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Veerkrachtig BoTu 2028
In tien jaar naar het stedelijk sociaal gemiddelde.
Deze ambitie biedt grote kansen voor creatieve interventies, innovatieve strategieën en private investeringen.

Bospolder
Tussendijken

BoTu bestaat uit de stadswijken Bospolder en Tussendijken
in Rotterdam. Twee relatief onbekende parels in Rotterdam.
Bijna 7.000 huishoudens herbergen ruim 14.000
bewoners. Beide wijken worden gekenmerkt door
een hoge bevolkingsdichtheid en een enorme diversiteit
onder bewoners.
Bospolder en Tussendijken zijn woonwijken waar zowel
jong als oud sterk vertegenwoordigd is. Met de Schans,
de Gijsingflats en de Robijn en de Diamant kent de wijk
enerzijds relatief veel huisvesting voor senioren. Anderzijds wonen er veel (1-ouder) gezinnen en is bijna 20%
van de bevolking jonger dan 15 jaar.
De relatieve nabijheid van het centrum, de aanwezigheid
van openbaar vervoer en de uitvalswegen in de buurt
maakt BoTu aantrekkelijk voor hoger opgeleide en
kapitaalkrachtige bewoners. In Le Medi, op de Mathenesserdijk en op de Mathenesserweg zijn gezinnen gevestigd die zich sociaal prima redden. Met de komst van
de Hudsons, de Lee Towers en de bebouwing op de kop
en staart van het Dakpark zal het percentage hoger
opgeleide en kapitaalkrachtige bewoners verder groeien.
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Tegelijkertijd zijn de woonwijken aan de binnenzijde van
het gebied kwetsbaar. In Tussendijken bestaat meer dan
60% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen in
het laagste segment. Ook Bospolder kent ondanks de
stadsvernieuwing nog enkele buurtjes met een sterk
verouderd woningaanbod. Bijna driekwart van de
huishoudens in BoTu heeft een laag inkomen. Op de lijst
van twintig armste postcodegebieden van Nederland
staan Tussendijken en Bospolder op de 2e en 5e plaats
met bijna 30% armen (Sociaal Cultureel Planbureau,
2013). Veel huishoudens kampen met ernstige schulden.
Eén op de vijf huishoudens leeft van een bijstandsuitkering.
In BoTu is een coalitie van partijen opgestaan die zich
inzet voor het gebied. De huisartsen, schooldirecteuren,
Onwijze Moeders, winkeliers, ondernemers, politie
Delfshaven, wijkteam BoTu, werkconsulenten in de
wijk, Havensteder, Delfshavencoöperatie, zelfregiehuis,
wijkmanager en de Stadsmarinier hebben de handen
ineen geslagen. Zij geloven in de kracht van BoTu en
zij hebben de ambitie om van BoTu de eerste veer
krachtige wijk van Rotterdam te maken.

Om deze ambitie te realiseren is een
nieuwe manier van werken noodzakelijk,
die bestaat uit de volgende onderdelen:
De aanpak is inclusief: bewoners staan centraal.
We ontwerpen interventies waarbij de bewoners,
(sociale) ondernemers en andere (maatschappelijke)
organisaties in en van de wijk expliciet betrokken zijn
en een duurzaam effect zullen hebben. Een plan voor
de wijk met de wijk!
De sociale opgave staat voorop. De nadruk ligt
op interventies die ertoe bijdragen dat de hardnekkige,
sociale problematiek in BoTu wordt opgelost. Dit vraagt
om een langdurige, integrale aanpak waarin koppelingen worden gemaakt met de fysieke omgeving (inclusief
duurzaamheid, energietransitie), economie en veiligheid.

MARKT

De aanpak is open en integraal: creatieve
ondernemers, bedrijven, overheden en de buurt
werken samen. De uitdagingen in BoTu zijn groot.
Geen van de partijen is afzonderlijk in staat om de
problemen structureel op te lossen. Cruciaal is dat er een
brede samenwerking met verschillende partners nodig is.
Echt integraal werken is een noodzakelijke voorwaarde
om de ambitie in BoTu te realiseren. Dit vraagt ook dat
we actief op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen burgers, overheid en private bedrijven
om de benodigde extra investeringen in BoTu mogelijk te
maken. Onderstaand figuur geeft de samenwerkingsvorm
weer. Links is de oude situatie, rechts de nieuwe situatie.

OVERHEID
BURGER
GEZELSCHAP

In 2019 starten we in BoTu met deze aanpak.
Deze Open Oproep is het startschot van een intensief
samenwerkingstraject dat we Social Impact by Design
noemen. Deze aanpak is onderdeel van het ‘Programma
Veerkrachtig BoTu 2028, in tien jaar naar het stedelijk
gemiddelde’.
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Social Impact by Design
De strategie om nieuwe vormen van samen
werken mogelijk te maken die nodig zijn om
BoTu veerkrachtig te maken.
De hardnekkigheid van de uitdagingen in BoTu
vraagt om een aanpak die uitgaat van een goed
georganiseerde vroegtijdige samenwerking tussen
bewoners, gemeente, woningbouwcorporatie en
private partijen.
Om BoTu de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam te
maken, zijn creatieve en integrale oplossingen nodig.
Om deze oplossingen te realiseren is komende jaren veel
talent en denkkracht benodigd, gecombineerd met forse
investeringen. Investeringen vanuit de gemeente, vanuit
de woningbouwcorporatie, van lokale ondernemers,
maar ook van private bedrijven die nu nog niet actief
zijn in BoTu.

