interventies (bijvoorbeeld uit de RAS) die worden vertaald naar de andere domeinen. Tot slot worden de infrastructuren verrijkt 
door het integreren van 21ste-eeuwse cyberoplossingen, wat bijdraagt aan de digitalisering van de infrasystemen. Al deze 
initiatieven dragen op verschillende manieren bij aan het vergroten van de redundantie, vindingrijkheid en flexibiliteit van de vitale 
infrastructuursystemen en het elektriciteitsnetwerk. Aan dit transitiepad zijn vier type interventies verbonden op verschillende 
niveaus (strategisch, tactisch, operationeel en reflexief) van het transitiemanagementproces: 

1. Operationele interventies: dupliceren van bewezen succesvolle praktijken naar andere infrastructuurdomeinen. 
(Bijvoorbeeld meer waterpleinen, meer groendaken, of meer groen integreren in de straatprofielen)

2. Operationele interventies: opschalen (vermeerderen) werkwijze van succesvolle initiatieven in aanpak en/of 
samenwerkingsvormen. (Bijvoorbeeld het betrekken van bewoners bij de planvorming over de inrichting van de 
buitenruimte ook burgers betrekken bij de planvorming over duurzame energieoplossingen)

3. Operationele interventies: opschalen (vermeerderen) succesvolle initiatieven multifunctionaliteit (Bijvoorbeeld 
naast multifunctioneel gebruik van dakoppervlak ook multifunctioneel gebruik maken van geveloppervlak, wegdek, 
etc.)

4. Operationele interventies: integreren van de lessen uit succesvolle aanpak (zowel over dupliceren, werkwijze en 
multifunctionele opschaling) in beleid. 

De principes, acties (genoemd in de resilience-strategie) en de initiatieven uit de harvesting bestaan uit combinaties van deze 
verschillende type interventies weergegeven in de onderstaande tabellen. 

Inclusieve kennisuitwisselingsplatforms (inter-agency- en multi-agency-partnerschappen) dragen bij aan 
reflectieve, bredere, diverse en flexibele leerprocessen over resilience in Rotterdam.
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Principes

1) Dupliceren

2) W
erkw

ijze

3) M
ultifunctionaliteit

4) Beleidsintegratie

5. Rotterdam ontwikkelt klimaatadaptatiemaatregelen in samenwerking x

6. De Rotterdamse energievoorziening is getransformeerd door pragmatische oplossingen x x x

7. Rotterdam heeft veerkrachtige infrastructuur en een planologiecultuur die van risico’s kan-
sen maakt

x

8. De haven van Rotterdam is cyber-resilient en fossielvrij, en dient als voorbeeld voor de 
haveneconomie van de toekomst

x x x

Acties

1) Dupliceren

2) W
erkw

ijze

3) M
ultifunctionaliteit

4) Beleidsintegratie

Zoho 1e klimaatbestendige wijk x x

Klimaatbestendige waterfrontontwikkeling met meerwaarde x x x

Drijvende Stad x x

Straat van de toekomst x x x

1.000.000 m2 Duurzaam Dakenlandschap Centrum Rotterdam x x

SMART Schouwburgplein, 7 Square Endeavour x x

Resilient Paperclip x x

Rotterdam Energie Infrastructuurplan x

Parijs plus x

Deltaplan cyber

- Assesment Cyber Security Industrial Automation x

- Assessment cyber resilience of smart city initiatives x

Cyber proof water systeem x

De ondergrond bovengronds x

- Analyserend onderzoek naar infra en functies in de ondergrond x x

- Quick scan zelfredzaamheid x

- Kosten baten analyse voor besluitvorming x

- Het ontwikkelen en implementeren van assetmanagement voor de ondergrond x

Plan voor klimaatbestendige Vitale Infrastructuur

- Adaptatie agenda Buitendijks x

Verticale Evacuatie Concretiseren

- Rotterdam the Hague Emergency Airport (RHEA) x
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Initiatieven 

1) Dupliceren

2) W
erkw

ijze

3) M
ultifunctionaliteit

4) Beleid integratie

Blijstroom x

Cirkelstad x

Stadsgas x

BAS energie x

Deze initiatieven bieden alternatieven voor de huidige hardware en infrastructuur van energievoorziening en materiaalgebruik, en 
geven hier op een inclusieve en flexibele manier invulling aan.

4.3.3 Multi-agency-samenwerkingen voor het overbrengen van vaardigheden en ervaringen 
Dit pad heeft een operationele insteek en richt zich op het faciliteren van het leerproces dat ontstaat bij het opzetten van de acties 
om de resilience-doelen te bereiken. Het overbrengen van de lessen tussen de verschillende domeinen geeft de mogelijkheid 
beleid te verrijken en een beweging op gang te zetten met de stakeholders in de stad. 

In een flexibel stedelijk netwerk werken de overheid, bedrijven, instellingen, bewoners en ondernemers van Rotterdam samen 
om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Alle resilience-doelstellingen benoemen de meerwaarde van een 
gecoördineerd leerproces tussen de verschillende betrokkenen vanuit de publieke en private sector, evenals de verschillende 
instellingen en bewoners van de stad Rotterdam. Kennisdeling draagt bij aan het bewustwordingsproces dat nodig is voor het 
vergroten van de veerkracht van de stad. Dit is geen taak die alleen vanuit de gemeentelijke organisatie opgepakt wordt, sterker 
nog, op dit moment werken er al vele verschillende partijen richting hetzelfde doel. Afstemming en kennisdeling zijn belangrijk 
om de meerwaarde systematisch uit te bouwen. Het gaat hierbij dus om het betrekken van bottom-up initiatieven in de stad bij 
de top-down doelstellingen en aandachtsgebieden voor het vergroten van de veerkracht. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan het 
ontstaan van synergiën door een integrale werkwijze.

Aan dit transitiepad zijn vier type interventies verbonden op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel en reflexief) 
van het transitiemanagementproces: 

1. Strategische interventies: de keuze van de aandachtsgebieden die tijdens de PRA is gemaakt behoort tot dit niveau. Deze 
keuze heeft de focus van de verschillende netwerken bepaald. Daarom houden we bij dit transitiepad ook de indeling per 
doelstelling aan.

2. Tactische interventies: activiteiten die zich richten op het identificeren van partners voor de netwerken en/of het opzetten 
van de agenda m.b.t. het aandachtsgebied en de onderzoeksagenda. 

3. Operationele interventies: activiteiten die zich richten op het opzetten van experimenten rondom een aandachtsgebied. 

4. Reflexieve interventies: activiteiten die zich richten op het monitoren van de experimenten en/of activiteiten die zich 
richten op kennisdeling, uitwisseling en leren van experimenten.

De principes, acties (genoemd in de resilience-strategie) en de initiatieven uit de harvesting bestaan uit combinaties van deze 
verschillende type interventies weergegeven in de onderstaande tabellen. 

Toekomstige investeringen in klimaat adaptieve infrastructuren, stedelijke energienetwerken en ondergrondse 
infrastructurele werken zouden zich niet alleen moeten richten op het vergroten van de robuustheid maar ook 

op de flexibiliteit en inclusiviteit.



36

Principes
1) Strategische

2) Tactische

3) O
perationele

4) Reflexieve

1. De inwoners van Rotterdam vieren en koesteren de identiteit van hún stad x x x x
2. Rotterdam werkt actief aan het voeden en uitbreiden van de inclusiviteit van de stad x x x x
3. Rotterdammers zijn gezond, actief en zelfredzaam, en voelen zich verantwoordelijk voor Rot-

terdam, nu én in de toekomst
x x x x

4. Rotterdam zet big data en kennis aan het werk x x x x
5. Rotterdam ontwikkelt klimaatadaptatiemaatregelen in samenwerking x x x x
6. De Rotterdamse energievoorziening is getransformeerd door pragmatische oplossingen x x x x
7. Rotterdam heeft veerkrachtige infrastructuur en een planologiecultuur die van risico’s kan-

sen maakt
x x x x

8. De haven van Rotterdam is cyber-resilient en fossielvrij, en dient als voorbeeld voor de 
haveneconomie van de toekomst

x x x x

Acties

1) Strategische

2) Tactische

3) O
perationele

4) Reflexieve

Rotterdam: een samenleving in balans x

- Programma 21e-eeuwse vaardigheden incl. ‘Leiderschapsinstituut’ x

- Centre of expertise in 21e-eeuwse vaardigheden x

- Coalitie Jong Leiderschap x

- Opbouw professionele netwerken x

- Actieagenda gezond gedrag (‘nudging’) x

- Programma Wij-samenleving x x

- Organiseren integratietours x

- Organiseren G1000 Burgertop x x

Wereld havenstad op schone en betrouwbare energie

- Reinforcing the Rotterdam/Moerdijk Industry cluster x

- Haventransitie arena x

Rotterdam Cyber Havenstad x

- Deltaplan cyber x

- Cyber building blocks port x x

- Cooperation London and Singapore x

- Exploration EU funding opportunities x

- Cyber Cities Help each other x

Klimaatadaptieve stad naar een nieuw niveau x

- Water Sensitive Rotterdam x x

Infrastructuur klaar voor de 21e eeuw x

- Versterking samenwerking in de ondergrond x

Rotterdam netwerkstad: ónze stad x
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- Rotterdam Netwerkstad x

- World Expo 2025 x

- International advisory Board and Resilience x

- Stadsmakercongres x

- Kansenkaart Feijenoord x

- Delfshavencoöperatie x

- Ontwikkeling open data platform x

- Doorontwikkelen digitaal informatie en inspiratieplatform participatie x

Verankeren van resilience denken in de stad x

- Project 11: Nationale Challenge Innovaties helpen Rotterdam x

- Organisatie Resilient Rotterdam x

- Nationale City Deal Klimaatadaptatie  x

- Resilient Metropoolregio x

Initiatieven 

1) Strategische

2) Tactische

3) O
perationele

4) Reflexieve

Bureau Stadsnatuur x

Stadslab Luchtkwaliteit x

Deze initiatieven zijn interessante voorbeelden van nauwe samenwerking tussen gemeente (en/of andere stakeholders) en burger 
of klein initiatief. Ze zijn gericht op het opbouwen van kennis, uitvoeren van experimenten en het verbeteren van de fysieke 
buitenruimte, en doen dit o.a. in opdracht van de gemeente maar met door de expert of burger aangedragen oplossingen.

