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Samenvatting 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een evalue-
rend onderzoek naar vier circulaire wijkprojecten in 
Rotterdam. Het gaat om de projecten (en wijken): 
1. Werk maken van hergebruik (Oude Westen)
2. De Omloop van Middelland (Middelland)
3. WIJ-circulair (Afrikaanderwijk)
4. Powerlab Circulair (Noord)

De projecten zijn uitgevoerd in het kader van de 
circulaire wijkaanpak van de gemeente Rotterdam. 
Met deze aanpak wil de gemeente de transitie 
naar een circulaire economie stimuleren. In een 
circulaire economie eindigen producten niet als af-
val, maar worden de grondstoffen opnieuw ge-
bruikt voor nieuwe producten. 

De projecten zijn uitgevoerd door vier verschil-
lende projectteams van bewoners en stichtingen. 
Ze hebben elk als doel om in een bepaalde wijk de 
circulaire transitie te stimuleren door bewoners be-
wust te maken van (het belang van en hun rol in) 
de circulaire transitie en door bewoners aan te 
moedigen tot circulair gedrag. Elk project wil maat-
werken bieden, door aan te sluiten bij kenmerken 
van de betreffende wijk. De gemeente stimuleert, 
financiert en faciliteert de projecten, maar laat de 
aanpak in een wijk vrij om te experimenteren. 

Het doel van het onderzoek is om uit de vier circu-
laire wijkprojecten lessen te trekken voor aan-
scherping en verbetering van de circulaire wijkaan-
pak.  

De vier projecten 
Deze paragraaf bevat een samenvatting van elk 
van de vier projecten. 

Werk maken van hergebruik 
Het project Werk maken van hergebruik vindt 
plaats in het Oude Westen. Het Oude Westen is 
een levendige, multiculturele wijk in het centrum 
van Rotterdam. Er wonen ongeveer 9.500 inwo-
ners. De wijk is kwetsbaar op een aantal aspecten, 

waaronder het inkomen van de bewoners en hun 
tevredenheid met de leefomgeving.  
Werk maken van hergebruik wil de circulaire be-
weging in de wijk stimuleren met kleinschalige in-
terventies (waaronder gesprekken), in wisselwer-
king met bewoners en de gemeente (actie - reac-
tie), door flexibel in te spelen op dat wat in de wijk 
leeft rondom circulariteit en door daarover te com-
municeren via verschillende kanalen. Daarbij vindt 
het team het belangrijk dat activiteiten laagdrem-
pelig zijn en dicht bij de leefwereld van bewoners 
liggen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met initiatie-
ven en bewoners in het Oude Westen die een rol 
(willen) spelen in de circulaire beweging. Met Ver-
halenhuis Belvédère is een bijlage voor de buurt-
krant ontwikkeld met portretten van wijkbewoners 
die circulair bezig zijn. Ook verschijnen er regel-
matig korte artikelen in de buurtkrant die te maken 
hebben met circulaire levensstijl. In het wijkpark is 
een pop-up milieupark georganiseerd en heeft het 
projectteam de opening van de Werkplaats Duur-
zaam en workshops over isoleren en energiebe-
sparing bijgewoond. Aansluiten bij bijeenkomsten 
over aanpalende thema’s biedt de kans een bre-
dere groep bewoners bij het onderwerp te betrek-
ken.  

De Omloop van Middelland 
Middelland is een wijk met twee gezichten: leven-
dig en afwisselend rondom de grote doorgaande 
straten, rustig in de achterliggende buurten. In 
Middelland wonen ongeveer 12.000 inwoners. De 
wijk benadert op veel maatschappelijke thema’s 
het Rotterdams gemiddelde, bijvoorbeeld op het 
gebied van inkomens, woningvoorraad en verbon-
denheid van bewoners met hun buurt.  
Het project de Omloop van Middelland is getrok-
ken door de twee ‘Omlopers van Middelland’.  
Het project wil een springplank bieden aan initiatie-
ven, ideeën en energie voor circulair handelen die 
al in de wijk aanwezig zijn door deze te faciliteren, 
samen te brengen en te verbinden. 
De Omlopers zijn in gesprek gegaan met bewo-
ners, ondernemers en betrokkenen bij de stichting 
Mooi, Mooier Middelland, huize Middelland en 
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anderen die zich inzetten voor de wijk. Daarna is 
de Week van de Omloop georganiseerd met als 
doel de losse initiatieven met elkaar te verbinden, 
zodat ze van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen 
aanvullen en samen kunnen werken. De week is 
ingezet als een soort festival met diverse laag-
drempelige activiteiten. Tijdens de activiteiten kon-
den bewoners elkaar ontmoeten en kennis maken 
met verschillende initiatieven en zaken op het ge-
bied van circulariteit. Door de Omloop van Middel-
land zijn in de wijk contacten gelegd en verbanden 
ontstaan tussen verschillende partijen en perso-
nen. Een aantal deelnemers is door het project be-
ter aangesloten bij het plaatselijk buurthuis, het 
Wijkpaleis. Er is contact gelegd met minder be-
kende en nieuwe organisaties.  
 
WIJ-circulair 
WIJ-circulair wordt uitgevoerd in Afrikaanderwijk. 
Het hart van deze wijk wordt gevormd door het 
Afrikaanderplein met de karakteristieke en kleur-
rijke Afrikaandermarkt. De wijk heeft ongeveer 
8.000 inwoners. Van alle werkgebieden van de 
vier projecten is de Afrikaanderwijk de minst wel-
varende. Het is een kinderrijke, multiculturele buurt 
met een relatief laag inkomensniveau.  
Het project WIJ-circulair in de Afrikaanderwijk wil 
bewoners laten zien dat circulair denken en doen 
iets gewoons is, dat veel bewoners het onbewust 
al doen en dat het voor iedereen toegankelijk is. 
WIJ-circulair wil dit bereiken door weg te blijven 
van ingewikkelde termen als circulair, door te laten 
zien hoe circulair gedrag gestalte krijgt in verschil-
lende culturen binnen de multiculturele wijk en 
door laagdrempelige en herkenbare voorbeelden 
te tonen.  
Het projectteam van WIJ-circulair heeft op het Afri-
kaanderplein verschillende straatinterviews afge-
nomen. Op basis van deze interviews zijn portret-
ten gemaakt van inwoners en ondernemers uit 
Afrikaanderwijk die al circulair bezig zijn – vanuit 
hun werk of vanuit henzelf. De portretten zijn in vi-
deo’s vastgelegd en deze zijn op sociale media 
geplaatst. Ook is er een podshow opgenomen 
waarin geportretteerde personen met elkaar in 

gesprek gaan. Ook deze podshow is op diverse 
sociale mediakanalen van WIJ-circulair geplaatst.  
 
Powerlab Circulair 
Het project Powerlab Circulair richt zich op het ge-
bied Noord, een veel groter geografisch gebied 
dan de andere drie projecten. Noord is een voor-
malige deelgemeente met een oppervlakte van 5,2 
km2 en omvat zeven uiteenlopende wijken met sa-
men ruim 50.000 inwoners. Enerzijds is er bijvoor-
beeld de welvarende wijk Blijdorp met veel koop-
woningen en hoogopgeleide bewoners en weinig 
maatschappelijke problemen. Anderzijds is er de 
multiculturele wijk het Oude Noorden, waar de wo-
ningvoorraad vooral bestaat uit sociale huur en de 
inkomens veel lager liggen dan het Rotterdams 
gemiddelde.  
Het project van stichting Powerboat is begonnen 
met een Powerlab Ecologie. Tijdens een powerlab 
worden verschillende fases en activiteiten doorlo-
pen. Zo is ook bij dit powerlab gestart met een 
kick-off. Tijdens de kick-off maakten de deelne-
mers op een creatieve manier met elkaar kennis 
(‘souplab’). Vervolgens is in groepen gebrain-
stormd over circulaire cirkels en hoe die bewoners 
via betrokkenheid bewust kunnen maken. De kick-
off is uitgekomen op ideeën voor de Zadenbieb, 
KR-uit-Noord en het Rest-aurant. Tijdens de ex-
pertmeeting werden de ideeën uit de kick-off ver-
der uitgewerkt tot concrete voorstellen. Die ideeën 
zijn getest en gepresenteerd aan het publiek tij-
dens de eindpresentatie. Met de Powerlab Sociaal 
is een wat andere weg ingeslagen. Bij deze power-
lab vonden de activiteiten buiten plaats, overdag 
met een verplaatsbaar theehuisje als centraal ont-
moetingspunt. Door met het theehuisje op verschil-
lende plekken te gaan staan kon met een bredere 
doelgroep het gesprek over circulariteit worden 
aangegaan. Met deze activiteiten is tevens een 
spel ontwikkeld. Tijdens de eindpresentatie die be-
stond uit het spelen van het spel, krijgen bewoners 
spelenderwijs inzicht en handvaten om meer circu-
lair te leven.  
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De projecten vergeleken 
Doelen en middelen 
De doelen en middelen van de vier projecten lopen 
niet sterk uiteen. 
De projectteams van de vier wijkprojecten bestaan 
uit bevlogen mensen die iets willen bereiken in 
‘hun’ wijk.  
De projectbudgetten lagen tussen de €20.000 en 
€50.000. 
Alle vier de projecten hebben als doel het vergro-
ten van de circulaire bewustwording en het stimu-
leren van circulair gedrag bij de wijkbewoners. Alle 
projecten zijn sterk gericht op het aanjagen van de 
circulaire transitie van onderaf: niet bewoners ver-
tellen hoe belangrijk circulair handelen is en wat ze 
zouden moeten doen, maar ze zelf het onderwerp 
laten ervaren en aanmoedigen erover na te den-
ken.  
De projecten hebben verschillende maar deels 
vergelijkbare invalshoeken gekozen om hun doel 
te bereiken. Het project WIJ-circulair in Afrikaan-
derwijk wil bewoners laten zien dat circulair den-
ken en handelen heel gewoon is, dat veel bewo-
ners het onbewust al doen en dat circulariteit voor 
iedereen toegankelijk is. Bij het project Werk ma-
ken van hergebruik in het Oude Westen gaat het 
om de wisselwerking tussen bewoners en ge-
meente, wil men aansluiten bij wat er al leeft in de 
wijk op het gebied van circulariteit en wil men aan-
sluiten bij de leefwereld van de bewoners. Ook de 
Omloop Middelland wil zijn doel bereiken door aan 
te sluiten bij wat er in de wijk speelt en leeft aan 
initiatieven en energie voor circulair handelen. Zij 
wil mensen samenbrengen en verbinden. Het pro-
ject Powerlab Circulair betrekt bewoners via prakti-
sche activiteiten en wil hen zo activeren om meer 
circulair te gaan denken en handelen.  
 
Context 
De projecten Werk maken van hergebruik, De Om-
loop van Middelland en WIJ-circulair richten zich 
elk op één wijk, respectievelijk het Oude Westen, 
Middelland en Afrikaanderwijk. Deze drie wijken 
hebben een vergelijkbare populatie wat betreft 

omvang: tussen de 8.000 en 12.000 inwoners. Het 
werkgebied van Powerlab Circulair is met 53.000 
inwoners vele malen groter dan dat van de andere 
projecten. Een voordeel van een groter werkge-
bied is dat het meer mogelijkheden biedt om ver-
bindingen te leggen tussen bewoners en initiatie-
ven in verschillende wijken. Een nadeel is dat er 
minder gerichte aandacht is voor een bepaalde 
wijk en haar bewoners. 
De vier projecten richten zich elk op alle bewoners 
van hun werkgebied; ze hebben geen specifieke 
doelgroep gekozen onder de wijkbewoners. In de 
praktijk zien we echter dat de projecten wel ver-
schillende typen mensen aantrekken. Deze ver-
schillen kunnen mogelijk verklaard worden door de 
verschillen in bevolkingssamenstelling van de wij-
ken. Sommige wijken hebben bijvoorbeeld meer 
huishoudens met hogere inkomens. 
Op basis van een recent doelgroepenonderzoek 
van Muzus in opdracht van gemeente Rotterdam, 
kan een indicatie worden gegeven van de mate 
waarin verschillende soorten motieven of drijfveren 
voor circulair gedrag vermoedelijk een rol spelen in 
de verschillende wijken. Hieruit volgt dat voor be-
woners van Afrikaanderwijk sociale motieven en 
culturele waarden en gewoonten vermoedelijk het 
belangrijkst zijn voor circulair handelen. In Middel-
land en het Oude Westen zijn milieubewustzijn, 
creativiteit en vooruitstrevendheid vermoedelijk be-
langrijke motieven voor circulair gedrag. De 
meeste wijken in gebied Noord zijn redelijk verge-
lijkbaar met Middelland en het Oude Westen wat 
betreft leefstijlen en daarom waarschijnlijk ook wat 
betreft circulaire doelgroepen.  
 
Projectaanpak 
De projecten gebruiken uiteenlopende werkvor-
men, zoals een powerlab, podshow, wijkkrant en 
festival. Alle projecten zijn in de uitvoering afgewe-
ken van de vooraf bedachte aanpak op papier, 
vaak vanwege de coronamaatregelen die gedu-
rende de projecten golden, maar soms ook omdat 
een andere aanpak bij nader inzien beter leek. In 
Noord en Afrikaanderwijk hebben de projectteams 
gewerkt met methodes die zij al eerder hebben 



 6 

toegepast. In Middelland is een nieuw concept (de 
Week van de Omloop) bedacht en uitgevoerd. In 
Middelland, het Oude Westen en Afrikaanderwijk 
worden verschillende bestaande initiatieven aan 
bewoners getoond. De powerlabs in Noord zijn er 
meer op gericht om zelf te creëren en laten erva-
ren, in plaats van te laten zien wat er al bestaat.  
De projecten in Middelland en het Oude Westen 
opereren vanuit een centrale locatie in de wijk, res-
pectievelijk het Wijkpaleis en de Aktiegroep Oude 
Westen. Dit biedt gelegenheid om contacten te 
maken, samen te werken met andere initiatieven 
en netwerken in de wijk.  Powerlab Circulair heeft 
een eigen verplaatsbare locatie: een glazen thee-
huis. Vanuit het theehuis zijn verschillende activi-
teiten in het gebied uitgevoerd. Het project WIJ-cir-
culair is minder fysiek aanwezig in de wijk, omdat 
ze zich vooral richt op contact en verbinding met 
en tussen bewoners via sociale media en geselec-
teerde ambassadeurs uit de wijk.  
Alle vier de projecten zetten – hoewel op verschil-
lende manieren – ambassadeurs in: bewoners die 
bewust of onbewust circulair actief zijn en die be-
reid zijn circulair gedrag uit te dragen binnen de 
wijk. Ambassadeurs worden ingezet als rolmodel, 
of hun ‘verhaal’ dient ter inspiratie voor andere be-
woners. 
In alle vier de projecten is ervan uitgegaan dat het 
zinvol is circulair te verbinden met andere thema’s, 
zoals cultuur, economie, duurzaamheid, de ener-
gietransitie, armoede, stadsgroen of gemeen-
schapszin. Door het onderwerp breder te benade-
ren kunnen de projecten beter aansluiten bij de 
leefwereld en interesses van bewoners.  
Alle projecten proberen verbindingen te leggen 
tussen bewoners en initiatieven in hun werkge-
bied. Op die manier willen ze bewoners bewust 
maken van wat er al in hun wijk gebeurt op circu-
lair gebied. Ook willen ze hiermee bijdragen aan 
een krachtiger netwerk van personen die een rol 
kunnen spelen in de circulaire transitie. Het stre-
ven naar verbinding gaat uit van de gedachte, dat 
als bewoners en initiatieven elkaar leren kennen, 
ze elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen 
leren en profiteren. In Middelland en het Oude 

Westen krijgt het verbinden gestalte rond plaatse-
lijke buurthuizen. Het projectteam in Noord heeft in 
een vroeg stadium geïnventariseerd welke initiatie-
ven en partijen in het gebied interessant leken om 
mee samen te werken. Deze zijn betrokken bij het 
powerlab en het netwerk is gebruikt om het power-
lab een plek te geven. Het projectteam in Afrikaan-
derwijk laat bewoners en initiatieven met elkaar 
kennis maken via portretten, podshows en een 
campagne op het internet.  
 
Bereik en impact 
Bij bereik gaat het om het aantal bewoners dat met 
de projecten in aanraking is gekomen. Bij impact 
gaat het om hetgeen de projecten teweeg hebben 
gebracht bij bewoners. 
Van het bereik en de impact van de projecten kan 
alleen een indicatie worden gegeven. Duidelijk is 
dat verschillende projectonderdelen, bijvoorbeeld 
een workshop en een artikel in een wijkkrant, sterk 
verschillend bereik en impact (kunnen) hebben. 
De impact van de vier projecten moet vooral ge-
zocht worden in het vergroten van de circulaire be-
wustwording (awareness) en het verbinden van 
bewoners en initiatieven (community building). Het 
is niet aannemelijk dat de projecten bij een sub-
stantieel aantal bewoners een verandering van ge-
drag (meer circulair handelen) teweeg hebben ge-
bracht.  
De wijkbewoners die met de projecten in aanra-
king zijn gekomen, zijn grofweg in drie groepen in 
te delen:  
1. Bewoners die aan meer dan één projectactivi-

teit hebben deelgenomen. We schatten dat het 
hierbij om in totaal tientallen mensen gaat, 
waaronder relatief veel mensen die al actief 
waren op het gebied van circulariteit. 

2. Eenmalige deelnemers aan activiteiten, of be-
woners die bijvoorbeeld door de projectmede-
werkers op straat zijn gesproken. Hierbij gaat 
het om tenminste honderden personen. 

3. Bewoners waarmee geen persoonlijk contact 
is geweest, maar die iets van de projecten 
hebben meegekregen via bijvoorbeeld een 
wijkkrant, een flyer of een bericht op internet. 
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Vermoedelijk is deze groep het grootst, maar 
de omvang is niet goed in te schatten. 

 
De projecten in Middelland en Noord hebben 
waarschijnlijk het grootste bereik gehad onder de 
eerste twee groepen. Met het organiseren van ac-
tiviteiten en bijeenkomsten met en voor bewoners 
en het aanspreken van bewoners op straat, heb-
ben deze projecten bijgedragen aan bewustwor-
ding (awareness) bij bewoners van het onderwerp 
circulair en van wat er op dat gebied gebeurt in de 
wijk. Met name de Omloop van Middelland heeft 
met de Week van de Omloop en alle activiteiten 
rondom het plaatselijke buurthuis - het Wijkpaleis - 
bijgedragen aan community building.  
De projecten in Afrikaanderwijk en het Oude Wes-
ten hebben tijdens de looptijd van het onderzoek 
meer gebruik gemaakt van (sociale) media en zijn 
in mindere mate persoonlijk contact aangegaan 
met bewoners. Zij hebben daardoor vermoedelijk 
minder bereik onder de eerste twee groepen en 
meer bereik onder de derde groep gehad. Wat het 
Oude Westen betreft, komt dit met name omdat 
een groot deel van de activiteiten nog uitgevoerd 
wordt in het vervolg. Door het enorme aanbod op 
(sociale) media is contact via deze kanalen vluch-
tig. Dat maakt de kans dat er iets gedaan wordt 
met de informatie kleiner. Een voordeel van com-
municatie via (sociale) media is dat vermoedelijk 
een grotere groep wordt bereikt, waardoor impact 
mogelijk is ook als maar een klein deel van de be-
reikte personen iets met de informatie doet. Een 
ander voordeel is dat de communicatie behouden 
blijft voor hergebruik. 
 

Conclusies en aanbevelingen 
In deze paragraaf gaat het om de centrale vraag 
van het onderzoek: welke lessen kunnen we uit de 
projecten trekken om de circulaire wijkaanpak voor 
de komende jaren aan te scherpen of te verbete-
ren?  
Uit de analyse van de projecten komen verschil-
lende aspecten naar voren die relevant lijken voor 
het succes van de circulaire wijkprojecten: aspec-
ten waar de gemeente op zou kunnen letten bij het 

vervolg van de circulaire wijkaanpak en lessen 
waar nieuwe projecten hun voordeel mee kunnen 
doen.  
 
Focus op ontmoeting en bewustwording 
Alle vier de projecten willen het onderwerp circulair 
op een laagdrempelige manier bij bewoners onder 
de aandacht brengen (awareness creëren), het ge-
sprek over circulair tussen bewoners op gang 
brengen (verbinden, community building) en bewo-
ners bewust maken van wat zij zelf kunnen doen in 
het kader van de circulaire transitie (handelings-
perspectief bieden). Alle projecten lijken daar in 
zekere mate in te slagen. Bewustwording is de 
eerste stap naar gedragsverandering. De resulta-
ten van deze kleine wijkprojecten vormen een 
goede start wat betreft bewustwording. Voor de 
volgende stap, activering, is meer tijd nodig. Conti-
nuering van investering in dit type projecten kan 
daaraan bijdragen.  
 
Sta open voor creativiteit en innovatie 
De vier projecten hebben uiteenlopende, vaak cre-
atieve en innovatieve middelen en activiteiten in-
gezet. In deze vroege fase van de circulaire wijk-
aanpak is experimenteren met werkwijzen en me-
thoden een goede manier om erachter te komen 
wat wel of juist niet werkt en waarom. De kennis 
die dit oplevert kan gebruikt worden om latere aan-
pakken te verbeteren.  
 
Ga voor maatwerk voor een wijk 
De wijken van Rotterdam en hun bewoners ver-
schillen enorm op tal van terreinen. Bewoners kun-
nen ook uiteenlopende motieven hebben om wel 
of juist niet circulair te handelen. Deze motieven 
spelen niet in alle wijken in gelijke mate een rol. 
Het is dan ook aannemelijk dat maatwerk, waarbij 
wordt aangesloten bij specifieke kenmerken van 
een wijk en haar bewoners, het meest effectief is 
om de circulaire transitie onder bewoners aan te 
jagen.  
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Organiseer projecten vanuit (in plaats van vóór) de 
wijk 
Om passend maatwerk te kunnen leveren, is het 
belangrijk dat het betreffende project voeling heeft 
met de wijk en haar bewoners. Daarom is het van 
meerwaarde als de projectmedewerkers bekend 
zijn met de wijk en haar bewoners, als ze ingebed 
zijn in wijknetwerken en als ze gevoel hebben bij 
wat in de wijk leeft en waar de bewoners op zullen 
aanslaan. 
 
Maak de wijk (voorlopig) niet te groot 
De meeste van de onderzochte wijkprojecten rich-
ten zich op een zogenoemde ‘CBS buurt’ van on-
geveer 10.000 inwoners. Of gebieden van deze 
omvang het meest geschikt zijn voor een circulaire 
wijkaanpak valt te betwijfelen. De fysieke leefom-
geving die mensen als hun buurt ervaren en waar-
mee ze zich verbonden voelen is mogelijk kleiner 
dan het administratieve construct van een CBS-
buurt. In kleinere buurten is de kans meer homo-
gene groepen bewoners met vergelijkbare motie-
ven voor circulair gedrag te treffen ook groter, 
waardoor maatwerk beter mogelijk is. Pogingen tot 
community building rond de circulaire transitie heb-
ben om deze redenen wellicht een grotere kans 
van slagen als ze binnen kleinere buurten worden 
georganiseerd. Het richten van projecten op een 
groter gebied biedt wel de kans om meer (uiteenlo-
pende) groepen en initiatieven te verbinden, maar 
is meer een vervolgstap nadat kleinere, gelijkge-
stemde gemeenschappen zijn versterkt.  
 
Verbind circulair met andere thema’s 
Alle vier de projecten hebben het onderwerp circu-
lair in hun communicatie en activiteiten verbonden 
met andere thema’s, zoals vergroening, de ener-
gietransitie, armoede en geloof. Dit stelt projecten 
beter in staat aan te sluiten bij de belevingswereld, 
de interesses en de belangen van bewoners. Voor 
een goede verbinding tussen thema’s in wijkpro-
jecten is het belangrijk dat de gemeentelijke orga-
nisatie er open voor staat en binnen de organisatie 
samenwerking zoekt tussen (aanpalende) beleids-
programma’s.  

Richt meer aandacht op de voorkant van de keten 
Wat opvalt aan de vier projecten, is dat ze over het 
algemeen veel aandacht geven aan afval en her-
gebruik van spullen en minder nadruk leggen op 
minder consumeren en op onderhoud en reparatie 
van producten. Op zich is dit niet vreemd omdat de 
hele maatschappij gericht is op consumptie en pro-
ductiegroei. Dat neemt echter niet weg dat de ge-
meente bij toekomstige wijkprojecten meer zou 
kunnen sturen op aandacht voor minder consump-
tie en meer onderhoud en reparatie. Het is in dit 
kader belangrijk hoe de gemeente zich in alge-
mene zin opstelt ten aanzien van de verschillende 
onderdelen van de circulaire keten. Het aanmoedi-
gen van bewoners om minder te consumeren, ver-
houdt zich mogelijk slecht tot beleid om de Rotter-
damse economie te stimuleren.  
 
Beoordeel projecten op ervaring en energie 
Bij de keuze voor nieuwe projecten is het belang-
rijk dat de gemeente let op ervaring en energie van 
de samenwerkingspartners. Partijen die vaker pro-
jecten hebben uitgevoerd met bewoners rond 
maatschappelijke vraagstukken kunnen voortbou-
wen op hun eerdere ervaringen. Dat is van grote 
waarde voor het succes van nieuwe projecten. We 
zien in het huidige onderzoek ook dat onervaren 
maar enthousiaste en creatieve mensen een wijk 
in beweging kunnen krijgen, doordat zij nieuwe 
energie brengen en minder vanuit bestaande ka-
ders denken.  
 