Het doel van Social Impact by Design is om in
een zorgvuldig georganiseerd proces bestaande
uit vier fasen actief op zoek te gaan naar
structurele oplossingen die BoTu veerkrachtig
(resilient) maken. Vaak zullen deze oplossingen
extra (private) investeringen vragen. We gaan
op zoek naar oplossingen die werken en die
financieel haalbaar zijn. Kortom, we streven
naar oplossingen die voldoen aan de volgende
uitgangspunten:

Kerngedachte achter deze aanpak is het creëren van
meerwaarde in het gebied. Meerwaarde ontstaat door
het samenbrengen van talent en denkkracht en het toepassen van vernieuwende werkmethoden. De combinatie van
deze elementen vormt het proces waarbinnen we het
pakket aan investeringen voor BoTu uitwerken.
Deze manier van werken is gebaseerd op de water
resilience-aanpak zoals die mede door de Rockefeller
foundation is ontwikkeld in de VS na superstorm Sandy
in de New York metro-area, deze aanpak heet “Rebuild
by Design”1. Rebuild by Design is een door innovatie en
samenwerking gedreven model dat onderzoek combineert met ontwerp om zo een regio veerkrachtiger te
maken.
Rebuild by Design biedt een raamwerk dat de basis vormt
voor deze Open Oproep. We zoeken nadrukkelijk de
aansluiting met het resilience denken zoals dat door 100
Resilient Cities wordt ondersteund.
Binnen het resilient denken bestaan 7 kwaliteiten die met
elkaar bijdragen aan een weerbare stad. Deze kwaliteiten staan in de tabel op pagina 7.

•D
 enken en werken vanuit opgaven en
uitdagingen in BoTu
• Zoeken naar integrale oplossingen en
geen deeloplossingen
• Zoeken naar wat wel kan in plaats van
wat niet kan
• Oplossingen die de steun hebben van
de lokale bewoners
• Oplossingen die bijdragen aan het
verbeteren van het leefklimaat in BoTu
• Oplossingen die het enorme potentieel
uit BoTu halen
• Oplossingen die BoTu veerkrachtig maken.
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1

Zie http://www.rebuildbydesign.org/ voor nadere toelichting Rebuild by Design.

De 7 Resilience kwaliteiten
Inclusiviteit
Zorg voor gedeeld eigenaarschap, betrek mensen, sluit niemand
uit en zorg voor een gezamenlijk besluitvormingsproces

Integraliteit
Breng mensen, systemen en instituties met elkaar in verbinding

De oplossingen die we in BoTu zoeken willen
we zo veel mogelijk laten aansluiten op deze
kernkwaliteiten. Hiermee bedoelen we dat
naarmate een oplossing aan meerdere kwaliteiten
voldoet de oplossing beter scoort. Binnen de
7 kwaliteiten hechten we de meeste waarde aan
inclusiviteit en integraliteit.
Hoe we tot deze oplossingen denken te komen,
wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.

Reservecapaciteit
Bouw bewust extra reactieruimte, reservecapaciteit en
vermogen om verstoring op te vangen

Robuustheid
Maak doordachte en beheersbare systemen die verbeterd uit plotse
verstoringen en langdurige druk tevoorschijn kunnen komen

Vindingrijkheid
Zorg ervoor dat meerdere oplossingen in beeld komen en blijven

Reflectievermogen
Gebruik ervaringen uit het verleden om nu en straks
verstandig te handelen

Flexibiliteit
Pas alternatieve strategieën toe in veranderende omstandigheden
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Social Impact by Design
kent vier fasen
Social Impact by Design is een gefaseerd proces met als doel vernieuwende en integrale
oplossingen voort te brengen en deze te implementeren. De hoofdelementen uit deze
aanpak schetsen we hieronder. De designaanpak maakt dat de specifieke invulling pas
duidelijk kan worden in nauw overleg met de deelnemende partijen. Flexibiliteit van de
deelnemende partijen wordt dus gevraagd. De hoofdelementen zetten we hieronder uiteen.