Kennisdeling draagt bij aan het bewustwordingsproces dat nodig is voor het vergroten van de veerkracht van de 
stad, hieraan kan zowel door de gemeente als door burgers, bedrijven en instelling worden bijgedragen. Hiervoor 
dient ruimte gecreëerd te worden om initiatieven uit de stad te betrekken bij de verdere uitwerking en verrijking 
van de ‘top-down’ doelstellingen en thema’s. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de synergiën, 

kruisbestuiving en meerwaardecreatie op een integrale werkwijze. 
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4.4 Synergie lessen en aanbevelingen
Op basis van de transitiemanagementmethode (afgebeeld in Figuur 18) zijn de aanzetten tot de leidende principes en transitie 
paden uitgewerkt. De visie is in fase 2 van het resilience-proces van het proces verder uitgewerkt door de betrokkenen uit de 
aandachtsgebied-werkgroepen aan de hand van de doelstellingen. In de workshops is er gewerkt aan aanzetten tot leidende 
resilience-principes waarin de verschillende domeinen aan elkaar gelinkt zijn. Ook zijn de resilience-kwaliteiten meegenomen in de 
principes. Deze principes kunnen in fase 3 van het resilience-proces (na de lancering van de resilience-strategie) verder uitgewerkt 
te worden met een bredere groep betrokkenen. Vanuit de transitiemanagementmethode gebeurt dit idealiter door het betrekken 
van ‘change agents’ afkomstig zowel vanuit de gemeentelijke organisatie en vanuit de bewoners, instellingen en bedrijven uit 
de stad. Waarna deze groep gestaag kan uitgroeien tot een breed gedragen beweging, als een netwerk dwars door de stad. De 
doelstellingen zijn verwerkt in synergie waarbij de aandachtsgebieden onderling elkaar onderling versterken. In de onderstaande 
tekstboxen zijn deze onderdelen van de langetermijnvisie voor Rotterdam samengevat. 

Figuur 18: Proces

Visie: Rotterdam is in 2030 een stad waar: 
•	 vitale burgers elkaar waarderen en respecteren – en zich voortdurend blijven ontwikkelen om te kunnen meedoen in 

de samenleving;

•	 de energie-infrastructuur zorgt voor een efficiënte en duurzame energievoorziening in de stad en haven;

•	 de kansen van digitalisering worden gepakt zonder dat het functioneren van stad er onomkeerbaar afhankelijk van 
wordt (cyber resilience);

•	 de klimaatadaptatie is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de stad, het leven mét water meerwaarde heeft en 
watermanagement cyberproof is; 

•	 de ondergrond optimaal wordt benut en zodanig wordt ingericht dat de stad optimaal kan inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen; 

•	 het zelforganiserende vermogen van de stad alle ruimte krijgt en de flexibel schakelende overheid alleen ondersteunt 
als dat echt nodig is; 

•	 het resilience denken in het dagelijks denken en handelen is verankerd.

(bron: resilience strategie)

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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Leidende principes:
1. De inwoners van Rotterdam vieren en koesteren de identiteit van hún stad

2. Rotterdam werkt actief aan het voeden en uitbreiden van de inclusiviteit van de stad 

3. Rotterdammers zijn gezond, actief en zelfredzaam, en voelen zich verantwoordelijk voor Rotterdam, nu én in de toe-
komst

4. Rotterdam zet big data en kennis aan het werk 

5. Rotterdam ontwikkelt klimaatadaptatiemaatregelen in samenwerking

6. De Rotterdamse energievoorziening is getransformeerd door pragmatische oplossingen

7. Rotterdam heeft veerkrachtige infrastructuur en een planologiecultuur die van risico’s kansen maakt

8. De haven van Rotterdam is cyber-resilient en fossielvrij, en dient als voorbeeld voor de haveneconomie van de toe-
komst

(gebaseerd op 2 workshops)

Doelstellingen in synergie:

(gebaseerd op het proces om te komen tot de resilience-strategie)
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De lessen uit de mapping en harvesting, de synergie tussen de doelstellingen en de workshop met de aandachtsgebied-werkgroepen 
heeft de basis gelegd voor een aanzet tot transitiepaden waarin de co-benefits en synergiën zijn omgezet in kansen voor nieuwe 
vormen van samenwerking. 

Aanzet tot transitiepaden:

1. Adaptieve ontwikkeling op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden en innovaties

2. Continu door ontwikkelen en verbinden van innovatieve infrastructuren

3. Multi-agency-samenwerking in de ontwikkeling vaardigheden en ervaring 

 (gebaseerd op workshops)

Een eerste stap in het vervolg van het proces na de lancering van de resilience-strategie is het maken van een onderscheid tussen 
acties die bijdragen aan onderdelen van de transitiepaden en aan doorbraakacties. Doorbraakacties zijn acties die veel synergie 
kennen en die disruptieve innovatie nastreven waardoor de transitie versneld wordt. Bij voorkeur gebeurd dit in een participatieve 
setting, en worden de doorbraakacties gedeeld met een breder publiek, bijvoorbeeld via de website www.resilientrotterdam.nl om 
het netwerk rondom deze doorbraakacties te vergroten. 

Figuur 19: Synergie tussen transitie paden en acties

De transitiepaden dienen verder uitgewerkt te worden om tot de co-benefits en synergiën tussen de 
verschillende acties verder te verkennen. De versterkende werking de paden en acties dragen bij aan het 
vergroten van de impact. Zet in op doorbraakacties die veel synergie kennen en die disruptieve innovatie 

nastreven om de transitie richting een resilient Rotterdam te versnellen.

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl
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5 Reflecties en aanbevelingen
Rotterdam kent een rijkdom aan initiatieven (zowel vanuit de gemeentelijke organisatie, bedrijven, instellingen, ondernemers en 
bewoners) die bijdragen aan de transitie richting een resilient Rotterdam. De werkwijze van de gemeente Rotterdam kenmerkt zich 
door een uitvoeringsgerichte aanpak in de vorm van experimenten en initiatieven in de stad. Op basis van de bevindingen uit de 
mapping en harvesting van initiatieven en de betrokkenheid in het proces komen wij met de volgende reflecties en aanbevelingen 
voor de gemeente: 

- Richt opeen mix van experimenten die zich niet alleen op sociale resilience en klimaatadaptatie richten, maar ook op het 
versterken van de energie-, mobiliteit- en cyber-resilience vanuit een integraal perspectief zowel in opzet en ontwerp als 
uitvoering.

- Vergroot het aantal en de diversiteit van initiatieven in de stad, maar kijk ook naar de opschaling van initiatieven in 
lijn met de resilience-doelstellingen. Op deze manier kan een co-creatieproces worden gefaciliteerd waarin het beleid 
ondersteunend werkt in het vergroten van de resilience en kan er tegelijkertijd ervaring worden opgedaan in het werken 
met de doelstellingen en initiatieven in de praktijk van beleid en planning voor stedelijke veerkracht.

- Investeer in het bevorderen van en ruimte geven aan het ‘integrale denken en werken’ bij de (beleids)medewerkers. 
Specialistische kennis is erg belangrijk, maar voor het vergroten van de resilience is een integrale werkwijze en kennisdeling 
noodzakelijk. Op dit moment is hier onvoldoende ruimte voor wat het integrale en interdisciplinaire werk tussen de 
verschillende afdelingen in de weg staat. Dit kan worden bereikt door meer met interdisciplinaire teams in projecten 
samen te werken aan het verbreden van de blik aan de hand van de resilience-doelstellingen, ondersteund met ruimte 
om te reflecteren en te leren van de successen en tegenslagen.

- Laat zien hoe het thema ‘stedelijke resilience’ een nieuw platform kan worden voor beleidsinnovatie. Het resilience-
denken gaat niet alleen om het implementeren van de resilience-doelstellingen, het vraagt om het verankeren van de 
resilience aanpak en eigenschappen in de bestaande beleidsprocessen en de gemeentelijke organisatie. Door ruimte te 
geven aan het reflecteren op de bestaande manier van werken en het identificeren van de witte vlekken in het beleid 
kunnen nieuwe kansen worden blootgelegd voor het versnellen van de transitie richting een (meer) resilient Rotterdam.   

- Met te snelle beleidsontwikkelingsprocessen is er vaak niet genoeg tijd om intern te reflecteren en articuleren wat 
een nieuw concept (zoals resilience) betekent voor de gemeentelijke afdelingen. Zet actief in op het verbinden van 
het resilience-denken met de bestaande planning, werkzaamheden en expertise van de (beleids)medewerkers op alle 
afdelingen. De verschillende snelheden van het invoeren van nieuwe onderwerpen binnen afdelingen kunnen resulteren 
in mismatches tussen de verwachtingen op strategisch en operationeel niveau.

- De mapping van initiatieven laat zien dat er verschillende governance-implicaties en voordelen aanwezig zijn met 
betrekking tot het oogsten en valoriseren van de beleidslessen van initiatieven. Dit vraagt om een andere inrichting van 
het proces, de implementatie en de exploitatie van ideeën met betrekking tot het bestuur van de stad. Maak ruimte om 
te reflecteren op deze lessen en deze lessen mee te nemen in de strategische agenda (de tweede leercyclus uit paragraaf 
3.1 en voortbouwend op de transitiepaden uit paragraaf 4.3). Geef hierbij richting aan wat wel en niet passend is bij een 
resilient Rotterdam.