Wees zichtbaar en aanwezig op straat  
Voor verschillende onderdelen van de onderzochte 
projecten zijn de projectmedewerkers zelf de straat 
opgegaan. De kracht hiervan is dat een grotere en 
meer diverse groep bewoners kan worden bereikt 
in vergelijking met activiteiten die bijvoorbeeld in 
een buurthuis plaatsvinden. Een opvallend beeld – 
zoals bijvoorbeeld het verplaatsbare theehuis van 
Powerboat – kan helpen de aandacht te trekken 
en, bij terugkerende aanwezigheid op straat, zor-
gen voor herkenbaarheid.  
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Koppel projecten aan buurthuizen of huizen van de 
wijk 
Twee van de vier onderzochte projecten hadden in 
de wijk waar zij actief waren een thuisbasis binnen 
de wijk. Het voordeel van verbonden zijn aan een 
buurthuis of een huis van de wijk is dat een project 
gebruik kan maken van het wijknetwerk waarbin-
nen het huis een positie heeft en van de faciliteiten 
die het huis en haar partners biedt. Daarom lijkt 
het verstandig om als gemeente toekomstige pro-
jecten met buurthuizen of huizen van de wijk te 
verbinden. Dit betekent niet dat dergelijke locaties 
altijd als uitgangspunt moeten worden genomen. 
Lang niet alle Rotterdammers zijn namelijk met de 
netwerken van deze huizen verbonden.  
 
Zet in op zowel kwantiteit als kwaliteit 
Twee van de belangrijkste vraagstukken voor cir-
culaire wijkprojecten zijn: hoe bereiken we een 
substantieel aantal bewoners en hoe maken we 
een indruk die bij hen tot verandering in denken en 
gedrag leidt? Bij de eerste vraag gaat het over 
kwantiteit, bij de tweede om kwaliteit. Om impact 
te maken op een wijk en er een circulaire bewe-
ging aan te jagen, zijn beide aspecten belangrijk. 
In de vier onderzochte projecten zien we zowel 
meer kwantitatieve acties met een groot bereik als 
meer kwalitatieve acties gericht op een kleine 
groep of individu. Voor toekomstige projecten lijkt 
een mix van kwantitatieve en kwalitatieve activitei-
ten ook verstandig. De gemeente kan hierop stu-
ren, door projectteams te vragen met ideeën te ko-
men voor zowel het bereiken van veel bewoners 
als het intensief betrekken van kleinere groepen 
en individuen.  
 
Vraag projecten zelfkritisch te zijn 
Vanwege het lange termijnkarakter van de circu-
laire transitie is het nuttig uit lopende projecten les-
sen te verzamelen waar toekomstige projecten 
hun voordeel mee kunnen doen. Projectteams 
moeten hiertoe open staan voor het benoemen en 
bespreken van minder succesvolle activiteiten. De 
gemeente kan hierop sturen door kritische zelfre-
flectie gericht op leren in plaats van afrekenen tot 

vast onderdeel en voorwaarde te maken van pro-
jecten die zij financiert en ondersteunt.  
 
Zet in op flexibele projecten 
Ongeacht of er sprake is van extreme omstandig-
heden – zoals de coronapandemie waarin de pro-
jecten zich uiterst flexibel hebben moeten opstel-
len – is veel te zeggen voor projecten die gedu-
rende de looptijd van koers kunnen veranderen. 
De komende jaren zal het zoeken blijven naar ef-
fectieve(re) manieren om bewoners bij de circu-
laire transitie te betrekken. Het zal vaker voorko-
men dat een mooi bedacht plan in de praktijk niet 
goed blijkt aan te slaan, of niet goed uitvoerbaar 
blijkt. Het is dan zaak dat kan worden ingespeeld 
op wat wel effectief en haalbaar lijkt. Een flexibele 
inzet van projecten vraagt zowel van projectteams 
als van de gemeente, de bereidheid en het ver-
mogen om met minder zekerheid vooraf te starten, 
om in overleg bij te sturen waar nodig en om meer 
uit te gaan van vertrouwen in elkaars inzet en pro-
fessionaliteit dan van vastgestelde afspraken.  
 
Zorg voor goede ondersteuning vanuit de ge-
meente 
Het succes van circulaire wijkprojecten hangt in 
belangrijke mate af van de ondersteuning die zij 
ontvangen van de gemeente. De gemeente heeft 
bij de vier onderzochte projecten een goede on-
dersteunende rol gespeeld. Dat is in belangrijke 
mate te danken aan de vaste contactpersonen die 
vanuit de gemeente aan de projecten gekoppeld 
zijn. Vanuit de projecten is aangegeven dat er be-
hoefte is aan nog meer begeleiding naar de juiste 
contacten en aan het beantwoorden van vragen, 
zowel binnen als buiten de gemeentelijke organi-
satie. 
 
Zet in op continuïteit, duurzame relaties en herha-
ling 
Een groot risico met wijkprojecten zoals die nu 
hebben plaatsgevonden, is dat hetgeen ze bereikt 
en opgebouwd hebben, tenietgaat wanneer de 
projecten stoppen. Om een duurzame invloed te 
hebben op wijken en hun bewoners is inzet voor 
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de langere termijn nodig. Zorgen voor continuïteit 
is op de eerste plaats een taak voor de gemeente. 
Het vraagt van de gemeente bereidheid om voor 
langere tijd te investeren in bepaalde wijken, rela-
ties, projecten en activiteiten en zich niet blind te 
staren op korte termijn successen. 
 
Accepteer dat resultaten moeilijk meetbaar kunnen 
zijn 
Van projecten zoals de vier onderzochte wijkpro-
jecten is het lastig te meten wat ze bijdragen aan 
de circulaire transitie. De kracht van de vier onder-
zochte projecten zit in het kunnen bieden van 
maatwerk: het flexibel kunnen aansluiten bij wat op 
een bepaald moment in een bepaalde wijk, gege-
ven de omstandigheden een zinnige volgende stap 
lijkt. Een dergelijke opzet is het best te onder-
zoeken met een kwalitatieve evaluatie, een vorm 
van onderzoek die gebaseerd is op observaties en 
interviews. Deze vorm van onderzoek levert veel 
informatie ter verbetering van een aanpak maar 
geen ‘harde’ uitkomsten.  
 
Overweeg een andere onderzoeksaanpak bij me-
dia-uitingen 
Enkele onderdelen van de onderzochte projecten 
onderscheiden zich doordat ze te kwalificeren zijn 
als media-uitingen. Zulke projectonderdelen heb-
ben in potentie een groot bereik, maar het bereik 

en de impact is met kwalitatief onderzoek nauwe-
lijks in te schatten. Om inzicht te krijgen in de 
meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van me-
dia-uitingen, valt te overwegen een kwantitatieve 
onderzoeksmethode te gebruiken of gebruikerstes-
ten in te zetten.  
 
Leer van literatuur en ervaringen elders 
De circulaire wijkaanpak past in een traditie waar-
bij gemeenten proberen op buurt- of wijkniveau be-
paalde maatschappelijke ontwikkelingen te stimu-
leren, die samenhangen met bewustwording en 
gedrag van bewoners. Op dat gebied is er veel (in-
ternationaal) onderzoek gedaan en er is veel erva-
ring opgedaan met interventies in Rotterdam en in 
andere gemeenten. Het is dan ook aan te bevelen 
voor de circulaire wijkaanpak op zoek te gaan naar 
nuttige inzichten en lessen uit wetenschappelijke 
literatuur en interventies binnen en buiten Rotter-
dam.  
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 14 Inleiding - Hoofdstuk 1 

OBI heeft, in opdracht van het actieteam circulaire 
wijkaanpak van de gemeente Rotterdam, een evalu-
erend onderzoek uitgevoerd naar vier circulaire wijk-
projecten. De resultaten van het onderzoek worden 
in dit rapport beschreven. 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
De gemeente Rotterdam heeft als ambitie dat de 
stad in 2030 de helft minder primaire grondstoffen 
gebruikt. Om dit te bereiken probeert de gemeente 
de circulaire transitie in Rotterdam aan te jagen. Dit 
houdt in dat inwoners, Rotterdamse bedrijven en de 
gemeente zich bewust moeten worden van het be-
lang van circulariteit en dat ze circulair gaan denken 
en handelen. 

Wat is circulariteit en circulaire eco-
nomie? 
 
Circulaire economie en circulariteit zijn begrip-
pen die door elkaar worden gebruikt. Circulari-
teit is de techniek en de logistiek om kringlopen 
te sluiten. Dat doe je bijvoorbeeld door pro-
ducten die kapot zijn te ontleden tot de oor-
spronkelijke materialen. Van die materialen 
maak je weer nieuwe producten; en dat doe je 
steeds weer. Je kunt producten ook uit elkaar 
halen en de verschillende onderdelen weer op-
nieuw gebruiken. Circulaire economie is voor 
circulariteit het onderliggende economische 
systeem. Het is als het ware de economische 
aanjager om circulariteit voor consumenten en 
bedrijven financieel aantrekkelijk te maken. 
 
De basis voor een circulaire economie bestaat 
uit: 
• Het voorkomen en verminderen van het 

gebruik van primaire grondstoffen; 
• Het verlengen van de levensduur van pro-

ducten; 
• Het hergebruiken van producten en onder-

delen; 
• Recycling van materialen tot grondstoffen. 
Tegenover de circulaire economie staat de line-
aire economie. De laatste gaat uit van het ma-
ken van producten, gebruiken en ten slotte af-
danken ervan. 

De gemeente probeert de circulaire transitie niet al-
leen centraal voor de hele stad te stimuleren, maar 
ook binnen afzonderlijke wijken. Hiervoor onder-
steunt de gemeente wijkgerichte circulaire projecten. 
Dit zijn projecten van derden (bewoners, professio-
nals) die in een bepaalde wijk een bijdrage willen le-
veren aan het vergroten van circulair bewustzijn of 
circulair gedrag. De gemeente stimuleert en facili-
teert deze projecten, maar laat de aanpak in een wijk 
ook vrij om te experimenteren. 

Het stimuleren van circulair gedrag in de wijken is 
een langdurige opgave voor de gemeente en pas vrij 
recent gestart. Daarom is het zinvol om van lopende 
projecten te leren en met de lessen de toekomstige 
aanpak te verbeteren. Door een aantal projecten die 
nu lopen te onderzoeken en te vergelijken, kunnen 
we op zoek gaan naar aspecten die wel of juist niet 
lijken bij te dragen aan het bevorderen van circulair 
gedrag in verschillende soorten buurten en wijken.  

1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de aanpak van het 
onderzoek. De hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrij-
ven de vier afzonderlijke circulaire wijkprojecten. In 
hoofdstuk 7 worden de vier projecten op verschil-
lende aspecten met elkaar vergeleken. Hoofdstuk 8 
bevat de conclusies en aanbevelingen van het on-
derzoek.   

1 Inleiding 
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2.1 Doel- en vraagstellingen 
Het onderzoek heeft als doel lessen te trekken uit de 
huidige circulaire wijkprojecten, voor aanscherping 
en verbetering van de circulaire wijkaanpak.  

Het is nadrukkelijk niet de insteek om te zoeken naar 
een ‘best practice’ die in alle gevallen voor alle buur-
ten de beste oplossing biedt. Het idee is juist dat 
maatwerk waarbij een aanpak aansluit bij de speci-
fieke kenmerken van die buurt en haar bewoners 
meer kans op succes heeft. 

De centrale onderzoeksvraag is als volgt geformu-
leerd: 

Welke lessen kunnen we uit de huidige circulaire pro-
jecten in de wijken en buurten trekken om de circu-
laire wijkaanpak voor de komende jaren aan te 
scherpen of te verbeteren? 

De deelvragen die hierbij zijn geformuleerd zijn: 

• Hoe willen de verschillende projecten elk een bij-
drage leveren aan het stimuleren van circulair 
gedrag in hun wijk? 

• Wat is volgens de projectteams de gedachte 
over waarom deze aanpak voor dit doel succes-
vol zou kunnen zijn? 

• Hebben de projecten voor een bepaalde doel-
groep binnen hun wijk gekozen en zo ja, 
waarom? Hebben ze hiervoor gebruik gemaakt 
van bestaande kennis over verschillende circu-
laire doelgroepen en hoe die te bereiken/beïn-
vloeden zijn?1 (zie voor een samenvatting van 
het doelgroepenonderzoek bijlage B). 

 

1 Eindrapportage Rotterdammers circulair (2020), doelgroepenonderzoek circulaire wijkaanpak, Muzus, Delft.  
2 Bestaande uit de programmaleider van de circulaire wijkaanpak, tevens opdrachtgever voor het onderzoek, een projectleider verant-

woordelijk voor de projecten op de Zuidoever, een projectleider verantwoordelijk voor de projecten op de Noordoever en medewerker(s) 
communicatie.  

• Wat verwachten de projectteams ten aanzien 
van wat hun project gaat opleveren? 

• Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen 
de verschillende projecten, als het bijvoorbeeld 
gaat om gestelde doelen, doelgroep, motieven 
van burgers die men wil aanspreken, om-
vang/budget, type activiteiten, planmatigheid? 

• Wat hebben de projecten concreet opgeleverd? 
(bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers had een geor-
ganiseerd evenement? Is het evenement über-
haupt van de grond gekomen?) 

• Hoe zijn de behaalde resultaten van de verschil-
lende projecten te duiden in relatie tot de ver-
wachtingen en doelen die de projectteams voor 
zichzelf geformuleerd hebben?  

• Wat vinden de projectteams dat er goed is ge-
gaan en wat niet? 

• Zijn hier patronen in te herkennen als we de ver-
schillende projecten en hun resultaten onderling 
vergelijken? 

• Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor ver-
volg? 

2.2 Onderzoeksaanpak 

2.2.1 Uitgangspunten 
In het onderzoek is primair op kwalitatieve wijze, dat 
wil zeggen vooral door interviews en observaties, in-
formatie verzameld over de vier circulaire wijkpro-
jecten. Dat is gedaan in nauwe samenwerking met 
de contactpersonen van het actieteam circulaire wijk-
aanpak van de gemeente2 en de projectteams van 
de vier onderzochte projecten (de bewoners/professi-
onals die de projecten trekken).  

2 Doel en aanpak van het onder-
zoek 
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Het onderzoek levert geen cijfers op, noch “harde” 
uitspraken over succes of falen van projecten. Dat 
was ook niet de insteek, want het onderzoek is ge-
richt op leren en niet op afrekenen of verantwoording 
afleggen. De onderzoekers hebben de projectteams 
ook ondersteunt in het zelf inzicht krijgen in de suc-
cesvolle en minder succesvolle aspecten van hun 
projecten. 

2.2.2 Selectie van wijken en projecten 
In het onderzoek behandelen we vier circulaire wijk-
projecten in vier verschillende wijken (gebieden of 
CBS buurten): 

• Werk maken van hergebruik (Oude Westen) 
• De Omloop van Middelland (Middelland) 
• WIJ-circulair (Afrikaanderwijk) 
• Powerlab Circulair (Noord) 

De wijkprojecten zijn geselecteerd samen met het 
actieteam circulaire wijkaanpak van de gemeente 
Rotterdam. Er is gekozen voor projecten die al ge-
start waren of snel gingen starten en qua opzet en in-
steek een redelijke mate van variatie hadden. 

2.2.3 Fasering 
Het onderzoek kan grofweg in drie fasen worden ver-
deeld: 

• Analyse van de projecten in opzet 
• Analyse van de uitvoering van de projecten 
• Evaluatie na afloop van de projecten 

Voor de onderzoeksactiviteiten is per circulair project 
een eigen tijdlijn aangehouden, omdat niet alle pro-
jecten een gelijktijdige looptijd hebben. De vier pro-
jecten zijn gestart in 2021 en lopen door tot in 2022. 
De meeste projecten zijn op het moment van schrij-
ven nog niet afgerond, mede door vertraging als ge-
volg van de corona pandemie. 

 

 

2.2.4 Onderzoeksmethoden 
Verschillende onderzoeksmethoden zijn ingezet: 

• Documentanalyse. Hoewel een uitgebreide lite-
ratuurstudie geen onderdeel uitmaakt van de op-
zet van het voorliggende onderzoek, heeft het 
onderzoeksteam in de loop van het onderzoek 
een aantal onderzoeken en wetenschappelijke 
modellen bestudeerd die van meerwaarde kun-
nen zijn voor de circulaire wijkaanpak. Relevante 
inzichten uit enkele onderzoeken en modellen 
zijn samengevat in bijlage B. In het rapport wordt 
soms naar deze literatuur verwezen. Daarbij zijn 
de projectplannen van de vier circulaire projecten 
en een aantal relevante beleidsdocumenten be-
studeerd. 

• Interviews. Met alle projectteams is in ieder geval 
een interview bij aanvang en een aan het eind 
van het onderzoek gedaan. Hierbij is gesproken 
met de betrokkenen over hun plannen, ervarin-
gen en gedachten over de projecten. 

• Observaties. De onderzoekers zijn bij diverse ac-
tiviteiten van de vier projecten aanwezig ge-
weest, om de activiteiten en de deelnemers te 
observeren maar ook om met deelnemers te pra-
ten. Bij sommige activiteiten hebben de onder-
zoekers zelf als deelnemers geparticipeerd. Tij-
dens de observaties is gelet op wat er gedaan 
werd tijdens de activiteiten, het aantal en typen 
deelnemers, de sfeer en de mogelijke bijdrage 
van de activiteiten aan de projectdoelen. 

• Beperkte kwantitatieve dataverzameling. Alleen 
in de wijk Middelland is, na afloop van de Week 
van de Omloop, een online enquête uitgezet on-
der de deelnemers. 

De meeste interviews en observaties zijn in tweetal-
len uitgevoerd of bijgewoond. Van de interviews en 
observaties zijn verslagen uitgewerkt.   
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2.2.5 Beschrijvingen van de projecten 
In hoofdstuk 3 tot en met 6 worden de projecten be-
schreven. Het project Werk maken van hergebruik is 
beschreven op basis van de informatie uit document-
analyse en interviews met de projectmedewerkers. 
Het project de Omloop van Middelland is beschreven 
op basis van de informatie uit de documentanalyse 
(met name het plan van aanpak), de interviews en de 
verslagen van de activiteiten die zijn bijgewoond tij-
dens de Week van de Omloop. Het project WIJ-circu-
lair is beschreven op basis van de informatie uit do-
cumentanalyse, de interviews en het bekijken en ver-
slagleggen van de video’s die op sociale media zijn 
verschenen. Het project Powerlab Circulair is be-
schreven op basis van de informatie uit document-
analyse (het plan van aanpak en het voortgangsver-
slag van Powerboat), de interviews en de verslagen 
van de activiteiten die zijn bijgewoond (de verschil-
lende onderdelen van het Powerlab Ecologie en het 
Powerlab Sociaal).  

2.2.6 Vergelijking van de projecten  
Bij aanvang van het onderzoek hebben de onderzoe-
kers de plannen van aanpak van de vier projecten 
bestudeerd. Op basis van de analyse hebben de on-
derzoekers een aantal aspecten onderscheiden 
waarmee de projecten getypeerd kunnen worden. 
Gedurende het onderzoek zijn op basis van de ver-
zamelde informatie uit de interviews en observaties 
nog meer aspecten geformuleerd. Uiteindelijk zijn de 
projecten op de aspecten genoemd in tabel 1 met el-
kaar vergeleken om te komen tot meer algemene in-
zichten en lessen voor toekomstige projecten van de 
circulaire wijkaanpak.  

Tabel 1 Overzicht van aspecten waarop de projecten met el-
kaar worden vergeleken 

Thema Aspecten 
Doel en middelen Projectteams 
 Projectbudgetten 
 Projectdoelen 
Context Werkgebieden 
 Kenmerken van de wijken en bewoners 

 Doelgroepen en motieven voor circulair 
handelen 

Projectaanpak Werkvormen 
 Fysieke aanwezigheid in de wijk 
 Ambassadeurs van de circulaire zaak 
 Inhoudelijke thema’s 

 Verbindingen van bewoners en initiatie-
ven 

Bereik en impact Bereik van de projecten 
 Impact op de wijk 
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Hoofdstuk 3 

In de wijk het Oude Westen loopt het project ‘Werk 
maken van hergebruik’. Dit hoofdstuk bevat allereerst 
een beschrijving van de wijk. Daarna komen de op-
zet en de uitvoering van het project, de rol van de ge-
meente en de geleerde lessen aan bod. 

3.1 Kenmerken van de wijk 
Het Oude Westen is een levendige, multiculturele 
wijk in het centrum van Rotterdam. Het gebied kent 
twee belangrijke winkelstraten, de West-Kruiskade 
en de Nieuwe Binnenweg, met veel winkels en hore-
cagelegenheden. De helft van de woningvoorraad in 
het Oude Westen is van voor 1945. In de jaren ’80 
heeft de stadsvernieuwing grote delen van de wijk 
aangepakt. 
 
Het Oude Westen telt ongeveer 9.500 inwoners. De 
leeftijdsopbouw is vergelijkbaar met die van Rotter-
dam als geheel. Ruim de helft (56%) van de bewo-
ners heeft een niet-Westerse migratieachtergrond. Er 
zijn wat meer eenpersoonshuishoudens en wat min-
der huishoudens met kinderen dan gemiddeld in Rot-
terdam. 
 
Het Oude Westen is wat betreft inkomens een tame-
lijk kwetsbare wijk. Ongeveer een op de drie huis-
houdens heeft een laag inkomen en 9% heeft een 
bijstandsuitkering. De wijk heeft veel huurwoningen 
(80%, ten opzichte 64% in Rotterdam). Bewoners 
oordelen, ten opzichte van het Rotterdamse gemid-
delde, negatiever over ervaren overlast en de buiten-
ruimte.3 
 
De mate waarin bewoners zich betrokken voelen bij 
hun buurt is in het Oude Westen vergelijkbaar met 

 

3 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/rotterdam-centrum/oude-westen 
4 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/rotterdam-centrum/oude-westen/sociale-index/participatie-objectief 
5 Een overzichtstabel met alle gegevens uit deze paragraaf met de bronvermeldingen is te vinden in bijlage A.  
6 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/rotterdam-centrum/oude-westen/sociale-index/binding-subjectief 

het Rotterdamse gemiddelde. Ruim de helft (54%) 
van de bewoners van het Oude Westen zegt zich 
verbonden te voelen met de buurt en 86% zegt zich 
verantwoordelijk te voelen voor de buurt. Bijna een 
kwart van de bewoners (22%) is actief in bewoners-
initiatieven en bijna een derde (36%) is betrokken bij 
plannen voor de buurt of de stad.4 
 
Ook de binding die bewoners met hun buurt ervaren 
wijkt in het Oude Westen weinig af van het Rotter-
damse gemiddelde. Zo ervaart 57% van de bewo-
ners geluk met de buurt waarin ze wonen, vindt 69% 
dat zij in een leuke buurt wonen en zegt 55% trots te 
zijn op de buurt waarin ze wonen.5,6 

3.2 Opzet van het project 

3.2.1 Projectteam 
De twee projectmedewerkers zijn beiden werkzaam 
voor de stichting Aktiegroep Oude Westen. De Aktie-
groep zet zich in voor de bewoners van het Oude 
Westen op allerlei gebieden. De Aktiegroep bestaat 
50 jaar, heeft een breed netwerk in de wijk, onder 
verschillende bewonersgroepen en organiseert er di-
verse activiteiten. De Aktiegroep geeft een buurtkrant 
uit die huis aan huis wordt bezorgd. Er zijn ca. 250 
bewoners actief onder de paraplu van de Aktiegroep 
(voor het overgrote deel vrijwilligers). De Aktiegroep 
heeft een eigen pand in de wijk waar bewoners kun-
nen binnenlopen. 

3.2.2 Doel 
Het project heeft als doel het vergroten van circulair 
bewustzijn en handelen van de bewoners van het 
Oude Westen. Het project wil bewoners stimuleren 

3 Werk maken van hergebruik in 
het Oude Westen 



 
 19 Werk maken van hergebruik in het Oude Westen – 

Hoofdstuk 3 

spaarzaam om te gaan met grondstoffen en daar re-
kening mee te houden bij de aanschaf, het bezit en 
het wegdoen van spullen en voedsel. Hiervoor wil het 
project een “circulaire beweging” van bewoners in de 
wijk aanjagen. 
 

 
Figuur 3.1 Aktiegroep Oude Westen 
 

3.2.3 Doelgroep 
Het project richt zich op bewoners van het Oude 
Westen in het algemeen, niet alleen op een speci-
fieke groep bewoners. Het project gaat ervan uit dat 
bewoners verschillende motieven kunnen hebben 
voor circulair handelen, zoals milieuoverwegingen, 
maar ook financiële of sociale motieven. Veel bewo-
ners van het Oude Westen moeten met weinig geld 
rondkomen en zijn daarom, noodgedwongen, al lan-
ger (onbewust) circulair bezig (bezig met besparing 
en hergebruik van spullen). 
 

3.2.4 Activiteiten 
Het projectteam wil de circulaire beweging in de wijk 
stimuleren met kleinschalige interventies (waaronder 
gesprekken), in wisselwerking met bewoners en de 
gemeente (actie – reactie). Zij wil de beweging 

versterken door flexibel in te spelen op dat wat in de 
wijk leeft rondom circulariteit en door daarover te 
communiceren via verschillende kanalen. 
 
Het project bestaat uit drie fasen. In de eerste fase 
gaat het projectteam in gesprek met bewoners en ini-
tiatieven in de wijk die iets (willen) doen op het ge-
bied van circulair. Daarbij worden kansen in kaart ge-
bracht voor de circulaire beweging. Via de communi-
catiekanalen van de Aktiegroep worden bewoners 
geïnformeerd over het vervolgtraject en uitgenodigd 
daaraan mee te doen. In samenwerking met Verha-
lenhuis Belvédère wordt een bijlage voor de buurt-
krant ontwikkeld met portretten (verhalen bedoeld ter 
inspiratie) van wijkbewoners die circulair bezig zijn. 

Op basis van de oogst van de eerste fase, worden in 
de tweede fase verschillende activiteiten georgani-
seerd en uitgeprobeerd. Gedacht wordt aan gesprek-
ken met bewoners over hergebruik, een pop-up 
tweedehands markt en een serie activiteiten in de 
Werkplaats Duurzaam, waarin uitwisselen, leren en 
ontwikkelen centraal staan. De activiteiten worden 
onder de aandacht gebracht via communicatiekana-
len van de Aktiegroep, samenwerkingspartners en 
bewonersnetwerken. Ook ontwikkelt het project een 
filmpje om bewoners te inspireren werk te maken van 
hergebruik. 

