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1 Aanleiding 

Dit rapport is tot stand gekomen op aanvraag van meerdere partijen binnen de 
Rotterdamse Street Culture scene, waaronder de organisatie van de Rotterdam Street 
Culture Week (RSCW) en Urban Culture Lab (ROFFA) werkgever van Urban Sports 
combinatiefunctionarissen. Rotterdam staat bekend als een broedplaats voor Street 
Culture, met sterke partijen, clusters en individuen in de verschillende disciplines die 
onder Street Culture geschaard gaan.  
 
De Street Culture scene lijkt echter ook versplinterd: er wordt nog onvoldoende ingezet 
op de gezamenlijke kracht waardoor de volle potentie niet wordt behaald. In 2021 is een 
start gemaakt aan de verbinding van de scene op initiatief van ROFFA (Urban Culture Lab) 
en RSCW, door middel van het organiseren een gezamenlijke meet-up waar ongeveer 60 
belangrijke spelers in de scene aanwezig waren. Tijdens deze meet-up zijn de 
verschillende belangen en wensen in kaart gebracht. KplusV was aanwezig bij deze 
bijeenkomst als onafhankelijke facilitator en moderator. 
 
Dit rapport omschrijft de Street Culture scene in Rotterdam en de belangrijkste 
uitkomsten van de meet-up. Daarnaast worden geobserveerde kansen in publiek en 
privaat vlak beschreven en worden verschillende aanbevelingen gedaan om de scene in 
Rotterdam naar een hoger niveau te brengen. 
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2 Street Culture in Rotterdam 

 

2.1 Street Culture – een definitie 
Street Culture -ook vaak aangeduid als urban culture- is dé cultuur van jongeren en 
jongvolwassenen in de grote stad. Vanuit roots in het New York van de jaren ’80 heeft het 
zich ontwikkeld tot de populairste cultuurstroming ter wereld; multicultureel, divers en 
continu in beweging. Jongeren uit de Street Culture scene kijken door dezelfde 
grootstedelijke lens naar het leven, hebben gemeenschappelijke normen en waarden. Ze 
vormen een veelzijdige maar hechte gemeenschap, een safe space die hen helpt om te 
gaan met de uitdagingen van een harde samenleving. 
 
Street Culture is cultuur die opkomt van de straat en is do it yourself (DIY). Je hebt niet 
veel nodig om mee te kunnen doen. Het biedt nieuwe generaties keer op keer ruimte om 
zichzelf opnieuw uit te vinden. Of het nu is middels dans, muziek, sport of visuele kunst; 
de stedelijke omgeving is inspiratie én canvas. De verhalen die ze vertellen, zijn hún 
verhalen. Veel verschillende disciplines kunnen onder Street Culture worden geschaard. 
Het is een brede scene, waar hiphop, street art en street sports bij elkaar komen.  
 

HIPHOP is een culturele beweging met black roots, ontstaan 
eind jaren zeventig in wijken The Bronx en Harlem in New York. 
Hier op straat ontstonden de basisdisciplines uit hiphop: 
breakdance, rap, deejaying, beats maken en graffiti. Inmiddels 
omvat hiphopcultuur veel meer. Het is een ‘way of life’ 
geworden en er zijn allerlei vertakkingen ontstaan uit de 
basisdisciplines. Ten grondslag liggen de universele waarden 
van hiphop: Express yourself, keep it real, Speak Truth to 
Power, Change the Game en Each One Teach One.  

 
STREET ART is kunst in de openbare ruimte. Onder Street Art 
wordt gekeken naar de visuele kunsten die gebruik maken van de 
urban omgeving. De meest bekende vorm van expressie is 
murals, muurschilderingen die worden gecreëerd door een 
internationaal netwerk van graffitikunstenaars, waaronder de 
wereldberoemde Banksy. 
 