- De mapping en harvesting laat tevens zien: a) waar bestaande publieke diensten niet aansluiten bij de maatschappelijke 
vraagstukken in de stad en de ideeën over hoe dit beter aan te sluiten; b) waar de innovatieve kracht van actieve burgers 
zich bevindt en hoe die kan worden ingezet in de vorm van nieuwe businesscases; en c) waar investeringen in publieke 
infrastructuur werken een positief effect kunnen hebben of gekoppeld kunnen worden om een grotere meerwaarde te 
hebben. 

- Zorg voor een divers team dat zich richt op de verspreiding van het resilience-denken in de gemeentelijke organisatie. 
Zoek hierbij zowel naar ‘koplopers’ en ‘duiders’ die op inspirerende wijze het concept onder de aandacht kunnen brengen. 
Maar zoek ook naar een verbreding van het draagvlak, door de inzet van ‘verbinders’ die ervoor kunnen zorgen dat het 
onderwerp niet uitsterft, maar voort blijft leven in het ‘geheugen van het beleid’. 

Om de transitie richting een resilient Rotterdam te versnellen heeft de gemeente Rotterdam resilience geagendeerd en de 
resilience-strategie gelanceerd. Tot nu toe is deze strategie vooral het resultaat van een intern proces en het synthetiseren, 
versterken en aanvullen van een bestaande ideeen en acties. Het werken met de resilience-lens heeft veel inzicht opgeleverd voor 
de gemeente, met name het CRO-team en de aandachtsgebied-werkgroepen, maar nu is het nodig de slag naar buiten te maken en 
de strategie ook om te zetten in niet alleen inspiratie maar ook de beoogde structurele, institutionele en praktische veranderingen. 
Het doorlopen proces tot nu toe zoals dat in deze rapportage is beschreven alsmede de concrete resultaten hiervan vormen 
hiervoor een mooie basis: 

1. De mapping en harvesting inzichten kunnen gebruikt worden voor het voortzetten van een reflexief leerproces, een 
belangrijke voorwaarde voor de implementatie van transitieëxperimenten in de praktijk. Deze lessen geven inzicht de 
randvoorwaarden die nodig zijn om de activiteiten tot een succes te brengen. 

2. De aanzetten tot transitiepaden kunnen verder uitgewerkt worden bij voorkeur samen met de ‘change agents’ in de stad. 
De initiatieven die door de gemeente en door andere partijen zijn opgestart kunnen worden betrokken om de paden 
verder uit te werken door connecties te maken tussen de verschillende activiteiten en de paden. 

3. Het lanceren van de resilience-strategie kan een startpunt zijn voor het uitnodigen van nieuwe initiatieven in het proces. 
Door actief te blijven evalueren en reflecteren kan de werkwijze worden bijgestuurd om meer ruimte te geven aan de 
initiatieven. De transitie-paden geven richting aan dit proces door de verbinding die gelegd wordt tussen de huidige 
situatie en de langetermijnvisie. 
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Maar hiernaast is het in onze optiek nodig veel steviger te gaan inzetten op het ontwikkelen van kritische massa om de transitie te 
versnellen en richting te geven. In de strategie zien we een aanzet voor de voortzetting van het proces. Zo herkennen we de eerste 
leercyclus (het implementeren van meer succesvolle acties) uit 3.1 in de vorm van een uitvoeringsagenda (hoofdstuk 4: resilience 
lab: acties). De tweede leercyclus vraagt om het opnemen van het begrip resilience in de strategische agenda’s in de vorm van 
een kennisagenda en de borging in beleid. Dit proces is met de vorming van de strategie op gang gezet, maar vraagt om meer 
bestuurlijke ruimte voor de inrichting van een structureel reflexief leerproces. 

Vanuit het transitiemanagement perspectief komen we tot de volgende aanbevelingen voor de wijze van de voortzetting van het 
resilience-proces:

1. Organiseer een strategische transitiearena met een selectieve groep mensen vanuit het CRO-team, een transitieteam en 
externe ‘change agents’. 

2. Creëer tactische netwerken rond de transitiepaden en aandachtsgebieden die uit kunnen groeien tot lokale coalities die 
samen werken aan verschillende acties en experimenten.

3. Zet vooral in op doorbraakexperimenten die veel synergie kennen en die disruptieve innovatie nastreven om de transitie 
richting een resilient Rotterdam te versnellen.

4. Faciliteer het leerproces door het oprichten van een community rond reflexieve monitoring en evaluatie.

5.1 Strategische transitiearena
De resilience-strategie vormt de basis die kan worden voort gezet in de vorm van een strategische transitieagenda voor de stad 
maar vooral ook met de stad door middel van een transitiearena waarbij op basis van een op persoonlijkheid, achtergrond en 
competenties geselecteerde groep maatschappelijke pioniers in een aantal stappen een scherpe, inspirerende en confronterende 
visie op een resilient Rotterdam wordt ontwikkeld. In de strategische transitieagenda dient zowel benoemd te worden waar we 
afscheid van nemen en wat dus niet meer kan in Rotterdam, als wat het aantrekkelijke en gewenste toekomstperspectief is. De 
inrichting van het proces moet leiden tot gedeeld eigenaarschap van de visie, de basis voor een maatschappelijke dialoog en het 
aanjagen van politieke discussies en beslissingen. 

Hiernaast kan er begonnen worden met het beoordelen en afstemmen van bestaande (plannings- en beleids-) processen en de 
voorgestelde experimenten/initiatieven, plannen en projecten vanuit het resilience-programma (o.a. de resilience-doelstellingen 
en acties uit de resilience-strategie). Mochten er witte vlekken blijven bestaan tussen het bestaande beleid en de resilience-
doelstellingen dan kan er op integrale wijze gekeken worden hoe deze kunnen worden ingevuld. Ook kan er worden gekeken hoe 
bestaande projecten en programma’s kunnen worden aangepast om bij te dragen aan de resilience-doelstellingen. 

5.2 Tactische netwerken en doorbraakexperimenten
Gedurende het proces om te komen tot de resilience-strategie heeft DRIFT de gemeente ondersteund in het co-creatieproces tussen 
de verschillende aandachtsgebied-werkgroepen. Er zijn negen leidende resilience-principes ontwikkeld die zijn gerelateerd aan de 
verschillende beleidsterreinen en de context van de stad Rotterdam. Elk aandachtsgebied bestaat uit de fysieke infrastructuur 
(hardware) en diensten (software) die geleverd worden. Het identificeren van de synergiën tussen de aandachtsgebieden en 
doelstellingen vindt plaats op basis van de relaties tussen deze infrastructuurdiensten waaruit lessen kunnen worden opgemaakt 
voor de organisatie van de stad. Op basis van de ervaringen in het proces en de inzichten uit de bijeenkomsten van de werkgroepen 
en de workshops zijn drie aanzetten tot transitiepaden geformuleerd, die de huidige situatie verbinden met de resilience-visie. 
Vanuit deze paden wordt duidelijk welke eerste concrete stappen er gezet moeten worden om bij die stip op de horizon te komen. 

Met het pad “Adaptieve ontwikkeling op basis van 21ste-eeuwse vaardigheden en innovaties” worden inclusieve 
kennisuitwisselingsplatforms (inter-agency- en multi-agency-partnerschappen) gestimuleerd die bijdragen aan reflexieve, bredere, 
diverse en flexibele leerprocessen over resilience in Rotterdam. Met het pad “Continu ontwikkelen en verbinden van innovatieve 
infrastructuren “geeft richting aan toekomstige investeringen in klimaatadaptieve infrastructuren, stedelijke energienetwerken en 
ondergrondse infrastructurele werken. Deze zouden zich niet alleen moeten richten op het vergroten van de robuustheid maar 
ook op de flexibiliteit en inclusiviteit. Het derde pad “Multi-agency-samenwerkingen voor het overbrengen van vaardigheden en 
ervaringen” geeft richting aan de kennisdeling die bijdraagt aan het bewustwordingsproces dat nodig is voor het vergroten van 
de veerkracht van de stad. Hieraan kan zowel door de gemeente als door burgers, bedrijven en instelling worden bijgedragen. 
Hiervoor dient ruimte gecreëerd te worden om initiatieven uit de stad te betrekken bij de verdere uitwerking en verrijking van de 
‘top-down’ doelstellingen en aandachtsgebieden. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de synergiën, kruisbestuiving 
en meerwaardecreatie op een integrale werkwijze.

De aanzetten tot transitiepaden (zoals beschreven in 4.3) kunnen gedurende de transitiearena (zoals beschreven in 5.2) tijdens 
de strategische arenadiscussies verder worden omgevormd tot paden die door partijen in het veld worden erkend en leiden 
richting gezamenlijke doelen. De transitiepaden geven een aanzet om de co-benefits en synergiën tussen de verschillende acties 
verder te verkennen. De versterkende werking tussen de paden en acties dragen bij aan het vergroten van de impact. Rondom 
de concrete acties kunnen netwerken gevormd worden die gezamenlijk werken aan de deeltransities. Ook hierin zal de nadruk 
moeten liggen op gerichte selectie van deelnemers op basis van inzet, betrokkenheid en relevantie. Belangrijk is om in te zetten op 
doorbraakacties die veel synergie kennen en die disruptieve innovatie nastreven om de transitie richting een resilient Rotterdam 
te versnellen.

