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Visie

Visie

topt de overheidssubsidie, dan betekent dat niet zelden
het einde van vaak waardevolle maatschappelijke initiatieven. Dat moet en kán anders. Door het behalen van
maatschappelijke doelen te combineren met (goed)
ondernemerschap, bereik je veel meer kwaliteit en vooral continuïteit. Ook in tijden dat subsidies wel ruim voorradig zijn.
Winst maken is niet het hoofddoel, maar wel nodig om een initiatief
duurzaam vooruit te helpen. En juist die sociale meerwaarde maakt
dat KNHM Participaties graag investeert in maatschappelijke ondernemingen. De praktijk laat zien dat het werkt.

S

Neem Stadshout in Amsterdam. Het plan in het kort: stichting
Stadshout wil een houtzagerij starten dat Amsterdamse bomen
verwerkt tot producten. Deze bomen worden nu nog standaard
verwerkt tot houtsnippers en haardhout. Ongelooflijk zonde. Zeker
omdat het om kwalitatief goed hout gaat. De winst van het verwerkte
hout gaat naar buurtprojecten. In deze projecten gaan mensen uit
de straat waar zo’n boom is geveld met een deel van het hout aan
de slag om er straatmeubilair, bloembakken of vogelhuisjes van te
maken. Die boom komt dus weer terug in de straat of bij de mensen
thuis. Door bewoners te betrekken bij de verwerking van de gekapte
boom, ontstaan er mooie projecten in de wijk in plaats van weerstand tegen de kap.
Frank van Bussel

Kijk door de bril van een ondernemer
Mix van ondernemen én het behalen
van maatschappelijke doelen
De vinger zit stevig op de knip en de overheid bewaakt angstvallig de subsidiepotjes die nog over zijn. Ook maatschappelijke
initiatieven moeten het doen met minder overheidsgeld. Slecht
nieuws? Bekijk het eens door een andere bril: zijn talloze maatschappelijke projecten niet veel te afhankelijk geworden van
overheidssubsidies?
Foto’s: iStockphoto en Dick Brouwers Fotografie Arnhem
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Slim bedacht vind ik. Alleen de financiering is nog een probleem. Er
is een plan, maar dat leidde niet tot resultaat door de onbeantwoorde
vragen die er nog zijn. KNHM gaat stichting Stadshout helpen met
het beantwoorden van die vragen. Stichting Stadshout maakt vervolgens een nieuwe versie van het businessplan. Als we overtuigd
zijn van het nieuwe businessplan is de kans groot dat we zelf ook instappen als investeerder. Want mensen die maatschappelijke meerwaarde creëren op zo’n ondernemende, creatieve en vooral duurzame
manier willen we volop ondersteunen en concreet op weg helpen.

betering van de fysieke leefomgeving. Mensen die in hun stad, dorp
of wijk iets met elkaar willen ondernemen, kunnen rekenen op onze
professionele adviezen en ondersteuning. En als we overtuigd zijn
van de haalbaarheid en duurzaamheid van de plannen, gaan we
graag nog een stapje verder. Via ons uitgebreide netwerk brengen
we initiatiefnemers in contact met potentiële financiers, maar soms
besluiten we ook om zelf financieel deel te nemen. Dus ik zou
zeggen: kom maar op met al die ondernemende plannen! •
Frank van Bussel, directeur KNHM

Staan we hierin alleen? Absoluut niet. Bedrijven, banken en particulieren slaan steeds vaker de handen ineen om samen met burgers
iets moois en duurzaams van de grond te tillen. Denk daarbij aan ASN,
Triodos en Rabobank en natuurlijk onze samenwerkingspartners
Shærpa en Nationaal Groenfonds. Er gebeurt op dit vlak van alles.
Ik juich deze ontwikkeling toe; betere voorbeelden van sociale
cohesie zijn toch nauwelijks denkbaar?
In dit nieuwe ondernemende speelveld speelt KNHM een actieve rol,
waarbij de nadruk uiteraard ligt op ons werkveld: initiatieven ter ver-

KNHM Participaties is bereid wat meer risico
te nemen dan de doorsnee investeerder.
Wel gelden er twee belangrijke voorwaarden:
er moeten meer financiers zijn dan alleen KNHM
en we willen een positie innemen, bijvoorbeeld
via een zetel in het bestuur. Zo blijven we betrokken en werken we samen aan continuïteit.
Werkplaats voor de leefomgeving
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Reportage

De onderneming BOEi heeft het doel om historisch industrieel
erfgoed een herbestemming te geven. Eén van de laatste
successen is de karaktervolle, Amersfoortse zeepfabriek
Rohm & Haas. Na restauratie staat er nu een poppodium
en werken architecten, kunstenaars en andere ondernemers
in een prachtig gebouw dat inspireert.

‘Dit brengt levendigheid terug in de stad’

Industrieel erfgoed
krijgt herbestemming
Tekst: Reinout Burgers – Foto’s: Gerard Burgers Fotografie

e bakstenen schoorsteen van de zeepfabriek Rohm &
Haas torent als één van de historische bakens boven
het centrum van Amersfoort uit. Rondom het negentiende eeuwse industriecomplex wordt druk gebouwd.
Amersfoort is in beweging om een moderne stad te
worden, maar ze weet haar historische gebouwen te behouden en
te beschermen tussen nieuwbouw. Juist het contrast van modern en
historisch, harmonieus vervlochten, geeft een gevoel van dynamiek.
Om de monumentale schoorsteen en loods heen is een modern en
transparant gebouw van glas en staal opgetrokken, waardoor alle
oude bouwelementen van de zeepfabriek zichtbaar blijven. Tegelijkertijd laten de hedendaagse bouwmaterialen Rohm & Haas herleven.
Het verleden raakt niet in vergetelheid, maar gaat over in het heden.