 

STREET SPORTS is een verzamelnaam van urban straatsporten 
zoals skateboarden, inline skaten, BMX-en, stuntsteppen, 
freerunning, tricking, calisthenics, panna - & freestyle voetbal, 
3x3- & freestyle basketbal en breakdance. De sporten 
kenmerken zich door een vrij, expressief en creatief freestyle 
karakter. Het accent ligt meer op jezelf overtreffen, dan op de 
competitie. 
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2.2 De Rotterdamse scene 
Rotterdam is dé Street Culture hoofdstad van Nederland. Het is een multiculturele stad 
waar verschillende stromingen bij elkaar komen, die sterk hebben bijgedragen aan een 
grote Street Culture heritage in de stad. Hiermee is Rotterdam een broedplaats voor 
talent, talent dat op landelijk en internationaal niveau steeds meer gewaardeerd wordt. 
Denk hierbij aan verschillende street sports die olympisch zijn geworden, waar 
Rotterdams talent op het hoogste niveau meestrijdt, artiesten die op wereldwijd niveau 
erkenning krijgen, of kunstenaars die wereldwijd gevolgd worden om hun message te 
delen. 
 

2.3 Rotterdam Street Culture Week 
Tijdens Rotterdam Street Culture Week (RSCW) komen 
al deze street culture stromingen samen om de street 
culture tot bloei te brengen en het grote publiek te laten 
zien waar zij voor staan. Na een drietal pilot edities 
onder de vlag van Rotterdam Festivals, beleefde het 
RSCW in september 2021 haar eerste autonome editie. Ondanks stevige Corona 
maatregelen bewees het festival zich als broed en bloeiplaats voor tal van Street Culture 
communities en uitingsvormen. In 2022 presenteren we het festival zoals het bedoeld is: 
een onmisbaar evenement met internationale uitstraling waar de wereldtop, 
aanstormend Nederlands talent en Rotterdamse grassroots samenkomen.  
 
RSCW verbindt de krachten van tal van culturele en sportieve partners uit de stad die in 
het festival samenwerken. Om de samenwerking in goede banen te leiden, en het eigen 
profiel als festival te ontwikkelen is het RSCW in 2020 ondergebracht in de Stichting Game 
Changers. In 2022 zet het festival nieuwe stappen ter versterking van het eigen profiel, de 
publieksbeleving en de exposure. 
 
Tijdens de RSCW 2022 maken tienduizenden bezoekers kennis met de diverse vormen van 
street culture en -lifestyle: van straatkunst tot hiphop, van poëzie tot spoken tot nationale 
en internationale kampioenschappen in BMX, Freerunning, Straatvoetbal of Breakdance. 
Als bezoeker van RSCW ervaar je wat de hedendaagse straatcultuur inhoudt. Of beter nog: 
je wordt er zelf onderdeel van. Want street culture is laagdrempelig en toegankelijk en bij 
veel programma’s kun je je eigen talent ontdekken.  
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3 De start van een alliantie 

Hoewel de Rotterdamse Street Culture scene sterk is, is deze ook versplinterd. 
Verschillende mensen en groepen strijden voor hun eigen belangen, en zetten mooie 
stappen om hun onderdeel goed op de kaart te zetten. De algemene belangen worden 
echter onvoldoende behartigd, terwijl er daarmee als geheel veel grotere stappen kunnen 
worden gezet. 
 

3.1 Rotterdamse Street Culture Meet-up 
Op maandag 25 maart 2021 vond de eerste Rotterdamse Street Culture Meet-up plaats. 
Dit initiatief is georganiseerd door ROFFA (Urban Culture Lab), RSCW en Skateland, in 
samenwerking met KplusV en Feyenoord City. Het doel van de bijeenkomst was om de 
belangrijkste stakeholders uit de Rotterdamse scene bij elkaar te brengen, en de 
verschillende belangen en wensen van alle kanten te belichten. De bijeenkomst vond 
digitaal plaats via Zoom, door de coronabeperkingen. Bij de bijeenkomst waren 56 
mensen aanwezig. De gehele gastenlijst is beschikbaar als bijlage 1.  
 
De Meet-up bestond uit verschillende onderdelen: 
• Een plenair deel waar via Mentimeter verschillende inzichten en belangen zijn 

verzameld en verdeeld; 
• Break-out sessies waarin op specifieke thema's uiteengezet werd hoe de scene zich 

verder kan ontwikkelen; 
• Een survey die na afloop werd gedeeld, waarbij de wensen uit de scene verder 

toegelicht kon worden. Op deze survey zijn 29 unieke responses gekomen. 
 