5.3 Faciliteer een reflexief leerproces 
In hoofdstuk 3 is gekeken naar de manier waarop initiatieven bijdragen aan het vergroten van de resilience van Rotterdam. 
Veerkracht vraagt om een continu leerproces waarbij resilience naast de bekende korte leercyclus van de Gemeente Rotterdam, 

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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vraagt om een tweede, langere leercyclus die opgenomen wordt in de kennisagenda en geborgd in beleid. De kennis die wordt 
opgedaan in beide leercycli kan worden meegenomen in het proces richting een resilient Rotterdam. De lancering van de resilience 
strategie kan in dit proces gezien worden als het startpunt van het proces. De eerste leercyclus (het implementeren van meer 
succesvolle acties) zien we terug in de strategie in de vorm van een uitvoeringsagenda (resilience lab: acties). De tweede leercyclus 
vraagt om het opnemen van het begrip resilience in de strategische agenda’s in de vorm van een kennisagenda en de borging in 
beleid. Dit proces is met de vorming van de strategie op gang gezet, maar vraagt om meer bestuurlijke ruimte voor de inrichting 
van een structureel reflexief leerproces. Beide leercycli zijn in dit rapport meegenomen in de leidende resilience-principes en de 
transitiepaden die bijdragen aan het identificeren van mogelijkheden en het creëren van experimenteerruimte. 

De waarde van bottom-up initiatieven die reeds gaande zijn in de stad voor resilience vinden we terug in de bijdragen aan de 
robuustheid van stadssystemen en redundantie in de stad. Tevens kunnen initiatieven bijdragen aan integrale samenwerking en 
reflexief leren in de stad. Zelf zijn ze vaak flexibel en vindingrijk in hun aanpak, in tegenstelling tot initiatieven van grotere spelers. 
Wanneer we kijken naar de effectiviteit van de initiatieven op de aandachtsgebieden die de gemeente Rotterdam heeft gekozen 
zien we dat binnen elke aandachtsgebied initiatieven te vinden zijn. Veel initiatieven richten zich op een combinatie van meerdere 
aandachtsgebieden, waarbij maatschappelijke waarden onderdeel uitmaken van de corebusiness. De initiatieven werken over 
de grenzen van kaders heen en zien verbindingen tussen problemen en stadssystemen, waarvoor ze zoeken naar de synergie 
tussen oplossingen en de te creëren co-benefits. Initiatieven beschikken over een transformatieve impact omdat ze vaak worden 
gekenmerkt door hun flexibiliteit en disruptieve innovatie, waarbij de problemen steeds op andere wijzen worden benaderd dan 
het dominante systeem dat zich kenmerkt door de focus op efficiëntie en rechtmatigheid. Een stad met veel bottom-up initiatieven 
sluit minder mensen uit en kan beter aansluiting vinden bij kwetsbare burgers.

Vanuit het transitieperspectief zijn initiatieven te duiden als ‘transitieniches’, die experimenteren met innovatieve werkwijzen om 
gaten in beleid op te vullen. Om de transitie te versnellen dienen disruptieve innovaties te worden opgeschaald en de aspecten 
van het huidige systeem die resilience belemmeren worden afgebouwd, waarbij het belangrijk is om systeemoptimalisering te 
voorkomen. De gemeente kan een klimaat creëren dat de bloei van initiatieven in de stad stimuleert. Ook kan kennisuitwisseling 
tussen gemeente en initiatieven bijdragen aan een meer resilient beleid. Andere grote partijen in de stad hebben ook een rol in het 
verbeteren van resilience. Lerend vermogen en integraliteit kan enorm verbeterd worden door kennisuitwisseling en samenwerking 
onderling en met gemeente en initiatieven. 

http://www.resilientrotterdam.nl/wp-content/uploads/2016/05/strategie-resilient-rotterdam.pdf
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7.1 Transition Management Principles 
The transition management approach proposes six principles for influencing transitions: 
 
1. Get an insight into the system: The complexity of the challenges has to be fully acknowledged. It is 
essential to understand the dynamics and interlinkages of multiple domains, actors, and scales. This can 
be done by thoroughly examining the existing situation, as well as by questioning assumptions, problem 
perceptions, and dominant solutions. 
2. Aim for system innovation in small but radical steps: Recognize the difference between system 
optimisation and system innovation. The latter requires taking small but radical steps, guided by a long-
term perspective, which can be acquired by questioning mindsets and being open to unorthodox ideas 
and actions. 
3. Give room to diversity and flexibility. The future can neither be predicted nor planned. Options should 
therefore be kept open by exploring multiple pathways when working on strategies and actions. 
Resistance and barriers should be anticipated, and diversity fostered. Involving a variety of perspectives 
will enable cross-fertilisation and prevent ‘tunnel vision’. 
4. Co-create: Neither local government, nor any other single actor can address sustainability challenges 
on its own. A variety of people and organizations make decisions that influence the future on a daily 
basis. As a local government, it is important to engage multiple stakeholders beyond simply providing 
input – everyone can be considered a decision maker, contributing their positions and perspectives. 
5. Give room to change agents: Achieving ambitious targets is difficult when vested interests and 
positions are taken as a starting point. Therefore, actors who are already adopting new or alternative 
ways of thinking and doing (change agents) should be found, as they can be influential in mediating and 
triggering transitions. They should be actively engaged and supported with the resources and 
opportunities needed to realize innovations. 
6. Facilitate social and institutional learning: Learning is essential for societal change. Opening up to 
actors with different backgrounds provides better insights into the challenges of and opportunities for 
change. The aim is short-term action aligned with a long-term vision to learn about new practices and 
current constraints. Learning processes should be supported by providing time for reflection and 
creating a setting that supports mutual trust and openness. 
 

bron: Roorda, C., Wittmayer, J., Henneman, P, Steenbergen, F. van, Frantzeskaki, N., Loorbach, D., 
Transition management in the urban context: guidance manual. DRIFT, Erasmus University Rotterdam, 
Rotterdam, 2014. 
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7.2 CRF-Wheel en Resilience-kwaliteiten, 100RC, Rockefeller Foundation 

 

Figuur 1: CRF-Wheel 

 

Figuur 2: Resilience-kwaliteiten (bron: Resilience-strategie Rotterdam, gebaseerd op 100RC) 
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7.3 Mapping Initiatieven 
Mapping: Selectie van initiatieven/projecten/organisaties die bijdragen aan een resilient 

Rotterdam in kaart gebracht (zie hoofdstuk 2 voor beschrijving selectie methode). 

Harvesting: Initiatieven/projecten/organisaties die bijdragen aan een resilient Rotterdam 

waaruit lessen getrokken zijn als input voor de resilience-strategie (via interviews, workshops, 

rapporten, survey, etc.).  

Voor de scheiding tussen initiatieven ‘stad’ en ‘gemeente’ wordt gekeken naar de rol van de 

gemeente in het initiatief. Wanneer de gemeente initiatiefnemer, opdrachtgever actief 

betrokken, en/of uitvoerend is wordt het initiatief beschouwd als een ‘gemeente-initiatief’. 

Initiatieven stad (en daar buiten): 

Harvesting 

URBES Kenniswerkplaats Urban Big Data 

Veerkracht Carnisse WORM 

Creatief Beheer Bureau Duurzaam 

Wilskracht Werkt Openbaar Experimenteerlab Marconia 

Thuis op Straat BAS Energie 

BlueCity 010 Netse Oil Refinery  

Essenburgpark O-foil  

Voedseltuin MUSIC 

Tuin op de Pier ZoHo-kwartier  

Bureau Stadsnatuur Kop van Feijenoord  

Studio Dust Delfshaven  

Stadslab Luchtkwaliteit URBACT 

Stadsgas Pact op Zuid 

Blijstroom IMPRESSIONS 

Cirkelstad  

 

Mapping 

Heilige Rotterdamse Boontjes Talentfabriek 010 

PHENOTYPE Repair Cafes 

Passerscollege projecten Wijkpaleis West 

Keilewerf Buurt Bestuurt 

Het Vakcollege Singeldingen 
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Verduurzaming Agnesiebuurt Uit je Eigen Stad 

Wij Rotterdammers Fenix Food Factory 

Buurtzorg NL Rechtstreex 

Impact Hub Rotterdam RotterZwam 

Rotterdam Vakmanstad Broodnodig 

Bureau Frontlijn Voedselbos Kralingen 

Buurtlab Rotterdam West Volkstuinen 

Buitenplaats Brienenoord Rotterdamse Oogst 

Hart voor Carnisse Smogfree Project (Daan Roosegaarde) 

De Nieuwe Banier Vredestuin Couwenburg 

’t Klooster Drijvend Paviljoen 

Enviu Heiplaat Concept Village 

Made in 4Havens Earthship Rotterdam 

Samenlevingswerk Artpark 

Ravottuh Ontwikkeling Rijnhaven 

Greencourts Rotterdam Next Generation Infrastructures 

Stadswaterpark Zuiderling 

Dok010 Self-healing Networks (Stedin) 

Pluspunt Compass 

Jobscore De Alternatieve Munt 

Cleo Patria Rotterdam Eco Innovation Lab 

Gek op Werk RINEW Afvalwater Circulair 

Nieuw Sociaal Werk Play Space 

Pendrecht Universiteit Coder Dojo 

Kenniscentrum Zorginnovatie Pixelbar 

Kenniscentrum Talentontwikkeling Buiten Beter 

Circularity Center Plant One 

Kenniscentrum Duurzame Havenstad Verre Bergen 

RDM Centre of Expertise CityMart 

Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart Field Academy 

IHC Merwede Innovatielab RDC 

Doorbraak in dienstverlening Innovation Quarter 
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PortXL RDM Stad & Water 

CityKeys Delta City (Deltares) 