In de derde fase wordt een vervolgprogramma en 
routekaart voor de circulaire beweging in het Oude 
Westen ontwikkeld. Het projectteam organiseert twee 
bijeenkomsten om het programma met bewoners en 
stakeholders te maken en te bespreken. 

3.2.5 Inbedding 
Er zijn al verschillende circulaire initiatieven in het 
Oude Westen, zoals Ruilwinkel, Schillenboer, Repair 
Café en Leeszaal West, waar het project op wil aan-
sluiten. 
 
Het project past in het toekomstplan van de Aktie-
groep Oude Westen, zowel qua onderwerp (‘herge-
bruik’ is een van de vier speerpunten van het toe-
komstplan) als qua werkwijze (in het toekomstplan 
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wordt uitgegaan van “co-creatie met bewoners” en 
gesproken over “open creatieve wijksessies”). De Ak-
tiegroep wil van het Oude Westen een inspirerend 
schoolvoorbeeld maken van hoe je een wijk verduur-
zaamt van onderop, samen met bewoners. 

3.3 Uitvoering van het project 
Het project is vertraagd ten opzichte van de oor-
spronkelijke planning, vooral door de coronamaatre-
gelen die in 2021 fysieke ontmoetingen met bewo-
ners bemoeilijken of onmogelijk maken. Het project-
team ziet online ontmoetingen niet als een goed al-
ternatief, omdat veel bewoners minder digitaal vaar-
dig zijn. 

Het projectteam heeft besloten om, vanwege de co-
ronamaatregelen, nog meer “organisch” te werk te 
gaan dan vooraf bedacht. Het projectplan blijft het 
kader waarbinnen gewerkt wordt en geeft richting 
aan alle inzet, maar de volgorde der dingen is veran-
derd, aansluitend bij mogelijkheden en kansen (bij-
voorbeeld nieuwe initiatieven) die zich in de wijk 
voordoen. Zo zijn er activiteiten uit fase 2 uitgevoerd 
terwijl fase 1 nog niet is afgerond. 

Het projectteam richt zich in de eerste fase van het 
project vooral op het in beeld krijgen en brengen van 
initiatieven en ambities van bewoners op het gebied 
van circulair. Ook richt het projectteam zich op waar 
deze bewoners mee geholpen kunnen worden om 
hetgeen zij doen en willen verder te brengen. 

Door het gesprek over circulair in de wijk aan te 
zwengelen, wil het projectteam stimuleren dat circu-
lair een vanzelfsprekend onderwerp voor bewoners 
wordt. Het team wil bewoners laten zien dat herge-
bruik leuk kan zijn, dat het niet “hip” of ingewikkeld is 
maar iets sociaals, dat je er trots op kunt zijn als je 
hergebruikt en dat het goed is voor zowel het milieu 
als de portemonnee. 

Het team acht het, vanwege het bewonersprofiel van 
de wijk, belangrijk dat activiteiten van het project 
laagdrempelig zijn en dicht bij de leefwereld van be-
woners liggen. 

Tot nu toe zijn de voornaamste activiteiten en resul-
taten van het project: 

Gesprekken met en hulp aan initiatieven 
In overeenstemming met het projectplan, gaat het 
projectteam in gesprek met initiatieven en bewoners 
in het Oude Westen die een rol (willen) spelen in de 
circulaire beweging. Tot nu toe zijn gesprekken ge-
voerd met twee initiatieven. In de gesprekken stond 
de vraag centraal: wat hebben jullie nodig om een 
volgende stap te zetten en hoe kunnen we initiatie-
ven in de wijk verbinden en versterken? 
 
Een van de twee initiatieven is de Schillenboer, een 
gezamenlijke pilot van de gemeente en bewoners. In 
het kader van de pilot zijn vijftien bakjes in de wijk 
geplaatst waarin bewoners gfe afval kunnen depone-
ren. Vijf bewoners die actief zijn bij de Aktiegroep 
Oude Westen zien liever dat er in de wijk containers 
voor gfe afval komen, zoals al in andere wijken het 
geval is. Dan kunnen zij namelijk andere bewoners 
gaan oproepen om gfe afval te scheiden. Nu heeft 
dat geen zin, omdat er in de vijftien bestaande bakjes 
te weinig ruimte is voor (veel) meer gfe afval. Het 
projectteam heeft, namens de vijf actieve bewoners, 
de wethouder per brief gevraagd om versneld in de 
wijk gfe containers te plaatsen. Daarnaast zijn op 
een aantal bakjes briefjes geplakt waarop wordt uit-
gelegd hoe je de bakjes moet gebruiken.  

 
Figuur 3.2 Een tweede leven voor sojadozen: verpakkingen in 

hergebruik 
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Figuur 3.3 Aankondiging Circulaire bijlage in de buurtkrant

Het tweede gesprek vond plaats met een sociaal 
werker die zich inzet voor gezinnen in de wijk met 
weinig geld. Zij heeft een weggeefkast in het Huis 
van de Wijk ingericht met babyspullen en babykin-
derkleding. Mensen kunnen er kleding en spullen 
brengen en meenemen. Ook helpt ze gezinnen met 
het inrichten van kinderkamers. Ze probeert dit met 
tweedehands spullen te doen. Echter is vervoer en 
beschikbaarheid van precies die spullen een knel-
punt. Het kost meer tijd en energie om met tweede-
hands spullen de gezinnen te helpen. Daarnaast vin-
den juist mensen die van weinig geld moeten rondko-
men het fijn als ze eens iets nieuws kunnen krijgen. 
Uit het gesprek zijn als ideeën voor vervolg geko-
men: 

• Een kaartje van de wijk maken waarin alle initia-
tieven rondom circulair staan beschreven. 

• Mensen via een rondleiding kennis laten maken 
met wijkinitiatieven. 

• Met kinderen een bingo met tweedehands speel-
goed organiseren. 

• Een ‘voedingskast’ plaatsen, waar mensen voed-
sel kunnen brengen (denk vooral ook aan blikken 
en ander voedsel dat langer houdbaar is) en 
waar mensen die het nodig hebben de voeding 
mee kunnen nemen.  

Bijlage over circulair in de buurtkrant 
Eveneens zoals beschreven in het projectplan, is met 
Verhalenhuis Belvédère een bijlage voor de buurt-
krant ontwikkeld met portretten (verhalen) van wijk-
bewoners die circulair bezig zijn. Voorbeelden zijn 

een bewoner die duurzame kookworkshops geeft en 
een ondernemer die producten in hergebruikte dozen 
verkoopt. Het projectteam heeft de geportretteerde 
bewoners aangedragen, het Verhalenhuis heeft de 
bewoners geïnterviewd en teksten geschreven. 
 
Het Verhalenhuis heeft de bijlage gedeeld met haar 
medianetwerk. Radio Rijnmond heeft naar aanleiding 
hiervan, twee geportretteerde bewoners uitgenodigd 
voor een radioprogramma. 
 
Naast de bijlage over circulair verschijnen er regel-
matig korte artikelen in de buurtkrant die te maken 
hebben met circulaire levensstijl, bijvoorbeeld over 
het tegengaan van voedselverspilling. Betrokken be-
woners schrijven deze artikelen.  
 

 
Figuur 3.4 Duurzaam koken met Sajida Mughal 
 
Pop-up milieupark in het wijkpark 
Op 25 juni heeft het projectteam, in samenwerking 
met de gemeente, een pop-up milieupark 
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georganiseerd in het wijkpark. De pop-up is aange-
kondigd met een flyer en in de buurtkrant, die beide 
huis aan huis zijn verspreid. De pop-up vond plaats 
in het kader van de Week van het Wijkpark, een 
week waarin diverse activiteiten in het park plaats-
vonden. 
 
Het projectteam heeft de pop-up als een succes er-
varen, vooral doordat tegelijkertijd andere activiteiten 
in het park plaatsvonden, zoals een weggeeftafel 
waar mensen spullen konden weggeven en energie-
coaches die voorlichting gaven. Er waren, naast me-
dewerkers van de gemeente, veel vrijwilligers van de 
Aktiegroep bij het evenement betrokken.  

Geïnspireerd door de pop-up in het wijkpark hebben 
bewoners en de gemeente in september nog een 
pop-up milieupark georganiseerd, in een ander deel 
van de wijk. 

Aansluiting bij bijeenkomsten over aanpalende 
thema’s 
Het projectteam is aanwezig geweest bij de opening 
van de Werkplaats Duurzaam en workshops over 
isoleren en energiebesparing in de wijk. Het team 
heeft ervoor gekozen aan te sluiten bij deze bijeen-
komsten, omdat onderwerpen als circulair, duurzaam 
en energie in de beleving van bewoners bij elkaar 
horen. In de bijeenkomsten is ook gesproken over 
spullen lenen en repareren. Het projectteam heeft 
enthousiasme bij de deelnemers ervaren. 
 
Aansluiting bij bijeenkomsten over aanpalende 
thema’s biedt de kans een bredere groep bewoners 
bij het onderwerp circulair te betrekken: niet alleen 
bewoners die primair geïnteresseerd zijn in circulair, 
maak ook bijvoorbeeld bewoners die willen weten 
hoe ze energiekosten kunnen besparen. De bijeen-
komsten worden georganiseerd met medewerking 
van vrijwilligers (zoals energiecoaches) uit verschil-
lende bevolkingsgroepen. 

Daarnaast heeft het projectteam deelgenomen aan 
een online lunchbijeenkomst van Rijkswaterstaat 
waarin werd toegelicht hoe je met bewoners van on-
derop aan de slag kunt gaan en wat belangrijk 

daarbij is (dichtbij, laagdrempelig, stap voor stap, 
verhalen en activiteiten vanuit de mensen zelf, flexi-
bele rol van de gemeente die aansluit bij wat er 
speelt in de wijk).  

3.4 Vervolg van het project 
Voor de geplande drie fasen van het project, gaat het 
projectteam vanaf begin 2022 nog het volgende 
doen. 
 
Fase 1: nog vijf gesprekken voeren met bewoners en 
initiatieven uit de wijk die zich inzetten rondom circu-
lariteit, om te horen wat zij (willen) doen en daarvoor 
nodig hebben. Aansluitend een samenvatting van de 
gesprekken maken. 
 
Fase 2: concrete “circulaire” activiteiten uitproberen: 
• een ruilmarkt/verkoopmarkt voor planten en pot-

ten (gepland voor februari) 
• een “circulaire” wijkwandeling, waarbij bewoners 

en initiatieven die “circulair” handelen worden be-
zocht (gepland voor februari) 

• een andere buitenactiviteit in de wijk (nog te be-
denken en te plannen) 

• zes activiteiten/ontmoetingen in de Werkplaats 
Duurzaam 

Fase 3: een circulaire visie/aanpak voor de wijk op-
stellen, mede op basis van twee bijeenkomsten met 
bewoners uit de wijk. 

3.5 Rol van de gemeente 
Het projectteam is tevreden over de rol van de ge-
meente bij het project. Het beschrijft de houding van 
de gemeente als “outreachend”, ondersteunend en 
faciliterend aan de gemeenschap en gericht op sa-
menwerking met de wijk. Het team waardeert dat de 
gemeente belangstelling toont voor het project en het 
projectteam vertrouwen geeft om, vanuit een aantal 
uitgangspunten, vrij aan de slag te gaan. Volgens het 
projectteam heeft dit als voordeel voor de gemeente, 
dat zij gebruik kan maken van wat al in de wijk leeft 
en bewoners zo worden aangemoedigd zelf verant-
woordelijkheid te nemen voor het stimuleren van cir-
culair handelen. 
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Het team ervaart de laatste jaren in het algemeen 
(niet alleen rond circulair) dat de gemeente meer 
open staat voor samenwerking met bewoners, ge-
neigd is om meer flexibiliteit te betrachten en aan te 
sluiten bij initiatieven van bewoners, in plaats van 
zelf te bepalen wat goed is voor de wijk. Het team 
wijst erop, dat onderwerpen zoals circulair, energie 
en klimaatadaptatie in de beleving van bewoners bij 
elkaar horen, maar dat dit binnen de gemeentelijke 
organisatie verschillende kokers en programma’s 
zijn.  

3.6 Geleerde lessen 
Het projectteam haalt de volgende lessen uit het pro-
ject: 

• De rol van de gemeente bij een project zoals 
Werk maken van hergebruik is erg belangrijk. 
Voor het project was het prettig dat de gemeente 
vertrouwen gaf aan het projectteam, dat zij aan-
sluiting heeft gezocht bij wat er in de wijk gebeurt 
en dat zij een flexibele en organische manier van 
handelen heeft ondersteund.  

• Bewoners bewegen tot circulair gedrag is lastig 
ook omdat circulair handelen niet altijd makkelijk 
en aantrekkelijk is. Nieuwe in plaats van tweede-
hands spullen aanschaffen is vaak veel makkelij-
ker en nieuwe spullen worden vaak ook meer ge-
waardeerd. Het vraagt een lange adem om struc-
turele veranderingen te bereiken, ook vanwege 
de manier waarop economie en maatschappij 
zijn ingericht. 

• Er zijn veel bewoners die meer circulair willen 
handelen. Uitwisselingen, ontmoetingen, samen 
repareren, elkaar op een positieve manier aan-
steken helpt om gedragsverandering te stimule-
ren. 

• Circulair is een onderwerp dat de creativiteit prik-
kelt, een onderwerp waar je enthousiasme voor 
kunt generen bij een groep mensen.  
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In de wijk Middelland loopt het project ‘De Omloop 
van Middelland’. Dit hoofdstuk bevat allereerst een 
beschrijving van de wijk. Daarna komen de opzet en 
de uitvoering van het project, de rol van de gemeente 
en de geleerde lessen aan bod. 

4.1 Kenmerken van de wijk 
Middelland is een wijk met twee gezichten: levendig 
en afwisselend rond de grote doorgaande straten, 
rustiek en rustig in de achterliggende buurten. De 
wijk ligt dicht bij het centrum en heeft veel vooroor-
logse bouw, waaronder statige singels en lanen. De 
Nieuwe Binnenweg en de Middellandstraat staan al 
decennia bekend als winkel- en uitgaansgebied. Na 
een periode van achteruitgang tellen ze nu veel crea-
tieve ondernemers en trendy winkels en restaurants. 
 
Middelland heeft ongeveer 12.000 inwoners, waaron-
der relatief veel personen van 18 tot 26 jaar (20%) en 
van 27 tot 39 jaar (27%). Er zijn wat meer eenper-
soonshoudens en wat minder huishoudens met kin-
deren dan gemiddeld in de stad. 
 
Op het gebied van inkomens en uitkeringen wijkt 
Middelland weinig af van het Rotterdamse gemid-
delde. Dat geldt ook voor de verhouding tussen 
koop- en huurwoningen (een derde koopwoningen 
en twee derde huurwoningen). Wel ligt de woning-
waarde in Middelland ongeveer 10% boven het Rot-
terdamse gemiddelde. 
 
In Middelland zegt ruim de helft van de bewoners 
(52%) zich verbonden te voelen met de buurt en 86% 
zich verantwoordelijk te voelen voor de buurt. Onge-
veer een op de vijf bewoners (22%) is actief in bewo-
nersinitiatieven.7 Deze percentages zijn vergelijkbaar 
met het Rotterdamse gemiddelde. Bovengemiddeld 
is in Middelland het aandeel bewoners dat betrokken 

 

7 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/delfshaven/middelland/sociale-index/binding-subjectief 
8 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/delfshaven/middelland/sociale-index/participatie-objectief 
9 Een overzichtstabel met alle gegevens uit deze paragraaf met de bronvermeldingen is te vinden in bijlage A.  

is bij plannen voor de buurt of de stad (38% ten op-
zichte van 30% in Rotterdam).8 Eveneens bovenge-
middeld is het aandeel bewoners dat zegt geluk te 
hebben met het wonen in de buurt (63%), dat de 
buurt leuk vindt (75%) en dat trots is op de buurt 
(59%).7, 9 

4.2 Opzet van het project 

4.2.1 Projectteam 
Het project wordt getrokken door de twee ‘Omlopers 
van Middelland’. Zij woonden ten tijde van het project 
in Middelland en zijn nauw verbonden met de wijk. 
De Omlopers worden ondersteund door de ge-
meente Rotterdam en enkele wijkorganisaties, waar-
onder Wijkbedrijf, de Middellander en het Wijkpaleis. 
Het Wijkpaleis ondersteunt de Omlopers met haar 
netwerk en het verbinden aan de juiste contacten, 
het organiseren van activiteiten en kennis over wat 
speelt in de wijk. De gemeente Rotterdam heeft 
vooral een faciliterende, adviserende en verbindende 
rol.  

4.2.2 Doel 
Het project heeft tot doel te onderzoeken wat een cir-
culaire wijkaanpak zou kunnen zijn. Daartoe hebben 
de Omlopers zich eerst verdiept in de energie van de 
wijk als het gaat om circulair handelen. Wat speelt er 
al, welke ideeën leven er al en wat mist nog in de 
wijk? Het gaat om het zoeken naar verbinding en 
mensen samenbrengen rond hun “liefde voor de din-
gen” (het motto van het project). Het project beoogt 
een springplank te zijn voor toekomstige circulaire 
activiteiten en samenwerkingsverbanden in de wijk 
om zo de circulaire transitie verder te brengen. 

 

4 De Omloop van Middelland 
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4.2.3 Doelgroep 
Het project richt niet op een specifieke groep bewo-
ners, maar op de bewoners van Middelland in het al-
gemeen. Het project gaat ervan uit dat de meeste 
bewoners niet of niet bewust met circulariteit bezig-
zijn. Daarom wil het circulair vooral voor die groep 
bewoners zichtbaar maken. Het project wil enthousi-
aste bewoners betrekken om circulariteit verder te 
kunnen aanjagen in de wijk en onder buurtbewoners. 

4.2.4 Activiteiten 
Eerst hebben de Omlopers onderzoek gedaan om in 
kaart te brengen wat er in de wijk speelt op het ge-
bied van circulair. Hiervoor zijn veel gesprekken ge-
voerd met bewoners, mensen van het team duur-
zaam Middelland, organisaties en ondernemers. Ver-
volgens zijn activiteiten georganiseerd om aan een 
breder publiek over te brengen wat circulariteit is en 
waarom dit van belang is. Oorspronkelijk was het 
plan dit te doen middels een expositie. Gaandeweg 
is echter gekozen voor de Week van de Omloop, om-
dat uit de gesprekken bleek dat circulariteit meer on-
der de aandacht zou kunnen komen vanuit de uit-
gangspunten ‘dichtbij’, ‘verbinding’, ‘plezier’ en ‘verg-
roten van kennis en kunde’. Een festival met laag-
drempelige, gezellige activiteiten waar bewoners el-
kaar konden ontmoeten en iets konden leren was 
daarom het resultaat. De Week van de Omloop vond 
plaats van 17 tot en met 26 september en had een 
breed programma met een openingsavond, veel ver-
schillende workshops, dialogen, wandelingen en een 
slotavond. In totaal stonden er 29 eenmalige en 
doorlopende activiteiten op de kalender.  

Het doel van deze activiteiten was vooral om wijkbe-
woners kennis te laten maken met de ‘breedte’ van 
circulariteit en ideeën op te laten doen waarmee ze 

verder kunnen. Tijdens de week is een groep enthou-
siaste bewoners geworven die zich willen inzetten 
voor het uitwerken van ideeën die zijn ontstaan, zo-
als het opzetten van een repair café, educatie of een 
circulaire coach.  

4.2.5 Inbedding 
”De Omloop van Middelland” wordt ondersteund door 
de stichting Mooi, Mooier, Middelland, een co-creatie 
experiment van geëngageerde wijkbewoners, onder-
nemers, professionals, ambtenaren en bestuurders. 
Mooi, Mooier, Middelland heeft zich sinds 2015 ont-
wikkeld als platform van samenwerking waarbij ruim 
200 mensen op verschillende manieren betrokken 
zijn en waarbinnen verschillende werkgroepen zich 
richten op het verbeteren van de wijk. 

De Omloop hoort bij de programmalijn Duurzaam 
Middelland van Mooi, Mooier, Middelland. Deze pro-
grammalijn richt zich op het verduurzamen van de 
wijk. Een ander circulair project van Duurzaam Mid-
delland is de 1000 Regentonnen voor Middelland. 

De Omloop heeft ook relaties met andere (circulaire) 
bewonersinitiatieven en bewonersnetwerken in Mid-
delland, waaronder Huize Middelland, het repair café 
van Thuis in West en MixBlik.  

4.3 Uitvoering van het project 
De Omlopers geven aan dat zij in het voorjaar in ge-
sprek zijn gegaan met bewoners, ondernemers en 
betrokkenen bij Mooi, Mooier Middelland, huize Mid-
delland en andere mensen die zich inzetten voor de 
wijk. Een van hun conclusies was dat er veel losse 
initiatieven zijn. De Week van de Omloop is georga-
niseerd met het doel de losse initiatieven met elkaar 
te verbinden, zodat ze van elkaar kunnen leren, el-
kaar kunnen aanvullen en samen kunnen werken. 
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Figuur 4.1 Openingsavond (Foto: Fleur Beerthuis) 

De week is ingezet als een soort festival, waarbij 
mensen de kans kregen verschillende dingen uit te 
proberen of er kennis mee te maken: een soort proe-
verij. In totaal waren er 29 activiteiten, waarvan on-
derzoek een deel heeft bijgewoond en een verslag 
van heeft gemaakt. Op basis van de verslagen be-
schrijven we hier enkele activiteiten. 

De openingsavond was een feestelijke bijeenkomst. 
Onder het genot van een circulaire maaltijd kwam de 
discussie over circulair goed op gang. Onder leiding 
van de gespreksleider werd in verschillende groepen 
en plenair gebrainstormd en gediscussieerd over 
“hoe het nu gaat” met circulariteit in Middelland, “wat 
er nodig is” en “hoe we elkaar daarbij gaan helpen”. 
Bij de vraag “hoe gaat het nu” kwamen attitude (over 
hoe je met spullen omgaat zoals gebruiken tot het 
niet meer te repareren is of geen eten weggooien), 
kennis of bewustzijn, commercieel belang en de aan-
sluiting tussen (minder) vraag en (veel) aanbod van 
tweedehandsspullen aan de orde. Bij de vraag “wat 
heb je nodig om verder te komen” ging het gesprek 

 

10 Het bord was een kunstwerk van Ruud Reutelingsperger, dat hij speciaal voor deze week had gemaakt. Het visualiseerde hoeveel af-
val in Middelland per jaar wordt wegegooid. 

over motivaties, over het gemak en de beschikbaar-
heid van spullen, over netwerken (bijvoorbeeld voor 
een ruilsysteem voor brengen en halen), over sys-
temen zowel sociaal als commercieel. Tenslotte bij 
de vraag “hoe we elkaar daarbij gaan helpen” ging 
het onder andere over wat de gemeente hier voor rol 
in kan spelen. De gemeente kan faciliteren door on-
der andere beschikbaar te zijn, door heldere kaders 
te bieden, door het delen van spullen voor burgers 
beter mogelijk te maken. De buurtbewoners spelen 
daar ook een rol in met elkaar. Dit zijn enkele van de 
vele ideeën die op grote vellen papier zijn uitgeschre-
ven. De aanwezigen waren vooral mensen die al be-
trokken waren bij Duurzaam Middelland en het Wijk-
paleis. Ook de wethouder en medewerkers van de 
gemeente waren aanwezig.  

De afvaldialoog was een wandeling die twee keer 
werd georganiseerd, beide keren waren er ongeveer 
zeven deelnemers. De wandeling startte bij zwem-
bad Oostervant tussen een bord over afval10 en een 
kunstwerk genaamd ”slopen is (g)een must”. De 
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kunstenares was een van de deelneemsters. Het 
kunstwerk was de aanleiding om, via een gesprek 
over het slopen en vervangen van woningen, te gaan 
naar een gesprek over het inwisselen van de ver-
vangcultuur door een cultuur van behouden, beheren 
en repareren. Gedurende de wandeling zijn buurtbe-
woners uitgenodigd voor de Week van de Omloop en 
is het Wijkpaleis onder de aandacht gebracht. Tij-
dens een maaltijd werd nagepraat over hoe er een 
circulaire beweging in Middelland in gang gezet zou 
kunnen worden. 

De workshop papier maken vond meerdere keren 
plaats en was telkens met zeven deelnemers vol. 
Deelnemers kwamen vooral uit de creatieve hoek. 
Een deelnemer sprak tijdens de workshop uit dat hij 
was teleurgesteld over het creatieve aspect. Hij had 
gehoopt om de bladerberg die in de herfst zijn tuin en 
stoep bedolf, snel en gemakkelijk te kunnen recyclen 
naar papier.  

 
Figuur 4.2 Workshop papier maken (Foto: Fleur Beerthuis) 
 
De workshop sneaker cleaning was ook steeds vol. 
Deelnemers waren verbaasd over hoe goed je snea-
kers weer kan opknappen. De circulaire gedachte 
achter de workshop leek niet voor iedereen even dui-
delijk. 
 
Met veertien deelnemers was er veel animo voor de 
workshop Bokashi. De workshop heette “composte-
ren kun je leren”, maar het ging over fermenteren. 
Alle deelnemers waren bewuste, betrokken mensen 
die hun “circulaire steentje” al op allerlei wijzen bij-
dragen, van het prikken van afval, tot het bewust 

afzien van een auto en alles een tweede leven willen 
geven.  

 
Figuur 4.3 Workshop sneaker cleaning (Foto: Fleur Beerthuis) 
 
Gedurende de week was er twee dagen een pop-up 
milieupark. Beide dagen werd het milieupark gecom-
bineerd met een ander (circulair) initiatief: de ene 
dag was er een rijdende kruidenierszaak zonder 
wegwerpverpakkingen, de andere dag was er live-
muziek en een kraampje waar je eten kon halen. Op 
beide dagen was er ook een ruilkraam, waar mensen 
uit de omgeving nog goede, bruikbare spullen kon-
den brengen en ophalen. Het eerste gebeurde veel 
meer dan het laatste. Buurtbewoners waren enthou-
siast dat zij spullen die al lang in hun berging of op 
het balkon stonden, nu gemakkelijk konden wegbren-
gen. 