Fase 1
aanmelden en
formeren teams
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Fase 2
onderzoek en lokale
samenwerking

Fase 3
uitwerking en regelen
financiering

Fase 4
start
implementatie

Praktische informatie
fase 1
Looptijd: ca 3 maanden

Praktische informatie
fase 2
Looptijd: 3-4 maanden

Praktische informatie
fase 3
Looptijd: ca 5 maanden

Praktische informatie
fase 4
Looptijd: circa 3 – 6 mnd,
afhankelijk van benodigde
implementatietijd,

Teamvergoeding:
geen

Teamvergoeding:
€ 12.500,- per team,
incl. BTW

Teamvergoeding:
€ 20.000,- per team,
incl. BTW

Teamvergoeding:
geen

Eindresultaat: Identificatie
van kansen op hoofdlijnen
hoe de veerkracht in BoTu
vergroot wordt

Eindresultaat: Ontwerp
waarin de contouren van
het integraal voorstel per
team zijn uitgewerkt

Eindresultaat: Per team
compleet uitgewerkt
voorstel gereed voor
implementatie, inclusief
sluitende business case

Eindresultaat: Voorstel
per team wordt geïmplementeerd in BoTu en
en draagt bij aan een
veerkrachtig BoTu

Nadere toelichting per fase:
Fase 1: Aanmelden en formeren teams

Fase 1a: formeren teams en inschrijving
• Voorlichtingsbijeenkomst om uw vragen te beantwoorden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit document en de
procedure nog vragen oproept. Daarom organiseren
we op Vrijdag 17 mei om 10.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst. U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst via info@GoBotu.nl. We geven een nadere
toelichting op onze aanpak en u kunt vragen stellen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u uw vragen
mailen, zodat wij er zeker van zijn dat wij uw vragen
kunnen beantwoorden op de voorlichtingsbijeenkomst.
Van de vragen die wij tijdens de voorlichtingsbijeenkomst niet kunnen beantwoorden, ontvangt u een
schriftelijke reactie na afloop van de bijeenkomst.
Deze reactie wordt naar alle aanwezigen gestuurd
met daarbij een beknopt verslag van de bijeenkomst.
Als u niet aanwezig kunt zijn bij de voorlichtingsbijeenkomst, dan kunt u dit via bovenstaand mailadres
aangeven. Wij zorgen dan dat u het verslag en de
schriftelijke reactie op de gestelde vragen per mail
ontvangt.
• Inschrijven d.m.v. insturen inschrijfformulier. Iedere
gegadigde die kansen ziet om bij te dragen aan het
veerkrachtiger maken van BoTu wordt hierbij uitgenodigd
mee te doen. Deze ‘Open Oproep’ is het startschot voor
deze aanmeldingsprocedure. Wij nodigen individuen,
creatieve ondernemers en private partijen uit om mee
te doen. Als het kan vragen we u om als team in te
schrijven. Een team bestaat uit alle partijen die nodig
zijn om uw kans/idee verder uit te werken. Mocht u
nog geen team hebben, dan kunt u ook als individuele
partij een inschrijving indienen. Als alle inschrijvingen
zijn ontvangen, dan bekijken wij of voorstellen van teams
en individuele partijen gecombineerd kunnen worden.

Fase 1b: eerste uitwerking kansen
• Op basis van de inschrijvingen worden teams of
individuele partijen uitgenodigd om deel te nemen aan
Social Impact by Design. We starten met een kick-off
bijeenkomst waarin de teams aan elkaar worden
voorgesteld en waarin we een nadere toelichting
geven op de eerste fase.
• Na de teamvorming werken de geformeerde teams aan
het in kaart brengen van kansen voor BoTu. Dit gebeurt
door het aanwezige talent in de teams te vragen om
opgaven uit BoTu te combineren. De multidisciplinaire
teams doen ontwerpend onderzoek en haken hierbij
aan op bestaande agenda’s en zoeken zo naar kansen
voor de wijk. Per team wordt het resultaat gebundeld
in een document van 10-12 pagina’s (conceptueel
voorstel). In het conceptueel voorstel komen de volgende
elementen op hoofdlijnen aan bod:
• Team
• Geografische scope/locatie voor implementatie
geïdentificeerde kans(en)
• Scope (op welke thema’s richt het team zich)
• Eerste uitwerking van de voorgestelde integrale
aanpak
• Resultaten fase 1b worden bekeken door de Advisory
Board. Alle ingediende conceptuele voorstellen van
de verschillende teams worden in de Advisory Board
besproken. Doel hiervan is:
• Vaststellen in hoeverre het voorstel bijdraagt aan
het realiseren van het algehele doel Veerkrachtig
BoTu 2028 (zie programma Veerkrachtig BoTu 2028)
• Vaststellen of de conceptuele voorstellen voldoende
kansrijk zijn voor verdere uitwerking
• Per team specifieke tips en aandachtspunten voor
fase 2 meegeven.
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Fase 2: O
 nderzoek en actieve samenwerking
met lokale bewoners