D
“Als we subsidies of sponsoring
krijgen vanuit een maatschappelijk
perspectief, past het dat wij als
ontwikkelaar geen commerciële
doelstelling hebben.”
6
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Sterke plek
“Dit bruist, prikkelt”, zegt Arno Boon enthousiast. Hij is directeur
van BOEi (maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie
van Industrieel Erfgoed). Een non-profit organisatie die zich de
afgelopen jaren heeft ingezet voor behoud en herbestemming van
industrieel erfgoed. Overal in Nederland zijn er inmiddels voormalige fabrieksgebouwen gerestaureerd die daarna een nieuwe
bestemming hebben gevonden. De zeepfabriek Rohm & Haas is
een van de meest recente projecten die BOEi onder handen heeft
genomen. Boon: “We hebben een icoon van Amersfoort afgestoft
en nieuw leven ingeblazen. Een icoon die echter iets minder voor
de hand ligt dan een paleis, kerk of landhuis.”
BOEi ziet zichzelf als een vangnet voor industriële monumenten, die
niet door de commerciële projectontwikkelaars worden opgepakt en
ontwikkeld. Boon: “In Amersfoort speelt dat er weinig industrieel
Werkplaats voor de leefomgeving

7

Reportage

Reportage

Het rendement wordt
opnieuw geïnvesteerd
in maatschappelijke
projecten.

erfgoed is. Zo is vlakbij de zeepfabriek al één van de laatste pakhuizen gesloopt. Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort,
kortweg Siësta, pleitte voor behoud van de zeepfabriek. Tegelijkertijd waren er ook andere partijen die zich daarvoor wilden inzetten.
Het pand werd al door kunstenaars gebruikt en architect Jan Poolen
was zéér geïnteresseerd in restauratie en herbestemming van de
fabriek. Ook de gemeente toonde zich gemotiveerd om iets te doen
met het erfgoed. We zijn om de tafel gaan zitten en hebben het
project opgestart.”

Financiën
BOEi doet eerst onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Vaak in samenspraak met bewoners, gemeente, eigenaren en
gebruikers. Dan pas wordt een complex gekocht en gerestaureerd.
BOEi is nu belegger, ontwikkelaar en beheerder van het complex
Rohm & Haas. Door het enthousiasme van de betrokken partijen
werd de restauratie in drie jaar tijd gerealiseerd. Het hele project
kost ruim vier miljoen euro; van aankoop tot complete restauratie.
Zeven ton euro is door de provincie Utrecht gesubsidieerd uit de
pot voor restauratie van gemeentelijke monumenten. Brussel stelde
drie ton euro beschikbaar om de werkgelegenheid in de creatieve
sector te bevorderen. Boon: “We werken altijd met een mix van
verschillende functies waar we de financiën bij zoeken. Soms komt
het uit een pot voor economische ontwikkelingen en de andere keer
uit fondsen voor monumenten. We zoeken dus uit welke subsidie
bij een functie past.” Het is een voordeel dat BOEi een non-profit
organisatie is. “Als we subsidies of sponsoring krijgen vanuit een
maatschappelijk perspectief, past het natuurlijk dat wij geen
commerciële doelstelling hebben”, aldus Boon.
De resterende drie miljoen, die de restauratie van de zeepfabriek
kost, komt uit het eigen vermogen en bancaire leningen. Dat geld
moet via de exploitatie van Rohm & Haas worden terugverdiend.
Het eigen vermogen is gestort aandelenkapitaal van aandeelhouders
en achtergesteld vermogen. Het rendement op dit vermogen wordt
opnieuw geïnvesteerd in projecten.

Bedrijven
De gebouwen en ruimten van de zeepfabriek worden verhuurd
aan een twintigtal ondernemers. Het architectenbureau Zeep heeft
zich in de loods rondom de schoorsteen gevestigd. Kunstenaars
werken in de loods ernaast. Er is een trendy restaurant gehuisvest
en in weer een ander gebouw, dat in een opvallend rode kleur
geschilderd is, werd een heus poppodium gebouwd. Maar er is
8
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naast deze gebouwen ook meer dan voldoende ruimte voor
kleinere creatieve bedrijven, zoals een uitgever en fotograaf.
En straks worden er naast de huidige fabrieksgebouwen op het
terrein nog twee grote moderne gebouwen opgetrokken voor andere
creatieve bedrijven en een regionaal opleidingscentrum (ROC).
In totaal is er dan vierduizend vierkante meter beschikbaar voor
kleine organisaties en bedrijven.
“De vraag naar onze ruimtes is groot”, zegt Sylvia Pijnenborg,
projectmanager bij BOEi en verantwoordelijk voor de uitvoering
van Rohm & Haas. “Bedrijven staan te popelen om hier een kleine
ruimte te huren en kunnen eigenlijk niet wachten tot de uitbreiding
op het achterterrein klaar is.” De tientallen bedrijven die een ruimte
in het gebouw huren, zijn werkzaam in de creatieve sector. Dit was
niet alleen een eis vanuit Brussel, deze bedrijven voelen zich ook
aangetrokken tot de ambiance van de plek en staan achter de
gedachte van behoud van het erfgoed.
Het cultureel, maatschappelijk aspect wordt vooral benadrukt door
de aanwezigheid van het poppodium en het toekomstige creatieve
ROC. Rohm & Haas en het behoud van dit erfgoed worden bijna
letterlijk samengesmolten met de behoefte van bedrijfsleven en
maatschappij. En dat is precies wat BOEi voor ogen heeft: een
herbestemming met een functionele, maatschappelijke integratie.

Architect
“Dit is een geweldig inspirerende plek”, zegt Jan Poolen, directeur
van architectenbureau Zeep en tevens één van de drijvende krachten
achter de realisatie van Rohm & Haas. “Zeven jaar geleden wilde
ik hier al zitten, maar ontwikkelaars waren toen niet geïnteresseerd.
Nu is het een prachtige werkplek geworden.” Poolen heeft het
ontwerp van de fabriek zelf getekend en de liefde voor de zeepfabriek komt echt tot uiting in het hele complex. De Amersfoortse
architect gaat ook de aanpalende nieuwbouw ontwerpen. “Die
gebouwen worden straks met begroeiing bekleed. Er is hier weinig
ruimte voor bomen en in de compacte stad blijft groen belangrijk.