Open4Citizens Archimedes BV 

Fiware Urbanisten 

Serious Game ”Elevator” Deltalinqs 

RDM campus KuiperCompagnons 

RDM Makerspace Rotterdammers Maken Stad 

Internet of Things Lab Kenniswerkplaats Achterstandswijken 

Proeftuin Aqua Dock Gebiedsontwikkeling.nu 

Fieldlab SmartFood Superuse Studious 

Rijnmondnet SIB Buzinezzclub Rotterdam 

Smartphone app UAR Ondergronds De Viltmannen 

Climategame De Harde Leerschool 

Voetgangers heatmap DeRotterdamseZorg 

Energy Leap Studio RAP 

Havenvisie 2030  

 

Initiatieven gemeente: 

Harvesting 

Fietsen op Zuid Haalbaarheidsstudie-warmtewisselaar 

Rotterdam Adaptation Strategy Voortgangsrapportage Havenvisie 2015 

Rotterdam Center for Resilient Delta Cities Projectplan Rotterdams energie infrastructuur plan 

Programma Duurzaam Smart City Rotterdam overzicht  

Stadshavens Rotterdam 2025 Cyber Resilience 

Mobiliteitsarena Rotterdam TNO Cyberchallenge resultaten 

World Expo Rotterdam Eindrapportage BCM bij uitval van ICT 

Assetmanagement Ondergrond Luchtsingel 

Casestudie crisisbeheersing overstroming Zettingenkaart Rotterdam 

Water Sensitive Rotterdam Toekomstverkenning Sociaal Domein 

COST Sub-urban Programma WIJ samenleving 

Verleidingskaart ondergrond Adaptief Noordereiland 
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Mapping 

International Open City Data Portal Citytraffic 

Flexibel Energie Rotterdam Masterplan warmte/koude opslag in de ondergrond 

Square Endeavour 3D Serious Game Ondergrond 

Digitale Steden Agenda Integraal 3D-ondergrond model 

Glazen Maas Multi-daken 

Rotterdam Internet Exchange Meldingen op Kaart 

Interactieve klimaatatlas regio Rotterdam Pilot buitenlaboratorium voor openbare verlichting 

POLIS PRESIDENT 2016 Bezetting parkeerplaatsen straat parkeren 

The Things Network 010 Lichtmast energiereductie 

Celsius Small cells in lichtmasten 

RainGain Aansturing rioolgemalen met M2M 

Urban Adapt Rotterdam 3D 

Smart City Planner 3D model als algemeen informatie- en 
communicatieplatform pilot 

Benthemplein Beheerinformatie op straat 

Ondergrondse Waterberging Molli: Ondergrond digitaal in beeld 

Energieatlas Digitaal toezichthouden 

Geprinte ondergrondsensoren Glow-in-the-dark belijning in het kralingse bos 

Online waterbodemonderzoek Regensensor geeft fietsers vaker groen licht 

Magnetisch onderzoek in ondergrond Riothermie: terugwinnen van warmte uit afvalwater 

Hi-speed camera’s bij belasting assets Urban 2020 

Online meten in het verkeer van de stad Big Belly 

Investeringskaart Schuldpreventiespel 

Signaalkaart buitenruimte Chatspreekuur 

Kaart van het Maritiem Cluster Mijn luchtkwaliteit App 

Open data Rotterdam Dashboard 

Rotterdam Digitaal Wijkprofiel 

Eigen Kracht Gisweb 2.1 

Groen gebouw - Verbouwing tot Gemeentearchief Aanpak Kwetsbaren 

Citylab Big Data Zorgimpuls 

Lab op straat Beleidskaders Taal 
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Proeftuin stedelijk groen en biobased Nieuw Rotterdams Welzijn 

Realisatielab Smart, Safe en Resilient Mainports Rioleringsplan 

Proeftuin Intelligente Netten: Heijplaat 

Energieneutraal 

Langetermijnvisie Rotterdamse samenwerking 

(afvalwater) 

Woningbouw Leonidas complex Nieuw Rotterdams Luchtbeleid 

Metropolitan Startup Lab Opzoomeren 

Auto laden zonder stekker Klimaatstraat 

Smart Urban Water data network #010 Veiligheidsprogramma 

#GeenPlekTegek JeugdlinQ Wijkteams 

App z’n Rotterdams Deltaplan Energie Infrastructuur 

WerkLoont Stuurgroep Veilig in de Wijk 

Stadsinitiatief Programma infectieziektes 

Lab 010 Obesitasprogramma 

Woonvisie 2030 Beleidskader Jeugd 

Deltaprogramma waterveiligheid Huizen van de Wijk (Nieuw Rotterdams Welzijn) 

Deltaprogramma watervoorziening Sociale Index, Veiligheidsindex, Fysieke Index 

Verkeersveiligheidsplan Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 

Ondergrondscan Economic Agenda 

Nature Map Next Economy 

Stadsvisie 2030 New framework for urban development 

City Opportunity Map Social agenda 

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid Visie sociale domein 

RGSP Rotterdam Climate Initiative 

Structuurvisie Heat Network 

Stedebouwkundig matenplan Sustainable Mobility Plan 

Inrichtingsplan Gebiedsgericht werken 

BEREIK Right to Challenge 

Actieplan Eenzaamheid Predict 

Citydeals Trapdijk Afrikaarderwijk 

International Advisory Board Geveltuinen 

REIP Groene daken 

Heat Roundabout Rinew 
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Waterveiligheidsplan Botlek Getijdenparken 

Casestudie Crisisbeheersing Overstroming Rotterdam centre for resilient cities 

Noordereiland Opzoomer Mee 

Hotterdam  
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7.4 Mapping acties resilience-strategie Rotterdam 
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7.5 Resilience in Rotterdam volgens initiatieven 
De bevraagde initiatieven dragen allemaal op een unieke manier bij aan de veerkracht van Rotterdam. Ze 

worden getrokken door Rotterdammers die als geen ander weten wat Rotterdam is, waarom Rotterdam zo 

bijzonder is, en hoe Rotterdam verbeterd kan worden. We vroegen hen dan ook wat zij vinden dat de stad nodig 

heeft om veerkrachtiger te worden. Dit is hun visie voor een veerkrachtig Rotterdam: 

7.5.1 Aandacht voor de mens 
De stad is niets zonder de mensen. De stad moet een plek voor menselijkheid zijn, met een hogere mate van 

verbondenheid tussen mensen. Er is een overgang nodig naar een maatschappij waarin bepaalde voorrechten 

voor alle inwoners van Rotterdam toegankelijk zijn: duurzame energie, goede gezondheid, en 

kwaliteitsonderwijs. Dit begint lokaal, in de wijk. En dan wel op een manier die de cultuur en dagelijkse praktijk 

in die wijk in acht neemt. Een wijk mag niet ziek maken, en achterstandswijken moeten dan ook getransformeerd 

worden totdat ze geen achterstand meer hebben. Persoonlijke aanspreekpunten in de wijk zijn prettig voor 

mensen, die zorgen voor persoonlijke verbinding en een integrale aanpak van problemen van bewoners. Deze 

mensen helpen mensen meedoen in de maatschappij en kunnen ook lokale initiatieven ondersteunen, en de 

continuïteit en inclusiviteit hiervan waarborgen. 

7.5.2 Iedereen draagt bij 
In een veerkrachtig Rotterdam dragen bewoners actief bij aan hun omgeving en hebben ze veel autonomie om 

zelf dingen te ondernemen en te beheren. Er is een breder bewustzijn bij bewoners dat iedereen onderdeel is 

van het grotere geheel. We zullen allemaal de klappen van crisis voelen, dus we hebben ook allemaal een 

aandeel in het aanpakken van problemen en risico’s. Burgers hebben inspraak in ontwikkelingen in de stad, en 

de gemeente en andere instellingen weten de burgers en initiatieven te vinden. Ze komen ‘naar buiten’ om de 

dagelijkse praktijk te proeven. Ook wordt er goed samengewerkt tussen (kleine) bedrijven, overheid en 

maatschappelijk middenveld aan integrale oplossingen en verbeteringen in de stad. 

7.5.3 Duurzame energie  
Rotterdam zal een stuk beter voorbereid zijn op de aankomende energietransitie als ze op een duurzaam 

energiesysteem draait. Een circulair energiesysteem waarin het overgrote deel van de inwoners prosumenten 

van hernieuwbare energie is, zal het energiesystem inclusiever maken en burgers empoweren. Daarnaast kan 

lokale compostering van GFT-afval een duurzame, circulaire gasvoorziening opleveren. De haven van Rotterdam 

zal ook mee moeten gaan in de transitie, en omschakelen van fossiele brandstoffen en petrochemie naar 

duurzame energieproductie en circulaire systemen. Ook gaat de mobiliteit van Rotterdam over naar elektrische 

auto’s, openbaar vervoer en de fiets, en het centrum van de stad is autoluw. 

7.5.4 Groen in de stad 
Een veerkrachtig Rotterdam laat de natuur voor zich werken, en zet stedelijk groen in als multifunctioneel 

planningsmiddel. Wijken worden er waardevoller en leefbaarder van, het verbetert de gezondheid en maakt 

bewoners gelukkiger. Rotterdam is ecologisch robuust zodat deze kwaliteiten van groen versterkt worden, en 

het ecosysteem als buffer dient voor het opvangen van hevige weersomstandigheden en de effecten van 

klimaatverandering. Ook is er veel voedselvoorziening die in en rond de stad wordt geproduceerd, en bewoners 

gezonde, duurzame voeding bezorgt. 

7.5.5 Experimenteerruimte 
Rotterdam is veerkrachtiger door haar vindingrijke en flexibele instituten, initiatieven en burgers. Er is op elk 

vlak ruimte voor experimenten en nieuwe ideeën, die kunnen worden uitgeprobeerd in pilots of regelluwe 

zones. Zo leert de stad creatief met huidige problemen om te gaan, en kan ze zich voorbereiden op de 

onbekende toekomst.  
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7.6 Boodschappen voor beleidsmakers van initiatieven 
Een veerkrachtige stad is een stad waarin bottom-up initiatieven gedijen. Om een initiatiefrijke stad met 

betrokken burgers te blijven en hier verder in te groeien, kan Rotterdam maatregelen treffen om een vruchtbaar 

klimaat voor initiatieven vorm te geven. Er is hiervoor bij uitstek een rol weggelegd voor de gemeente. In deze 

paragraaf zijn aanbevelingen van initiatiefnemers aan de gemeente gesynthetiseerd. 