• F ase 2 start met een werkconferentie waarin aan de
teams het proces van deze fase wordt uitgelegd. Ook
in deze fase wordt weer een nauwkeurige beschrijving
gegeven van het proces en het gewenste eindresultaat
van deze fase. Teams ontvangen aanvullende en meer
gedetailleerde informatie over de specifieke fase.
•D
 oel van fase 2 is nadere uitwerking van ideeën in
nauwe samenwerking met lokale bewoners.
• In fase 2 gaan de teams aan de slag met een
gedegen nader onderzoek; het conceptueel voorstel
op hoofdlijnen wordt verder uitgewerkt. Teams
worden geholpen in het leggen van contacten met
bewoners en ondernemers in BoTu. Doel is om de
plannen van elk team te versterken. Het is belangrijk
dat elk team goed begrip heeft van de specifieke
uitdagingen en kwetsbaarheden in BoTu.
•E
 lk team werkt zelfstandig aan haar voorstel.
Gedurende fase 2 komen de teams één of meerdere
keren samen, zodat de voorlopige resultaten met
elkaar worden gedeeld. Op die manier borgen we
de samenhang tussen de voorstellen en bevorderen
we de samenwerking tussen de teams.
• Elk team krijgt toegang tot één of meerdere
contactpersonen vanuit gemeente, Havensteder en/
of andere betrokken partijen of experts al naar
gelang de inhoud van het voorstel van elk team.
•R
 esultaat fase 2 is een integraal voorstel van elk team.
Dit voorstel bestaat uit de volgende componenten:
•E
 en gedetailleerd uitgewerkt voorstel van de
integrale oplossing die het team op basis van
de geïdentificeerde kansen voorstaat
•E
 en lijst met partners die nodig zijn om het
voorstel te realiseren
•E
 en concept business case (inclusief een
eerste overzicht van financieringsopties)
• Een verantwoording van de manier waarop
het team draagvlak heeft verkregen bij de
lokale bewoners
•E
 en planning waaruit duidelijk wordt hoe snel
het plan geïmplementeerd kan worden.
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• Fase 2 eindigt met tweede werkconferentie waarin elk
team zijn integrale voorstel presenteert aan de deelnemende teams, de Advisory Board en aan de bewoners
van BoTu. In overleg met de Advisory Board wordt
besloten welke teams kansrijk genoeg zijn om naar de
volgende fase te gaan. Elk team wordt zoveel mogelijk
gestimuleerd en gefaciliteerd om de volgende ronde te
bereiken. Tijdens de conferentie krijgen de teams de
gelegenheid om hun voorstellen aan de bewoners van
BoTu tentoon te stellen. De bewoners kunnen een
inschatting geven van de kansrijkheid van het voorstel
en evt. feedback meegeven aan de teams.
• De vraag of er aanbesteed moet worden, wordt aan
het einde van fase 2 op basis van de voorliggende
voorstellen beantwoord. Aan het einde van fase 2 zijn
de plannen dermate ver ontwikkeld dat de Stichting kan
beoordelen wie de partners zijn (bijvoorbeeld gemeente,
Havensteder, etc.) of aan welke kwalificaties nog te
selecteren partners moeten voldoen om het plan te
realiseren. Indien de gemeente een rol speelt in deze
planuitvoering zal zij op dat moment beoordelen of
voor de uitvoering van een (deel van) deze plannen
een aanbestedingsprocedure noodzakelijk is. Wij zien
hierbinnen een aantal mogelijke routes:
1. Voorstel wordt volledig georganiseerd binnen
private domein; geen aanbesteding door een
publieke entiteit benodigd
2. Voorstel bevindt zich in het publiek-private domein:
• Project zit qua omvang onder de aanbestedingsgrens; geen aanbesteding benodigd
• Project is zeer vernieuwend; aanbesteding in
de vorm van innovatiepartnerschap
• Project vraagt om klassieke aanbesteding.
Wij verwachten dat een concurrentie gerichte
dialoog het best past bij het gezamenlijk
proces van Social Impact by Design.
Op basis van de uitkomsten mbt de te volgen
procedures wordt de snelheid voor het vervolgproces
bepaald. Dit kan per team verschillen.

Fase 3:Nadere uitwerking voorstellen
en arrangeren van de financiering

•D
 oel van deze derde fase is om zo ver te komen dat
na afronding van de fase de implementatie van de
plannen direct kan starten. De kansrijke voorstellen
uit fase 2 starten met fase 3. In deze fase worden de
gepresenteerde voorstellen tot in detail uitgewerkt en
worden mogelijkheden voor de financiering van de
voorstellen onderzocht. Hiertoe wordt elk team ook
ondersteund door financieel specialisten en hun eerder
toegewezen contactpersonen. In het zoeken naar
sluitende business cases kunnen de contouren van de
voorstellen nog veranderen. Om de lokale ‘buy-in’ van
bewoners te kunnen blijven garanderen is afstemming
cruciaal. Hetzelfde geldt voor de politieke buy-in die
nodig kan zijn voor de implementatie van het uitgewerkte voorstel.
•O
 ok in fase 3 vindt actieve afstemming plaats tussen
de verschillende teams. Streven is om een coherent
en integraal investeringsprogramma op te stellen.
Aan het eind van fase 3 presenteren de teams hun
voorstellen aan de Advisory Board en de bewoners
van BoTu. De kansrijke uitgewerkte voorstellen gaan
naar fase 4; de daadwerkelijke implementatie.
Voorstellen die financieel niet haalbaar zijn of die
niet uitvoerbaar blijken in Bospolder Tussendijken,
gaan niet door naar de implementatiefase. Kansrijke
voorstellen voldoen in ieder geval aan:
• Er wordt een integrale en innovatieve oplossing
gepresenteerd op de geformuleerde uitdagingen
in programma Veerkrachtig BoTu 2028
•H
 et voorstel kan rekenen op steun en enthousiasme
van de lokale bewoners
•H
 et voorstel is financieel haalbaar en geeft zicht
op welke financieringsbronnen met zekerheid
aangeboord kunnen worden
•H
 et voorstel kan op korte termijn geïmplementeerd
worden.