We gaan daarom verticale tuinen maken, waardoor er toch een
groen gevoel ontstaat.”

Kunstenaars
De succesvolle kunstenaars Thijs Trompert, Marisja Smit en Sander
van Mill zitten al ruim acht jaar in het complex. In het begin zaten ze
een periode antikraak, maar later moesten ze huur betalen aan de
gemeente en nu huren ze van BOEi. Voor hen is de restauratie van
Rohm & Haas een droom die is uitgekomen. “Deze plek is super
inspirerend”, vindt ook Marisja Smit. Ze werkt samen met Thijs
Trompert aan een serie oceaandieren voor een expositie. Ze hebben
nu de ruimte om grote opdrachten te aanvaarden. “We hebben echt
gevochten om deze locatie te behouden en samen met Jan Poolen
en BOEi de plannen gesmeed. Het mooie is dat er allerlei verschillende disciplines in het gebouw samenkomen en dat versterkt elkaar.
Het is eigenlijk fantastisch dat BOEi dit heeft weten te realiseren.
Er waren zoveel partijen die iets met dit complex wilden en we zijn er
in geslaagd om dit te creëren. Ik ben blij dat ik hier kan werken.” •

Nederland heeft zo’n vijftigduizend rijksmonumenten. Per
jaar ‘redt’ BOEi zo’n vijf industriële panden door restauratie
en herbestemming. Dat komt neer op zo’n twintigduizend
vierkante meter. De panden die anders verloren zouden
gaan, krijgen een zakelijke, bedrijfsmatige functie met een
maatschappelijke doelstelling. BOEi verhuurt de ruimten
aan ondernemers om de restauratie te financieren. Boon:
“Zelfs in de tijd van crisis willen vooral creatieve bedrijven
een bijzonder kantoor hebben. Industriële objecten staan
hoog op hun verlanglijst.”
www.boei.nl
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Dineren in het donker

‘Opstarten kost bloed,
zweet en tranen’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

ineren in het pikkedonker waarbij je bediend wordt
door mensen met een visuele beperking. Het concept
is even origineel als succesvol. Restaurant Ctaste in
Amsterdam is het levende bewijs dat commercieel en
sociaal ondernemerschap prima samengaan.
Sandra Ballij vleit zich neer op een van de stoelen in de lounge
van restaurant Ctaste. De grote ramen bieden prachtig zicht op
rivier de Amstel. Gasten die komen dineren moeten het zonder dit
uitzicht stellen. Zij worden door een bediende naar een tafel in de
donkere eetzaal gebracht. Daar zullen zij hun maaltijd in volstrekte
duisternis nuttigen.
Sandra herinnert zich nog goed hoe zij en haar partner Bas de Ruiter
in Parijs voor het eerst kennismaakten met het concept dineren in
het donker. “We waren enorm onder de indruk. Niet zien wat je eet,
alleen proeven, dat is een hele bijzondere belevenis. Obers met
een visuele beperking bedienden ons. Dat sprak ons enorm aan.
Na afloop aan de bar zeiden we grappend tegen elkaar: “Waarom
brengen we dit idee niet naar Nederland?”

D

Tien keer nee
Wat begon als een grap aan de bar werd werkelijkheid. Sandra:
“Ik werkte in Parijs voor de ING en Bas voor beleggingsbank Alex.
Terug in Nederland heeft Bas als eerste zijn baan opgezegd. We zijn
er helemaal voor gegaan. Onze financiële achtergrond kwam goed
van pas. Hoeveel omzet verwachten we? Wat kunnen we besteden
aan huur, inkoop en personeel?” Ondanks hun financiële ervaring
kostte het moeite om investeerders te vinden. “Als je met een
onderneming start, kun je niet bewijzen dat het een succes wordt.
Je krijgt dus tien keer nee te horen voordat je ergens gehoor vindt.
Het opzetten van een bedrijf kost bloed, zweet en tranen. Als je één
van die dingen weglaat, wordt het niets.”

Startkapitaal
Ruim twee ton euro was er nodig om van start te gaan. De Rabobank
financierde de helft van het kapitaal en Startfoundation verstrekte
een krediet van vijftigduizend euro. De rest werd bij vrienden en
familie geleend en ze staken hun eigen vermogen in de zaak. Terwijl
ze de financiering rondmaakten, stroopten ze de stad af op zoek
naar een geschikte locatie. Sandra: “Je moet in Amsterdam een vermogen aan sleutelgeld (goodwill) betalen voor een pand met horeca10
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bestemming. Dan moet je nog beginnen met verbouwen en inrichten.
Het was een hele toer om iets te vinden dat aan onze wensen voldeed en binnen ons budget paste.”

Bijna schuldenvrij
Restaurant Ctaste loopt uitstekend. “We zijn in vier jaar tijd bijna
schuldenvrij en we hebben negen mensen met een visuele beperking
in dienst kunnen nemen”, vat Sandra het succes van Ctaste samen.
“Bas en ik ontvangen een prima salaris. Ons eigen geld zit nog wel
in het bedrijf, maar dat is bij de meeste ondernemers zo.”
Goed personeel vinden bleek de grootste uitdaging. “We brengen
twee werelden samen: die van ziende en niet-ziende mensen. Het
keukenpersoneel moet het geduld hebben om met collega’s met een
visuele beperking te werken. Gemakkelijk is dat niet. Alle werknemers
met een visuele beperking hebben we trouwens via via gevonden.
Instanties als het UWV of het Arbeidsbureau mogen geen handicaps
noteren. De mensen die we zochten waren dus onvindbaar in het
systeem. Bizar eigenlijk.
Er werken hier mensen die voorheen thuis of in de dagbesteding
zaten. Mensen met een visuele beperking hebben talenten en wij
betalen daarvoor.” •

Project: Restaurant Ctaste
Bij restaurant Ctaste in Amsterdam dineren bezoekers in het
donker. Bedrijven en groepen zorgen voor een groot deel van
de omzet. Er worden proeverijen, workshops en speciale
thema-avonden georganiseerd. Ctaste heeft in totaal twintig
(parttime en fulltime) medewerkers in dienst, waarvan negen
met een visuele beperking. In de keuken werken enkele
hulpkoks die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt.
Zij kunnen bij Ctaste werkervaring opdoen.