7.6.1 De gemeente faciliteert 
In een veerkrachtig Rotterdam heeft de gemeente een grote rol als facilitator en katalysator van 

burgerinitiatieven, sociale ondernemingen, etc. Ze omarmt kleinschalige, bottom-up initiatieven, maar neemt 

ze niet op in de eigen organisatie. De gemeente begrijpt dat innovatie vanuit deze hoek komt en neemt 

initiatieven dan ook serieus. Ze werkt aan het wegnemen van barrières en creëren van kansen voor initiatieven, 

bijvoorbeeld door aan te besteden aan kleine partijen, flexibele budgets en financieringsconstructies te bieden, 

een decentrale aanpak van problemen die ruimte biedt voor lokale oplossingen, regelvrije zones of 

proefperiodes voor nieuwe initiatieven, langdurige steun voor succesvolle initiatieven, of een revolverend fonds 

waarbij publieke-private partijen de krachten zouden bundelen om middelen beschikbaar te stellen om de up-

front kosten. Er is een permanent loket voor initiatieven à la Citylab 010, waarmee experimenten worden 

gestimuleerd. 

“Qua regelgeving ligt er onevenredig veel risico aan onze kant. De regellast is heel hoog voor 

vernieuwende initiatieven. De gemeente wil wel graag meehelpen en geeft verantwoordelijkheid, maar 

vraagt ook heel veel. Er is een gebrek aan het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de gewenste 

gebiedsontwikkeling te ondersteunen.” 

“Afdelingen, loketten en regels van de gemeente wringen en communiceren niet. Een initiatiefnemer 

gaat vanuit ambitie aan de slag en zoekt gaandeweg naar geld. We zijn best bereid toekomstige winst 

te vertalen naar ondersteuning en gezamenlijk ondernemerschap met de overheid en financierende 

partijen.” 

“We gaan veel meer naar hybride structuren van overheid-industrie-markt, hier kunnen we nu al op 

inspelen.” 

7.6.2 De gemeente is daadkrachtig en flexibel 
De mensen die bij de gemeente werken zijn ondernemend. Het zijn sterke projectleiders met eigen 

verantwoordelijkheden, die mandaat hebben om keuzes te maken. Ze kijken verder in de toekomst (over een 

collegeperiode heen), kunnen inspelen op verandering in de stad en kunnen buiten hun rol functioneren. Ze 

hebben expertise en kunnen goed leiding geven binnen hun veld. De gemeente is transparant en bereikbaar 

voor initiatieven. Ze weten waar ze moeten zijn en de lijntjes zijn kort. Als er afspraken zijn gemaakt, worden die 

nagekomen, maar normen kunnen wel worden aangepast op de context van het initiatief. De gemeente ziet 

kansen in problemen, en ondersteunt Rotterdammers om die kansen te benutten. 

“Geef initiatieven tijd om te ontwikkelen, en gun jezelf als stad een leer- en ontwikkelingsplek. Durf 

kennis, middelen en ruimte in te zetten om alternatieven te ontwikkelen, en durf uit te vragen op ambitie 

in plaats van oplossingen, want de oplossingen zijn er nog niet.” 

“Tijdelijke status aan initiatieven geven is onverstandig1, want sociale initiatieven kosten relatief heel 

weinig. We hebben een beetje financiële ruimte en expertise nodig om dingen uit te proberen. Voor de 

gemeente is er een duidelijke rol als samenwerkingspartner, die de kleintjes kan beschermen en 

koesteren. Hier komt ondernemerschap vandaan.” 

                                                                 
1 Soms krijgen initiatieven toestemming van de gemeente om te worden opgezet en ontwikkeld, maar is deze 
status tijdelijk, en wordt bijvoorbeeld na een jaar opnieuw geëvalueerd. Van de initiatieven waarmee is 
gesproken is dit bijvoorbeeld het geval bij de Voedseltuin, Marconia, Tuin op de Pier en projecten van Creatief 
Beheer en Wilskracht Werkt.  
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“Je kunt geen beleid maken voor ver in de toekomst, dus je moet flexibeler worden zodat je op de 

onbekende toekomst in kan spelen. Governance kan een maatschappelijk vraagstuk worden, er zou een 

stadsgesprek moeten zijn en blijven.” 

7.6.3 De gemeente kijkt over beleidsterreinen heen 
De gemeente ziet dat de uitdagingen in de huidige tijd (transities) uiterst complex zijn en de beleidsterreinen 

overstijgen. Ze heeft een integrale visie die alle beleidsterreinen bij elkaar brengt. Hierin spelen veerkracht en 

duurzaamheid een grote rol. De verschillende clusters hebben mogelijkheden (ook budgettair) om problemen 

integraal te adresseren. Er worden gemakkelijk lijntjes gelegd tussen verschillende afdelingen, die ook 

initiatieven kunnen benutten als routes naar de juiste personen.  

“Het is lastig om op het netvlies van de gemeente te komen of te blijven. Contactpersonen verplaatsen 

zich tussen afdelingen of hebben geen beslissingsbevoegdheid. Dan stagneert de hele samenwerking 

weer.” 

“Maak naar buiten duidelijk welke thema’s er spelen binnen de gemeente (bijv. resilience) en geef 

betrokken burgers hier een rol in. Maak het gemeengoed, het gaat Rotterdammers aan.” 

7.6.4 De gemeente kent de stad 
Ambtenaren van de gemeente weten wat er in de stad speelt, in de wijken en bij initiatieven. Ze lopen mee en 

komen met mensen praten, waardoor ze een organisch netwerk opbouwen (en niet zelf netwerkbijeenkomsten 

organiseren). De jeugd wordt aan de stad gebonden. In achterstandswijken worden oplossingen gezocht vanuit 

de behoefte van de bewoners zelf, en deze samen met hen geïmplementeerd. 

“De gemeente heeft nauwelijks een gezicht, je weet niet met wie je te maken hebt of waar je moet zijn. 

Een duidelijke gesprekspartner is afwezig.” 

“Beleid kan geschreven worden vanuit de werkvloer, door mee te lopen met ondernemers en 

initiatiefnemers. Zij verzinnen zelf oplossingen voor de drempels die ze zien, maar daar neem je de 

drempels niet mee weg.”  

7.6.5 De gemeente leert 
De gemeentelijke organisatie is reflexief en leert-al-doende, doet-al-lerende. Er wordt geëvalueerd op 

effectiviteit in plaats van efficiëntie, waarbij er altijd gekeken wordt of er integraler samengewerkt kan worden. 

De gemeente en initiatieven leren ook van elkaar. 

“Living labs zijn leuk maar produceren vooral voorbeelden om naar te kijken. De maatschappij doet dat 

al, dus kijk naar wat er gebeurt in de praktijk en focus juist op opschaling.” 

 

7.7 Workshop 6 januari: eerste aanzet tot resilience-principes 
Since the publication of the vision in the Preliminary Resilience Assessment (see textbox 1) the work of the CRO-

team continued and the Focus Area (FA) working groups started with their activities in phase II. To support the 

activities of the FA working groups, two workshop were organized to distil lessons and insights to further develop 

the Resilience Strategy, which will include a vision with different pathways that work towards this vision. The 

pathways will consist of cross-sectoral activities and actions  
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Textbox 1: Vision Preliminary Resilience Assessment 

During the workshop of January 6th the first results of the mapping & harvesting activities were presented. The 

FA leaders pitched their ‘dot on the horizon’ for their FA that were used to contextualize and further develop 

the vision into guiding principles.  

7.7.1 Definitions and approach: 

 

Resilience Strategy: The result of the 100RC project phase II in which the work of the CRO team and the FA 

working groups will be presented. This strategy will include the vision, pathways and activities. 

Vision: Long term goals and aspiration that are Rotterdam-specific and provide a direction (dot on the horizon) 

for the pathways.  

Guiding Principles: The vision will be elaborated by developing guiding principles to further specify the vision and 

help to assess the plausibility and desirability of pathways. 

Pathways: The pathways will contribute to operationalising the way towards the vision, including strategic 

objectives and conditions. Pathways are cross-sectoral progressive courses of action that connect short-term 

actions to the long-term vision. Pathways are not random collections of actions but purposive courses of actions, 

meaning that they are target-seeking. Pathways (i) build, (re-) create desirable resilience and/or break down 

undesirable resilience as well as reduce vulnerability through mitigation, adaptation and transformation actions, 

and (ii) build the system’s capacities to achieve targets & visions. Pathways are target-oriented and as such, 

contribute to a strategic agenda for the future.  

“Rotterdam has a vision to become a resilient world port city. A vision that summarizes the outcome of 

phase 1 of the resilience strategy process. Situated in a low-lying, highly urbanized delta, with a large, 

industrialized port area, Rotterdam has a unique identity. With major shocks in the city’s history, its 

present-day incarnation is an international metropolis, home to over 170 nationalities, without equivalent 

in the Netherlands. 

Rotterdam is well on its way to become truly attractive, economically thriving and sustainable as a living 

urban environment. The ultimate goal is a safe, healthy, economically and socially prosperous city which 

offers citizens and entrepreneurs sufficient opportunities, so that they – in turn – reinforce the city’s 

strength.” (PRA, p. 3) 
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Actions: The purposive courses of actions that are part of a pathway are target-seeking and thus address the 

vision (aspiration) for Rotterdam. The existing strategies per FA (e.g. RAS, Social Strategy, Port Vision) can be 

positioned and incorporated in the pathways as actions and strengthened by the co-benefits / cross-overs with 

the other Pathways and Focus Areas.  