 
Figuur 4.4 Pop-up milieupark 
 
De afsluiting was een vruchtbare bijeenkomst. Er wa-
ren ongeveer vijftien deelnemers. Zij bespraken sa-
men de ervaringen met de Week van de Omloop en 
hoe er verder gegaan kan worden. Inzichten uit de 
gesprekken waren onder andere:
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Figuur 4.5 Eindbrainstorm (Foto: Ludo de Goeie) 

• Het festival biedt een laagdrempelige manier om 
te testen of iets werkt of niet. 

• Men kan door onverwachtse ontmoetingen be-
trokken en geïnspireerd raken. 

• Het is belangrijk mensen uit te nodigen circulair 
aan de slag te gaan op een manier die bij hen 
past. 

• Mensen kunnen verschillende motieven hebben 
om circulair te handelen. 

• De Omloop heeft tijd nodig om te groeien. 
• Door tijdgebrek, koopgemak en overschot aan 

spullen is het niet altijd makkelijk om circulair te 
handelen. 
 

De aanwezigen zijn met acties en activiteiten aan el-
kaar verbonden om met elkaar verder te gaan na de 
Week van de Omloop. Bijvoorbeeld een kunstenares 
die een speurtocht over afval langs ondernemers uit 
wil zetten, is gekoppeld aan een vrijwilliger die haar 
gaat helpen met de organisatie en communicatie. In 
de wijk gaat er regelmatig een groep de straat op om 
afval op te ruimen. Deze zogenaamde ‘clean ups’ 
zullen meer onder de aandacht worden gebracht 
voor buurtbewoners. Wellicht zijn er buurtbewoners 
die het ook leuk vinden om - tussen het thuiswerken 

door - hun straat even samen met andere buurtgeno-
ten op te ruimen.  

De Week van de Omloop heeft een diverse groep 
mensen aangetrokken: jong en oud en van veel ver-
schillende culturele achtergronden.  

4.4 Enquête  
Na de Week van de Omloop is een online enquête 
onder ongeveer 125 deelnemers uitgezet. Deze is 
door 29 mensen ingevuld. Door het kleine aantal res-
pondenten kunnen geen betrouwbare uitspraken 
over alle deelnemers worden gedaan, temeer omdat 
mensen nauw betrokken bij het project waarschijnlijk 
oververtegenwoordigd zijn in de respons. Zes res-
pondenten zijn medewerkers van de gemeente die 
bij het project betrokken waren. 

Ruim de helft van de respondenten woont zelf in Mid-
delland. De meest bezochte activiteiten onder de res-
pondenten zijn in aflopende volgorde: de slotactivi-
teit, de openingsavond, een van de pop-up milieupar-
ken en het wine-spice music café met circulaire hap-
jes. Respondenten geven aan vooral deelgenomen 
te hebben omdat ze het onderwerp belangrijk vinden, 
om iets nieuws te leren en voor de gezelligheid. Bijna 
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iedereen vond het zinvol deelgenomen te hebben. 
Men geeft vooral aan kennis en vaardigheden te 
hebben opgedaan, zelf circulair bewuster te zijn ge-
worden en dat er bij anderen bewustzijn is gecre-
eerd. Ook noemt een aantal mensen dat ze het fijn 
vonden buurtbewoners te ontmoeten die ook met het 
onderwerp bezig zijn. Meer dan de helft van de res-
pondenten denkt na de Week van de Omloop “vaker 
met het onderwerp afval en hergebruik aan de slag 
gaat”, “vaker spullen te gaan hergebruiken of repare-
ren”, en “minder spullen weg te gaan gooien”. Ook 
denken sommige respondenten (misschien) “minder 
nieuwe spullen te gaan kopen”, “vaker tweedehands 
spullen te gaan kopen” en “andere deelnemers vaker 
te gaan zien”.  

Bijna alle 29 respondenten geven aan dat ze het leuk 
vinden om betrokken te blijven bij circulaire activitei-
ten in Middelland. De meesten zouden graag op de 
hoogte worden gebracht van nieuwe activiteiten. Vijf 
respondenten zeggen het leuk te vinden om te hel-
pen bij het organiseren van activiteiten. Drie zouden 
zelf iets willen organiseren. 

4.5 Vervolg van het project 
Door de Omloop van Middelland zijn in de wijk con-
tacten gelegd en verbanden ontstaan tussen ver-
schillende personen en partijen. Een aantal deelne-
mers is door het project (beter) aangesloten bij het 
Wijkpaleis. Er is contact gelegd met minder bekende 
en nieuwe organisaties, zoals met de islamitische or-
ganisatie Ettaouhid en met Charity, een organisatie 
die overgebleven voedsel verdeelt over verschillende 
wijkhuizen en er kosteloos maaltijden van maakt. Het 
contact met de islamitische gemeenschap leverde 
over en weer inzichten op over het begrip - en vooral 
de praktijk - van circulair handelen.  
 
De Omloop van Middelland wil zich ontwikkelen tot 
een groter geheel, een community met steeds meer 
gelijkgestemden. In de verschillende bijeenkomsten 
zijn ideeën ontstaan om de buurt mee te nemen in de 
circulaire beweging. Voorbeelden van deze ideeën 
zijn:  
• de hoeveelheid afval in de wijk zichtbaar maken; 

 
Figuur 4.6 Gesprek met de islamitische organisatie Ettaouhid 
 

• met activiteiten aansluiten bij redenen om circu-
lair te handelen (geloofsovertuiging, duurzaam-
heid, zuinigheid, liefde voor de dingen); 

• mensen een fysieke plek bieden waar ze goede 
spullen naartoe kunnen brengen; 

• het stimuleren van plekken waar je vaardigheden 
kunt leren om spullen te repareren; 

• onderwijs over het thema circulair; 
• een groter programma aanbieden, zodat lokale 

initiatieven daar op aan kunnen haken; 
• het plezier van circulair handelen benadrukken; 
• elkaar durven aanspreken op gedrag. 

Het programma na de Week van de Omloop ziet er 
als volgt uit: 

• Maandelijks vindt een bijeenkomst plaats met 
een collectief van mensen die zich willen inzetten 
als Omloper. Deelnemers delen ideeën en gaan 
samen aan de slag om deze te realiseren. Om 
de maand wordt een spreker uitgenodigd die kan 
inspireren of de groep iets kan leren; 

• Elk seizoen vindt er minstens één activiteit 
plaats. Daarbij wordt aangehaakt op thema’s als 
kerst, school en vakantie. De ‘Liefde voor de din-
gen’-dag vindt plaats op zaterdag 17 september; 

• Het team onderzoekt verder wat een circulaire 
wijkaanpak is ontwikkeld een methodiek voor die 
aanpak.  

De Omlopers zijn door LSA Bewoners, een landelijke 
vereniging voor actieve bewonerscollectieven, gese-
lecteerd als voorbeeldproject. Op het Brein Festijn 
hebben de Omlopers met hun project twee prijzen 
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gewonnen (een geldprijs en een advies-uur van het 
Lobby Lokaal). Met hulp van de LSA-programma 
hebben ze hun aanpak verder kunnen ontwikkelen.  

4.6 Rol van de gemeente 
Het projectteam oordeelt positief over de rol die de 
gemeente in het project gespeeld heeft. De ge-
meente heeft goede publiciteit aan de Week van de 
Omloop gegeven en gezorgd dat de wethouder aan-
wezig was op de openingsavond. Het projectteam 
benoemt de volgende lessen met betrekking tot de 
rol van de gemeente:  

• Het projectteam vond het een zoektocht om te 
achterhalen welke medewerkers van de ge-
meente waar over gaan. Er zijn wijkcoaches, 
wijkmanagers, wijkbeheerders, wijkconciërges en 
ga zo maar door.  

• Als kleine partij in een wijk is het moeilijk iets 
groots als een Week van de Omloop te organise-
ren. Het zou fijn zijn als er een “circulaire wijk-
hub” was, waar iemand van de gemeente met 
verstand van circulariteit de weg kan wijzen.  

• De gemeente zou stadsbreed een circulaire 
week of festival kunnen organiseren, waar de in-
dividuele wijken zich bij kunnen aansluiten. Een 
festival als de Week van de Omloop kan zich dan 
als onderdeel van een groter programma presen-
teren. 
 

4.7 Geleerde lessen 
In aanvulling op de lessen die eerder in dit hoofdstuk 
zijn genoemd (zie de afsluitende bijeenkomst in 4.3 
en lessen voor de gemeente in 4.6) trekken de Omlo-
pers de volgende les voor circulaire projecten: 

• Stel je flexibel op en probeer niet alles in de hand 
te houden. Ga op zoek naar wat mensen uit de 
wijk zelf willen en kunnen doen. Je kunt een 
goed idee hebben, maar als je de mensen niet 
meekrijgt, verspil je je energie. Iets wat uit de 
mensen zelf komt ondersteunen is een veel be-
tere aanpak.  

• Denk goed na over wie je wilt bereiken en wat je 
daarvoor nodig hebt. Een communicatieplan of -

adviseur zou hierbij kunnen helpen. Voor de Om-
loop is gebruik gemaakt van veel communicatie-
uitingen en -kanalen, maar het netwerk is vooral 
vergroot onder mensen die van het Wijkpaleis 
weten.  

• Het bouwen van netwerken kost tijd. De Omloop 
heeft veel moeite moeten doen om erachter te 
komen wie je waarvoor kunt benaderen. Hoe 
kom je bijvoorbeeld binnen bij scholen, verenigin-
gen of ondernemers? Het is belangrijk om sleu-
telfiguren in de wijk, zoals initiatiefnemers van 
Huize Middelland of de wijkmanager vroeg te be-
trekken. 
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In de Afrikaanderwijk loopt het project ‘WIJ-circulair’. 
Dit hoofdstuk bevat allereerst een beschrijving van 
de wijk. Daarna komen de opzet en de uitvoering van 
het project, de rol van de gemeente en de geleerde 
lessen aan bod. 

5.1 Kenmerken van de wijk 
De Afrikaanderwijk ligt centraal in het gebied Feij-
enoord, ten zuiden van de Maas. Het hart van de wijk 
wordt gevormd door het Afrikaanderplein met de ka-
rakteristieke en kleurrijke Afrikaandermarkt. 
De woonwijk is ontstaan toen rond 1900 de havens 
op Zuid werden gegraven. De naam van de wijk en 
de straatnamen verwijzen naar Zuid-Afrika en de lei-
ders van de Afrikaners in de Tweede Boerenoorlog 
(1899-1902). De Afrikaanderwijk was een van de 
eerste multiculturele wijken van Nederland, waar een 
meerderheid van de bevolking een niet-Nederlandse 
achtergrond heeft. 
 
De Afrikaanderwijk heeft ongeveer 8.000 inwoners. 
Drie kwart van de bewoners heeft een niet-Westerse 
migratieachtergrond. Er zijn relatief veel huishoudens 
met kinderen (37%) in vergelijking met Rotterdam 
(29%). 
 
De Afrikaanderwijk is de minst welvarende wijk van 
de vier wijken in dit onderzoek. Van elke vijf kinderen 
groeien er twee op in een huishouden met een laag 
inkomen. Eenzelfde aandeel huishoudens heeft lang-
durig een laag inkomen. Het aandeel bijstandsuitke-
ringen is dubbel zo groot als gemiddeld in Rotterdam 
(11% tegen 5%). Het opleidingsniveau is relatief 
laag. 
 
De Afrikaanderwijk scoort relatief laag op veel aspec-
ten van het Rotterdamse Wijkprofiel, de monitor 

 

11 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk  
12 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk/sociale-index/binding-subjectief  
13 https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk/sociale-index/participatie-objectief   
14 Een overzichtstabel met alle gegevens uit deze paragraaf met de bronvermeldingen is te vinden in bijlage A.  

waarmee wijken worden vergeleken op sociale, fy-
sieke en veiligheidsaspecten.11 De Afrikaanderwijk 
telt veel sociale huurwoningen. Slechts 11 procent 
van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen en 
de gemiddelde WOZ-waarde ligt 30% onder het Rot-
terdamse gemiddelde. Vanuit ambities de kwaliteit 
van de woningvoorraad en de wijk te verbeteren, is 
de Afrikaanderwijk de laatste jaren toneel van groot-
schalige sloop, renovatie en nieuwbouw. 
 
De mate waarin de bewoners van Afrikaanderwijk 
zich betrokken voelen bij hun buurt is niet uitzonder-
lijk voor Rotterdam. Ongeveer de helft van de bewo-
ners (52%) zegt zich verbonden te voelen met de 
buurt en 83% zegt zich verantwoordelijk te voelen 
voor de buurt.12 Een op de vijf bewoners (21%) is ac-
tief in bewonersinitiatieven en bijna een derde (30%) 
is betrokken bij plannen voor de buurt of de stad.13 
Bewoners van Afrikaanderwijk ervaren minder bin-
ding met de buurt waarin ze wonen dan in vergelij-
king met gemiddeld Rotterdam. Zo ervaart slechts 
32% van de bewoners geluk met de buurt waarin ze 
wonen (tegen 51% in heel Rotterdam), vindt 55% dat 
zij in een leuke buurt wonen (72% in heel Rotterdam) 
en geeft 48% aan trots te zijn op de buurt waarin ze 
wonen (53% in heel Rotterdam).11, 14 

5.2 Opzet van het project 

5.2.1 Projectteam 
IKBENWIJ is een stichting die activiteiten organiseert 
om een ‘WIJ-samenleving’ te creëren. De stichting is 
ontstaan vanuit de observatie dat de maatschappij 
steeds meer op zichzelf gericht is (ik). Daaruit is het 
idee gekomen om mensen juist samen te brengen, 
ervoor te zorgen dat ze met elkaar in contact komen 

5 WIJ-circulair in Afrikaanderwijk 

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk/sociale-index/binding-subjectief
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2022/rotterdam/feijenoord/afrikaanderwijk/sociale-index/participatie-objectief


 
 32 WIJ-circulair in Afrikaanderwijk - Hoofdstuk 5 

en het gesprek met elkaar aan gaan en zo mensen 
met elkaar te verbinden (wij).  

Met een ‘WIJ-samenleving’ wordt een inclusieve sa-
menleving bedoeld waarin elk verhaal telt. IKBENWIJ 
werkt met creatieve methodes om het vertrouwen te 
vergroten en verbindingen te leggen. Vanuit aan-
dacht voor het individu wil IKBENWIJ via een dialoog 
een WIJ creëren. 

5.2.2 Doel 
Het doel van het project is om van Afrikaanderwijk 
een circulaire wijk te maken. Het project wil circulair 
denken en doen toegankelijk maken, door het circu-
laire leven dat al in de wijk bestaat te belichten. Met 
dialoog en storytelling worden verbindingen tussen 
verschillende mensen en culturen tot stand gebracht 
met betrekking tot circulair denken en doen. Dit 
maakt het mogelijk circulair denken en doen te imple-
menteren in het dagelijks leven. 

5.2.3 Doelgroep 
De groep die het project wil bereiken zijn de inwo-
ners van Afrikaanderwijk. Er is geen meer specifieke 
doelgroep. 

5.2.4 Activiteiten 
In het plan van het project worden vijf fasen beschre-
ven. De eerste fase richt zich op ‘buiten’. Door mid-
del van straatinterviews wil men erachter komen hoe-
veel mensen het woord circulair al kennen en wat ze 
al doen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij 
worden potentiële experts geworven tijdens de 
straatinterviews. Van deze korte interviews worden 
video’s gemaakt die verspreid worden via sociale 
media. In de tweede fase krijgen bewoners een indi-
vidueel coachingstraject om te leren zich open te 
stellen en hun verhaal te vertellen (binnen). Tijdens 
de WIJ-seminars (derde fase) vertellen de experts uit 
de wijk hun verhaal. Dit zijn sessies in een huiska-
mersetting. De sfeer is open, laagdrempelig en infor-
meel. Deze setting leent zich goed om verhalen te 
delen maar ook om de verdieping in te gaan met het 
publiek. De verschillende seminars hebben ieder een 
eigen thema. In de vierde fase wordt de campagne 

gemaakt door de experts. Het is de bedoeling dat de 
experts deze op geheel eigen wijze inrichten. Dat 
kunnen posters zijn maar ook video’s. Dat bepalen 
de makers zelf. De experts worden ondersteunt met 
een foto- of videograaf en illustrator. Er worden pos-
ters gemaakt door buurtbewoners, video’s opgeno-
men en uiteindelijk wordt alle input gebundeld in een 
boekje, de ‘circulaire WIJ-bundel’. Tot slot worden in 
het plan van aanpak nog ideeën gegeven om het cir-
culair handelen echt onderdeel te laten worden van 
de wijk (fase 5, de opvolging). Er zou een challenge 
uitgezet kunnen worden. Bewoners uit de Afrikaan-
derwijk kunnen ideeën insturen om de wijk duurza-
mer te maken. De experts uit de campagne selecte-
ren de best ingezonden ideeën die hun plan moeten 
pitchen. De uiteindelijke winnaar krijgt het budget 
vanuit het bewonersinitiatief om het plan uit te voe-
ren. Experts in de wijk die zich na de campagne be-
trokken voelen bij het thema circulair, worden gesti-
muleerd om terugkerende activiteiten in de buurt te 
organiseren.  

5.2.5 Inbedding 
Dit project is er in het bijzonder op gericht om het 
woord aan de inwoners te geven. Inwoners worden 
ingezet voor inwoners. Het idee is dat inwoners de 
‘boodschap’ overbrengen. Circulariteit wordt toegan-
kelijker gemaakt door inwoners die onbewust circu-
lair bezig zijn centraal te stellen en door verschil-
lende initiatieven die primair misschien niet vanuit 
een circulaire gedachte ontstaan zijn maar dat wel 
zijn in beeld te brengen voor andere inwoners. Inwo-
ners leren zo van elkaar en zo kan circulariteit en het 
circulaire bewustzijn vergroot worden onder de inwo-
ners. Veel informatie - met name die van de overheid 
– die wordt getracht over te brengen is niet op maat 
en komt daarom niet aan bij de mensen waar het 
voor gemaakt is. Door ze door de mensen te laten 
maken die herkenbaar zijn in een buurt is de kans 
groter dat het verhaal wel landt bij de mensen voor 
wie het bedoeld is.  

5.2.6 Scope en omvang 
Het project is op de wijk gericht en start met het in 
beeld brengen van een aantal inwoners en 
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Figuur 5.1 Geportretteerde ondernemers 

sleutelfiguren of experts. Het idee is dat door deze 
mensen in te zetten de boodschap naar de hele wijk 
kan worden verspreid.  

5.2.7 Communicatiemiddelen 
IKBENWIJ werkt vooral met sociale media (Insta-
gram, YouTube, Facebook, LinkedIn en Whatsapp). 

5.2.8 Werkvormen 
Met spoken word15 legt IKBENWIJ verbinding met 
groepen. Daarna gaan ze de (socratische) dialoog 
aan. Het gaat daarbij om jezelf open te stellen en dat 
ook van de ander te vragen. De resultaten van deze 
gesprekken worden weergegeven in creatieve ui-
tingsvormen (bijvoorbeeld podshows, interviews op 
Instagram en het YouTube kanaal).  

5.3 Uitvoering van het project 
Het project is enigszins vertraagd en aangepast van-
wege de coronamaatregelen die in 2021 ervoor 
zorgde dat bijeenkomsten of afspraken regelmatig 
niet door konden gaan of afgezegd werden.  

Fase 1: Op de Afrikaandermarkt heeft het project-
team verschillende straatinterviews afgenomen. Het 
projectteam heeft gekozen om de markt als vind-
plaats te nemen omdat het een centrale plek in de 
buurt is waar iedereen komt of waar iedereen sa-
menkomt. Deze straatinterviews dienden om erach-
ter te komen of mensen het woord circulair en de be-
tekenis ervan kennen. Ook dienden de interviews om 
erachter te komen wat bewoners al doen op het 

 

15 https://www.flowmagazine.nl/creativiteit/spoken-word-wat-is-het-precies-artiest-nick-waelbers-legt-het-uit.html  
16 https://www.youtube.com/channel/UC5T_lgwDtEe1KA2cnTRxhMw  

gebied van circulariteit. Daarnaast dienden de inter-
views om onbewust bekwame mensen, bewust be-
kwaam te maken.  

 
Figuur 5.2 Straatinterview op de Afrikaandermarkt 
 
Op basis van de interviews heeft het projectteam 
portretten gemaakt van inwoners en ondernemers 
uit Afrikaanderwijk die al circulair bezig zijn – vanuit 
hun werk of vanuit henzelf. Deze portretten zijn in vi-
deo’s vastgelegd en op sociale media geplaatst.16 
Zo komt een aantal organisaties aan het woord die 
voedsel of producten die normaal gesproken wegge-
gooid zouden worden, doorgeven aan mensen die 
het minder hebben (Islamitische voedselbank, Stich-
ting Salaam en de Kocatepe Moskee) of het verwer-
ken in nieuwe producten zoals catering, chutneys en 
sambals (Wijkkeuken). Deze aanpak gaat voedsel-
verspilling tegen.  

Farzana Haider (kok bij de Wijkkeuken): ‘Recy-
clen en duurzaamheid betekent voor mij dat je 
je er bewust van bent dat de tijd, het geld en 
energie dat die boeren erin gestopt hebben dat 
je dat niet weggooit.’ 

Foto 

https://www.flowmagazine.nl/creativiteit/spoken-word-wat-is-het-precies-artiest-nick-waelbers-legt-het-uit.html
https://www.youtube.com/channel/UC5T_lgwDtEe1KA2cnTRxhMw
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Ook komt Zoë Cochia, een leraar en coach van de 
Niffo Gallerie aan het woord. In deze galerie wordt 
kunst gemaakt van restmaterialen. Kunst wordt hier 
ingezet om te laten zien dat je (oude) spullen kan ge-
bruiken en het een nieuwe vorm kan geven en dat 
dat mooie resultaten kan opleveren. Daarnaast wordt 
kunst ingezet al een middel om mensen met elkaar 
te verbinden en mensen te verrijken met iets dat zij 
niet kenden: 

Zoë Cochia: ‘Mensen denken van, hmmm, kar-
ton, dat wil ik niet gebruiken, dat is lelijk. Ach-
teraf zien zij het eindresultaat en dan zijn zij 
heel erg blij en verrast‘ 

 
Ook geven geïnterviewde bezoekers van de Afri-
kaanderwijk antwoord op de vraag wat circulair voor 
hen betekent:  

‘Circulair betekent voor mij dat we dingen her-
gebruiken. Dat we actief meedoen aan recy-
cling. Dat je bezig bent met duurzaam leven. 
Lokale producten te kopen. Producten die je 
gebruikt om die weer te gebruiken. Bijvoorbeeld 
met eten dat je over hebt dat weer ergens an-
ders voor gebruiken.’ 

 

‘Alles wat je gebruikt, dat je dat ook herge-
bruikt.’ 

 

 
Figuur 5.3 Nieuw voedsel maken van restvoedsel 
 

Paula Zwitser oprichtster van MetDeStad zegt 
hierover: ‘Circulair zijn voor mij heel veel din-
gen. Minder wegwerpcultuur, minder afval, zui-
niger zijn op de spullen die we gebruiken omdat 
het veel energie kost, en dat wat we hebben 
hergebruiken‘ 

 

Ismaël Guvec de voorzitter van de Kocatepe 
Moskee geeft aan: ‘Circulair betekent voor mij 
dat de goederen hun bestemmingen krijgen. 
We kopen het en tegelijkertijd gaat er ook een 
heleboel weg. Er worden veel dingen verspild. 
Vanuit de islam ben je zelf verantwoordelijk 
voor de producten die je koopt. Je mag het nut-
tigen maar je moet er wel duurzaam mee om-
gaan. Niet onnodig gebruiken wat je niet nodig 
hebt.’ 

 

Bernardo Bailey een voorman op de Afrikaan-
dermarkt: ‘Circulair is dingen die je kunt delen. 
Bijvoorbeeld op de markt, buren delen, ik heb 
tomaten iemand anders mais dat kunnen we 
met elkaar delen. Dat is ook circulatie.’ 

 
Het idee was om de mensen van de portretten na 
een coachingstraject (fase 2) een podium te geven in 
een symposium of een presentatie (WIJ-seminars; 
fase 3). Gezien de ontwikkelingen in het aantal co-
ronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen is gekozen voor het opnemen van zoge-
naamde podshows. In tegenstelling tot een podcast 
waarbij alleen audio gebruikt wordt, wordt bij een 
podshow ook beeld opgenomen. Het doel van de 
podshow is te laten zien wat circulair oplevert. Door 
de experts hun kennis en kunde met elkaar te laten 
delen, wordt getoond hoe toegankelijk en belangrijk 
het thema is. Een groot bijkomend voordeel van een 
podshow is dat deze vorm meer mogelijkheden biedt 
om de boodschap te bewerken en herhaaldelijk te 
verspreiden in tegenstelling tot bijvoorbeeld een sym-
posium wat eenmalig is. Daarbij is het een stuk laag-
drempeliger voor deelnemers (veel minder span-
nend).  
 
In januari 2022 is de eerste podshow opgenomen. 
De podshow werd geleid door Lorenzo Elstak. Ver-
der waren vier experts uit de portretten aanwezig en 
een beleidsmedewerker van de gemeente 

Foto van 
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Rotterdam. De deelnemers hebben zich aan elkaar 
voorgesteld en verteld wat zij al doen op het gebied 
van circulair. Verder wordt in de podshow het ge-
sprek aangegaan aan de hand van vier stellingen:  

1) ‘Duurzaam leven geldt alleen voor de rijken’  
In het gesprek hierover kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat het vanuit een hoge levensstandaard 
makkelijk is om te bepalen om minder te consu-
meren omdat je toch al alles hebt. Daarentegen 
is ook aangegeven dat circulair handelen geen 
geld hoeft te kosten maar dat je er juist geld mee 
kan besparen. Wel kan je kwalitatief betere spul-
len aanschaffen als je meer geld hebt.  