Sandra Ballij:
“Aan de bar zeiden we grappend
tegen elkaar: waarom brengen we
dit idee niet naar Nederland?”

www.ctaste.nl
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Niet langer subsidies geven maar lenen en investeren vormen
een gezonde basis om nuttige doelen op het gebied van natuur,
cultuur, energie en ontwikkelingshulp te realiseren, zegt
Bart Hartman, maatschappelijk ondernemer.

Een investeerder
aan het woord
Beter lenen en investeren
dan geven en subsidiëren
Tekst: René Didde – Foto: Kiekus Fotografie/Mirjam Polman

n de zomer van 2001 lag hij aan het strand bij Barcelona.
Bart Hartman, nog geen veertig, was eigenlijk al wel ‘binnen’.
Fortuin gemaakt als bedrijvendokter voor oude metaalbedrijven en
machinefabrieken. Verdiende vervolgens veel geld met de ontwikkeling en verkoop van receptvrije producten in veertig landen
voor de behandeling van wratten, teken, koortslippen en luizen.
Na een van die stranddagen, sprak een Spaanse hoogleraar op de
expatclub in Barcelona over het belang van ontwikkelingshulp van
het rijke noorden aan het arme zuiden. En daar vielen Bart de schellen van de ogen. “Zelfvoorzienendheid van Afrikaanse en Aziatische
landen haalt de explosiviteit van het terrorisme weg, vermindert de
stroom vluchtelingen en asielzoekers naar het Westen, biedt ook

I

Goede doelentest
Behalve maatschappelijk ondernemer in NOTS, staat Bart
Hartman ook aan de wieg van de Goede Doelen Test, een
soort stemwijzer voor goede doelen. Na beantwoording van
negen vragen verschijnt de meest ideale organisatie op het
scherm van de potentiële gever.
www.goededoelentest.nl
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kansen voor westerse ondernemers om geld te verdienen, maar
biedt de mensen daar bovenal perspectief op een beter leven”,
zegt Bart. Niet veel later richt hij met een zakenpartner NOTS op,
acroniem voor Not One The Same.
Ondernemende ontwikkelingshulp, daar gaat het om, betoogt Bart.
Eerst ging hij praten met bekende medefinancieringsorganisaties
als Oxfam-Novib. “Die bleken vooral geïnteresseerd in de honderdduizend gulden die wij wilden besteden. Ze gaven ons echter geen
zicht op wat ze met ons geld dachten te realiseren.”

Microkrediet
Bart ging zelf aan de slag. Als een land zelfvoorzienend wil zijn,
heeft het eerst goed opgeleide mensen nodig, was zijn gedachte.
Daarom ontwikkelde NOTS samen met een groep rijke Argentijnse
vrouwen een driejarige studiebeurs voor getalenteerde kinderen uit
sloppenwijken. “Het werkt”, zegt hij. “De uitval in het onderwijs
daalt en de kinderen krijgen vanwege hun educatie meer kans om
te ontsnappen aan een bestaan in de sloppenwijk.”
Van geven maakte hij de stap naar lenen. In zeven landen krijgen
veelal vrouwen een microkrediet om hun onderneming op te richten.
“Krediet werkt beter dan giften, investeren is beter dan doneren.
De ontvanger weet dat het geld moet worden terugbetaald en
denkt dus beter na over zijn plan. De kredietverstrekker wil een
rendement op zijn geld en is dus eveneens kritisch. Samen maakt
dit de projecten succesvoller.”

Dergelijke revolverende fondsen en microkredieten kunnen ook in
Nederland als een vliegwiel werken om meer geld te genereren voor
maatschappelijk nuttige zaken zoals natuur, cultuur en duurzame
energie. Zo werkt Bart intussen aan een project waarbij gebruik van
zonnepanelen in Nederland wordt gestimuleerd. “In samenwerking
met energiebedrijf Greenchoice komt er een website waarop je
je postcode, huisnummer en type dak intoetst. Binnen twaalf uur
heb je een offerte waarin staat hoeveel je voor een kilowattuur gaat
betalen en hoe de terugleververgoeding is geregeld.” De milieubewuste consument ‘leaset’ de panelen van Greenchoice. Hij betaalt
de investering in kleine stukjes, verdeeld over twintig jaar. Deze
kosten worden afgetrokken van de opbrengsten uit de stroom en
maandelijks verrekend via de elektriciteitsrekening. Dit bereikt een
grote groep nieuwe deelnemers die niet ineens een groot bedrag
op tafel kan leggen voor de koop van panelen. Om de panelen te
bekostigen ontvangt Greenchoice geld van NOTS die op zijn beurt
daarvoor obligaties uitschrijft. Nog in 2011 wil Bart dertig miljoen
euro in dit project investeren.

goed doel en maatschappelijk belegger, toucheert de obligatiehouder toch een aanzienlijk fiscaal voordeel, namelijk als aftrek in
de schaal van het 52 procent belastingtarief.” Dit geld zou anders
niet voor dergelijke maatschappelijke doelen beschikbaar komen.
Wel zonde dat het kabinet Rutte nu een belangrijk deel van het
belastingvoordeel voor maatschappelijk beleggen heeft geschrapt.
“Erg jammer en dom bovendien”, beaamt Bart. “Want met een klein
beetje belastinggeld, kan heel veel meer geld worden gegenereerd
voor maatschappelijk nuttige zaken.” Er zijn echter ook positieve
kanten aan de bezuinigingen. “Het leidt er wel toe dat goede
doelenorganisaties meer nadenken over de wijze van besteden,
over de kwaliteit en het rendement. Ook komen beleggingsopties
als NOTS meer in het vizier als alternatief voor subsidies.” •

Aftrekpost
Hoe denken Bart en zijn team van zes mensen al dat geld uit de
markt te halen? “We geven obligaties uit van tienduizend euro. Door
de financiële crisis zijn het nu vooral een honderdtal bekenden van
mij die participeren met in totaal slechts één miljoen euro. Het rendement dat wij met de obligaties voor obligatiehouders verdienen,
staan ze af aan onze stichting. Doordat NOTS erkend wordt als