Fase 4: Start implementatie van
de uitgewerkte voorstellen

De voorbereidingen worden gestart om de plannen ten
uitvoer te brengen. Zodra een team gereed is, start de
implementatie. Per team wordt bekeken welke aanvullende
ondersteuning nodig is om te kunnen starten. De ondersteuning kan sterk verschillen per team. Ten minste de
eerste 3 maanden blijft er intensief contact bestaan tussen
de teams en de organisatie van Social Impact by Design
om ervoor te zorgen dat eventuele onverwachte hindernissen in de implementatie snel en adequaat
worden opgelost. Teams die meer tijd nodig hebben om
te kunnen starten worden ondersteund om naar een finaal
voorstel te komen. Als alle teams goed en wel uit de
startblokken zijn gekomen en met zekerheid kan worden
geconcludeerd dat de voorstellen gerealiseerd zullen
worden, stopt de ondersteuning vanuit stichting Go BoTu
en wordt de verdere implementatie overgedragen aan de
staande organisatie van één van de betrokken partijen.
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HOE, WAT, WAAR
3 x 3 is het vertrekpunt in de zoektocht
naar meerwaarde

De basis voor deze Open Oproep is het programma Veerkrachtig Botu 2028, dat
door verschillende partijen binnen en buiten de wijk is opgesteld. Het programma
is opgebouwd volgens de zogenoemde 3X3 aanpak, waarin 3 thema’s (3X WAT),
3 methoden (3X HOE) en 3 plekken (3X WAAR) worden benoemd.
Onderstaand figuur geeft de 3X3 aanpak weer.

Veerkrachtig BoTu 2028
BoTu in 10 jaar tijd naar het stedelijk sociaal gemiddelde
3X WAAR

3X WAT

liggen de meeste kansen?

Schans-Watergeus

gaan we doen?

Werk,Taal & Schulden

Zorg, Jeugd & Opvoeden

Energie, Wonen
& Buitenruimte

Community Building
Veerkrachtige
scholen en pleinen
Veiligheid als randvoorwaarde
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Professionals

3X HOE

Open Oproep

gaan we dat doen

Hart van BoTu

Hieronder zetten we elk van de domeinen beknopt uiteen. Voor een uitgebreide toelichting
van elk van de domeinen verwijzen we naar het programma Veerkrachtig BoTu 2028. Deze
3 x 3 aanpak dient ter inspiratie aan de inschrijvers van het proces Social Impact by Design.
Van de deelnemende partijen wordt verwacht dat zij aangeven in welke mate de kansen die
zij zien in BoTu aansluiten op deze 3 x 3 aanpak. Ook wanneer u een kans ziet die buiten
deze domeinen ligt, wordt u uitgenodigd zich in te schrijven.

1. Hoe zorgen we dat BoTu veerkrachtig wordt:

1.1. Community Building; Voor duurzame veerkracht
van de wijk is actief eigenaarschap en betrokkenheid
van bewoners nodig. Op verschillende plekken in BoTu
zijn de afgelopen jaren samen met bewoners initiatieven opgestart. Community building is gericht op het
verder versterken, verbinden en mobiliseren van lokale
gemeenschappen. Wijkontwikkeling en vernieuwing
van binnenuit en bottom-up met een focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.
De basis daarvoor is de Asset-Based Community
Development (ABCD)-methode. Community builders
zoeken – onder regie van Delfshaven Coöperatie –
talenten en leggen verbanden, om zo de veerkracht
van de wijk te verhogen.
1.2. Veerkrachtige professionals; In BoTu is er een
kloof tussen bewoners en voorzieningen. Om dit te
overbruggen hebben we een flexibele, responsieve
overheid en veerkrachtige professionals nodig. Dit
zijn professionals die dichtbij de bewoners en de
informele netwerken in de wijk werken. Veerkrachtige
professionals weten wat er speelt, werken niet alleen
voor, maar vooral ook met bewoners en krijgen de
ruimte om maatwerk te leveren.
1.3. Social Impact by Design. Actief inzetten op het
creëren van nieuwe vormen van samenwerking tussen
markt, maatschappij en overheid. De hefboom is
deze Open Oproep.