2) ‘Ik weet waarom duurzaam handelen belangrijk 
is’ 
Hierin is het belangrijk dat de kennis over herge-
bruik en duurzaam tussen generaties wordt dor-
gegeven. Een manier om dit te doen is door le-
vensverhalen te delen.  

3) ‘Duurzaam leven: zo ben ik opgegroeid’ 
Op deze stelling wordt aangegeven dat in som-
mige culturen niets weggooien een veel groter 
onderdeel van de cultuur is met name als het om 
het weggooien van eten gaat. Ook wordt aange-
geven dat circulariteit en duurzaamheid wel iets 
van de laatste tijd is en in vorige generaties min-
der leefde maar dat er toen waarschijnlijk minder 
beschikbaarheid was dan tegenwoordig. 

4) ‘Circulair leven moet verplicht worden’ 
Het woordje ‘verplichting’ roept veel reacties op 
en is volgens de aanwezigen niet de weg om in 
te slaan want het zal bij de meeste mensen al-
leen maar weerstand oproepen. Bewustwording, 
stimulering en prikkeling zijn veel kansrijkere 
middelen om in te zetten volgens de deelnemers.  

5.4 Vervolg van het project 
In februari 2022 gaat de groep experts die heeft deel-
genomen aan de eerste podshow beginnen met het 
maken van hun campagne. De experts doen dat zelf. 
Het projectteam is daar enkel faciliterend in. Vanuit 
het project wordt een foto- of videograaf en illustrator 
ter beschikking gesteld. Hoe het eruit gaat zien en 
wat de boodschap wordt, is aan de experts zelf.  

Ten tijde van de campagne door de groep die de eer-
ste podshow heeft gedaan – in februari - wordt ook 
de tweede podshow gepland. Het idee is om wat be-
treft de inhoud in overleg input te vragen vanuit de 
voorlopige bevindingen van het onderzoek. 

Na afloop van de tweede podshow gaat deze groep 
experts ook een eigen campagne ontwikkelen.  

Het is de bedoeling dat de groepen voor het maken 
van de campagne gaan samenwerken, dat ze con-
tact met elkaar opnemen, dat ze samen afspraken in-
plannen en dat er een werkgroep ontstaat. Het pro-
jectteam treedt dan langzaam op de achtergrond en 
de experts of de bewoners moeten het stokje dan 
overnemen. Ook geeft het projectteam aan dat ze 
wat er daadwerkelijk ontstaat en blijft bestaan aan 
verbindingen tussen de experts gaan monitoren.  

5.5 Rol van de gemeente 
De samenwerking met de gemeente is als prettig er-
varen. Vanuit de gemeente is er voldoende interesse 
en betrokkenheid getoond en dat is fijn. 

Verder verloopt de communicatie goed en open. 
Sommige processen hadden iets vlotter mogen lopen 
maar het was niet storend.  

IKBENWIJ werkt met content. Inmiddels hebben zij 
een contactpersoon bij de gemeente voor de com-
municatie. Als er iets gepost wordt, dan kan de ge-
meente daar ook mee aan de slag. Zo wordt het ma-
teriaal dat er is ook beter gebruikt.  

Vanuit de gemeente wordt meer gewerkt op basis 
van vertrouwen en vanuit de gedachte dat het be-
langrijk is het de mensen zelf te laten doen.  

5.6 Geleerde lessen 
Terugkijkend heeft corona zijn invloed op het project 
gehad. Afspraken werden regelmatig afgezegd. Het 
steeds afzeggen van de afspraken heeft invloed op 
de continuïteit van het project gehad. Het maakte het 
lastig om mensen betrokken te houden. Het is de be-
doeling dat mensen met de stof die ze meekrijgen of 
van elkaar krijgen aan de slag kunnen. Als er te veel 
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tijd tussen activiteiten zit, verslapt de aandacht en 
moet steeds overnieuw worden begonnen. Ook wa-
ren bepaalde activiteiten, zoals de WIJ-seminar - 
door de maatregelen niet mogelijk. Uiteindelijk is 
voor de podshows gekozen wat ondanks de flexibili-
teit die het vroeg ook voordelen had zoals al eerder 
beschreven is.  

Voor het vervolg of in de toekomst zou het beter zijn 
op de hoogte te zijn van wat er nog meer in de stad 
gebeurt op het gebied van circulaire wijkprojecten. 
Als je in een vroeg stadium kennis met elkaar kan 
uitwisselen dan leer je ook sneller. Samen met an-
dere projecten optrekken zou meerwaarde kunnen 
hebben.  

Een van de projectmedewerkers had achteraf gezien 
meer jongeren willen interviewen. Nu zijn vooral vol-
wassenen aan het woord geweest. Het was leuk ge-
weest als jongeren hadden kunnen aangeven wat zij 
ervan vonden of dat ze aan hadden kunnen vullen op 
wat er gezegd is. Aan de andere kant komen er ook 
meer volwassenen op de markt en is dat de afspie-
geling van de wijk. Daarbij als je jongeren wilt betrek-
ken vraagt dat een specifieke aanpak aldus de pro-
jectmedewerkers.  

Ten slotte denkt het projectteam dat in een vroeger 
stadium samenwerken met het onderzoeksteam er 
wellicht voor had kunnen zorgen dat de effecten van 
het project beter meetbaar waren geweest.  
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In het gebied Noord loopt het project ‘Powerlab Cir-
culair’. Dit hoofdstuk bevat allereerst een beschrijving 
van het gebied. Daarna komen de opzet en de uit-
voering van het project, de rol van de gemeente en 
de geleerde lessen aan bod. 

6.1 Kenmerken van de wijk 
Het project Powerlab Circulair door Powerboat zou 
zich oorspronkelijk richten op de wijk Blijdorp. Kort na 
de start is door het projectteam en de gemeente be-
sloten om het werkgebied van het project te verbre-
den naar het gebied Rotterdam Noord.  
Rotterdam Noord is een voormalige deelgemeente 
en heeft een oppervlakte van 5,2 km2. De grenzen 
worden gevormd de Delfshavense Schie, de Rijks-
weg 20 (A20), de Rotte en de spoorrails.  
Rotterdam Noord bestaat uit zeven wijken: Blijdorp, 
Blijdorpsepolder, Bergpolder, Agniesebuurt, Liskwar-
tier, Oude Noorden en de Provenierswijk.  
Op 1 januari 2021 woonden er 52.518 inwoners in 
het gebied.  
De buurten in Noord verschillen op diverse aspecten 
van elkaar. Zo wonen er in Blijdorp relatief weinig 
personen met een migratieachtergrond, terwijl dit er 
in de Agniesebuurt en het Oude Noorden juist relatief 
veel zijn in vergelijking met Rotterdam. In heel Noord 
zijn er relatief veel eenpersoonshuishoudens, met 
name in Bergpolder en de Provenierswijk. Veel jonge 
stellen kiezen ervoor een huis te kopen in Blijdorp. 
Blijdorp is dan ook een van de welvarendste wijken 
in Noord. Het inkomensniveau is bovengemiddeld 
voor Rotterdam maar ook in vergelijking met de an-
dere wijken in Noord. In Agniesebuurt en het Oude 
Noorden zijn relatief veel huishoudens met een laag 
inkomen.  
Het hele gebied Noord scoort op het Rotterdamse 
Wijkprofiel, de monitor waarmee wijken en gebieden 
worden vergeleken op sociale, fysieke en veiligheids-
aspecten gemiddeld nog net iets beter dan een wijk 
als bijvoorbeeld Middelland. Blijdorp doet het in 

vergelijking met de andere wijken in Noord goed op 
het Wijkprofiel. 

 

 

 
Figuur 6.1 Wijkprofiel scores per wijk in Noord 
 
Wat betreft ervaren betrokkenheid en verantwoorde-
lijkheid voor de buurt scoort Noord niet heel veel an-
ders dan Rotterdam gemiddeld. In Blijdorp en in min-
dere mate in het Liskwartier is deze betrokkenheid 
en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt wel 
hoger dan voor heel Noord. Opvallend is dat een wijk 
als het Oude Noorden relatief veel inwoners aange-
ven actief te zijn in bewonersinitiatieven (27%), terwijl 
dit er bijvoorbeeld Blijdorp juist relatief weinig zijn 
(16%) in vergelijking met heel Noord of Rotterdam 
(beiden 20%).  
Bewoners van Noord ervaren meer binding met de 
buurt waarin ze wonen dan Rotterdammers gemid-
deld. Zo ervaart 65% van de bewoners het als een 
geluk om in de buurt te wonen, vindt 92% de eigen 
buurt leuk en is 79% trots op de buurt. 

6 Powerlab Circulair in Noord 
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Blijdorp scoort op geluk met de buurt (90%), trots zijn 
op de buurt (80%) en het leuk vinden van de eigen 
buurt (92%) nog flink hoger.  

6.2 Opzet van het project 

6.2.1 Projectteam 
Powerboat is in 2001 opgericht als theatergroep. 
Vanuit theater maken en design beogen de oprich-
ters met dialoog, interactie, participatie en de crea-
tieve inzet van objecten en ruimtes mensen te raken 
en op (andere) gedachten brengen. Inmiddels is Po-
werboat uitgegroeid tot expert en adviseur op het ge-
bied van interactieve processen en community buil-
ding.  

6.2.2 Doel 
Het project heeft tot doel de bewoners van Noord te 
betrekken en te activeren om de circulaire gedachte 
te omarmen. Met de Powerlabs wordt contact gelegd 
met diverse betrokkenen. Vervolgens worden prakti-
sche proeven en experimenten gedaan, kansrijke lo-
kale initiatieven aangejaagd, lokale netwerken ver-
sterkt en tenslotte de betrokkenheid binnen de wijk 
verbreed.  

6.2.3 Doelgroep 
Het project richt niet op een specifieke groep bewo-
ners, maar op de bewoners van Rotterdam Noord in 
het algemeen. Het gaat juist om het verbinden van 
mensen met allerlei achtergronden, van experts tot 
professionals, van ondernemers tot publiek.  

6.2.4 Werkwijze 
Powerboat werkt met het zogenaamde PULSE-mo-
del. PULSE staat voor:  
• Provoke (welke prikkels kun je ontwerpen die ac-

ties of reacties kunnen ontlokken); 
• Understand (lees en begrijp de acties of reacties 

die zijn ontstaan); 
• Lead (leid door middel van het creëren van op-

ties of gelegenheden of door het toevoegen of 
weghalen van obstakels); 

• Support (elke actie of beweging dat neigt naar 
het vooropgestelde doel moet worden onder-
steund); 

• Expand (wanneer participanten deel uitmaken of 
(deels) verantwoordelijk zijn, kan je het project 
uitbreiden of leiderschap overdragen); 

Het is een model waarmee participatieve projecten 
kunnen worden gestructureerd en ontworpen en het 
geeft inzicht in mogelijkheden tot dialoog en interac-
tie. Met deze methode worden deelnemers geacti-
veerd en aan elkaar gekoppeld. Door de cyclus van 
ontdekken, ontwikkelen, testen en tonen, ontstaat 
een feedback-loop.  
Powerboat werkt onder andere met Powerlabs. Een 
Powerlab is een “laboratorium” project dat bedoeld is 
om ideeën uit te proberen, te testen en feedback op 
te krijgen. Door mensen met allerlei achtergronden 
samen te brengen en samen te laten werken, bou-
wen ze aan een lokaal netwerk. Een Powerlap be-
staat uit een drietal fases: 
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Eerst worden samen met lokale bewoners, onderne-
mers en experts experimenten op wijkniveau georga-
niseerd (kick-off). Vervolgens worden de uitkomsten 
en ideeën met een grotere groep gedeeld (expert-
meeting). Als laatste stap worden de meest kansrijke 
initiatieven door het lokale netwerk dat is ontstaan 
geadopteerd en uitgerold waardoor de betrokkenheid 
binnen een wijk verbreedt (presentatie). 

Het oorspronkelijk plan was om binnen vier thema’s 
powerlabs te organiseren. De motieven om met cir-
culariteit aan de slag te gaan kunnen voor verschil-
lende typen mensen uiteenlopen. Door met vier in-
houdelijke thema’s te werken wordt aangesloten bij 
de variatie in motieven die verschillende typen men-
sen kunnen hebben om bij te (gaan) dragen aan cir-
culariteit.  

 

 
 

6.3 Uitvoering van het project 
Powerlab heeft een uitgebreid verslag gemaakt van 
alle activiteiten die in de periode van september tot 
november 2021 hebben plaatsgevonden.17 
Op 23 september vond de kick-off van het eerste 
(ecologische) Powerlab plaats op de Stadscamping 
Rotterdam.  
Er waren tien deelnemers (exclusief de medewerkers 
van Powerboat en gemeente). De deelnemers zijn op  

 

17 http://www.powerboat-rotterdam.nl/powerlabcirculair  

 
basis van hun expertise, kennis en betrokkenheid bij 
het thema circulaire ecologie. Deelnemers vanuit 
BOERgondisch Rotterdam waren verhinderd. Om 
energie in de bijeenkomst te krijgen is bij het werven 
van deelnemers gezocht naar mensen die al iets met 
het onderwerp hebben of doen.  
 
De kick-off startte met het souplab. Op een grote ta-
fel stonden kweekbakjes met ingrediënten. 

http://www.powerboat-rotterdam.nl/powerlabcirculair
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Deelnemers stonden daar omheen. De opdracht was 
om een soep te maken voor degene die links van je 
stond. Iedereen kreeg een bord. Doordat je een 
maaltijd voor iemand ‘moet’ maken en het de bedoe-
ling was aan te sluiten bij iemands voorkeuren, 
‘moet’ je het gesprek aangaan met degene voor wie 
je de soep maakt. Vervolgens werd de soep geza-
menlijk gegeten.  
 

 
Figuur 6.2 Impressie kick-off bijeenkomst Powerlab Ecologie 
 
Na de lunch werd de groep over drie brainstormtafels 
verdeeld. Er werden ideeën op papier gezet over hoe 
je Noord kon laten groeien. De vraag waar antwoord 
op gegeven moest worden was: Kunnen we eenvou-
dige circulaire cirkels maken om bewoners via be-
trokkenheid bewust te maken? 
De kick-off is uitgekomen op ideeën voor de Zaden-
bieb, KR-uit-Noord en het Rest-aurant.  
 

 
Figuur 6.3 Presentatie Eudokiaplein 
 
Op donderdag 14 oktober vond de expertmeeting 
met 27 deelnemers plaats in de Stadskwekerij De 
Kas. De avond startte met een plenair welkom, een 

circulaire treinbaan performance en het verdelen van 
de deelnemers over drie thema tafels. Vervolgens 
werden de ideeën uit de kick-off verder uitgewerkt tot 
concrete voorstellen. Voor bijvoorbeeld de Zaden-
bied draaide de eerste fase vooral om de ervaringen 
van de expert op het thema. In de tweede fase werd 
het idee verder geconcretiseerd door een soort pro-
totype te bouwen. Tot slot werden in een plenair deel 
de resultaten per thema teruggekoppeld. Het was 
een bijeenkomst met een goede sfeer waarbij men-
sen op ongedwongen manier met elkaar in gesprek 
konden gaan over circulair in hun wijk.  
 

Figuur 6.4 De Zadenbieb 
 
Op 5 november heeft Powerboat op het Eudokiaplein 
getest of het publiek de voorstellen die uit de expert-
meeting gekomen zijn, begrijpt. Er zijn hier 23 ge-
sprekken gevoerd vanuit het mobiele theehuisje. 
Hieruit kwam naar voren dat de voorstellen te veel op 
tekst waren gebaseerd. Door deze actie is ontdekt 
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dat door met het theehuisje op een drukke plek te 
gaan staan een goede manier is om contact te leg-
gen met de bewoners. Het theehuisje gaat daarom 
vaker worden ingezet. Ook werd voorgenomen meer 
met beeld en illustraties te communiceren en minder 
met tekst. 
Op 13 november was de presentatie van het Power-
lab Ecologie. De voorstellen - Het Rest-aurant, Kr-
Uit-Noord en de Zadenbieb - die uit de kick-off waren 
gekomen en in de expertmeeting verder waren uitge-
werkt werden nu gepresenteerd aan het publiek.  
 
Gedurende het hele traject heeft Powerboat samen-
gewerkt met HIPPR-communicatie. Het doel hiervan 
was het vergroten van de community, het versprei-
den van de voorstellen en het werven van deelne-
mers. Een nieuwsbrief, Facebookcampagnes, flyers 
(van gerecyclede magazines), (composteerbare) stic-
kers met QR-code, herbruikbare magnetische krijt-
borden en illustraties die teksten kunnen vervangen 
om meer inclusief te zijn en een website hebben de 
community zeker vergroot. Er zijn nu 86 mensen die 
zich als (potentiële) deelnemer en geïnteresseerde 
hebben ingeschreven. De grootste groei ontstaat 
door persoonlijk contact door de wijk in te gaan.  

De Powerlab Ecologie heeft door de coronamaatre-
gelen wat vertraging en aanpassingen gevergd. De 
hele serie is later gestart dan oorspronkelijk gepland 
door de coronamaatregelen.  
In combinatie met de ervaringen op het Eudokiaplein 
en de Oogstmarkt (de wijk in met het theehuisje le-
vert veel contacten op met mensen die (meer) be-
trokken (willen) zijn bij circulariteit) is besloten de 
vorm voor de Powerlab Sociaal aan te passen: bui-
ten, kleine groepen, overdag en met het theehuisje 
als centraal ontmoetingspunt.  
Doel van deze nieuwe aanpak is nog steeds het ver-
groten van de community, maar door de verschil-
lende manieren van presenteren werd het laagdrem-
peliger en werd een bredere doelgroep aangespro-
ken. Het is nog out-reachender naar bewoners, het 
thema leent zich ervoor om de interactie op te zoe-
ken, waardoor awareness ontstaat. Door het toepas-
sen van spelvormen zorg je ervoor dat circulariteit 
wordt ervaren. Door middel van challenges en doe-
opdrachten, krijgen bewoners spelenderwijs inzicht 
en handvaten, om meer circulair te leven.   
 

 

 
Figuur 6.5 De drie fasen in het Powerlab Sociaal 
  



 
 42 Powerlab Circulair in Noord - Hoofdstuk 6 

De Geen Afval Race vond op 29 januari plaats in een 
gedeelte van Rotterdam Noord. Het is een race 
waarin de deelnemers een aantal korte spellen spe-
len, die hen uitdagen om anders na te denken over 
afval en reststromen. Bijvoorbeeld, de deelnemers 
starten met een stapel spullen en moeten die in twee 
minuten tijd zo goed mogelijk scheiden naar afval-
type. Of ze worden uitgedaagd om van een oude 
broek en andere spullen zo veel mogelijk manieren 
te noemen waarop je die spullen kunt hergebruiken. 
Of deelnemers dienen uit een grote Jenga toren de 
blokken te trekken waarop de meest vervuilende ver-
voerstypen staan afgebeeld (vliegtuig, container-
schip), zonder dat de toren omvalt. 

Tijdens de spellen gaan de begeleiders het gesprek 
aan met de deelnemers, bijvoorbeeld over hoe de 
deelnemers zelf omgaan met afval en hoe ze aankij-
ken tegen afval en hergebruik. De spellen zijn vooral 
een middel om spelenderwijs, op laagdrempelige 
wijze het onderwerp aandacht te geven en bespreek-
baar te maken. 

Met de Geen Afval Race heeft Powerboat verschil-
lende keren in het gebied Noord gestaan, waaronder 
bij een school, in een park en op de Oogstmarkt. De 
spellen werden gespeeld rondom het verplaatsbare 
theehuisje van Powerboat.  

In totaal hebben vele tientallen, zo niet enkele hon-
derden voorbijgangers een of meer spelletjes ge-
speeld, of een praatje gemaakt met het Powerboat 
team. Vooral op de Oogstmarkt, waar het theehuis 
tussen de marktkraampjes stond, was er veel be-
langstelling. De deelnemers/geïnteresseerden waren 
zeer divers (volwassenen, kinderen, ouderen, gezin-
nen).  

Bij het Powerlab Ecologie ging het met name om ver-
groening, lokaal kweken en cirkels maken. Bij het 
Powerlab Sociaal is ingezet op circulaire plekken om 
te ontmoeten, samen te repareren, in te zamelen en 
circulaire spellen te ontwikkelen en te spelen, waarbij 
de openbare ruimte een grote rol speelt. Ook hier zijn 
drie fasen te onderscheiden waarbij het bereik 
steeds groter zal worden (zie figuur 6.5).  

6.4 Vervolg van het project 
De projectmedewerkers hebben het idee dat de op-
zet zoals deze nu ontwikkeld is, werkt. Een powerlab 
is normaal gesproken een traject waarin gezamenlijk 
een idee wordt ontwikkeld. Wat daaruit komt, wordt 
toegepast. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat 
wanneer een serie powerlabs gedaan wordt met ver-
schillende thema’s dit ook echt wat oplevert. Nu kon 
er geen serie uitgevoerd worden en is het project met 
het theehuisje min of meer noodgedwongen een an-
dere weg ingeslagen. Dit heeft een hoop positieve 
ervaringen opgeleverd. Voor de toekomst willen ze 
deze opzet - de combinatie tussen ontwikkeling met 
het powerlab en het testen met het theehuis - vaker 
inzetten.  

Of ze met hetgeen ze ontwikkeld hebben in dit pro-
ject zelf nog verder kunnen gaan is afhankelijk van 
de continuering van de ondersteuning vanuit de ge-
meente. Een aanpak als de circulaire wijkaanpak zou 
een onderdeel van een langer traject moeten zijn. In 
een jaar tijd is het lastig toekomstbestendige resulta-
ten te behalen.  

6.5 Rol van de gemeente 
Door het inkopen van Powerboat heeft de gemeente 
het project gefaciliteerd. Daarnaast heeft de ge-
meente het project ook ondersteund door het tonen 
van betrokkenheid en interesse en door aanwezig te 
zijn bij de verschillende activiteiten. Ook kon de pro-
jectleider vanuit de gemeente de projectmedewer-
kers goed koppelen aan andere wijkmedewerkers.  

De circulaire wijkaanpak is een onderdeel van een 
meer sporen beleid dat op verschillende niveaus 
plaatsvindt. Gedragsverandering kost veel tijd. Het 
project heeft mede door de omstandigheden een 
korte doorlooptijd gehad. De projectmedewerkers er-
varen dit als een gemis. 

6.6 Geleerde lessen 
• Uit de testsessie op het Eudokiaplein kwam naar 

voren dat de voorstellen van het Powerlab Ecolo-
gie als veel tekst werden ervaren. In het vervolg 
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wordt meer met beeld en illustraties gecommuni-
ceerd en minder met tekst. 

• Tijdens de actie op het Eudokiaplein zijn de ge-
sprekken met het publiek gevoerd vanuit het 
theehuisje. Door met het theehuisje op een 
drukke plek te gaan staan bleek het heel makke-
lijk om contact te leggen met bewoners. Zo is be-
sloten het theehuisje vaker in te zetten.  

• Vanuit de marketing bij het ontwikkelen van 
brands wordt begonnen met awareness (bewust-
wording) en wordt vervolgens ingezet op betrok-
kenheid (engagement). Powerlab is van strategie 
veranderd. Eerst met mensen aan de slag gaan 
met het ontwikkelen en later spelen van een 
spel. Als mensen meedoen en enthousiast mee 
gaan spelen, dan komt pas het gesprek over de 
inhoud op gang en komen ze pas later achter de 
boodschap en dat is de bewustwording. Dus 
awareness komt dan na engagement. De pro-
jectmedewerkers kwamen tot dit inzicht omdat ze 
in het eerste deel aan mensen merkten dat ze 
niet zo goed wisten waar ze moesten beginnen.  

• Met het op pad gaan met het theehuisje worden 
veel mensen bereikt maar het contact is opper-
vlakkiger. Dus om impact te hebben zouden de 
activiteiten vaker herhaald moeten worden over 
een langere periode. 

• Om buiten op straat veel mensen te enthousias-
meren spelen omstandigheden als het weer een 
belangrijke rol. 

• Na de uitbreiding van het gebied waar het project 
uitgevoerd werd, kwam het projectteam er tijdens 
activiteiten achter dat best veel bewoners geen 
of weinig Nederlands spreken. Dat deed hen in-
zien dat taal een drempel kan zijn om mensen te 
bereiken. Het gaf hen ook het inzicht dat hun ei-
gen team weinig diversiteit heeft en dat dit een 
aandachtspunt voor de toekomst is.  
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In dit onderzoek zijn vier projecten bestudeerd die in 
2021 zijn gestart in het kader van de Rotterdamse 
circulaire wijkaanpak. Het betreft de volgende vier 
projecten, elk beschreven in een afzonderlijk hoofd-
stuk: 
• Werk Maken van Hergebruik (in de wijk het Oude 

Westen, zie hoofdstuk 3) 
• De Omloop van Middelland (in de wijk Middel-

land, zie hoofdstuk 4) 
• WIJ-circulair (in de wijk Afrikaanderwijk, zie 

hoofdstuk 5) 
• Powerlab Circulair (in het gebied Noord, zie 

hoofdstuk 6) 

In dit hoofdstuk vergelijken we de vier projecten op 
verschillende thema’s en aspecten, om te komen tot 
meer algemene inzichten en lessen voor toekomstige 
projecten van de circulaire wijkaanpak. De thema’s 
en aspecten waarop de projecten met elkaar worden 
vergeleken staan in tabel 2. 
 
Tabel 2 Overzicht van thema’s en aspecten waarop de pro-

jecten met elkaar zijn vergeleken 

 
7.1 Doel en middelen 
Projectteams 
De projectteams van de vier wijkprojecten bestaan 
uit bevlogen mensen die iets willen bereiken in “hun” 
wijk. Het zijn Rotterdammers die binding hebben met 
de wijk waarin ze hun project uitvoeren. Sommigen 
wonen in de wijk of een naastgelegen wijk. 