“De kredietverstrekker
wil een rendement op zijn
geld en is dus kritisch.”
Werkplaats voor de leefomgeving
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Buitenland

Buitenland

Buitenlandse successen

van maatschappelijk ondernemers

In het buitenland zijn legio voorbeelden van maatschappelijke ondernemingen.
De drijfveren zijn divers. We zien mensen die vanuit ervaringen in hun eigen
persoonlijke leven een bedrijf starten. Ook zijn er mensen die vanuit het
bedrijfsleven een maatschappelijke behoefte signaleren en de (nieuwe)
bedrijfsvorm kiezen als manier om daaraan te beantwoorden. Een aantal
inspirerende voorbeelden.
Tekst: Linde Nouws Keij, met dank aan Wim Post en Eerde de Zwart – Foto’s: via de genoemde sites en

Mermaid99, Wikimedia en Department of Natural Resources

Denemarken:
Het talent van autisten
Het zoontje van Thorkil Sonne, technisch
directeur bij een Deens softwarebedrijf,
is autistisch. Thorkil wilde niet dat zijn zoon
de rest van zijn leven afhankelijk zou zijn
van een uitkering. Hij dacht juist dat er markt
moest zijn voor alle goede eigenschappen
van autistische mensen, zoals oog voor
detail, een goed geheugen en precisie.
Thorkil zag hierin de kans om idealisme
en eigen ervaring te combineren met zijn
zakelijk talent. Hij gaf zijn goedbetaalde
baan op, nam een hypotheek op zijn huis
en richtte in 2004 de uitzendorganisatie
Specialisterne op. De Specialisterne autisten
kunnen software testen of data invoeren.
14
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Ze werken voor bedrijven als Microsoft.
“Het was een volstrekt nieuw concept. Ik
had geen enkel voorbeeld hoe ik het moest
aanpakken, maar dat gaf ook veel vrijheid”,
vertelt Thorkil in een interview. Inmiddels
zijn er 35 mensen bij Specialisterne in
dienst en hebben meer dan 200 jongeren
een training naar werk gevolgd. In Nederland is een vergelijkbaar initiatief opgepakt
door Paul Vermeer in het bedrijf Autitalent
(2007), waar zo’n 15 mensen werken aan
het digitaliseren van archieven.
http://specialisterne.com
www.autitalent.nl

Engeland:
Tassen van
slangen
Zonde, dachten Elvis & Kresse, dat de rode
brandweerslangen na gebruik op de vuilnisbelt belanden. De jonge ondernemers ontwerpen tassen, riemen en i-Phonehoesjes
van het materiaal. Verpakkingen zijn allemaal gemaakt uit gerecyclede grondstoffen
zoals oude canvas, parachutezijde en jute.
Al meer dan honderdvijftig ton afval vond
zo een nieuwe bestemming. Elvis & Kresse
delen hun winst met fondsen voor hulpverleners zoals de Fire Fighters Charity
en met fondsen voor koffieboeren.
www.elvisandkresse.nl

Engeland/Verenigde Staten:
Eten voor de mensen
The People’s Supermarket in Londen
opende in 2010 de deuren met als doelstelling betaalbaar, vers, gezond eten én
eerlijke kansen voor iedereen. Het is een
coöperatie, waar mensen voor £ 25 lid
kunnen worden en dan met 10 procent
korting kunnen inkopen. De leden werken
een dagdeel in de maand mee in de winkel,
ongeacht hun kennis, achtergrond of vaardigheden. Het bedrijf is een initiatief van
Arthur Potts Dawson, die als kok werkte
in beroemde gelegenheden als The River

Cafe en Jamie Oliver’s Fifteen. De opstartkosten van £ 180.000 werden opgebracht
met goodwill van leveranciers, gemeente
en de huisbaas. Op de website zien de
klanten elke week wat er vers is binnengekomen. Het concept is overigens niet
nieuw. Al sinds de jaren zeventig bestaat
een coöperatieve supermarkt in New York:
de Food Coop in de wijk Park Slope.

www.thepeoplessupermarket.org

Zuid-Afrika: Natuurterrein
als motor voor maatschappij
Drifters is een organisatie voor toerisme in
Zuid-Afrika. Zij koopt, herstelt en beheert
natuurterreinen en zorgt voor lokale werkgelegenheid. De werkzaamheden worden
bekostigd vanuit kleinschalige, toeristische
activiteiten (avontuurlijke en luxe) en vanuit
carbon credits. Drifters’ motivatie ligt in het
behoud en herstel van de unieke flora en
fauna in Zuid-Afrika. Met de opbrengsten
van de toeristische activiteiten pakt de
organisatie ook andere projecten op in de

omgeving van de reservaten. Denk daarbij
aan het financieel ondersteunen van scholen
en zelfs hele gemeenschappen. Voor de
toeristen is het een voordeel dat zij er zeker
van zijn dat een deel van hun geld direct
ten goede komt aan de natuur en de lokale
bevolking. En dat zij de resultaten tijdens
hun reis op unieke locaties zelf kunnen
bekijken.