3.2 Uitkomsten Meet-up 
Bij de Meet-up was een breed publiek aanwezig, uit de verschillende takken van de 
Rotterdamse Street Culture. Daarnaast zijn ook verschillende (semi)publieke organisaties 
uitgenodigd, zoals de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Top Sport en Rotterdam Partners. 

Figuur 1: Wat is je beroep of rol in Rotterdam? 
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Twee vragen stonden centraal in de Meet-up, zowel in het plenaire als in het break-out 
deel. De vragen waren: 
 

• Wat kenmerkt Street Culture in Rotterdam, en wat maakt het uniek? 

• Hoe kan Street Culture in Rotterdam versterkt worden? 
 
Wat kenmerkt Street Culture in Rotterdam, en wat maakt het uniek? 
 

 
Figuur 2: Wat kenmerkt Street Culture? 

Uit de reactie van de Meet-up bleek een sterke culturele band tussen Rotterdam en Street 
Culture. Street Culture wordt gezien als het hart van de stad, en omvat veel waarden die 
voor Rotterdam ook belangrijk zijn: creativiteit, verbinding, en vrijheid. Het is een 
snelgroeiende scene: de verschillende kunst- en sportvorming ontwikkelen zich in een 
noodvaart, door het hoge niveau aan creatieve vrijheid.  
 



 

 10 

 

 

 
 
 
Dat het Street Culture zo hard groeit in Rotterdam, is niet verassend volgens de Break-
out. Er is een grote saamhorigheid in de Rotterdamse Street Culture scene, die de 
klassieke sportverenigingen lijkt te vervangen. De traditionele verenigingen verliezen 
steeds vaker de jeugd tussen 12 en 18 jaar. Dit komt omdat het aanbod niet aansluit bij 
de behoefte van de jeugd. Ook de betrokkenheid of community gevoel die jongeren 
vroeger wel hadden bij een club door proactieve vrijwilligers of vrienden met wie ze in 
het team zitten, lijkt tegenwoordig te missen. Street Culture is juist daar erg sterk in. In 
de zoektocht naar hunzelf komen ze vaak in aanraking met Street Culture, zowel in muziek 
als in sport en cultuur. Daar waar de traditionele cultuur en sport verengingen goed zijn 
georganiseerd doordat er juiste faciliteiten zijn gecreëerd ontbreekt dat nu nog heel erg 
bij de Street Culture. Rotterdam kan op deze trend inspelen en zorgen dat die faciliteiten 
er gaan komen. 
 
Hoe kan Street Culture in Rotterdam versterkt worden? 
De sterke basis lijkt er dus te liggen. Op de vraag hoe de Street Culture in Rotterdam 
versterkt kan worden, werd erg fanatiek gereageerd. Er blijkt een sterke behoefte om de 
scene in Rotterdam te groeien, en er wordt door de verschillende spelers ook aangegeven 
dat ze daar hun tijd en geld in willen investeren. Wat wel sterk naar voren komt, is dat de 
scene een zetje in de rug nodig heeft van de Gemeente Rotterdam. Deze ondersteuning 
zou volgens de break-out drievoudig moeten zijn: 
 
1. Faciliteiten; De Street Culture zou beter bij elkaar moeten worden gebracht, door 

middel van gedeelde faciliteiten en wijkgerichte hot-spots. Dit kan ook in de vorm van 
faciliterende, uitnodigende buitenruimte zijn. 

2. Erkenning; De waarde van Street Culture moet beter gezien worden door de gemeente 
en overige stakeholders. Bijvoorbeeld, nu verschillende Urban Sports onderdelen 
olympisch zijn, zou er meer moeten ingezet op het topsportbeleid binnen deze 
sporten. Door verhoogde erkenning en waardering, wordt er ook een sterkere 
talentpool opgebouwd die de toekomst van de scene versterkt. In Rotterdam zijn er 
verschillende instanties zoals Rotterdam Sport Support, Sportbedrijf en Rotterdam 
Topsport, maar er is geen tak Urban Sports of Street Culture Rotterdam. 