Activities: One Action can consist of multiple activities from the Focus Areas, initiatives municipality and 

initiatives city.  

7.7.2 Principles 
The principles were abstracted during the Workshop of Jan. 6th as described in Chapter Error! Reference source 

not found. of this document. 
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Rotterdam’s inhabitants celebrate and cherish 

the city’s identity and recognise Rotterdam as 

their city. 

              

Rotterdam has an active approach on 

fostering and extending inclusivity of the city  

              

Rotterdam’s citizens share responsibility for 

the resilience and sustainability of the city and 

are active stewards of the city’s present and 

future  

              

Rotterdam has resilient infrastructures and a 

planning culture that turns risks into 

development opportunities  

              

Rotterdam’s citizens are healthy, active and 

self-reliant  

              

Rotterdam is putting big data and knowledge 

‘to work’  

              

Transform energy infrastructure and energy 

mix with pragmatic actions  

              

Rotterdam has a collaborative approach to its 

climate governance 

              

Rotterdam is a cyber-resilient decarbonized 

port that landmarks the port economy of the 

future  

              

 

1. Rotterdam’s inhabitants celebrate and cherish the city’s identity and recognise Rotterdam as their city. 

Resilience qualities: inclusive 
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Focus Areas: governance, climate, social 

The inhabitants of Rotterdam recognise the city as ‘their city’, and create a sense of place and identify the city 

as their home. The way the city’s identity is created is through being inclusive to inhabitants cultural, ethnical 

and creative minds and ideas and by supporting responsibility of citizens for what happens in their city, for 

keeping it safe and peaceful, inclusive and preserving its identity.  

2. Rotterdam has an active approach on fostering and extending inclusivity of the city  

Resilience qualities: inclusive, resourceful 

Focus Areas: governance, social 

The culturally diverse identity of the city is its strength and it is maintained by the support and enrichment of 

extensive networks. The presence and breadth of networks allow citizens to participate directly or indirectly to 

the life of the city, to exchange of ideas and to be connected to the diverse multi-cultural identity of the city, 

being part of it. Citizens have the opportunity to participate, to have their voice and dreams heard and feel part 

of the identity of the city. The cultural, ethnic and religious diversity is the strength of the city; it is respected 

and is the basis for a harmonious place even in face of socio-economic shocks.  

3. Rotterdam’s citizens share responsibility for the resilience and sustainability of the city and are active 

stewards of the city’s present and future  

Resilience qualities: integrative, robust and redundant 

Focus Areas: governance, infra, climate change and social 

Rotterdam’s citizens are actively participate and take up new roles to steward their neighbourhoods and city. 

They also feel responsible for their place and actively work together with the city to overcome and alleviate risks 

and vulnerabilities. Everybody has his/her share in the way the city looks and functions today and in the future. 

Citizens shape the present and future of the city, contribute to its planning and for solution searching and 

shaping to deal with climate change. They are the source of creative solutions to collaborative adapt the city to 

climate pressures.  

4. Rotterdam has resilient infrastructures and a planning culture that turns risks into development 

opportunities  

Resilience qualities: robustness, resourceful and reflective 

Focus Areas: infra, social, governance 

Rotterdam has resilient infrastructures and maintains its ability to be protected from climate change and other 

socio-economic pressures. The knowledge of the city to keep a good status of infrastructure is shared and serves 

as an example of good practice for urban resilience amongst other cities enhancing its reflective ability. This 

builds upon the knowledge from on-going projects and furthers a legacy of good infrastructure planning that is 

part of the identity of the city. Rotterdam also seeks and invites knowledge from experience and practice from 

other cities to improve and foster its infrastructure resilience and being resourceful. The continuous cycle of 

knowledge exchange and adoption contributes to the robustness and the creation of infrastructure resilience 

via taking stock of the infrastructure function in the city and voorwaardenscheppend innovation, knowledge 

harvesting and sharing and trust building.  

5. Rotterdam’s citizens are healthy, active and self-reliant  

Resilience qualities: inclusive, integrative and flexible 

Focus Areas: social, governance, port 

Rotterdam’s citizens are healthy, vital, active and with a good health-support from the city. They are responsible 

for being healthy and staying healthy, enjoying the parks and green places of the city. Rotterdammers are ‘doers’ 
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not only ‘thinkers’ and as such, they are the greatest creative asset of the city. They have the opportunity to and 

participate in the life of the city, they actively create inclusive communities and are welcoming citizens. The 

youth of the city are the heartbit of its innovation and welcoming identity. They receive and enjoy good quality 

of education that celebrates and places cultural diversity and respect as a core value. The city also is moving 

from opening to participation and consultation to actively engaging the citizens in the planning and governance 

of the city, appreciating their knowledge and strengthening a two-way dialogue with them. The dialogue and 

openness to the ideas of citizens supports its resourcefulness and extends the existing networks, allowing for 

strengthening its inclusivity. 

6. Rotterdam is putting big data and knowledge ‘to work’  

Resilience qualities: reflective, resourceful, inclusive, integrative 

Focus Areas: cyber, social, governance, energy, infra, climate, port 

The big data and knowledge are directly taken up to policy and planning work for and in the city. Big data have 

forensic and foresight use in the city helping it being reflective and integrative in its planning. The data that are 

collected and analysed are used not only to inform current condition of the city’s resources, flows and 

infrastructure but also to identify needs and mismatches that need to be cared for in the future. The big data 

and shared knowledge allows for integrative decisions and seizing opportunities for collaboration across 

domains and creates a pool of knowledge that can be the basis across the different working plans for urban 

resilience. Big data and the pool of knowledge further strengthen the trust in knowledge by citizens and 

planners.  

7. Transform energy infrastructure and energy mix with pragmatic actions  

Resilience qualities: robust, inclusive, resourceful 

Focus Areas: energy, social, governance, cyber, infra 

The energy infrastructure is transformed into a combined energy conglomerate: it has combined energy systems 

for each energy service (heating, electricity). It allows for pull and push factors to be considered while sustaining 

an uncompromised robust quality of services. Trust in the energy infrastructure is maintained and strengthened. 

Big data and Big knowledge is also important for the energy to identify pragmatic and inclusive energy options. 

The energy system is openly incorporating innovations that emerge at the interface between business and 

society and remains smart in the way services are delivered and managed. Unusual partnerships are part of the 

lifetime of the energy infrastructures.  

8. Rotterdam has a collaborative approach to its climate governance 

Resilience qualities: robustness, inclusive 

Focus Areas: climate, infra, social, governance 

Rotterdam has learned from ‘living with water’ and moves to an approach that there is a shared responsibility 

across communities, businesses and the city to remain climate resilient. Solutions are sourced and shaped in a 

collaborative way seizing the resourcefulness of the ‘doers’-citizens. The collaborative climate governance is part 

of and feeds back to the identity of the city. It fosters trust between citizens and the city by remaining inclusive 

to criticism, reflections and ideas as well as open to integrate new practices along the way.  

9. Rotterdam is a cyber-resilient decarbonized port that landmarks the port economy of the future  

Resilience qualities: resourceful, reflective, flexible 

Focus Areas: port, cyber, energy, social, infra, climate Rotterdam is a delta city with a next-generation port 

economy of two distinct pillars: it is a cyber-resilient port protected from cyber-attacks, showcasing a flexible 

cyber system that ensures redundant operations in face of cyber-attacks and threats and it is a carbon-free port 
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with a new carbon-free economic model. In a fast ICT-driven and supported world, the port of Rotterdam 

embraces this development as a way forward without shading away from possible risks and shocks.  

The port builds upon and shows its innovative capacity by path breaking and creating a new development 

pathway. It capitalises on new ICT technologies and new approaches to shift to a decarbonised port and share 

the knowledge with other port cities. The way Rotterdam port creates new social, infrastructural and economic 

interconnections and socio-economic fabrics in the city are open to reflection and integration of other sectors 

and parts of city’s life and open to learn from amongst other port cities.  

7.7.3 Co-benefits between the principles and the Focus Areas 
The connections that result in co-benefits between the principles are visualized in Figure 3 by the arrows.  

 

Figure 3: Co-benefits principles and Focus Areas   
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7.8 Workshop 13 maart: Eerste aanzet tot Doorbraakacties 

7.8.1 Rooftops Program 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.2 Multi-agency infra forum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opmerking: Het lijkt erop alsof de ernst van de 

transitie overschat wordt en onze kracht daarmee 

om te gaan overschat wordt 

Voorbeeld van synergie: rooftops 

 Klimaat (want: waterberging) 

 Energievraagstuk 

 Gezondheid (sportelement) 

 Inclusieve samenleving 

 Governance 

 Cyber (pakketjes door drones) 

Zie dit initiatief in het kader van transitie, doel is een 

beweging op gang te brengen 

Deze actie zal verder worden uitgewerkt door 

AECOM 
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7.8.3 Betere integratie en aansluiting binnen Basis gezondheidsinfrastructuur & Creëren 

gezonde woonomgevingen (blue zones)& Inzet op specifieke doelgroepen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met governance zijn er veel connecties te leggen en met klimaat ook omdat dat een positief effect heeft op de 

gezondheid. Als je naar klimaat kijkt, kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat sommige mensen zo kwetsbaar zijn dat 

ze zich alleen gezond kunnen voelen in een omgeving waar de lucht schoon is (energie), waar ze kunnen 

bewegen en waar ze zich veilig voelen. Veiligheid kan dan weer gelinkt worden aan verlichting (infrastructuur) 

bijvoorbeeld. Als je naar energie kijkt dan springt duurzame mobiliteit er uit, dan heb je het bijvoorbeeld over 

wandelen en fietsen. Dan is het vanuit het gezondheidsperspectief belangrijk dat dit kan gebeuren in een schone 

omgeving met weinig lawaai. En dan wil je dus minder intensief gebruik maken van fossiele brandstoffen en 

bijvoorbeeld overgaan op elektronische oplossingen. De spanning ligt bij de sociale voorzieningen en die inzet 

specifieke doelgroepen vooral bij de governance: hoe zorg je ervoor dat die aanpak (actie) goed gaat werken, 

omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Je wil eigenlijk dat de curatieve sector (zorgdomein), de preventieve 

sector (publieke gezondheid) en het welzijnsdomein beter met elkaar gaan samenwerken om de zorg 

overzichtelijk en betaalbaar te houden maar ook prettiger voor mensen. Er zijn heel veel initiatieven die gaande 

zijn maar dat moet wel gefaciliteerd worden. Als je de zorgverzekeraars een rol wil geven om preventie te 

betalen, is daar wel wat voor nodig want daar zijn ze normaal niet van. Door bijvoorbeeld eigen zorg coöperaties 

op te richten. En dat zie je bij die doelgroepen ook, je hebt eigenlijk allianties nodig die gaan zorgen dat de 

belangen goed in beeld worden gebracht. Daar heeft de overheid maar ook belangenverenigingen een 

belangrijke rol in.  