Verenigde
Staten:
Een berg in
de verkoop
Toen in de staat Vermont, in het noordoosten van de Verenigde Staten, de mooie
berg Hogback Mountain te koop kwam en
een projectontwikkelaar erop dreigde te
gaan bouwen, sloegen burgers van de
nabijgelegen steden de handen ineen om
het gebied te behouden als natuur. Er moest
meer dan anderhalf miljoen dollar geworven
worden om het gebied te beschermen.
Men was het erover eens dat de gemeente
Marlboro de beste eigenaar zou zijn, maar
die had geen middelen. Vijf vermogende
mensen legden in eerste instantie het
bedrag bij elkaar. Na vier jaar hadden
de burgers, verenigd in twee stichtingen,
via particulieren en bedrijven een bedrag
verzameld van bijna anderhalf miljoen dollar.
De centrale overheid besloot de resterende
viereneenhalf ton aan te vullen. Sinds 2010
beheren gemeente en stichtingen samen
het gebied.
www.hogback.org

www.drifters.co.za
Werkplaats voor de leefomgeving
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Inspirerend projectvoorbeeld

Inspirerend projectvoorbeeld

Bewoners restaureren historische tuin

‘Straks steunen wij
andere projecten’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

n Oosterbeek namen bewoners de tuin van een oud landgoed
onder handen. Kwaliteit stond bij de restauratie voorop. Financiële
zelfstandigheid ook. Het resultaat mag er zijn.
Oosterbeek is schitterend gelegen tussen bos en rivier. Het welvarende dorp is rijk aan landgoederen. Toen Mariëlle Kempen
en Egbert Reerink hun intrek namen in een tuinmanswoning op
Landgoed de Lage Oorsprong, wees niets er op dat zij al hun vrije
tijd zouden steken in de restauratie van de tuin. Mariëlle: “Het landhuis was compleet verwoest in de oorlog. De familie had geen geld
voor herstel en verkocht het aan de gemeente. Maar die liep tegen
hetzelfde probleem aan. Het ging ons wel aan het hart dat de tuin
zo verwaarloosd was, maar we dachten er niet veel over na. Tot er
medewerkers van het Openluchtmuseum in Arnhem langskwamen.
De tuinmuur was in zo’n slechte staat dat ze er geen heil in zagen
om hem te verplaatsen. Toen beseften we: als niemand hier iets
doet, dan is straks alles verdwenen.”
Mariëlle kwam in actie, samen met haar partner en de bevriende
landschapsarchitect Ron Pfeifer (die inmiddels is overleden). Het
drietal maakte een plan voor een complete restauratie en openstelling van de historische tuin. Daarmee gingen ze naar de gemeente.

I

ere hersteld, naar het oorspronkelijke tuinontwerp (uit 1921) van architect Leonard Springer. Met hedendaagse toevoegingen, wijst Mariëlle
op de kunstwerken die her en der geplaatst zijn. Er liggen bootjes
waarmee kinderen in de waterloop en op de vijver kunnen spelen.
De betrokkenheid van de Oosterbeekse bevolking is groot. “We
waren net een maand open toen een enorme hagelbui de paden
wegspoelde. Ook hadden we er niet aan gedacht dat we explosievenonderzoek moesten laten verrichten. Dat waren flinke financiële tegenvallers, maar Oosterbeekers trokken spontaan hun portemonnee.
Onze stichting heeft duizend tuinvrienden en er komen er jaarlijks
tweehonderd bij.”

Succes doorgeven
Over de toekomst is Mariëlle optimistisch. “Nu zijn we bezig fondsen
te werven voor een oranjerie en wintertuin. Die hoorden ook bij het
oorspronkelijke landgoed. Het geld komt er wel, is mijn ervaring. Al
moet je er natuurlijk wel aan trekken. Zeker in deze tijd. Onze doelstelling was om vanaf 2011 kostendekkend te kunnen draaien. Het
ziet ernaar uit dat we dat gaan halen. Op den duur gaan we winst
maken. Daarmee gaan we andere initiatieven ondersteunen. We
hebben veel geld ontvangen, het is mooi om het door te geven.” •

Kiezen voor kwaliteit
De initiatiefnemers hadden een duidelijk beeld voor ogen. “De tuin
moet honderd jaar meekunnen”, zegt Mariëlle beslist. “Op elk vlak
kiezen we voor kwaliteit. Dus de beste vakmensen en de meest duurzame materialen.” Ook wilden ze niet afhankelijk zijn van subsidies.
“Natuurlijk werven we fondsen voor de grote restauratieklussen. Voor
het herstel van het amfitheater en het doolhof bijvoorbeeld, hebben
we giften ontvangen. Maar dat zijn geen structurele bijdragen. De
gewone exploitatie, dus het onderhoud, bekostigen we uit inkomsten van de tuin. Denk aan entreegeld en de verkoopopbrengst van
koffie en thee.”
Aan de opening in 2008 ging vijf jaar voorbereiding vooraf. “De
praktijk bleek weerbarstig”, blikt Mariëlle terug. “Je hebt met zo
ontzettend veel partijen te maken, van gemeente en provincie tot
monumentenzorg en natuurorganisaties. Als je niet oppast, knabbelt
iedereen iets van het oorspronkelijke plan af. Wij hebben ons strak
aan ons plan gehouden.”
De tuin ligt er momenteel prachtig bij. Enkele vrijwilligers werken in de
perken. De paden, de perken, het labyrint en het amfitheater zijn in
16
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Project:
Tuin de Lage Oorsprong
Stichting Tuin de Lage Oorsprong heeft als doel het restaureren,
duurzaam beheren en openstellen van de siertuin van het gelijknamige landgoed in Oosterbeek. Voor de restauratie zijn en worden fondsen geworven. Het onderhoud wordt uit eigen middelen
gefinancierd. Dat zijn onder andere het entreegeld (€ 4,50), de
jaarlijkse bijdrage van ruim duizend tuinvrienden en de inkomsten
uit de verkoop van koffie, thee, taart, bloemen en fruit. Zo’n 35
vrijwilligers leveren een bijdrage als tuinier, gids, gastheer of
gastvrouw.

Mariëlle Kempen:
“De gewone exploitatie, dus het
onderhoud, bekostigen we uit
inkomsten van de tuin.”

www.tuindelageoorsprong.nl
Werkplaats voor de leefomgeving
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www.startfoundation.nl

Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
maatschappelijk ondernemen.

Start Foundation investeert in ondernemingen die een bijzondere bijdrage
leveren aan het verbeteren van de positie
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

www.crowdfunding.nl
Nieuws, blogs, artikelen en informatie
die direct of indirect met crowdfunding
te maken hebben.

Investeren in een band? Dat kan! Het
album komt uit zodra er voldoende is bijgedragen. Zo heeft Hind maar liefst veertig
duizend euro opgehaald.