2. Wat is er nodig om BoTu veerkrachtig
te maken:

2.1. Zorg, jeugd en opvoeden in BoTu; Volwassen
worden is in BoTu een uitdaging. Een aanzienlijk
deel van de wijkbewoners is kwetsbaar en vindt het
lastig om actief of volwaardig deel te nemen aan de
samenleving. Veel kinderen groeien op in moeilijke
omstandigheden en kunnen hun talenten niet volledig
ontwikkelen. Veel ouders houden met moeite het
hoofd boven water. Vaak lopen ze tegen problemen
aan rond opvoeding, hulp en ondersteuning. Voor
ouderen liggen isolement en eenzaamheid op de
loer. Hefbomen die we voorzien zijn: jongeren
kansrijk maken, inzetten op veilig en gezond en
investeren in taal.

gezondheid en/of financiën die de toegang tot de
arbeidsmarkt belemmeren. De komende jaren zetten
partners van het programma maximaal in om deze
belemmeringen weg te nemen en kansen te creëren.
Zorgen worden weggenomen door opleidingen aan
te bieden en te begeleiden naar werk. Samenwerking
met bedrijven in de Spaanse Polder en M4H biedt
kansen voor de toekomst. Ook de energietransitie
levert banen op voor bewoners van BoTu. Dit gaat
echter niet vanzelf; er is een wijk- en persoonsgerichte
aanpak nodig, met ruimte voor groei, ontwikkeling en
zelfregie. Hefbomen die we voorzien zijn actief
inzetten op opleiden en begeleiden, buddy/peer-support en het oprichten van een werkcoöperatie.
2.3. Energie, wonen, water en buitenruimte in BoTu;
De gemeente start in samenwerking met verschillende
partners een gebiedsaanpak in BoTu om de wijk
aardgasvrij te maken. Uitgangspunt daarbij is de
maatschappelijk goedkoopste oplossing. In Botu is
dat de aanleg van een collectief warmtenet waar een
groot deel van de bestaande woningvoorraad op
aangesloten kan worden. No nonsense verduurzamen
noemen we dat. We willen dat de energietransitie een
hefboom is voor community building, opleiding, werk
en bestrijding van armoede. In samenwerking met
verschillende partners, waaronder de gemeente, de
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR),
de Delfshaven Coöperatie (DHC), de wijk, Havensteder
en Eneco ontwikkelen we een aanpak om dat te
realiseren.
Ondanks de stadsvernieuwing van de laatste jaren
is een groot deel van de woningen in BoTu sterk
verouderd. Veel mensen wonen in (te) kleine woningen
die slecht verwarmd en geïsoleerd zijn. Er zijn weinig
eengezinswoningen of woningen voor ouderen die
langer thuis willen blijven wonen. De buitenruimte
is, behalve plekken als Park 1943 en het Dakpark,
niet overal aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Een
belangrijke opgave voor de komende jaren is dan
ook de woningvoorraad te verbeteren, zodat mensen
prettig kunnen wonen in BoTu en een wooncarrière
kunnen maken. De hefbomen die we voorzien om
dit te bereiken zijn: een warmte- en energiecoöperatie
en een wijkinstallatiebedrijf.

2.2. Werk, taal en schulden in BoTu; Bewoners van
BoTu willen ertoe doen. Als zij werken, vrijwillig of
betaald, is het voor hen makkelijker meedoen met de
maatschappij. Echter, bewoners hebben het moeilijk.
Een aanzienlijk deel heeft problemen rondom taal,
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3. Waar willen we beginnen met investeren:

3.1. Veerkrachtige scholen; BoTu heeft maar liefst
8 basisscholen. Samen met de pleinen vormen zij de
belangrijkste sociale ankerpunten in de wijk. Scholen
en pleinen worden multifunctioneel, duurzaam en
klimaatadaptief ingericht, zodat jong en oud zich
welkom en veilig voelt. Het informele (zorg) netwerk
wordt via de scholen verder ontwikkeld, in nauwe
samenwerking met betrokken bewoners zoals de
Onwijze Moeders.
3.2. Schans Watergeus; Aan de oostkant van BoTu
ligt Schans Watergeus. Een unieke locatie om concreet
te werken aan de energietransitie en renovatie;
vergroening en woningdiversificatie en het inrichten
van een sociale en zorgstructuur. De ontwikkelingen
willen we zo vormgeven dat de balans in de buurt
in evenwicht blijft.
3.3. Hart van BoTu; midden in BoTu ligt het Visserijplein, park 1943 en de Gijsingsflats die eigendom
zijn van Havensteder. Er ligt een renovatieopgave
voor de flats die kansen biedt voor de energietransitie;
een nieuwbouwopgave om betaalbare woningen te
bouwen; en er ligt een wens om de leefbaarheid te
vergroten door het Plein en Park een face-lift te geven.
Samenwerken is noodzakelijk om deze opgaven
integraal het hoofd te kunnen bieden.