Figuur 3: Wat maakt Street Culture in Rotterdam uniek? 
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3. Geld; Om de Street Culture in Rotterdam te groeien en versterken, is bredere 
financiering nodig. Volgens de Meet-up lopen Rotterdamse subsidies en fondsen 
achter, en zijn er daarom onvoldoende gelden beschikbaar om nieuwe activiteiten te 
initiëren. Hierdoor blijven de meeste initiatieven op kleine schaal of eenmalig omdat 
je financiën mist voor continuïteit voor succesvolle initiatieven.   

 
Naast deze ondersteuning blijkt er een sterke behoefte aan samenwerking. Volgens de 
Meet-up zou een betere gedeelde vertegenwoordiging, bijvoorbeeld via een Street 
Culture koepel die de verschillende belangen vertegenwoordigd, voor meer slagkracht 
binnen de gemeente kan zorgen. De vorm een dergelijke samenwerking moet krijgen, 
dient verder uitgewerkt te worden.  
 

 
Figuur 4: Wat is er nodig om de Rotterdamse Street Culture te versterken? 

3.3 Onderbouwing vanuit de survey 
De survey is ingevuld door 29 personen uit de Street Culture, om hun zicht op te halen op 
de kansen en uitdagingen voor de scene in Rotterdam. De resultaten sluiten aan bij de 
hierboven omschreven uitkomsten uit de Meet-up, en bieden daarnaast een kwantitatief 
perspectief. 
 
Financiële middelen en ondersteuning door de Gemeente Rotterdam 
De deelnemers aan de survey geven duidelijk aan dat er een gebrek is aan geld vanuit de 
Gemeente Rotterdam of andere financieringsbronnen om de sector te kunnen groeien. 
Daarnaast is er een grote behoefte aan aanvullende ondersteuning bij het aanvragen en 
verkrijgen van middelen, omdat de scene niet weet waar ze terecht moeten. De 
deelnemers geven aan de middelen te willen gebruiken voor het organiseren van 
professionelere evenementen, meer ruimte te hebben voor talent ontwikkeling en bij te 
dragen aan sociale uitdagingen van de stad. 
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Faciliteiten 
De vraag naar betere faciliteiten die de scene dichter bij elkaar brengt, komt sterk naar 
voren uit de survey. Een overgrote meerderheid van de deelnemers denkt dat dat een 
centrale Street Culture campus zou bijdragen aan de professionalisering en groei van de 
scene. Daarnaast geloven alle deelnemers dat Rotterdam veel zou hebben aan een 
wijkgerichte ondersteuning voor Street Culture, met lokale faciliteiten. Dit sluit goed aan 
op de centrale rol die Street Culture in veel van de Rotterdamse wijken speelt. 
 

 
 
Een sterker Street Culture collectief 
De meeste deelnemers van de survey geven aan dat samenwerking beter tot stand kan 
komen wanneer de belangen van de Street Culture scene beter vertegenwoordigd 
worden richting publieke en private stakeholders. Hoewel de vorm van deze 
samenwerking en vertegenwoordiging nog tot discussie staat, is er een sterke behoefte 
om een dergelijk collectief op te zetten. De rol van het collectief moet zijn om een 
gezamenlijke stem te vormen, gedeelde events te organiseren, en de verschillende 
disciplines van de scene dichter bij elkaar te brengen. De meeste deelnemers geven 
hiernaast aan proactief te willen bijdragen aan dit collectief orgaan. Hierbij worden vooral 
in-kind bijdragen aangeboden, zoals kennisdeling, facilitering, profilering en ervaring. 
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4 Publieke belangen street culture in Rotterdam 