Door de forse bezuinigingen in de culturele
sector kan cultuur niet langer als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd. En
dat maakt cultureel ondernemen helemaal
va deze tijd. Om kunst
van
en cultuur aan te kunnen
bl
blijven bieden, zal er
n
namelijk ook een
p
publiek moeten
w
worden
gevonden
d
dat bereid is ervoor
t betalen. Maar hoe
te
pak je dat aan? Cultureel ondernemers
zoeken naar mogelijkheden om hun
doelen zo goed en
duurzaam mogelijk
te realiseren
realiseren. Om hen te helpen van missie
naar praktijk te komen, is het Handboek
Cultureel Ondernemen op de markt
gebracht, vol praktische antwoorden waar
ook andere maatschappelijke initiatieven
hun voordeel mee kunnen doen.

www.nationaalgroenfonds.nl

www.cultuur-ondernemen.nl

www.doen.nl
> over doen > participaties
Organisatie die ondernemerschap
stimuleert waar zowel maatschappelijk
als financieel rendement kan worden
behaald.

www.symbid.com
Hoe helpt KNHM bij het bedrijfsmatiger opzetten
van initiatieven? Wij doen dit door het geven van
advies en door het verstrekken van kapitaal. Dat
kan een lening zijn, maar we kunnen ook participeren, aandeelhouder worden dus. Dat doen we
niet zomaar. We gaan met een aanvrager goed
kijken naar het plan: naar de verdienmogelijkheden, de kosten, de financiering, de fasering.
Ook kijken we naar het maatschappelijk rendement.
Als we vertrouwen hebben in het plan en jou
als ondernemer, dan kunnen we overgaan tot
financiering. We blijven betrokken bij de ontwikkelingen van onze investering en kunnen
waar nodig ook adviseren over aanvullende
financieringsvormen waarbij bijvoorbeeld lokale
partijen mee investeren.
Ben je benieuwd wat KNHM voor jou kan
betekenen? Neem dan contact op met ons.

Jur J. Stavast
Voorzitter Participatieteam
KNHM
info@knhm.nl
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Voor wie op zoek is naar veel kleine
investeerders. Of voor mensen die graag
mede-eigenaar willen worden van een
(maatschappelijke) onderneming.

http://evpa.eu.com
Netwerk van ondernemende filantropen
in Europa.

www.sellaband.com

Nationaal Groenfonds speelt een
dragende rol bij de financiering van
natuur- en landschapsontwikkeling.

Samen voor een lokale economie
Een vitale, lokale economie waarin ruimte is
voor boeren die níet willen groeien. Dat doel
hadden Jorg Tönjes en Gert Jan Jansen
voor ogen toen zij in 2003 hun stichting oprichtten. Het uitgangspunt: een platteland
dat vitaal blijft door rendabele gewassen,
producten en diensten, met een directe lijn
tussen producent en consument. Zonder
eindeloze subsidies dus. Het idee kreeg
vorm op een boerderij in Twello, op steenworp afstand van de stad Deventer. Een

ideale locatie om organisaties, bewoners,
toeristen en ondernemers gezamenlijk
invulling te laten geven aan een gezonde,
lokale economie. Door die opzet is de Hof
van Twello uitgegroeid tot een flinke onderneming waar lokale producten en diensten
gretig aftrek vinden. Goed voor de boer en
goed voor het milieu!

www.hofvantwello.nl

Dorpscoöperatie Esbeek

www.shaerpa.nl
Shærpa ondersteunt vermogende particulieren en vermogensfondsen bij maatschappelijke investeringen.

www.knhm.nl
Voor bewonersgroepen, maatschappelijke ondernemingen en stichtingen die
ondersteuning kunnen gebruiken bij
het realiseren van hun idee in de fysieke
leefomgeving.

Esbeek, een Brabants kerkdorp van 1.100
inwoners, dreigde een slaapdorp zonder
voorzieningen te worden. Daar staken de
bewoners een stokje voor. In 2007 richtten
zij Coöperatie Esbeek op om zelf in de leefbaarheid van hun dorp te investeren. Vrijwel
elke volwassen dorpsbewoner is lid. Coöperatie Esbeek heeft diverse wapenfeiten op
haar naam staan: de vereniging bouwde 25
starterswoningen in eigen beheer, kocht het
laatste café en knapte het met vele vrijwilli-

gers op tot multifunctionele dorsphuiskamer
en denkt nu na over de bouw van zorgwoningen voor ouderen. Leden investeren
in de projecten met vrijwillige inzet, maar
ook door het kopen van aandeelcertificaten.
Dat zijn risicodragende leningen van tweehonderd tot vijfduizend euro. De hogere
aandelen leveren de houders jaarlijks drie
procent rente op.

FOTO: GUY ACKERMANS

Deze Werkplaats gaat over maatschappelijk
ondernemen. Dus heb je een initiatief, bijvoorbeeld het opzetten van een lokale energiecoöperatie, het opzetten van een multifunctioneel
centrum of het ontwikkelen van een stadsboerderij, bekijk het als ondernemer. KNHM denkt
dan graag mee. Door niet afhankelijk te zijn van
subsidies en je eigen financiering te regelen,
waarborg je beter de continuïteit van het project.
Dan kun je als organisatie zelfstandiger besluiten
nemen en ben je minder afhankelijk van soms
onverwachte politieke besluitvorming.