Creëren gezonde woonomgevingen (blue zones) 

De spanning ligt bij de governance: wanneer het gaat om hoe ver je gaat met het beperken van individueel 

gedrag. Gaat de overheid ingrijpen in de keuzes van burgers/consumenten? Ja, bijvoorbeeld rookvrije 

schoolpleinen dat gebeurd nu al. Maar ook de uitstoot van fossiele brandstoffen, of vleeseten, geen snackbars, 

etc.  

Er zijn heel veel perverse prikkels, de doorbraakactie zou kunnen gaan om op gebiedsniveau te experimenteren 

met het inleveren van individuele vrijheden waarvoor je collectieve voordelen terug kan krijgen. Mensen hebben 

wel het recht op ongezondheid zolang je de gezondheid van een ander niet negatief beïnvloed, niet ten koste 

van iemand anders. 
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7.8.4 Governance in Beweging 
Wat we hier gedaan hebben is alle connecties getekend en gezegd: 

eigenlijk moet je een bepaalde beweging maken. In zijn algemeenheid 

kom je dan bijvoorbeeld op de basis van sociaal, voor gezondheid maar 

ook over –werkgelegenheid, dat mensen een bepaald doel in hun leven 

moeten hebben wat steeds moeilijker wordt in de veranderende 

maatschappij. Dan krijg je dus de verbinding met educatie – 21st century 

skills, en zingeving i.p.v. werk. De beweging die we in gang willen zetten 

gaat dan om een open, inclusieve en genetwerkte samenleving, over de 

erkenning dat de transities veel urgenter zijn dan we nu denken. Dat we 

uit de verkokering moeten en dat heel veel van deze aspecten een sociale 

dimensie hebben en dat we daar veel meer aandacht voor moeten 

hebben. En dat we moeten voorzien in een basis bestaanszekerheid, wat 

heel veel van de fundamentele problemen oplost. Deze discussie zal je 

met meer mensen steeds weer moeten voeren om het steeds weer een 

stapje concreter en meer resilient te kunnen maken. Daar zou je nu veel 

meer energie in moeten steken.  

7.8.5 Water Sensitive Rotterdam 
Dit programma richt zich op het nemen van kleinschalige klimaat 

adaptatie maatregelen, dus die link is hier het grootst. In deze projecten 

werken we samen met andere partijen (governance) en het doel is om 

zichtbare maatregelen te nemen zodat mensen ook zien dat er 

hemelwater is in de stad als het regent (social) en om mensen dus 

bewuster te maken van het probleem. Met mainstraimen bedoelen we 

dus dat in alle ruimtelijke projecten en processen dat geïntegreerd 

meenemen en dat het dus niet iets is wat zich beperkt tot pilot projecten. 

Het klimaat adaptatie vraagstuk is dus ook niet iets wat we als overheid 

alleen kunnen oplossen, daar is ook niet genoeg geld voor. De link met 

governance is dus ook erg sterk, het gaat om een samenwerking met 

private partijen en dan wordt het ook meteen heel moeilijk. Vragen die 

dan naar boven komen gaan over wie dat dan gaat financieren, het 

waterschap heeft wel subsidie daarvoor, maar dat kunnen ze niet aan de 

woningbouwvereniging geven want dan is het staatssteun en dat past niet 

in de regels, dus die regelgeving speelt ook mee. Een ander onderwerp is 

ook om het hemelwater op andere wijze te benutten, wat kan leiden tot 

vormen van energiebesparing (energie). En verder zit er een duidelijke link met social  omdat de kwaliteit van 

de buitenruimte op deze manier beter benut wordt. En er zit een koppeling met de vergroeningsopgave (social-

gezondheid), waarbij je ook weer aanloopt tegen de verkokerde budgetten want dan is er bijvoorbeeld alleen 

maar geld voor vergroening en niet voor hemelwaterafvoer oplossingen (governance). En met vitale infra is er 

een link omdat je het watersysteem robuuster, en inventiever probeert te maken en meer redundant. De link 

met cyber en big data ligt in de monitoring die veel inventiever moet worden om te kunnen zien hoe al deze 

kleinschalige initiatieven bijdragen aan het watersysteem van de stad. De link met social zou ook de andere kant 

op gemaakt kunnen worden omdat dit programma voortbouwt op de energie die er bij de burgers is om bij te 

dragen aan de stad. Het zoeken naar de manier om te participeren resulteert ook weer in governance lessen.  

Dit “Multi agency water platform” zou ook als voorbeeld voor energie kunnen dienen, waar men ook op zoek is 

naar een soortgelijke actie, en ook voor infra.  Rotterdam heeft hier een kracht en kennis in ontwikkeld die ook 

voor de andere aandachtsgebieden gebruikt/toegepast kan worden.  
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7.8.6 Reduceren energie armoede door verduurzaming sociale woningbouw -> alle corporatie 

woningen worden 0 op de meter 
Bijvoorbeeld door verduurzamen schil of zonnepanelen op het dak wat kan worden uitgevoerd door een lokaal 

vakbedrijf wat goed is voor de werkgelegenheid (sociaal-inclusieve samenleving). Je kan dit ook relateren aan 

vakopleidingen (sociaal-educatie) op mbo en hbo niveau en instroom vanuit de bijstand. Dit heeft wel enorme 

governance implicaties m.b.t. de organisatie en het afwegen van belangen van gevestigde partijen (bv Eneco en 

het warmte netwerk). Dus als overheid zou je dit kunnen 

aanpakken om een energie-diensten-bedrijf te laten ontstaan, die 

dit proces kan gaan begeleiden en financieren (bv Eneco). Dit heeft 

sociale implicaties zoals werkgelegenheid maar ook omdat mensen 

minder hoeven te gaan besteden aan de energierekening (sociaal-

inclusieve samenleving). Het draagt ook bij aan het vergroten van 

de bewustwording van de gebruikers van de woningen en vraagt 

om educatie (sociaal-educatie) over implicaties c.q. 

gedragsverandering. En natuurlijk de link met energie omdat dit 

bijdraagt aan energie reductie en het doel van een CO2 neutrale 

Built Environment in 2050. En dat is ook weer goed voor het 

klimaat, dus minder klimaat adaptatie maatregelen. Wat ook weer 

bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners van de stad (sociaal-

gezondheid). Ook kan de infrastructuur via GIS in kaart gebracht 

worden en de smart meter die in de woningen aangebracht 

worden hebben weer een link met cyber i.v.m. privacy en big data.  

 

7.8.7 21st Century Skills 
Gaat over de individuele vaardigheden van de burger om met de nieuwe wereld mee te kunnen. We zagen 

daarom de eerste connectie bij social-onderwijs, omdat je hiervoor onderwijs nodig hebt om de burgers deze 

vaardigheden aan te leren. De andere kant, moeten de digitale vaardigheden, maar ook persoonlijk leiderschap 

ook weer terug gelinkt worden de andere kant op, omdat je deze vaardigheden nodig hebt om betere keuzes te 

kunnen maken over het soort onderwijs dat je hiervoor nodig hebt, hoe betere keuzes je maakt, hoe meer je 

eruit haalt. De sterkste lijn was met cyber, de blokken van de cyber strategie gaan veel over de individuele 

burger, je moet je bewust zijn van de risico’s bijvoorbeeld, maar je hebt ook de digital skills nodig om er mee om 

te kunnen gaan (dus ook twee kanten op). We zagen ook een relatie met governance, aangaande de awareness 

en ethiek. Maar ook kwetsbaarheden en risico’s: namelijk als 

mensen meer leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen 

over hun keuzes, krijg je ook dat er botsende belangen kunnen 

ontstaan. Ook kan er meer tijdelijkheid en allianties en coalities 

aan worden gegaan die weer botsen. Dit vraagt om een rol van de 

overheid om een overkoepelend beeld aan te geven.  

Het beschikken over 21st century skills kan ook bijdragen aan een 

inclusievere samenleving (social) omdat er grote verschillen mee 

kunnen worden voorkomen. Dan heb bijvoorbeeld ook ouderen 

die op een andere manier deel kunnen nemen aan de samenleving 

(bijvoorbeeld via apps) maar dit heeft ook het risico op het 

vergroten van een exclusieve samenleving wanneer je niet over 

deze vaardigheden beschikt. Als laatste zagen wij een link met de 

energie en haven, omdat je op lokaal niveau met meer persoonlijk 

leiderschap bij kan dragen aan autonomere energie systemen. 

Kennis en bewustzijn over het klimaat zou ook tot een 21st 

century skill kunnen behoren. 
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