De projectteams werken vanuit verschillende stichtin-
gen: Powerboat, IKBENWIJ, Mooi Mooier Middelland 
en Aktiegroep het Oude Westen. Alleen de project-
medewerkers in Middelland hadden nog geen erva-
ring met enigszins vergelijkbare wijkprojecten. 
 
Projectbudgetten 
De projectteams hebben voor hun projecten een 
budget vanuit de gemeente ontvangen. Het budget 
lag tussen de €20.000 en €50.000. 
 
Projectdoelen 
De projectteams zien zichzelf als (mede) aanjagers 
van een bredere circulaire beweging in hun wijk. Alle 
vier de projecten hebben als doel het vergroten van 
circulaire bewustwording en het stimuleren van circu-
lair gedrag bij de wijkbewoners. 
Alle projecten zijn sterk gericht op het aanjagen van 
de circulaire transitie van onderaf: niet bewoners van 
bovenaf vertellen hoe het zit met circulair en wat ze 
zouden moeten doen, maar ze zelf het onderwerp la-
ten ervaren en aanmoedigen erover na te denken. 
De projecten hebben verschillende invalshoeken ge-
kozen om hun doel te bereiken. Het project WIJ-cir-
culair in de Afrikaanderwijk wil bewoners laten zien 
dat circulair denken en doen iets gewoons is, dat 
veel bewoners het onbewust al doen en dat het voor 
iedereen toegankelijk is. WIJ-circulair wil dit bereiken 
door weg te blijven van ingewikkelde termen als cir-
culair, door te laten zien hoe circulair gedrag gestalte 
krijgt in verschillende culturen binnen de multicultu-
rele wijk en door laagdrempelige en herkenbare 
voorbeelden te tonen. 
Het project Werk Maken van Hergebruik in het Oude 
Westen heeft een meer onderzoekende houding. Het 
wil de circulaire beweging in de wijk stimuleren met 
kleinschalige interventies (waaronder gesprekken), in 
wisselwerking met bewoners en de gemeente (actie 
– reactie), door flexibel in te spelen op dat wat in de 
wijk leeft rondom circulariteit en door daarover te 
communiceren via verschillende kanalen. 

7 De projecten vergeleken 

Thema Aspecten 
Doel en middelen Projectteams 
 Projectbudgetten 
 Projectdoelen 
Context Werkgebieden 
 Kenmerken van de wijken en bewoners 

 Doelgroepen en motieven voor circulair 
handelen 

Projectaanpak Werkvormen 
 Fysieke aanwezigheid in de wijk 
 Ambassadeurs van de circulaire zaak 
 Inhoudelijke thema’s 

 Verbindingen van bewoners en initiatie-
ven 

Bereik en impact Bereik van de projecten 
 Impact op de wijk 
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Ook het project De Omloop van Middelland wil on-
derzoeken wat er in de wijk al speelt en leeft aan ini-
tiatieven, ideeën en energie voor circulair handelen. 
Daarnaast wil het project circulaire ideeën en initia-
tieven faciliteren, door hen samen te brengen en te 
verbinden en een springplank te bieden. Meer dan 
het project in het Oude Westen koppelt De Omloop 
het onderzoek en gesprek aan activiteiten waar be-
woners aan kunnen deelnemen. 
Het project Powerlab Circulair in het gebied Noord is 
het meest uitgesproken in dat het bewoners via prak-
tische activiteiten wil betrekken en activeren om 
meer circulair te gaan denken en handelen. De acti-
viteiten zijn bedoeld als proeven en experimenten om 
tot succesvolle methoden of producten te komen 
voor het stimuleren van de circulaire transitie. Daarbij 
gaat het niet alleen om het realiseren van iets werk-
baars, maar evengoed om het betrekken van bewo-
ners bij de route daarnaartoe. 

7.2 Context 
Werkgebieden 
De projecten ‘Werk Maken van Hergebruik’, ‘De Om-
loop van Middelland’ en ‘WIJ-circulair’ richten zich elk 
op één wijk, respectievelijk het Oude Westen, Mid-
delland en Afrikaanderwijk. Elk van deze wijken is 
een CBS-buurt: een buurt volgens de veelgebruikte 
indeling van het CBS om gemeenten in buurten te 
verdelen. Het Oude Westen, Middelland en Afrikaan-
derwijk hebben elk ca. 8.000 tot 12.000 inwoners. 
Het project ‘Powerlab Circulair’ zou zich oorspronke-
lijk ook op één buurt richten, namelijk Blijdorp. Kort 
na de start besloten het projectteam en de gemeente 
echter om het project te verbreden naar heel Rotter-
dam Noord: een gebied van zeven buurten (waaron-
der Blijdorp) en 53.000 inwoners. Het werkgebied 
van Powerlab Circulair is dus vele malen groter dan 
dat van de andere projecten. 
De keuze om Powerlab Circulair te verbreden naar 
heel Noord, is vooral ingegeven door de wens een 
meer diverse groep bewoners te bereiken. In de oor-
spronkelijk gekozen wijk Blijdorp wonen namelijk 
vooral relatief hoogopgeleide en welgestelde men-
sen. 

Vanwege het grote werkgebied kan Powerlab Circu-
lair eigenlijk geen wijkproject meer genoemd worden. 
Een groter werkgebied heeft voordelen en nadelen. 
Enerzijds is er de kans om verbindingen te leggen 
tussen bewoners en initiatieven in verschillende wij-
ken, anderzijds is er minder gerichte aandacht voor 
een bepaalde wijk en haar bewoners. Het team van 
Powerlab Circulair heeft het grotere werkterrein over-
wegend als positief ervaren, omdat zij zo meer en 
een meer diverse groep bewoners heeft weten te be-
reiken. 
 
Kenmerken van de wijken en bewoners 
Alle wijken waarin de projecten plaatsvinden zijn 
oude stadswijken binnen de snelwegring van Rotter-
dam. Afgezien daarvan zijn er tussen de wijken en 
hun bewoners aanmerkelijke verschillen. Dat blijkt 
onder andere uit het Rotterdamse Wijkprofiel, waar-
van hieronder figuren worden getoond. 
Het gebied Rotterdam Noord (zie voor Wijkprofiel ge-
gevens figuur 7.1) waar het project Powerlab Circu-
lair zich op richt, omvat uiteenlopende wijken. 

 

Figuur 7.1 Wijkprofiel gebied Noord 

Enerzijds is er bijvoorbeeld de welvarende wijk Blij-
dorp, met veel koopwoningen en hoogopgeleide be-
woners en weinig maatschappelijke problemen. In 
Blijdorp voelen bewoners zich meer dan in veel an-
dere wijken verbonden met en betrokken bij hun 
buurt (meer groen in figuur 7.2). Anderzijds is er de 
multiculturele wijk het Oude Noorden, waar de 
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woningvoorraad vooral bestaat uit sociale huur en de 
inkomens veel lager liggen (figuur 7.3 toont meer 
geel).  

Figuur 7.2 Wijkprofiel Blijdorp 

 

Figuur 7.3 Wijkprofiel Oude Noorden 

De wijk Middelland, werkgebied van het project De 
Omloop van Middelland, benadert op veel maat-
schappelijk thema’s het Rotterdamse gemiddelde, 
bijvoorbeeld op het gebied van inkomens, woning-
voorraad en verbondenheid van bewoners met hun 
buurt. Bovengemiddeld is in Middelland de mate 
waarin bewoners betrokken zijn bij plannen voor de 
buurt of de stad en de mate waarin zij de buurt leuk 
vinden en er trots op zijn. In figuur 7.4 is te zien dat 
Middelland het goed doet op de sociale aspecten van 
het Wijkprofiel (donkerder groen). 

 

Figuur 7.4 Wijkprofiel Middelland 
Het Oude Westen, waar het project Werk Maken van 
Hergebruik plaatsvindt, is kwetsbaar op een aantal 
aspecten, waaronder het inkomen van de bewoners 
en hun tevredenheid met de leefomgeving. De wijk is 
net als het Oude Noorden een multiculturele wijk, 
met relatief veel sociale huurwoningen en lagere in-
komens. Wat betreft betrokkenheid en verbinding 
met de buurt is het Oude Westen meer vergelijkbaar 
met heel Rotterdam. Het Oude Westen komt niet als 
heel sterke wijk naar voren in het Wijkprofiel. In fi-
guur 7.5 is te zien dat deze wijk veel lichtgroen en 
geel toont, wat duidt op lagere scores.  
 

Figuur 7.5 Wijkprofiel Oude Westen 
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Het project WIJ-circulair richt zich op de Afrikaander-
wijk. Van alle werkgebieden van de vier projecten is 
de Afrikaanderwijk de minst welvarende. Het is een 
kinderrijke, multiculturele buurt met een relatief laag 
inkomensniveau. Bewoners zijn er gemiddeld minder 
vaak gelukkig met hun buurt en ervaren minder bin-
ding met hun buurt dan de bewoners van de andere 
projectgebieden. Afrikaanderwijk doet het op ver-
schillende aspecten van het Wijkprofiel minder goed 
in vergelijking met heel Rotterdam, wat terug te zien 
is in figuur 7.6 waarin veel geel te zien is.  
 

Figuur 7.6 Wijkprofiel Afrikaanderwijk 
 
Doelgroepen en motieven voor circulair handelen 
De vier projecten richten zich elk op alle bewoners 
van hun werkgebied; ze hebben geen specifieke 
doelgroep gekozen onder de wijkbewoners. 
In de praktijk zien we dat de projecten wel verschil-
lende typen mensen aantrekken. Dit kan mede ver-
klaard worden uit de verschillen in bevolkingssamen-
stelling tussen de wijken. Zo zien we bijvoorbeeld bij 
bijeenkomsten in de wijk Blijdorp een opkomst die 
overeenkomt met de bevolkingssamenstelling van de 
wijk (van uiteenlopende leeftijden) die al actief zijn op 
het gebied van circulariteit. De bewoners die in het 
Oude Westen en de Afrikaanderwijk met de 

 

18 Eindrapportage Rotterdammers circulair (2020), doelgroepenonderzoek circulaire wijkaanpak, Muzus, Delft.  
19 BSR staat voor Brand Strategy Research. Het BSR-model is een model dat gaat over drijfveren van mensen wat in de marketing ge-

bruikt wordt.  

projecten in aanraking komen, zijn over het alge-
meen minder bekend met het begrip circulair. 
Een recent doelgroepenonderzoek van Muzus in op-
dracht van de gemeente Rotterdam, onderscheidt vijf 
soorten doelgroepen (persona’s) voor de circulaire 
wijkaanpak (zie figuur 7.7 en voor een samenvatting 
van de resultaten bijlage B).18  

Figuur 7.7 De vijf personas uit het doelgroepenonderzoek van 
Muzus 
 
Vier van de vijf doelgroepen komen elk sterk overeen 
met één van de vier leefstijlen (groen, geel, blauw en 
rood) in de BSR-leefstijlsegmentatie19. Omdat we per 
wijk in Rotterdam informatie hebben over de leefstijl-
segmentatie van de bevolking, kunnen we inschatten 
hoe de bewoners van de werkgebieden van de vier 
projecten verdeeld zijn naar de circulaire doelgroe-
pen van Muzus. Benadrukt moet worden dat het bij 
zowel de BSR-leefstijlen als de circulaire doelgroe-
pen gaat om ideaaltypen. Een individu kan kenmer-
ken van verschillende doelgroepen hebben.  
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In tabel 3 staat weergegeven hoe de verdeling is van 
de BSR-leefstijlen over de verschillende wijken.  
In de Afrikaanderwijk, het werkgebied van het project 
WIJ-circulair, zijn de gele en groene BSR-leefstijlen 
dominant. Deze leefstijlen komen sterk overeen met 
respectievelijk de circulaire doelgroepen “goedbe-
doelde doorgevers” en “nuchtere aanhakers”. Dit 
doet vermoeden dat in de Afrikaanderwijk, sociale 
motieven (bijv. anderen willen helpen met tweede-
handspullen) en culturele waarden en gewoonten 
(bijv. geen eten weggooien vanuit islamitische ge-
loofsovertuiging) belangrijker zijn voor circulair ge-
drag dan in de andere wijken. 
In Middelland en het Oude Westen, de werkgebieden 
van de projecten De Omloop van Middelland en 
Werk Maken van Hergebruik, is de rode leefstijl het 
sterkst vertegenwoordigd. Deze leefstijl komt sterk 
overeen met de circulaire doelgroep “bewuste voorlo-
pers”.  

 

20 De blauwe leefstijl is in Blijdorp lang niet zo dominant als in bijvoorbeeld Nesselande en ’s-Gravenland, twee Rotterdamse wijken die 
niet tot de werkgebieden van de circulaire projecten behoren. 

 

 

Figuur 7.8 Doelgroepen in BSR-leefstijlsegmentatie 

Dit doet vermoeden dat in Middelland en het Oude 
Westen, milieubewustzijn, creativiteit en vooruitstre-
vendheid belangrijke motieven zijn voor circulair ge-
drag. De andere drie leefstijlen (en daarmee vermoe-
delijk ook andere circulaire doelgroepen) zijn in Mid-
delland en het Oude Westen minder dominant, maar 
zeker niet zeldzaam. 
De meeste wijken van het gebied Noord, werkgebied 
van het project Powerlab Circulair, zijn redelijk verge-
lijkbaar met Middelland en het Oude Westen, wat be-
treft leefstijlen en daarom waarschijnlijk ook wat be-
treft circulaire doelgroepen. In de wijken Agniese-
buurt en Provenierswijk is de rode leefstijl extra do-
minant. In de wijk Blijdorp is na de rode leefstijl, de 
blauwe leefstijl relatief belangrijk. Die leefstijl komt 
sterk overeen met de doelgroep “gemakzuchtige in-
vesteerders”, die lastig is te verleiden tot circulair ge-
drag.20 Het Oude Noorden wijkt sterk af van de an-
dere wijken van Noord. Wat betreft leefstijlen houdt 
het Oude Noorden het midden tussen de Afrikaan-
derwijk en de andere hiervoor genoemde wijken. 
 
De circulaire doelgroep “zuinige aanpakkers” loopt 
dwars door de BSR-leefstijlen heen. Daardoor is niet 
goed in te schatten hoe dominant deze doelgroep is 
in de werkgebieden van de circulaire projecten. 

De vijf circulaire doelgroepen van Muzus 
 
De doelgroepen kunnen als volgt worden samenge-
vat: 
• Bewuste voorlopers: handelen bewust circulair 

vanuit milieubewustzijn, omdat zij het leuk vin-
den, graag het initiatief nemen of het goede voor-
beeld willen geven 

• Zuinige aanpakkers: handelen onbewust circu-
lair uit zuinigheid of financiële noodzaak (bijv. 
door goedkope tweedehands spullen te kopen) 

• Nuchtere aanhakers handelen bewust circulair 
als regels, (culturele) waarden of gewoonten, of 
hun sociale omgeving daartoe oproepen 

• Goedbedoelde doorgevers handelen bewust 
circulair vanuit sociale drijfveren, bijvoorbeeld om 
anderen of de lokale economie te steunen, of 
voor de gezelligheid 

• Gemakzuchtige investeerders zijn lastig tot cir-
culair gedrag te verleiden, omdat ze hechten aan 
gemak en nieuwe spullen en niet willen inleveren 
op levenskwaliteit 
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Informatie vanuit de projecten doet vermoeden, dat 
in minder welvarende wijken (Afrikaanderwijk, maar 
ook het Oude Noorden en het Oude Westen) spaar-
zaamheid uit financiële noodzaak een belangrijk mo-
tief is voor (onbewust) circulair handelen. 
 
Tabel 3 Verdeling BSR-leefstijlen per wijk 

 

7.3 Projectaanpak 
Werkvormen 
De projecten gebruiken uiteenlopende werkvormen, 
van het Powerlab Circulair in Noord en het verzame-
len van verhalen voor de wijkkrant in het Oude Wes-
ten, tot de Week van de Omloop in Middelland en de 
podshows in Afrikaanderwijk. 
Alle projecten zijn in de uitvoering sterk afgeweken 
van de vooraf bedachte aanpak op papier, vaak van-
wege beperkende coronamaatregelen, soms omdat 
een andere aanpak bij nader inzien beter leek. Een 
voorbeeld van het laatste is de keuze in Middelland 
om een soort festival te organiseren in plaats van 
een tentoonstelling. Een ander voorbeeld is de keuze 
in Noord, maanden na de start van het project, om 
met een spel de wijken in te gaan. 
In Noord en Afrikaanderwijk hebben de projectteams 
gewerkt met methodes (respectievelijk Powerlabs en 
IKBENWIJ) die ze al eerder hebben toegepast in an-
dere Rotterdamse wijken, zij het niet eerder voor het 
onderwerp circulair. Hun methodes zijn dit keer ook 
noodgedwongen door corona anders toegepast dan 
voorheen. 
In Middelland heeft het projectteam een nieuw con-
cept bedacht en uitgevoerd. Deze Week van de 

Omloop is te duiden als een festival of proeverij. Be-
woners kunnen er kennis maken met allerlei be-
staande circulaire initiatieven die vanuit de wijk en 
daarbuiten zijn samengebracht. 
De Week van de Omloop vertoont gelijkenissen met 
de projecten in Afrikaanderwijk en het Oude Westen, 
in de zin dat ook die projecten aan bewoners diverse 
bestaande initiatieven willen tonen. Het project Po-
werlab Circulair in Noord wijkt hiervan af. Meer dan 
de andere projecten is het gericht op zelf creëren en 
laten ervaren, in plaats van op laten zien wat al be-
staat. 
Geen van de vier projecten volgt (bewust) een we-
tenschappelijke methode voor het stimuleren van 
een circulaire transitie in een wijk. De gekozen werk-
vormen komen in de eerste plaats voort uit eigen 
waarneming, ervaring en inspiratie van de project-
teams. Wel hebben de projectteams in Noord en het 
Oude Westen laten blijken, geïnteresseerd te zijn in 
wetenschappelijke inzichten die gebruikt kunnen wor-
den voor het stimuleren van de circulaire transitie in 
wijken. 
 
Fysieke aanwezigheid in de wijk 
De projecten De Omloop van Middelland en Werk 
Maken van Hergebruik, in respectievelijk de wijken 
Middelland en het Oude Westen, opereren vanuit 
een centrale locatie in de wijk, een soort buurthuis, 
waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en 
waar diverse maatschappelijke activiteiten 
plaatsvinden. Dit geeft de projectteams veel 
gelegenheid om contact te maken en samen te 
werken met andere initiatieven en netwerken in de 
wijk. De projecten kunnen profiteren van wat er al op 
de centrale locaties gebeurt, bijvoorbeeld voor het 
verspreiden van informatie en het zoeken van 
deelnemers. Daarnaast is vooral het projectteam in 
Middelland veel de straat opgegaan, waar het met 
veel bewoners gesproken heeft. 
Het project Powerlab Circulair in Rotterdam Noord 
heeft een eigen, verplaatsbare locatie: een glazen 
theehuisje. In de eerste fase van het project stond de 
kas vooral in de wijk Blijdorp, later is de kas vaker in 
andere wijken van Noord opgezet, bijvoorbeeld op 
het Noordplein (met de Oogstmarkt). Hierdoor is een 

 Geel Groen Blauw Rood 

Afrikaanderwijk 35% 33% 12% 19% 

Middelland 23% 19% 18% 40% 

Oude Westen 23% 23% 16% 38% 

Agniesebuurt 20% 21% 16% 42% 

Provenierswijk 17% 18% 18% 47% 

Bergpolder 19% 15% 19% 46% 

Blijdorp 18% 17% 25% 40% 

Liskwartier 21% 20% 22% 37% 

Oude Noorden 29% 26% 16% 29% 
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relatief groot en divers publiek op zijn minst vluchtig 
(in het voorbijgaan) in aanraking gekomen met het 
project, maar het projectteam heeft ook veel ge-
sprekken gevoerd met geïnteresseerden. 
Het project WIJ-circulair in Afrikaanderwijk is, mede 
vanwege de coronamaatregelen, minder fysiek aan-
wezig in de wijk. In de eerste fase van het project zijn 
straatinterviews op de Afrikaandermarkt gehouden. 
Verder richt het project zich vooral op contact en ver-
binding met en tussen bewoners via sociale media 
en geselecteerde “ambassadeurs” (experts/sleutelfi-
guren) uit de wijk. De thuishaven van het project was 
eerst een “huis van de wijk” in Katendrecht en nu een 
“huis van de wijk” in de wijk in Hillesluis (beide zijn 
aangrenzende wijken, maar Hillesluis ligt wat dichter-
bij en lijkt qua kenmerken van de buurt ook meer op 
de Afrikaanderwijk). 
 
Ambassadeurs van de circulaire zaak 
Alle vier de projecten hebben getracht potentiële 
“ambassadeurs” van de circulaire beweging te vin-
den, te motiveren, een podium te geven en te onder-
steunen.21 Met ambassadeurs bedoelen we mensen 
die bewust of onbewust circulair actief zijn en die be-
reid zijn of overgehaald kunnen worden om circulair 
gedrag uit te dragen binnen de wijk. Het idee is dat 
zulke ambassadeurs, door circulair handelen te pro-
moten en het goede voorbeeld te geven, andere be-
woners kunnen motiveren om ook circulair te gaan 
handelen en zo een circulaire beweging in gang kun-
nen zetten. Idealiter kunnen ambassadeurs het trek-
ken en stimuleren van de circulaire transitie overne-
men van de wijkprojecten. 
De vier projecten geven elk verschillend inhoud aan 
het zoeken, motiveren en ondersteunen van potenti-
ele ambassadeurs.  
In Afrikaanderwijk is men op zoek gegaan naar be-
woners die (onbewust) circulair handelen, om hen te 
overtuigen van het idee dat zij een rolmodel kunnen 
zijn en om hen te ondersteunen met het ontwikkelen 
van een eigen campagne voor en door bewoners. In 
het Oude Westen heeft men bewoners en lokale 

 

21 De projecten hebben het, in plaats van over ambassadeurs, ook wel over “experts”, “helden” of “sleutelfiguren”.  

ondernemers die circulair actief zijn, als inspirerende 
voorbeelden geportretteerd in de wijkkrant. Het pro-
jectteam van Middelland heeft workshops georgani-
seerd waarin ambassadeurs iets vertelden of demon-
streerden, bijvoorbeeld over de verschillende soorten 
plastic afval. Ook heeft het team getracht deelne-
mers aan de Week van de Omloop enthousiast te 
maken om verder te gaan met de circulaire bewe-
ging. In Noord heeft men voor het Powerlab Circulair 
ambassadeurs uitgenodigd om anderen te inspire-
ren, bijvoorbeeld een zadenexpert die vertelde over 
zelf voedsel kweken. 
In alle projecten zien we dat ambassadeurs op be-
paalde momenten op het podium worden gezet, ter-
wijl op andere momenten het projectteam zelf op de 
voorgrond treedt. Bij het project Powerlab Circulair in 
Noord is dit onderscheid het duidelijkst: in het eerste 
powerlab kreeg een aantal ambassadeurs een duide-
lijke rol, in het vervolg van het project ging het pro-
jectteam zelf op straat in gesprek met bewoners. 
 
Inhoudelijke thema’s 
In alle vier de projecten is men ervan uitgegaan, dat 
“circulair” niet op zichzelf staat en dat het zinvol is 
het onderwerp te verbinden met andere thema’s, zo-
als cultuur, economie, duurzaamheid, de energie-
transitie, armoede, stadsgroen en gemeenschapszin. 
Door het onderwerp breder te benaderen, kunnen de 
projecten beter aansluiten op de leefwereld en inte-
resses van bewoners. Ook kan zo beter worden 
overgebracht, dat circulair handelen niet enkel een 
kwestie is van milieubewustzijn en minder verspilling, 
maar dat het ook mensen kan verbinden, voordelig 
kan zijn voor de portemonnee en bij kan dragen aan 
de wijkeconomie. Het blikveld verbreden geeft daar-
naast meer mogelijkheden om aan te sluiten bij di-
verse bestaande initiatieven en netwerken in de wijk. 
Een concreet voorbeeld daarvan is dat in het Oude 
Westen, het projectteam aansluiting heeft gezocht bij 
bijeenkomsten over de energietransitie. 
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Verbinden van bewoners en initiatieven 
Alle projecten proberen verbindingen te leggen tus-
sen bewoners en initiatieven in hun werkgebied. Op 
die manier willen ze bewoners bewust maken van 
wat er al in hun wijk gebeurt op circulair gebied. Ook 
willen ze hiermee bijdragen aan een krachtiger net-
werk van personen die een rol kunnen spelen in de 
circulaire transitie. Het streven naar verbinding gaat 
uit van de gedachte, dat als bewoners en initiatieven 
elkaar leren kennen, ze elkaar kunnen inspireren en 
van elkaar kunnen leren en profiteren. 
In de wijken Middelland en het Oude Westen krijgt 
het verbinden gestalte rond plaatselijke buurthuizen, 
waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en verschil-
lende lokale initiatieven samenkomen. In Middelland 
zien we de verbinding ook nadrukkelijk in de Week 
van de Omloop, in feite een festival waar verschil-
lende circulaire initiatieven een podium hebben ge-
kregen. In het Oude Westen zijn circulaire initiatieven 
onder andere verbonden in een thematische bijlage 
van de wijkkrant. 
Het team van het project Powerlab Circulair, in het 
gebied Noord, heeft in een vroeg stadium geïnventa-
riseerd welke initiatieven en partijen in het gebied in-
teressant leken om mee samen te werken. Het pro-
ject heeft initiatieven betrokken bij het powerlab en 
het netwerk gebruikt om het powerlab een plek te ge-
ven, bijvoorbeeld door zich aan te bieden als stand-
houder op de Oogstmarkt. 
Het projectteam van Afrikaanderwijk wil bewoners en 
initiatieven met elkaar kennis laten maken via portret-
ten en podshows op het internet. Hierbij ligt de na-
druk op digitale verbinding, vanwege de beperkingen 
van de coronasituatie, maar ook vanuit de overtui-
ging dat een sociale mediacampagne een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan een circulaire beweging in 
de wijk. Voor het ontwikkelen van de campagnes 
wordt in groepen samengewerkt. Zo worden bewo-
ners en initiatiefnemers van verschillende plekken in 
de wijk rond het onderwerp circulariteit verbonden.  