4.1 Huidige publieke ontwikkelingen rond street culture 
Street Culture vormt het kloppende hart van Rotterdam. Het biedt jongeren nieuwe 
vormen van zelfuiting en lijkt de rol van de vroegere sport- en buurtverenigingen te 
vervangen. Toch lijkt dit nog onvoldoende opgepikt door de Gemeente Rotterdam. 
In het verlopen coalitieakkoord 2018-2022: Nieuwe Energie voor Rotterdam1 is de 
Rotterdamse cultuur een belangrijke pijler voor de stad. Hierin wordt ingezet op de 
verbreding van de Rotterdamse cultuur, zonder dat deze wordt gedefinieerd. Ook in het 
meest recente coalitieakkoord 2022-2026: Eén Stad2 is cultuur van groot belang. Echter, 
de termen Street Culture of Urban Culture worden gemist in beide akkoorden; enkel 
wordt er gesproken over hoe Street Art omarmd zal worden en Urban Sports worden 
gefaciliteerd. Wat hiernaast ook interessante aanknopingspunten biedt, is het streven 
naar een betere vitaliteit van Rotterdammers en een groter sociaal vangnet voor 
kwetsbare jongeren. Street Culture biedt voor veel Rotterdammers, voornamelijk voor 
jongeren, een expressievorm, die tevens bijdraagt aan deze twee belangrijke 
doelstellingen. 
 
Het feit dat Street Culture nauwelijks benoemd wordt in het coalitieakkoord, betekent 
niet dat er geen goede stappen gezet zijn in de afgelopen jaren. Het is mooi om te zien 
dat een groot deel van de initiatieven gesteund door het Cultuurplan 2021-20243 binnen 
de Street Culture vallen. Dit zijn bijvoorbeeld Spraakuhloos, het Hiphophuis, Hiphop in je 
Smoel en House of Urban Arts, die nieuwe of aanvullende budgetten uit het Cultuurplan 
ontvangen. 
 
Waar de cultuur kant van street culture steeds beter wordt voorzien, blijft de urban kant 
achter.  De beleidsnota Urban Sports4 uit 2017 heeft getracht ervoor te zorgen dat 
verschillende urban sports toegankelijker worden voor jongeren, om zo bij te dragen aan 
meer beweging en sociale interactie. Dit heeft onder anderen geleid tot meer aandacht 
voor urban sports in een topsport setting. Hoewel Rotterdam Topsport dit ook erkent5, 
kunnen er nog stappen gezet worden in het topsportbeleid voor urban sports.  
 
Hoewel deze ontwikkelingen in de goede richting zijn, lijken de stappen onvoldoende. Het 
huidige subsidiebudget van € 150.000 voor urban sports wordt gedeeld met e-sports, 
waardoor er erg weinig over blijft voor de verschillende onderdelen. Daarnaast is 
infrastructuur ontoereikend. Doordat de infrastructuur gescheiden is ontbreekt er een 
heldere visie en missie vanuit de stad. Een ontbrekende stukje hier is een verbindende 
organisatie tussen de bestaande structuren en daarnaast de missende kansen laten 
opvullen. 
 

  

 
1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6624030/1/s18bb005321_1_54321_tds  
2 https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf   
3 https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/cultuurplan-2021-2024/Factsheet-Cultuurplan-2021-2024.pdf  
4 https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/BeleidsnotaUrbanSports2018-2021.pdf  
5 https://rotterdamtopsport.nl/niet-van-de-straat  

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6624030/1/s18bb005321_1_54321_tds
https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/cultuurplan-2021-2024/Factsheet-Cultuurplan-2021-2024.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/BeleidsnotaUrbanSports2018-2021.pdf
https://rotterdamtopsport.nl/niet-van-de-straat
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4.2 Vroegtijdige schoolverlaters in Rotterdam 
Een van de grote sociale uitdagingen waar Rotterdam tegenaan loopt, is het hoge aantal 
vroegtijdige schoolverlaters6. In schooljaar 2019/2020 waren dat er in Rotterdam 1.1507, 
en door de coronacrisis is dit probleem sterk verergerd. Gemiddeld kost een vroegtijdige 
schoolverlater de overheid ongeveer € 200.000, wat de ernst van dit probleem alleen al 
in Rotterdam schetst.  
Het verbreden en structureel aanbieden van urban sports en cultuur heeft een bewezen 
positief effect op de mentale en sociale gezondheid van jongeren8. Het helpt hen hun weg 
te vinden in de maatschappij, door middel van een sterkere vriendengroep en het 
vestoren van negatieve groepsvorming, en het vinden van een voorbeeldfiguur of mentor. 
Met een structurele aanpak rondom street culture kan de Gemeente Rotterdam de 
sociale cohesie vergroten en de het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen. 
Eventuele aanvullende investeringen in de sector worden met deze voordelige effecten 
hoogstwaarschijnlijk terugverdiend. 
 