Wij zoeken via Social Impact by Design de samenwerking
met creatieve ondernemers en marktpartijen om vernieuwende kansen in BoTu te kunnen identificeren en samen
te werken om deze kansen te vertalen in concrete
investeringen. De kansen geven ideeën over het “Wat”
en “Waar”. Indien relevant kunnen de ideeën gebruik
maken van de overige “Hoe” faciliteiten (community
building en BoTu professionals). Deze methodieken
vallen echter buiten de scope van deze Open Oproep.
De Open Oproep focust zich op de samenwerking met
de markt via Social Impact by Design.
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Wat vragen we aan U,
de lezer van deze Open Oproep.
Ziet u op 1 of meerdere van bovenbeschreven
domeinen vernieuwende kansen en bent u bereid
om mee te investeren om de plannen van de
gemeente en de woningbouwcorporatie aan te
vullen of te versterken, meldt u zich dan aan.
Ook kan het zijn dat u van mening bent dat er
een domein ontbreekt, die vanuit uw perspectief
cruciaal is om van BoTu de eerste veerkrachtige
wijk van Rotterdam te maken. Ook in dat geval
vragen we u om met ons mee te doen.
Uw idee of bijdrage kan groot of klein zijn.
We zijn op zoek naar partijen die bereid – en
in staat – zijn om mee te investeren in het verder
ontwikkelen van BoTu. Investeren kan door middel
van het beschikbaar stellen van talent en/of door
middel van kapitaal.
De focus van deze Open Oproep ligt op het
inbrengen van vernieuwende ideeën voor de
wijken Bospolder en Tussendijken. Mocht u uw
scope willen verbreden naar andere wijken in
Rotterdam en/of andere plekken in Nederland
dan is dit mogelijk, zolang er aangetoond wordt
dat er ten minste effect in BoTu wordt behaald.

Governance Social Impact
by Design
Organisator Social Impact by Design:
Stichting Go BoTu
De stichting kent een onafhankelijk bestuur en heeft
samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente
Rotterdam, Woningscorporatie Havensteder,
Delfshaven Coöperatie, IABR en Rebel.
Contractpartij: Stichting Go BoTu
Kernteam Go BoTu: één vertegenwoordiger
van alle samenwerkingspartijen.
Advisory board Social Impact by Design:
De advisory board adviseert de Stichting Go BoTu
aan het eind van de verschillende fases over:
• Selectie van multidisciplinaire teams
• Selectie van voorstellen die in een volgende fase
verder uitgewerkt worden
• Selectie van voorstellen voor daadwerkelijke
implementatie in BoTu.
In de Advisory board zijn de volgende leden actief:
• Vertegenwoordiger gemeente Rotterdam
• Vertegenwoordiger BoTu
• Resilience expert
• Ontwerper/architect
• Sociaal expert
• Klimaat expert

Deelnemers: Lokaal en (inter)nationaal opererende
multidisciplinaire teams bestaande uit experts en organisaties met vernieuwende ideeën om BoTu naar het
stedelijk gemiddelde te brengen. In deze Open Oproep
wordt naar de deelnemers gerefereerd als “Team”.
Begeleidingsgroep: Elk team krijgt toegang tot één
of meerdere vertegenwoordigers van de gemeente,
Havensteder en/of andere betrokken partijen. Deze
vertegenwoordigers ondersteunen de teams in het
wegnemen van eventuele drempels die de implementatie
van hun voorstel in de weg staan. De best passende
invulling van de begeleiding wordt bepaald op basis
van het voorstel ingediend aan het eind van fase 1.
Gemeente Rotterdam: De gemeente heeft en houdt een
zelfstandige inhoudelijke verantwoordelijkheid in BoTu.
De gemeente heeft een open houding om haar eigen
planontwikkeling te verrijken met ideeën van burgers en
bedrijven vanuit Social Impact by Design. Daar waar
geen nieuwe ideeën worden aangedragen ontwikkelt
de gemeente haar eigen beleid verder (en zorgt ze
voor afstemming met de overige teams). Daar waar er
meerwaarde te realiseren is, helpt de gemeente de teams
om het voorstel daadwerkelijk te kunnen implementeren.
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Bijlage 1
Voorwaarden voor deelname fase 1
Social Impact by Design in BoTu.
Uitgangspunten:

• Inschrijvers erkennen dat Social Impact by Design een
nieuwe vorm van samenwerken is. Het doel is zoeken
naar extra investeringen om van BoTu de eerste
veerkrachtige wijk van Rotterdam te maken. Innoveren
vraagt flexibiliteit en een proactieve houding. Inschrijvers
onderkennen dit en zijn bereid om hieraan mee
te werken.
• Inschrijvers zijn bereid om alle fasen van Social Impact
by Design te doorlopen.
• In fase 1 wordt gezocht naar een optimale samenstelling
van elk van de teams. Hierbij is mogelijk dat individuele
inschrijvers worden samengebracht en/of inschrijvende
teams worden aangevuld.
• Inschrijvers onderschrijven dat zij uitsluitend een
financiële vergoeding (in fase 2 en 3) kunnen ontvangen
wanneer alle gevraagde documenten zijn opgeleverd
en aan eventuele specifieke voorwaarden voor de
desbetreffende fase is voldaan.
• Inschrijvers accepteren dat de gemeente Rotterdam en/
of Havensteder gedurende het designproces tot de
conclusie kunnen komen dat een aanbesteding noodzakelijk is om een project te kunnen continueren. Aan
het einde van fase 2 is een dergelijk afwegingsmoment
ingebouwd en wordt bepaald hoe met tot dan toe
opgedane kennis en informatie wordt omgegaan.

Voorwaarden voor inschrijving fase 1:

> Inschrijvende teams moeten uiterlijk op Maandag 10
juni om 12.00 uur hun inschrijfformulier indienen via
emailadres info@GoBoTu.nl.
> In het inschrijfformulier wordt onderstaande informatie
in de Nederlandse taal opgenomen.
•C
 ontactgegevens inschrijver. Lijst van teamleden,
incl. naam, functie, rol in het team, contactgegevens
en website (Max. 1 pag.)
•W
 aar ligt de focus van de inschrijver. Beschrijf het
domein (uit de 3 x 3 aanpak) waar op inschreven
wordt (Max. 0,5 pag)2. Geef aan op welke
domeinen de focus ligt en hoe de verbinding met
andere domeinen geborgd blijft (zodat integraliteit
van de oplossing voorop blijft staan).
• Onderscheidend vermogen van de inschrijver.
Samenvatting van de expertise en relevante
ervaring op het thema (Max. 1-2 pag.). Beschrijf
welk talent en expertise beschikbaar wordt gesteld
en hoe deze denkkracht ingezet kan worden.
Benadruk de specifieke bijdrage van de voorgedragen teamleden en welke multidisciplinaire
denkkracht het team in huis heeft. Inschrijvers
tonen in dit onderdeel aan kennis en ervaring te
hebben in innovatieve werkvormen en maken
duidelijk op welke wijze ze bereid zijn om deze
kennis in te zetten.
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•R
 elevante projectreferenties. Omschrijf kort
eerdere projecten of werkzaamheden die relevant
zijn voor de ontwerpaanpak die in BoTu wordt
voorgestaan (Max. 2 pag.). In de referenties
wordt aangetoond dat:
• Inschrijvers ruime kennis en ervaring hebben
op ten minste één van de volgende gebieden:
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, zorg,
onderwijs, jeugd, opvoeding, transitie naar
duurzame energie, sociale ondernemerschap,
design aanpak, architectuur en vastgoedontwikkeling.
• Inschrijvers ervaring hebben met het uitvoeren
van opdrachten voor publieke en semi-publieke
partijen.
• Voor bewoners of burgers die mee willen doen
en niet beschikken over relevante projectreferenties kan een uitzondering worden gemaakt
als het gaat om het aanleveren van referenties.
• Voorgestelde aanpak en oplossingsrichting.
Omschrijf kort en to-the-point de eerste ideeën/
voorstellen dat u wilt inbrengen in BoTu. Geef aan
hoe u wilt werken rekening houdend met de
belangrijke uitgangspunten ‘samen met de
burgers’ en ‘ruimte voor de professionals’. Maak
duidelijk hoe u uit de analysefase doorpakt naar
gezonde business cases die geïmplementeerd
kunnen worden. Benadruk uw bijdrage in de
ambitie van het veerkrachtig maken van BoTu.
(Max. 1-2 pag.)

Een succesvolle inschrijving voldoet aan:

1. Samenstelling van het team van de inschrijver
a. Talent, denkkracht en innovatieve werkmethoden
die teamleden inbrengen
b. Eerdere ervaring van teamleden in het werken
in multidisciplinaire teams
c. Kennis en ervaring binnen het domein waar
op ingeschreven wordt
2. Projectreferenties, kwaliteit van eerder geleverde
resultaten in vergelijkbare projecten
3. Motivatie en commitment, overtuigingskracht van de
inschrijver om daadwerkelijk te investeren in Social
Impact by Design en de mate waarin talent en
denkkracht beschikbaar wordt gesteld.
4. Vernieuwing van de oplossingsrichting en aansluiting
bij programma Veerkrachtig BoTu 2028. Hierbij wordt
de vernieuwing wel afgezet tegen de realiseerbaarheid
van de oplossingsrichting.

We sluiten aan bij zorg, werk, energietransitie en Schans Watergeus, Resilient Schools en Hart van BoTu. Ook staan we open om voorstellen
buiten deze thema’s en plekken te ontvangen. Geef in het laatste geval dan wel expliciet aan waarom dit domein relevant is voor BoTu en
welke meerwaarde het kan opleveren.
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