7.4 Bereik en impact 
Bereik van de projecten 
De onderdelen van de vier projecten hebben een uit-
eenlopend bereik onder de bewoners van de wijken 

gehad. Enerzijds zijn bijeenkomsten georganiseerd 
met een handvol deelnemers, anderzijds zijn via me-
dia portretten en artikelen verspreid die mogelijk hon-
derden of duizenden mensen bereikt hebben. 
Het is niet goed mogelijk het bereik van de verschil-
lende projecten te kwantificeren. Aantallen zijn niet 
gemeten en vaak lastig meetbaar. Hoeveel ontvan-
gers van de wijkkrant zien en lezen de circulaire bij-
lage? Bovendien zeggen aantallen alleen weinig, bij-
voorbeeld omdat de impact van een avondvullende 
bijeenkomst anders is dan de impact van een flyer. 
De wijkbewoners die met de projecten in aanraking 
zijn gekomen, zijn grofweg in drie groepen te verde-
len: 
1. bewoners die aan meer dan één activiteit hebben 

deelgenomen. De indruk is dat het hierbij vooral 
gaat om milieubewuste personen uit de circulaire 
“voorhoede”, of om mensen die een actieve rol 
spelen in het verbinden van wijkbewoners, bij-
voorbeeld als vrijwilliger in het buurthuis; 

2. eenmalige deelnemers aan activiteiten, of men-
sen die bijvoorbeeld door de projectmedewerkers 
op straat zijn gesproken; 

3. bewoners waarmee geen persoonlijk contact is 
geweest, maar die met de projecten in aanraking 
zijn gekomen via bijvoorbeeld een wijkkrant, een 
flyer, of een bericht op het internet. 

Bij de eerste groep gaat het in totaal (voor alle pro-
jecten samen) om tientallen mensen. Bij de tweede 
groep gaat het tenminste om honderden personen. 
De derde groep is waarschijnlijk het grootst, maar het 
is niet mogelijk een goede schatting te maken van de 
omvang. 
De projecten in Middelland en Noord hebben waar-
schijnlijk het grootste bereik gehad onder de eerste 
twee groepen. Zij hebben verschillende activiteiten 
en bijeenkomsten georganiseerd (vooral Middelland) 
en zijn erg actief geweest op straat (voorbijgangers 
aanspreken, met een spel en het glazen theehuis op 
pleinen en markten staan). Voor het project in Afri-
kaanderwijk zijn ook mensen op straat geïnterviewd, 
maar dat lijken veel kleinere aantallen te zijn geweest 
dan in Middelland en Noord. Daarbij is er in Afrikaan-
derwijk intensief contact geweest met een kleine 
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groep ambassadeurs waar portretten van gemaakt 
zijn en die terugkomen in de podshows. De projecten 
in het Oude Westen en de Afrikaanderwijk hebben 
vermoedelijk het meeste bereik gehad onder de 
derde groep, dankzij meer focus op communicatie-ui-
tingen via (sociale) media. Voor het Oude Westen 
komt dit met name omdat een groot deel van de acti-
viteiten nog uitgevoerd wordt in het vervolg. 
 
Impact op de wijk 
Waar het bij het bereik van de circulaire projecten 
gaat om het aantal mensen dat met de projecten in 
aanraking is gekomen, gaat het bij de impact op de 
wijk om de kwaliteit van die contacten. Voor deze 
eerste vier projecten binnen de circulaire wijkaanpak 
moet impact gezocht worden in het vergroten van de 
bewustwording (awareness) en het verbinden van 
bewoners en initiatieven (community building), niet 
zozeer in een merkbare of meetbare verandering van 
gedrag. Als er verandering van gedrag optreedt, dan 
zal dat op kleine schaal zijn (op het niveau van indivi-
duen). Op wijk- of stadsniveau zal een verandering 
van gedrag als gevolg van de projecten zeker (nog) 
niet meetbaar zijn. Daarbij kan ervan uitgegaan wor-
den, dat hoe nauwer en intensiever het contact met 
bewoners is geweest, hoe meer een relatie is opge-
bouwd en hoe groter de kans is dat er daadwerkelijk 
impact wordt bereikt.  
Voor de impact op de wijk gaat dezelfde indeling in 
drie groepen op die hiervoor beschreven is voor het 
bereik van de projecten. De eerste groep die met de 
projecten in aanraking is gekomen, betreft bewoners 
die hebben deelgenomen aan meerdere activiteiten. 
Deze mensen waren vaak al actief op het gebied van 
circulair. Door hun relatief intensieve deelname aan 
de projecten is te verwachten, dat zij gesterkt zijn in 
hun ideeën en dat zij gestimuleerd en geïnspireerd 
zijn om verder aan de slag te gaan met circulair en 
met wat zij op dat gebied al deden. 
Met de tweede groep - bewoners die eenmalig deel 
hebben genomen aan activiteiten of die op straat ge-
sproken hebben met projectmedewerkers – is er ten-
minste persoonlijk contact geweest over het onder-
werp circulair. Bij deelname aan een activiteit (bijv. 
een workshop) kan bij deze mensen betrokkenheid 

of engagement zijn ontstaan, omdat zij zelf met het 
onderwerp aan de slag zijn gegaan. Bij de bewoners 
die alleen een gesprek hebben gehad met een pro-
jectmedewerker zal de impact eerder een zekere 
mate van awareness betreffen (bewustwording van 
het onderwerp circulair). 
De derde groep betreft mensen waarmee de pro-
jecten geen persoonlijk contact hebben gehad, maar 
die bereikt zijn met (sociale) media. Door het enorme 
aanbod van (sociale) media is contact via deze kana-
len vaak heel vluchtig: sommigen zullen een verhaal 
lezen of een filmpje bekijken, maar velen zullen er 
slechts een blik op werpen. Dat maakt de kans dat er 
iets van blijft hangen kleiner. De projecten die gedu-
rende de looptijd van het onderzoek met name (soci-
ale) media hebben ingezet, te weten de projecten in 
Afrikaanderwijk en het Oude Westen, hebben hier-
mee mogelijk wel een groot aantal bewoners bereikt. 
Er kan dan impact optreden, ook als slechts een 
klein deel van de groep wat met de verstrekte infor-
matie doet of erover gaat nadenken.  
Zoals eerder beschreven hebben de projecten in 
Middelland en Noord waarschijnlijk het grootste be-
reik gehad onder de eerste twee groepen, doordat zij 
verschillende activiteiten en bijeenkomsten met en 
voor bewoners hebben georganiseerd en men erg 
actief is geweest met het aanspreken van bewoners 
op straat. Daarmee hebben zij bijgedragen aan be-
wustwording (awareness) bij bewoners van het on-
derwerp circulair en wat er op dat gebied al gebeurt 
in de wijk. Vooral het project de Omloop van Middel-
land heeft evident bijgedragen aan community buil-
ding rondom het thema circulair, door de diverse acti-
viteiten tijdens de Week van de Omloop in en rond 
het plaatselijke buurthuis, het Wijkpaleis. De pro-
jecten in Afrikaanderwijk en het Oude Westen zijn 
met minder bewoners direct in contact geweest. Zij 
hebben vermoedelijk, met behulp van onder meer di-
gitale portretten, podcasts en verhalen in de wijk-
krant, bij een grotere groep bewoners een per indi-
vidu meer bescheiden impact gehad, vooral in de 
vorm van kennisvergroting en bewustwording van het 
onderwerp circulair. Een bijkomend voordeel van de 
media-uitingen van de twee projecten is dat ze 
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blijvend en herbruikbaar zijn, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld de resultaten van een gesprek.  
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In het voorgaande hoofdstuk hebben we de vier on-
derzochte circulaire wijkprojecten op verschillende 
aspecten vergeleken. In dit hoofdstuk gaat het om de 
centrale vraag van het onderzoek: welke lessen kun-
nen we uit de projecten trekken om de circulaire wijk-
aanpak voor de komende jaren aan te scherpen/te 
verbeteren? 
Uit de analyse van de projecten komen verschillende 
aspecten naar voren die relevant lijken voor het suc-
ces van de circulaire wijkprojecten: aspecten waar de 
gemeente op zou kunnen letten bij het vervolg van 
de circulaire wijkaanpak en lessen waar nieuwe pro-
jecten hun voordeel mee kunnen doen.  
 
Focus op ontmoeting en bewustwording 
De vier projecten hebben gemeen dat ze het onder-
werp circulair op een laagdrempelige manier bij be-
woners onder de aandacht willen brengen (aware-
ness creëren). Daarnaast willen ze het gesprek op 
gang brengen tussen bewoners over het onderwerp 
circulair (verbinden, community building). En ze wil-
len bewoners bewust maken van wat zij zelf kunnen 
doen in het kader van de circulaire transitie (hande-
lingsperspectief bieden). Alle projecten lijken daar in 
zekere mate in te slagen. 
Bewustwording is de eerste stap naar gedragsveran-
dering. In de fase waarin de circulaire transitie zich 
momenteel bevindt, de betrekkelijk kleine omvang en 
korte duur van de projecten, is het eerst meer be-
kend worden met het onderwerp, het belang ervan 
inzien en het overwégen van aanpassingen in ge-
drag al een mooi resultaat. De resultaten van deze 
kleine wijkprojecten vormen een goede start wat be-
treft bewustwording. Een volgende stap is activering. 
Daar is tijd voor nodig. Continuering van investeren 
in dit type projecten kan daaraan bijdragen.  
 
Sta open voor creativiteit en innovatie 
De vier projecten proberen hun doel te bereiken met 
uiteenlopende, vaak creatieve en innovatieve midde-
len en activiteiten, van workshops en een spel tot 

gezamenlijke maaltijden en podshows. In deze 
vroege fase van de circulaire wijkaanpak is experi-
menteren met uiteenlopende werkwijzen en metho-
den een goede manier om uit te zoeken welke aan-
pak wel of juist niet werkt en welke oorzaken daar-
aan ten grondslag liggen. Met betrekkelijk weinig in-
zet van middelen kan gezocht worden naar effectieve 
aanpakken waar in een latere fase meer in geïnves-
teerd kan worden. 
 
Ga voor maatwerk voor een wijk 
De potentiële kracht van projecten op wijkniveau, is 
dat ze goed kunnen aansluiten bij specifieke kenmer-
ken van een wijk en haar bewoners. De wijken van 
Rotterdam en hun bewoners verschillen enorm op tal 
van terreinen (zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Rotter-
damse Wijkprofiel). Bewoners kunnen ook uiteenlo-
pende motieven hebben om wel of juist geen circulair 
gedrag te vertonen (zie het doelgroepenonderzoek 
van Muzus). Die motieven spelen niet in alle wijken 
in gelijke mate een rol. Het is dan ook aannemelijk 
dat een algemene strategie om de circulaire transitie 
onder bewoners aan te jagen, minder effectief zal 
zijn dan een gedifferentieerde aanpak voor verschil-
lende wijken en buurten, een aanpak die aansluit op 
de belevingswereld en motieven van specifieke groe-
pen bewoners. 
 
Organiseer projecten vanuit (in plaats van vóór) de 
wijk 
Om passend maatwerk te kunnen leveren voor een 
wijk, is het belangrijk dat het betreffende project voe-
ling heeft met de wijk en haar bewoners. Daarom is 
het van meerwaarde als de projectmedewerkers be-
kend zijn met de wijk en haar bewoners, als ze inge-
bed zijn in wijknetwerken en als ze gevoel hebben bij 
wat in de wijk leeft en waar de bewoners op zullen 
aanslaan.  
 
 
 

8 Conclusies en aanbevelingen 
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Maak de wijk (voorlopig) niet te groot 
De vier onderzochte wijkprojecten richten zich elk op 
een zogenoemde “CBS buurt” van grofweg 10.000 
inwoners, of (in het geval van het project Powerlab 
Circulair) op een nog veel groter gebied. 
Het valt te betwijfelen of wijken en gebieden van die 
omvang het meest geschikt zijn als eenheden binnen 
de circulaire wijkaanpak. De fysieke leefomgeving 
die mensen als hun buurt ervaren en waarmee ze 
zich verbonden voelen, is mogelijk kleiner dan het 
administratieve construct van de CBS-buurt. Het is 
daarom een relevante vraag, of pogingen tot commu-
nity building rond de circulaire transitie een grotere 
kans van slagen hebben als ze binnen kleinere buur-
ten worden georganiseerd, bijvoorbeeld een deel van 
Middelland in plaats van de gehele wijk. 
Bij een kleinere buurt is de kans groter een meer ho-
mogene groep bewoners aan te treffen, met verge-
lijkbare motieven voor circulair gedrag, waar gerich-
ter met activiteiten op kan worden ingespeeld. Het is 
dan ook beter mogelijk gebruik te maken van inzich-
ten zoals uit het circulaire doelgroepenonderzoek 
van Muzus, dat de gemeente Rotterdam heeft laten 
uitvoeren. 
Het richten van projecten op een groter gebied biedt 
wel de kans om meer en meer uiteenlopende groe-
pen en initiatieven te verbinden. Het op grotere 
schaal verbinden van groepen en netwerken rond cir-
culariteit is wellicht meer iets om op in te zetten na-
dat kleinere, gelijkgestemde gemeenschappen zijn 
versterkt. 
 
Verbind circulair met andere thema’s 
Alle vier de projecten hebben het onderwerp circulair 
in hun communicatie en activiteiten verbonden met 
andere thema’s: aanpalende “milieuthema’s” zoals 
vergroening en de energietransitie, maar ook minder 
voordehand liggende thema’s zoals armoede (twee-
dehands spullen aanschaffen uit financiële nood-
zaak) en geloof (geen voedsel weggooien uit ge-
loofsovertuiging). Dit is belangrijk, omdat het de pro-
jecten in staat stelt beter aan te sluiten bij de bele-
vingswereld, de interesses en de belangen van be-
woners. Bewoners zullen zich daardoor eerder aan-
gesproken voelen dan wanneer projecten zich 

zouden beperken tot circulaire thema’s als grondstof-
fen, onderhoud, reparatie, afval en hergebruik. 
Voor een goede verbinding tussen samenhangende 
thema’s is het ook belangrijk dat de gemeentelijke or-
ganisatie er open voor staat. Binnen de gemeente 
zijn thema’s als circulair, vergroening, biodiversiteit, 
klimaatadaptatie en energiebesparing georganiseerd 
in verschillende beleidsprogramma’s. Zeker wanneer 
vanuit verschillende programma’s interventies ge-
wenst zijn gericht op bewustwording en gedrag van 
bewoners, is aan te raden de onderlinge samenwer-
king te zoeken. 
 
Richt meer aandacht op de voorkant van de keten 
Wat opvalt aan de vier projecten, is dat ze over het 
algemeen veel aandacht geven aan afval en herge-
bruik van spullen en minder nadruk leggen op minder 
consumeren en op onderhoud en reparatie van pro-
ducten. De focus op afval en hergebruik sluit goed 
aan bij de taken van het cluster Stadsbeheer, dat op-
drachtgever is van de circulaire wijkaanpak. Aanpas-
singen in gedragingen op het gebied van afval en 
hergebruik (bijvoorbeeld afval goed scheiden en ei-
gendommen als tweedehands spullen aanbieden) 
zijn wellicht ook makkelijker (minder pijnlijk) voor 
mensen dan aanpassingen in consumptiegedrag. De 
hele maatschappij is gericht op consumptie en pro-
ductiegroei, nieuwe spullen zijn ruim beschikbaar en 
vaak goedkoop, repareren of de gewenste tweede-
hands spullen vinden kost vaak meer moeite (en 
soms meer geld) dan nieuwe spullen kopen. 
Dat neemt niet weg dat de gemeente bij toekomstige 
wijkprojecten meer zou kunnen sturen op aandacht 
voor consumptie, onderhoud en reparatie. Die zaken 
zijn immers essentieel om de noodzaak voor afval-
scheiding en hergebruik te verkleinen. In dit kader is 
ook belangrijk hoe de gemeente zich meer in alge-
mene zin opstelt ten aanzien van de verschillende 
onderdelen van de circulaire keten, want bijvoorbeeld 
het aanmoedigen van bewoners om minder te consu-
meren verhoudt zich mogelijk slecht tot beleid om de 
Rotterdamse economie te stimuleren. 
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Beoordeel projecten op ervaring en energie 
Het is belangrijk dat de gemeente, bij de keuze voor 
nieuwe projecten, let op hun ervaring. Drie van de 
vier onderzochte wijkprojecten zijn bedacht en uitge-
voerd door partijen (stichtingen) die vaker projecten 
hebben uitgevoerd met bewoners rond maatschap-
pelijke vraagstukken. Zij hebben kunnen voortbou-
wen op hun eerdere ervaringen. Dat is van grote 
waarde voor het succes van nieuwe projecten. 
Dat ervaring niet altijd noodzakelijk is om een circu-
lair wijkproject van de grond te krijgen, toont het pro-
ject de Omloop van Middelland aan. Dit project heeft 
haar successen in hoge mate te danken aan de geïn-
vesteerde tijd, het enthousiasme, de energie en de 
onderlinge chemie van de twee trekkers. Onervaren 
maar enthousiaste en creatieve mensen kunnen, 
mits goed ondersteund, een wijk in beweging helpen 
krijgen, mede doordat zij nieuwe energie brengen en 
minder vanuit bestaande kaders denken. 
 
Wees zichtbaar en aanwezig op straat 
Voor verschillende onderdelen van de onderzochte 
projecten zijn de projectmedewerkers zelf de straat 
opgegaan, om direct bewoners aan te spreken (zoals 
voor de Omloop van Middelland) of om iets te organi-
seren in de openbare ruimte en daarmee aandacht te 
vragen (zoals met een pop-up milieupark, of met de 
Geen Afval Race in Noord). De kracht van dit soort 
acties, is dat een grotere en meer diverse groep be-
woners kan worden bereikt dan met bijvoorbeeld bij-
eenkomsten in een buurthuis. Niet alleen geïnteres-
seerden worden met het project en de boodschap 
geconfronteerd, maar ook minder geïnteresseerde 
voorbijgangers, al is het maar vluchtig. Een opval-
lend beeld (zoals het theehuis van Powerboat) kan 
helpen de aandacht te trekken en, bij terugkerende 
aanwezigheid op straat, zorgen voor herkenbaarheid. 
Aansluiting van het project bij andere straatactivitei-
ten, zoals een markt, kan ook helpen om meer bewo-
ners in aanraking te laten komen met het project. 
 
Koppel projecten aan buurthuizen of huizen van de 
wijk 
Twee van de vier onderzochte projecten hadden in 
de wijk waar zij actief waren, een thuisbasis in de 

wijk. Wanneer wijkprojecten nauw verbonden zijn 
met een vaste locatie - een soort buurthuis - dan 
kunnen ze profiteren van het wijknetwerk waarbinnen 
deze locatie een positie heeft. Ook kunnen ze profite-
ren van de faciliteiten die het buurthuis en haar part-
ners bieden. Het lijkt dan ook verstandig om als ge-
meente, toekomstige projecten actief met huizen van 
de wijk of andere buurthuizen te verbinden, als ze 
daar niet al mee verbonden zijn. Ook projecten zoals 
Powerlab Circulair, die vooral fysiek de wijk in gaan, 
kunnen baat hebben bij ondersteuning vanuit een 
huis van de wijk of een buurthuis. 
Dat betekent niet dat een dergelijke locatie altijd als 
uitgangspunt moeten worden genomen. Lang niet 
alle Rotterdammers zijn namelijk met de netwerken 
ervan verbonden, of voelen zich geroepen erbinnen 
te stappen.  
 
Zet in op zowel kwantiteit als kwaliteit 
Twee van de belangrijkste vraagstukken voor circu-
laire wijkprojecten zijn: hoe bereiken we een sub-
stantieel aantal bewoners en hoe maken we een in-
druk die bij hen tot verandering in denken en gedrag 
leidt? Het eerste is meer een vraagstuk van kwanti-
teit, het tweede meer van kwaliteit. 
Om impact te maken op een wijk en er een circulaire 
beweging aan te jagen, zijn beide aspecten belang-
rijk. Het is niet voldoende om de inzet te beperken tot 
een groepje geïnteresseerde bewoners, ook de gro-
tere groep bewoners die minder geneigd is tot circu-
lair denken en gedrag moet in beweging worden ge-
bracht. Maar daar staat tegenover, dat bij meer mas-
sale communicatie of activiteiten, er minder kans is 
dat het individu zich persoonlijk aangesproken voelt 
en tot actie over gaat. 
In de vier onderzochte projecten zien we een mix van 
meer kwantitatieve acties met een groot bereik (bijv. 
een sociale mediacampagne of verhalen verspreid 
via een huis-aan-huisblad) en meer kwalitatieve ac-
ties gericht op een kleine groep of individu (bijv. 
workshops en gezamenlijke maaltijden). Voor toe-
komstige projecten lijkt een mix van kwantitatieve en 
kwalitatieve activiteiten ook verstandig. De gemeente 
kan hierop sturen, door projectteams te vragen om 
met ideeën te komen zowel voor het bereiken van 
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veel bewoners als voor het intensief betrekken van 
kleinere groepen en individuen. 
 
Vraag projecten zelfkritisch te zijn 
De circulaire transitie is een lange termijntraject. Pro-
jecten gericht op het betrekken van bewoners bij de 
transitie zullen nog vele jaren nodig blijven. Daarom 
is het nuttig uit lopende projecten lessen te verzame-
len waar toekomstige projecten hun voordeel mee 
kunnen doen. Projecten kunnen dan voortbouwen op 
de ervaringen van andere. Om dat mogelijk te ma-
ken, moeten projecten kritisch worden gevolgd en 
moeten projectteams en andere betrokkenen open-
staan voor het benoemen en bespreken van minder 
succesvolle activiteiten. De gemeente kan hierop stu-
ren door kritische zelfreflectie, gericht op leren in 
plaats van op afrekenen, tot vast onderdeel en voor-
waarde te maken van circulaire projecten die zij fi-
nanciert en ondersteunt. 
 
Zet in op flexibele projecten 
De vier onderzochte projecten hebben plaatsgevon-
den in een periode waarin veel en wisselende beper-
kende maatregelen van kracht waren vanwege de 
coronapandemie. In die omstandigheden hebben alle 
projecten zich uiterst flexibel getoond. Ze zijn afge-
weken van hun oorspronkelijke opzet, omdat de situ-
atie veel geplande activiteiten niet toeliet. 
Ook in minder extreme omstandigheden is veel te 
zeggen voor projecten die gedurende de looptijd van 
koers kunnen veranderen. De komende paar jaar zal 
het zoeken blijven naar effectieve(re) manieren om 
bewoners bij de circulaire transitie te betrekken. Het 
zal blijven gebeuren, dat een mooi bedacht plan in 
de praktijk niet goed blijkt aan te slaan, of niet goed 
uitvoerbaar blijkt. Zeker bij meer langdurige projecten 
is het dan zaak in te spelen op wat wel effectief en 
haalbaar lijkt. 
Een flexibele inzet van projecten vraagt zowel van 
projectteams als van de gemeente, de bereidheid en 
het vermogen om met minder zekerheid vooraf te 
starten, om in overleg bij te sturen waar nodig en om 
meer uit te gaan van vertrouwen in elkaars inzet en 
professionaliteit dan van vastgelegde afspraken. 
 

Zorg voor goede ondersteuning vanuit de gemeente 
Het succes van circulaire wijkprojecten hangt in be-
langrijke mate af van de ondersteuning die zij ont-
vangen van de gemeente. Daarbij gaat het niet al-
leen om financiële ondersteuning. De gemeente kan 
ook ondersteunen door, bijvoorbeeld, projecten te 
koppelen aan netwerkpartners in de wijk, te helpen 
met communicatie naar bewoners, materialen of 
ruimtes beschikbaar te stellen, advies en expertise 
aan te bieden en “handjes” te leveren bij activiteiten. 
Vanuit de projecten komt het signaal, dat de ge-
meente nog meer zou kunnen helpen bij het zoeken, 
binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, naar 
de juiste contacten voor ondersteuning of naar ant-
woorden op vragen. 
Dat gezegd hebbende, kunnen we concluderen dat 
de gemeente bij de vier onderzochte projecten een 
goede ondersteunende rol heeft gespeeld. Dat is in 
belangrijke mate te danken aan de vaste contactper-
sonen die vanuit de gemeente aan de projecten ge-
koppeld zijn. Het is van grote meerwaarde als een 
project kan rekenen op een ervaren aanspreekpunt 
binnen de gemeente, iemand die zowel de wijk als 
de gemeentelijke organisatie kent, die bereid is veel 
tijd in het project te steken, die zelf aanwezig is bij 
projectactiviteiten en die letterlijk en figuurlijk mee de 
straat op gaat.  
 
Zet in op continuïteit, duurzame relaties en herhaling 
Een groot risico met wijkprojecten zoals die nu heb-
ben plaatsgevonden, is dat hetgeen ze bereikt en op-
gebouwd hebben, tenietgaat wanneer de projecten 
stoppen. Om een duurzame invloed te hebben op 
wijken en hun bewoners is inzet voor de lange ter-
mijn nodig. Het is niet voldoende een half jaar of een 
jaar met een project in een wijk aanwezig te zijn. Er 
is tijd nodig om relaties en vertrouwen tussen bewo-
ners en netwerkpartners te ontwikkelen en daarop 
voort te bouwen. Door langer in een wijk aanwezig te 
zijn, ontstaat steeds beter zicht op waar kansen lig-
gen en hoe daarop ingespeeld kan worden en kan 
meer worden doorgedrongen in de haarvaten van 
een buurt. Door activiteiten te herhalen kunnen ze 
meer bekendheid krijgen en meer bewoners aantrek-
ken. Geregeld initiatieven en activiteiten stoppen kan 
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bij bewoners leiden tot een gevoel dat het weinig zin 
heeft zich aan nieuwe te verbinden (“weer zo’n losse 
flodder van de gemeente”). 
Zorgen voor continuïteit is op de eerste plaats een 
taak voor de gemeente. Het vraagt van de gemeente 
bereidheid om voor langere termijn te investeren in 
bepaalde wijken, relaties, projecten en activiteiten en 
zich niet blind te staren op korte termijnsuccessen. 
 