 

 
6 https://onderwijs010.nl/iedere-jongere-telt/  
7 https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs/voortijdig-schoolverlaten-en-schoolverzuim  
8 Kosten en baten van preventie en repressie, I. Bakker, Verwey Jonker Instituut, 2012 

https://onderwijs010.nl/iedere-jongere-telt/
https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs/voortijdig-schoolverlaten-en-schoolverzuim
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5 Aanbevelingen voor een sterkere toekomst 

De Street Culture scene in Rotterdam is er een met de grote potentie om bij te dragen 
aan maatschappelijke uitdagingen, Rotterdam op een nieuwe manier op de kaart te 
brengen en een kweekvijver te zijn voor nationaal talent, binnen de kunst, muziek en 
(top)sport. Om deze potentie waar te maken is er echter wel een professionalisering en 
versteviging van de scene nodig. Op basis van de inzichten uit de Meet-up, in combinatie 
met een bondige beleidsanalyse, doen wij drie aanbevelingen voor een sterkere 
toekomst. 
 

5.1 Een sterk collectief 
Alleen zijn we sterk, samen zijn we sterker. Voor veel onderdelen van de Street Culture 
heeft Rotterdam wereldtoppers, influenceren en toptalenten voortgebracht. Rotterdam 
staat op de kaart, maar binnen Rotterdam wordt te weinig samengewerkt. Om Rotterdam 
écht de hoofdstad van Street Culture te maken, is een professionalisering van de scene 
nodig. Onze aanbeveling is om een officieel collectief te vormen, waarin de belangen van 
de scene worden behartigd en gezamenlijk meer waarde wordt gecreëerd. Dit moet 
ervoor zorgen dat verschillende takken van Street Culture dichter bij elkaar komen, er 
meer slagkracht richting beleidsmakers kan worden gevormd, en hiermee een beter 
klimaat voor cultuur- en talentontwikkeling wordt geboden.  
 
RSCW is momenteel al een goed voorbeeld hoe de sector collectief stappen zet. Het 
afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet om dit door te ontwikkelen, maar het punt is 
nu gekomen waar externe stimulering nodig is om het collectief nog sterker te maken en 
van slagkracht te voorzien. 
 

5.2 Een gedeeld podium 
Aansluitend aan een sterk collectief, heeft de Rotterdamse scene behoefte aan meer 
ontmoetingsplaatsen waar de verschillende disciplines bij elkaar komen. Er is een 
duidelijke vraag naar een campus of enkele wijkgerichte hotspots waar mensen van elkaar 
leren, gemeenschappelijke events worden georganiseerd, en zo efficiënter met de 
talenten, kennis en gelden wordt omgegaan. Hier kan de gemeente een belangrijke rol in 
spelen, maar zal de scene zelf ook hun steentje aan moeten bijdragen. Enkel als het door 
alle stakeholders, zowel de scene als de stad wordt gedragen, kan een dergelijk podium 
echt een krachtig effect hebben. 
 

5.3 Betere ondersteuning vanuit de gemeente 
Hoewel de ogen bij de gemeente geopend lijken, missen veel mensen en organisaties 
binnen de scene de verbondenheid en support van de gemeente. Financiële 
ondersteuning lijkt hen te ontbreken of moeilijk toegankelijk, en regelingen lijken niet 
voor hen weggelegd. Onze aanbeveling aan de gemeente is daarom om deze belangrijke 
cultuurstroom beter mee te nemen in beleidsstukken, en meer het contact te zoeken met 
de scene. Een nader op te richten collectief kan hieraan bijdragen, maar zonder de backing 
van de gemeente zullen grote stappen uitblijven. 
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5.4 Ter afsluiting 
Vanuit een sterk collectief met een gedeeld podium en ondersteuning uit de gemeente, 
zal de street culture scene een uitweg zijn voor enkele maatschappelijke uitdagingen 
binnen de gemeente. Zoals eerder genoemd, biedt de sterke sociale verbondenheid 
binnen de scene een vangnet voor jongeren, die hierdoor minder snel vroegtijdig uitvallen 
van school, negatieve groepsvorming ervaren of afglijden naar de criminaliteit. Leaders in 
de community laten nu al zien jongeren daarin te kunnen ondersteunen, binnen de rol als 
voorbeeld, mentor of coach. Dit is echter niet structureel geregeld, waardoor deze leaders 
slechts kortstondig hun rol kunnen vervullen. Door leaders verder te ondersteunen, met 
een collectief, financiële ondersteuning en duidelijke plek tussen de gemeente Rotterdam 
en Rotterdam Topsport, kan er echt een verschil gemaakt worden. Het is nu aan ROFFA 
(URBAN CULTURE LAB) & RSCW, in samenspraak met de gemeente, om deze transitie in 
te zetten en met een gedragen plan te komen. 
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Bijlage 1 Gastenlijst Street Culture Meet-up 

 Naam Organisatie 

1 Stuart Gibson   BMX 

2 Onur Eren Freestyle School 

3 Thomas van Bemmelen Skateland 

4 Karin Luijendijk Rotterdam Topsport 

5 Alpha Sow  Concrete Lions 

8 Indirah Touwnaar House of Urban Arts 

9 Menno van Gorp Bboy 

10 Jason Bonan Calisthanics 

11 Dave Vanderheijden Rewriters, POW!WOW! 

12 Stefan Molendijk Panna Knock Out 

13 Archell Thompson  (Sleutelfiguur in Afrikaanderwijk) 

14 Mario Walden en Tyrone van der Meer  (IBE en DBC) 

15 Leal van Herwaarden (DDL) Dutch Dance League 

16 Anthony Benjamin HiphopKingz 

17 Richard Nazier DJ Salesman 

18 Don de Baron MC Operator Radio 

19 Boyd Grund De nieuwe Kans 

20 Iliass Tajdirti JOZ 

21 Xaviera de Jezus Beyond the Beat 

22 Tomashii Spraakuhloos 

23 Carina 
 

24 Hassani 
 

25 Rachel Haymach  Talentz Skool 

26 Sarina la Parra Chance to Influence 

29 Immanuelle Grieves 
 

30 Jettie Arch Management 

31 Randy Telg We Run Thiss 

32 Remses Rafaela Passion and Skills 

33 Alexa Hakkenbrak Alexa Hakkenbrak Producties 

34 Redouan  Rooftop Kingz 

35 Laurens One Movement 

36 Aletta van starrenburg Sportbedrijf Rotterdam 

37 Robbie van Beers Sportbedrijf Rotterdam 

38 Stijn van Vuuren Schipper Bosch 

39 Victor Verhagen LAGADO Architects 

40 Mendel Robbers Schipper Bosch 

41 Wilco Verhagen Gemeente Rotterdam 

42 Johan Van Herpen Gemeente Rotterdam 

43 Brigittta van Weeren LOLA 

44 Maurice Boumeester 
 

45 Merlijn Hogenbirk Heijmans  

46 Cees van der Veeken LOLA 

47 Nanda Akkerman Zangstudio 

48 Roxy Verwey Roxy Productions 

49 Boris Polm KplusV 

50 Rik Meiberg KplusV 



 
 

 

 18 

 

 

51 Dominic Schrijer KplusV 

52 Danijel Ribaric ROFFA (Urban Culture Lab) 

53 Rajiv Bhagwanbali RSCW 

54 Frans Dietvorst RSCW 

55 Johanneke de Lint Feyenoord City 

56 Wendie Mooi-Brandt Heijmans 
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Onze contactgegevens 

KplusV 
 
Vestiging Arnhem 
Postbus 60055 
6800 JB Arnhem 
Westervoortsedijk 73 
6827 AV Arnhem 
T +31 (0)26 355 13 55 

Vestiging Amsterdam 
Postbus 74744 
1070 BS Amsterdam 
Science Park 402 
1098 XH Amsterdam 
T +31 (0)20 669 90 66 

Vestiging Rotterdam 
Stationsplein 45 
(Groot Handelsgebouw) 
3013 AK Rotterdam 
4de verdieping 
Ruimte A4.004 
T +31 (0)10 254 00 17 

 E info@kplusv.nl I www.kplusv.nl 
 
 

Thema's 
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