Accepteer dat resultaten moeilijk meetbaar kunnen 
zijn 
De vier wijkprojecten zijn interventies: doelbewuste 
ingrepen om een bepaalde zaak te verbeteren. Hoe 
een interventie en de resultaten (het beste) geëvalu-
eerd en gemeten kunnen worden, is afhankelijk van 
het type interventie. 
Van projecten zoals de vier onderzochte wijkpro-
jecten is het lastig te meten of in te schatten wat ze 
bijdragen aan de circulaire transitie, zeker als het 
gaat om meer duurzame impact. Directe resultaten, 
zoals het aantal deelnemers aan een bijeenkomst, 
kunnen gemeten worden, maar dit zegt weinig over 
het doelbereik van de projecten. 
De kracht van de vier onderzochte projecten zit in 
belangrijke mate in het flexibel kunnen aansluiten op 
wat, op een bepaald moment in een bepaalde wijk, 
gegeven de omstandigheden, een zinnige volgende 
stap lijkt. Dat verhoudt zich niet goed tot een strak 
geregisseerde interventie-aanpak met nul- en één-
meting, waarbij getracht wordt de effectiviteit van de 
interventie in een experimentele context te meten. 
Een kwalitatieve evaluatie, gebaseerd op observaties 
en gesprekken met en tussen betrokkenen bij het 
project, ligt dan meer voor de hand, maar levert geen 
“harde” uitkomsten op. Bij kleine projecten is het ook 
belangrijk dat de kosten van een meting of evaluatie 
in redelijke verhouding staan tot de kosten van het 
project zelf. 
 
Overweeg een andere onderzoekaanpak bij media-
uitingen 
Enkele onderdelen van de onderzochte projecten on-
derscheiden zich doordat ze te kwalificeren zijn als 
media-uitingen. De duidelijkste voorbeelden hiervan 
zijn de digitale portretten en podcasts van WIJ-

Circulair en de bijlage met circulaire verhalen in de 
buurtkrant van het Oude Westen. Zulke projectonder-
delen hebben in potentie een veel groter bereik dan 
bijvoorbeeld workshops en andere fysieke ontmoeten 
tussen bewoners, maar hun bereik en impact is nau-
welijks in te schatten met kwalitatief onderzoek en 
hun impact is mogelijk erg vluchtig (vanwege het 
enorme media-aanbod). 
Om inzicht te krijgen in de meerwaarde en mogelijke 
verbeterpunten van media-uitingen kan aan te raden 
zijn een kwantitatieve onderzoeksmethode te gebrui-
ken, bijv. een analyse van het aantal keer dat een 
bepaalde webpagina met informatie is bezocht. Ge-
bruikerstesten waarbij een aantal bewoners een me-
dia-uiting krijgt voorgelegd en hierbij geobserveerd 
en bevraagd wordt, kunnen ook zinvol zijn om inzicht 
te krijgen in wat aanslaat en hoe de informatie over-
komt. 
 
Leer van literatuur en ervaringen elders 
De circulaire wijkaanpak past in een traditie waarbij 
gemeenten proberen op buurt- of wijkniveau be-
paalde maatschappelijke ontwikkelingen te stimule-
ren, die samenhangen met bewustwording en gedrag 
van bewoners. Op dat gebied is er veel (internatio-
naal) onderzoek gedaan en er is veel ervaring opge-
daan met interventies in Rotterdam en in andere ge-
meenten. Het gaat dan lang niet altijd om interventies 
op het gebied van circulariteit, maar bijvoorbeeld om 
interventies om de sociale cohesie of veiligheidsbele-
ving te verbeteren. Ook zijn er bijvoorbeeld projecten 
om in wijken de energietransitie aan te jagen, door 
bewoners te informeren en enthousiasmeren over 
woningisolatie of zonnepanelen. Zulke interventies 
hebben raakvlakken met de circulaire wijkprojecten. 
Het is dan ook aan te bevelen voor de circulaire wijk-
aanpak op zoek te gaan naar nuttige inzichten en 
lessen uit wetenschappelijke literatuur en interventies 
binnen en buiten Rotterdam. Bijlage B bevat een eer-
ste aanzet hiertoe, waarbij inzichten uit enkele stu-
dies zijn samengevat.  



 
 

 Afrikaanderwijk Blijdorp Oude Noorden Noord Middelland Oude Westen Rotterdam 

Bevolkingsaantallen1 8095 10410 17147 52518 12069 9568 651269 

        

Leeftijdsopbouw1        

0-11 jaar 13% 9% 12% 10% 11% 10% 13% 

12-17 jaar 7% 3% 6% 4% 5% 6% 6% 

18-26 jaar 15% 17% 16% 17% 20% 16% 14% 

27-39 jaar 20% 32% 25% 29% 27% 22% 21% 

40-54 jaar 19% 18% 19% 18% 18% 18% 19% 

55-64 jaar 12% 9% 11% 10% 11% 12% 12% 

65+ jaar 14% 12% 11% 11% 9% 16% 16% 

        

Migratieachtergrond1        

Nederlands 17% 68% 36% 48% 43% 31% 47% 

Westers  8% 17% 13% 15% 16% 13% 14% 

Niet-westers 75% 15% 51% 37% 41% 56% 39% 

        

Indicatoren huishoudenssamenstelling2        

Aantal huishoudens 3785 6130 9030 29525 6700 5105 328283 

Eenpersoonshuishoudens 46% 55% 53% 56% 57% 54% 48% 

Huishoudens met kinderen 37% 19% 27% 22% 23% 26% 29% 

Huishoudens zonder kinderen 18% 27% 20% 22% 20% 20% 22% 

        

Bijlage A Overzichtstabel wijkkenmerken 



 
 

 Afrikaanderwijk Blijdorp Oude Noorden Noord Middelland Oude Westen Rotterdam 

Inkomensindicatoren3        

Kinderen in huishoudens met lage inkomens 36% 15% 25% 20% 20% 23% 24% 

Huishoudens met laag inkomen 36% 8% 27% 18% 19% 30% 19% 

Personen met bijstandsuitkering4 11% 2% 8% 6% 5% 9% 5% 

        

Indicatoren woningen        

Gemiddelde WOZ-waarde x €10005 133 236 180 29525 213 188 192 

Koopwoningen6 11% 57% 21% 56% 34% 20% 35% 

Huurwoningen6 89% 43% 79% 22% 66% 80% 64% 

        

Indicatoren betrokkenheid buurtbewo-
ners7        

Ervaren verbondenheid met de buurt 51% 63% 54% 54% 52% 54% 50% 

Ervaren verantwoordelijkheid voor de buurt 84% 93% 86% 88% 86% 86% 85% 

Actief in bewonersinitiatieven (a) 24% 16% 27% 20% 22% 22% 20% 

Betrokken bij plannen voor de buurt of de stad (b) 33% 31% 34% 33% 38% 36% 30% 

Geluk met de buurt 47% 90% 51% 65% 63% 57% 52% 

Trots op de buurt 55% 80% 55% 61% 59% 55% 52% 

Leuke buurt 64% 92% 67% 79% 75% 69% 70% 
1 Basis Registratie Persoonsgegevens, 1 januari 2022: bevolkingsaantallen, leeftijdsopbouw, migratieachtergrond; 2 Centraal Bureau voor de Statistiek (2020): indicatoren huishoudenssamenstelling; 
3 Centraal Bureau voor de Statistiek (2019): inkomensindicatoren; 4 Werk en Inkomen, bewerkt door OBI (2019); bijstandsuitkeringen; 5 BAG-gegevens, bewerkt en verrijkt door OBI (2019): gemid-
delde WOZ-waarde; 6 Centraal Bureau voor de Statistiek (2019): aandeel koop- of huurwoningen; 7 Wijkprofiel 2022: (a) Actief in bewonersinitiatieven houdt in dat men een of meer van de antwoord-
mogelijkheden heeft aangekruist in de vraag: ‘Behoort u tot een groep bewoners die: opkomt voor de belangen van bewoners / voorzieningen beheert, zoals een buurthuis, zwembad, leeszaal of 
stadstuin / praktische hulp voor bewoners organiseert, zoals hulp bij het invullen van formulieren / sociale activiteiten voor bewoners organiseert zoals een straatfeest of het bezoeken van eenzame 
ouderen. (b) Betrokken bij plannen voor de buurt of de stad houdt in dat men een of meer van de antwoordmogelijkheden heeft aangekruist in de vraag ‘Op welke manier bent u de afgelopen 12 
maanden betrokken geweest bij het maken van plannen voor uw buurt of stad?’: Via een bewonersinitiatief of bewonersorganisatie, via een enquête (schriftelijk en/of digitaal), via een interactieve 
website of email, via een discussie- of inspraakbijeenkomst, via een adviesraad of cliëntenraad, via een gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité, of anders.
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In deze bijlage behandelen we een aantal inzichten uit onderzoek en wetenschappelijke literatuur die relevant kunnen zijn 
voor de circulaire wijkaanpak van de gemeente Rotterdam.  

Doelgroepenonderzoek circulaire wijkaanpak 
Eindrapportage Rotterdammers circulair (doelgroepenonderzoek circulaire wijkaanpak), Muzus, 2020 

In dit kwalitatieve onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam, zijn binnen de Rotterdamse bevolking vijf 
verschillende doelgroepen (persona’s) onderscheiden voor het Rotterdamse beleid om circulair handelen te stimuleren. 
Daarnaast is per doelgroep beschreven welke soorten maatregelen (interventies, instrumenten, communicatie uitingen) 
kansrijk lijken om circulair gedrag bij de betreffende groep te stimuleren. 

Het onderzoek geeft geen inzicht in de mate waarin de verschillende doelgroepen binnen de bevolking aanwezig zijn. De 
doelgroepen zijn ideaaltypen, samengesteld op basis van kwalitatief onderzoek en niet op een kwantitatieve onderbou-
wing. Muzus merkt op dat personen in werkelijkheid in verschillende doelgroepen kunnen vallen en niet precies in een van 
de vijf hokjes zijn te plaatsen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bewoners in verschillende mate circulair gedrag vertonen, dat de term “circulair” 
niet iedereen wat zegt (begrippen als recyclen, afval scheiden en tweedehands zijn breder bekend) en dat veel mensen 
een nieuwe aanschaf aantrekkelijker vinden dan repareren of tweedehands spullen gebruiken. Een algemeen aankno-
pingspunt voor het stimuleren van circulair gedrag, is dat mensen meer geneigd zijn tot gedragsverandering bij levensge-
beurtenissen (zoals een verhuizing). En mensen kunnen het beste worden geprikkeld om hun gedrag te veranderen door 
in te haken op hun persoonlijke interesses. 

De vijf doelgroepen die het onderzoek benoemt, zijn gebaseerd op het onderscheid tussen: 
• een actieve circulaire houding (geneigdheid zelf initiatief te nemen) en een reactieve circulaire houding (zich laten 

leiden door anderen) 
• gedrevenheid door eigen gewin (geld, sociale verbondenheid, gemak) en gedrevenheid door maatschappelijk gewin 

(wereld verbeter maken, anderen helpen). 
 

De vijf doelgroepen kunnen als volgt worden samengevat: 
• Bewuste voorlopers: handelen bewust circulair omdat zij het leuk vinden, of belangrijk voor het milieu 
• Zuinige aanpakkers: handelen onbewust circulair uit zuinigheid of financiële noodzaak (bijv. door goedkope tweede-

hands spullen te kopen) 
• Nuchtere aanhakers: handelen bewust circulair als regels, (culturele) waarden of gewoonten, of hun sociale omgeving 

daartoe oproepen 
• Goedbedoelde doorgevers: handelen bewust circulair om anderen of de lokale economie te steunen (bijv. door spul-

len met buurtgenoten te delen of een fiets door de plaatselijke fietsenmaker te laten repareren) 
• Gemakzuchtige investeerders: zijn lastig tot circulair gedrag te verleiden, omdat ze hechten aan gemak en nieuwe 

spullen en niet willen inleveren op levenskwaliteit 
 

Het onderzoek behandelt, voor drie fasen van de levenscyclus van een product (aanschaf, gebruik, afdanken), in totaal 
negen “kansenrichtingen” waarbinnen maatregelen gezocht kunnen worden om circulair gedrag bij bewoners te stimule-
ren.  

Aanschaf 
1. Bewustwording op fysieke plekken waar inwoners kopen  
2. Circulariteit als statussymbool  
3. Stimuleer en normaliseer het kopen van refurbished en tweedehands producten  
4. Zorg voor de toegankelijkheid, zichtbaarheid en slagingskans van circulaire alternatieven 
Gebruik 
5. Bewustwording omtrent langer doen met producten  
6. Onderhoud en reparaties makkelijker en leuker maken  
 
 
 

Bijlage B Literatuurbeschrijving 
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Afdanken 
7. Transparantie rondom afdanken  
8. Maak het circulair afdanken  
9. Maak van afdanken een gezelligheid met spellen en acties 
 

Inzichten uit de praktijk van het werken in wijken 
De afgelopen jaren is in Rotterdam veel ervaring opgedaan met projecten en initiatieven waarbij de gemeente, in samen-
werking met bewoners, probeert maatschappelijke doelen in een bepaalde wijk te realiseren. Soms richt de inzet zich op 
de verduurzamingsopgave of, nog specifieker, de circulaire transitie, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om inzet om de 
sociale cohesie, participatie, of veiligheidsbeleving in een wijk te stimuleren. Onderzoek naar dit soort projecten en initia-
tieven kan inzichten opleveren die relevant zijn voor de circulaire wijkaanpak van Rotterdam. 
De volgende inzichten zijn verzameld uit een artikel van de Rotterdamse Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een notitie 
van Aktiegroep het Oude Westen en een rapportage over de energietransitie in Zuid-Holland. 
 
• Vertaal de systeemwereld van de transitie naar de belevingswereld van bewoners.22 23 
• Benader bewoners op een positieve manier, zie ze als deel van de oplossing.23 
• Zoek voor je ambities combinaties met thema’s die bewoners bezighouden, zoals wooncomfort en woonlasten, ge-

zondheid, veiligheid en werk.22 23 
• Luister naar de wensen en overwegingen van bewoners, om hen beter te begrijpen en aansluiting te vinden bij de 

projectdoelstellingen.22 
• Organiseer ontmoetingen tussen bewoners, waaruit nieuwe ideeën, netwerken en ontwikkelingen kunnen ontstaan.23 

24 
• Investeer in fysieke ontmoetingsplekken voor bewoners.23 24 
• Betrek bewoners met sterke sociale netwerken (“sleutelfiguren”) in de wijk en mensen die het voortouw kunnen ne-

men (“ambassadeurs”, “koplopers”).22 23 
• Stimuleer eigenaarschap en eigen initiatieven van bewoners.23 24 
• Neem de tijd om de wijk te leren kennen en de manier van communiceren die past bij de bewoners in de wijk. En 

neem tijd om te reflecteren op de aanpak.22 
• Streef naar continuïteit in de aanpak, in continuïteit van sociale netwerken, samenwerkingsverbanden en financiële 

ondersteuning, zodat iets kan worden opgebouwd.23 24 
• Wees als gemeente aanspreekbaar en sta open voor sector-overstijgende initiatieven.24 
• Bewoners zijn meer geen geneigd verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk of leefomgeving als ze zich verbon-

den voelen met die omgeving (zowel de sociale netwerken als de fysieke omgeving) en vertrouwen hebben in andere 
bewoners en de gemeente. Investeren in vertrouwen en sociale cohesie kan bijdragen aan meer initiatief van bewo-
ners. 24 

 

De waarde van de wijk als schaalniveau van interventies 
De waarde van de wijk. Perspectieven en verwachtingen van bewoners, gemeenten en professionals op de wijk, DSP 
Groep, 2008 
De Gemeente Rotterdam verwacht veel van wijk- of gebiedsgerichte aanpakken, bijvoorbeeld voor het verbeteren van 
leefbaarheid en het vergroten van sociale cohesie. Ook de circulaire wijkaanpak gaat ervan uit, dat een benadering op 
wijkniveau zinvol is om beleidsdoelen te bereiken (in dit geval: het stimuleren van de deelname van bewoners aan de cir-
culaire transitie). Het onderzoek “De waarde van de wijk” van de DSP groep uit 2008 gaat in op de vraag of en wanneer 
een wijk een geschikt schaalniveau voor interventies is.  
Het onderzoek benoemt verschillende voordelen die aan wijkgericht werken worden toegedicht. Zo zou een wijkgerichte 
aanpak de gemeente beter in staat kunnen stellen om: 
contact te maken met bewoners en kennis te krijgen van wat er in de wijk speelt 
• te reageren op signalen van bewoners (vraaggericht te werken); 
• bewoners te betrekken bij hun woon- en leefomgeving; 
• de ervaren afstand tussen gemeente en bewoners te verkleinen; 

 

22  Energietransitie bij minima achter de voordeur, Provincie Zuid-Holland, 2021. Deze rapportage heeft betrekking op pilotprojecten voor 
het stimuleren van de energietransitie bij minima in Zuid-Holland. 
23 De Actiegroep het Oude Westen; een sociaal monument, Aktiegroep het Oude Westen, 2021. De notitie beschrijft inzichten uit litera-
tuur over participatie van bewoners bij de verduurzamingsopgave (waar de circulaire transitie een onderdeel van is). 
24 Woorden ter inspiratie voor daden, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is een samenwer-
kingsverband van de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. De Kenniswerkplaats heeft de afgelopen jaren verschillende on-
derzoeken gedaan naar gedrag, burgerparticipatie, bewonersinitiatief en bevolkingsontwikkelingen in Rotterdamse wijken. 
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• via persoonlijke relaties te werken aan vertrouwen tussen overheid en burger  
• de zelfredzaamheid van bewoners en hun verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren 
• het draagvlak voor beleid en projecten in een wijk te vergroten. 
 

Het onderzoek benoemt ook beperkingen voor wijkgericht werken, waaronder: 
• Veel bewoners ervaren de wijk niet als hun vanzelfsprekende leefwereld. Hun sociale netwerken zijn wijkoverstijgend, 

of ze identificeren zich alleen met een kleinere buurt of de eigen straat. 
• De bewoners die wel participeren op wijkniveau zijn meestal niet representatief voor de bevolking van de wijk. Het 

risico bestaat dat steeds dezelfde actieve en mondige bewoners aan tafel komen zitten. 
• Voor veel bewoners is betrokkenheid bij trajecten op wijkniveau te veel gevraagd, omdat ze er het geduld niet voor 

hebben (trajecten duren vaak lang) of omdat het te veel kennis en inzicht van hen vraagt (van bijv. bureaucratische 
processen). 

 

De ABCD methode 
Methodebeschrijving ABCD, Databank effectieve sociale interventies, Movisie, 2010 

Asset-Based Community Development (ABCD) is een uit Amerika overgenomen wetenschappelijke methode voor het van 
binnenuit werken aan een leefbare buurt. De ABCD-methode focust op het tot stand brengen van sociale relaties en het 
mobiliseren van onvermoede capaciteiten van bewoners en organisaties binnen de lokale gemeenschap. De methode is 
bedoeld voor ontwikkeling van sociaaleconomisch zwakkere wijken. Ze richt zich expliciet op het betrekken van buurtbe-
woners die onderling nog weinig contact hebben.  
 
De ABCD-methode kent vijf stappen: 
1. Breng de aanwezige capaciteiten en vaardigheden van bewoners, organisaties en netwerken in de wijk in kaart 
2. Bouw aan relaties tussen de bronnen (individuen en organisaties) in de wijk. 
3. Mobiliseer de wijk rond het gezamenlijke belang van (economische) ontwikkeling en activeer het netwerk om informa-

tie over en voor de gemeenschap te delen. 
4. Breng de wijk samen rond een visie en een plan voor de gemeenschap, ontwikkeld door een zo representatief moge-

lijke groep bewoners. Het plan richt zich op de lange termijn en op het oplossen van concrete problemen. 
5. Ga, maar pas als de wijk een eigen strategie en een stevige basis van eigen middelen heeft, op zoek naar ondersteu-

ning van buiten (zoals fondsen, overheidsgelden en wijkoverstijgende samenwerkingsverbanden). 
 
Als werkzame elementen van de methode zijn genoemd: 
• Wijkontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.  
• Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.  
• Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf. 
• Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken.  
• Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties.  
• Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk.  
• Wijkspecifieke invulling van de methode.  
• Een combinatie van kleine snelle resultaten (quick wins voor motivatie en vertrouwen) en lange termijn wijkontwikke-

ling. 
 
Uit evaluatiestudies over ABCD blijkt, dat het belangrijk is dat professionals op informele wijze in de wijk aanwezig zijn om 
vertrouwen en inzicht te krijgen in de wijk. Ook is het belangrijk dat initiatieven daadwerkelijk vanuit de bewoners komen 
en dat gestart wordt met kleinschalige activiteiten, die zich uit kunnen breiden naar grotere groepen actieve bewoners. 
 

Het ui-model van cultuur 
Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen, Geert Hofstede, 1991 

Met de circulaire wijkaanpak wil de gemeente Rotterdam bijdragen aan een cultuurverandering in Rotterdamse wijken: 
een verandering in de cultuur van het aanschaffen, gebruiken en afdanken van spullen. Er is veel geschreven over cul-
tuurveranderingen, onder andere vanuit de organisatiepsychologie. Een interessant model om naar cultuur te kijken en om 
te gebruiken voor analyse van de cultuur van een wijk, is het ui-model van Geert Hofstede uit 1991. Bij toepassing van dit 
model op een wijk moet de wijk als een collectief worden beschouwd. Voor een wijk met veel uiteenlopende en langs el-
kaar levende groepen lijkt het model daarom minder bruikbaar. 
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Volgens Hofstede bestaat een organisatiecultuur, net als een ui, uit verschillende lagen. Hofstede onderscheidt vier lagen 
(cultuurelementen): symbolen, helden, rituelen en waarden, in volgorde van oppervlakkig naar diep. Hoe dieper de laag, 
hoe moeilijker het is deze te veranderen. Met het beschrijven van die vier lagen voor de cultuur van een wijk kan worden 
gepoogd belangrijke kenmerken van de wijkcultuur te identificeren, aspecten waar een transitietraject gebruik van kan 
maken of rekening mee moet houden.  

In het model van Hofdstede zijn symbolen de meest oppervlakkige kenmerken van een organisatiecultuur. Het zijn woor-
den, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een betekenis die alleen door de leden van de cultuur begrepen worden. 
Als we kijken naar een wijk, kunnen we bijvoorbeeld denken aan een plein of gebouw dat centraal staat in de lokale ge-
meenschap, of wellicht aan een goed gelezen en lang lopende wijkkrant. 

Helden zijn personen die over eigenschappen beschikken die in de cultuur erg belangrijk zijn en daarom fungeren als ge-
dragsmodel. Voor een wijk kunnen we denken aan bewoners die in de wijk bekend zijn en het respect van veel andere 
bewoners genieten. Bijvoorbeeld een bekende lokale ondernemer of buurtwerker. 

Rituelen zijn collectieve activiteiten die als sociaal essentieel worden beschouwd binnen een cultuur. Voor een wijk kun-
nen we wellicht denken aan bestaande, terugkerende evenementen en activiteiten zoals het jaarlijkse buurtfeest en de 
wekelijkse maaltijd van oudere bewoners in het buurthuis. Of aan de gewoonten in de wijk als het gaat om elkaar groeten 
of aanspreken.  

Waarden vormen de kern van een organisatiecultuur. Het zijn collectieve voorstellingen die aangeven welk gedrag als 
goed, normaal en nastrevenswaardig wordt beschouwd. Voor een wijk valt bijvoorbeeld te denken aan breed gedragen 
opvattingen onder bewoners ten aanzien van: 
• wat een normale manier van afval aanbieden is (scheiden, niet scheiden, op straat dumpen) 
• wat een normale houding is ten aanzien van de gemeente / overheid 
• of het normaal is om met buurtgenoten samen iets voor de wijk te doen 
• of het dragen van dure kleding, of het hebben van nieuwe auto’s, belangrijk is om “erbij te horen” 
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Kennis voor een sterk 
Rotterdams beleid 
Onderzoek en Business Intelligence is een 
afdeling binnen de gemeente Rotterdam.  
De afdeling verzamelt informatie en doet on-
derzoek voor het maken en uitvoeren van 
beleid door de gemeente Rotterdam. Het 
onderzoek gaat over onderwerpen als ge-
zondheid, zorg, onderwijs, re-integratie, de-
mografie, ruimtelijke ordening en veiligheid. 
Soms is de gemeentelijke organisatie het 
onderwerp, vaker gaat het over de stad en 
haar bewoners. Het doel is steeds om met 
deze verzamelde kennis het beleid en de 
bedrijfsvoering van de gemeente te verbete-
ren. 

Auteurs 

 
Tamara van Batenburg-Eddes (1973) stu-
deerde psychologie en epidemiologie, werkt 
sinds 2015 voor de gemeente Rotterdam en 
momenteel met name voor het Wijkprofiel 
en op het gebied van stadsbeheer. 

 
Martijn Epskamp (1980) studeerde sociolo-
gie aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2007 
heeft hij voor Rotterdam onderzoek gedaan 
onder andere op het gebied van stadsbe-
heer, economie en verkiezingen. 

 
Berdi Christiaanse (1966) studeerde sociale 
psychologie aan de Vrije Universiteit. Werkt 
sinds 2006 als onderzoeker voor de ge-
meente Rotterdam, momenteel voor de 
clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. 
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