Het hoe en wat
van cultureel
ondernemen
FOTO: HOF VAN TWELLO

KNHM investeert
in jouw initiatief

Interessante
websites

www.esbeek.eu
Werkplaats voor de leefomgeving

19

Theorie

Theorie

Financiers zoeken naar maatschappelijke
impact die past binnen hun missie.

en presentatie. In de zaal: artsen, hoogleraren en
bestuurders van een groot ziekenhuis. Slimme mensen
dus. Engels is hun moedertaal. Op het scherm verschijnt
een dia met de tekst: ‘Maatschappelijk investeren is een
onderdeel van ondernemende filantropie, gericht op
omzet genererende maatschappelijke organisaties…, solving wicked
problems’. Er ontstaat geroezemoes. Dus beginnen we uit te leggen
dat het begrip ondernemende filantropie veel breder is dan het traditionele begrip filantropie en dat... Maar dan blijkt dít niet de reden
voor de ontsteltenis. Dat is het woord wicked. Is maatschappelijk
investeren bedoeld om goddeloze of behekste problemen op te
lossen? Dat kan niet waar zijn! Misverstand. Niet omdat wij geen
goed Engels gebruiken. Nee, we putten uit verschillende bronnen.
Ons publiek associeert vermoedelijk met de Broadwaymusical
‘Wicked’ die inderdaad over heksen gaat. Wij gebruiken het begrip
omdat het in de literatuur waarop wij ons baseren betekent: hardnekkige, maatschappelijke problemen. Problemen die mogelijk het
best, en soms zelfs alleen, kunnen worden opgelost als er op een
heel actieve wijze financiële én niet-financiële ondersteuning wordt
gegeven. Ondersteuning aan organisaties die in staat worden
geacht óók omzet te genereren uit de activiteiten die ze doen.

E

Promotieonderzoek
Eind 2011 promoveert Ir. Henk Kievit aan de Nyenrode
Business Universiteit. Hij deed onderzoek naar de vraag hoe
ondernemende, maatschappelijk investeerders bijdragen
aan het oplossen van hardnekkige maatschappelijke vraagstukken. Daarin maakt hij onder meer gebruik van de zogeheten Driehoek van Pestoff. Deze Zweedse hoogleraar heeft
de verantwoordelijkheden tussen markt, publieke sector en
maatschappelijk middenveld schematisch ingedeeld. Kievit
toont aan dat maatschappelijk investeren, zelfs in letterlijke
zin, een centrale en bovendien samenbindende rol vervult in
de samenleving.

Drie x drie = hardnekkig!
Is er nieuws onder de zon? Nee dus. De textielondernemer bouwde in
de negentiende eeuw woningen voor zijn medewerkers om hun levensomstandigheden te verbeteren. Dat was toen. Dit gebeurt nog steeds,
maar dan wel onder andere noemers, door andere spelers en met
toepassing van andere methoden en bovendien in toenemende mate.
Is er nieuws onder de zon? Ja dus!

Tekst: Wim Post – Illustratie: Aleid Landeweerd

Drie trends
Hebben we daarmee de definitieve definitie van maatschappelijk
investeren en ondernemen bedacht? Natuurlijk niet. Zelfs Brigitte
Hoogendoorn die aan de Erasmus Universiteit recent promoveerde
op een onderzoek naar sociaal ondernemerschap, zegt dat de ideale
definitie niet bestaat.1 De omschrijving die wij gebruiken combineert
echter twee belangwekkende trends en raakt een derde.

maar die wél potentie hadden. Die organisaties kregen van hen
financiële middelen plus actieve, niet-financiële ondersteuning in
de vorm van advies, coaching en bestuurlijke betrokkenheid. Ook
drongen de Silicon Valley-ondernemers aan op impactmeting. Zo
wilden ze helpen de organisatie te optimaliseren. Net zoals ze dat
gewend waren als investeerder of als ondernemer. Ze noemden
het ondernemende filantropie.

1

2

Ondernemers optimaliseren ondernemers

De eerste trend ontstond in de Verenigde Staten. De nieuwe
vermogenden in Silicon Valley (internet- en softwareondernemers)
besloten in de jaren negentig wel te willen geven, maar dan op een
actieve, ondernemende manier. Ze zochten naar maatschappelijke
organisaties die in hun ogen niet helemaal optimaal presteerden,

1) Uitspraak in QPQ; het nieuwe ondernemen, nummer 2, juni 2011, jaargang 2
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Organisaties investeren in organisaties met
maatschappelijk doel

De tweede trend is die van het maatschappelijk investeren (als
aanvulling op maatschappelijk doneren). Er zijn organisaties die verdienmodellen kunnen ontwikkelen. Ook als ze een bijdrage leveren
aan het oplossen van een hardnekkig, maatschappelijk probleem.
Soms zijn ze zich daar niet van bewust omdat ze nu eenmaal nooit
op die manier hebben gedacht. Moet iets bijvoorbeeld gratis zijn?
Werkplaats voor de leefomgeving
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Theorie

Kort

Maatschappelijk investeren vervult
een centrale en bovendien samenbindende
rol in de samenleving.

Kort
Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
maatschappelijk ondernemen.

Kan een project misschien inkomsten verwerven door bijvoorbeeld
producten te verkopen of diensten te verlenen tegen een marktconforme prijs? En als dat zo is, waarom dan niet investeren in
plaats van doneren? Waarom in voorkomende gevallen geen aandeel nemen in de organisatie? Of waarom geen afspraken maken
een lening tegen een rente terug te betalen? Met op zijn minst twee
belangrijke voordelen. De investeerder kan de financiële middelen
die terugkomen opnieuw investeren. En de betreffende organisatie
wordt steeds minder of wellicht zelfs helemaal niet meer afhankelijk
van ‘geefgeld’.

fonds. Ze zouden hun beleggingen echter ook kunnen aanwenden
door te beleggen in bedrijven die producten of diensten leveren die
de missie van het fonds ondersteunen. Deze missiegerelateerde
investeringen zijn in de wereld van de fondsen in opkomst. Verscheidene grote Amerikaanse fondsen zijn de voorlopers op dit gebied.
Zij hebben niet alleen besloten waar ze niet in willen beleggen, maar
ook waarin ze het juist wél willen. En dat in relatie tot hun missie.
Voorbeelden uit de Verenigde Staten zijn de F.B. Heron Foundation,
de KL Felicitas Foundation en de Kellog Foundation. In Nederland
is Fonds 1818 actief op deze wijze.

3

Het gemeenschappelijke in de drie trends is dus dat er financiële
middelen worden geïnvesteerd in organisaties die een bijdrage
leveren aan de oplossingen van een (hardnekkig) maatschappelijk
probleem en die dat doen op een bedrijfsmatige, duurzame manier.

Vermogensfondsen beleggen in lijn met hun missie

De derde trend hangt deels met de voorgaande twee samen.
Vermogensfondsen lijken vaak op investeringsbedrijven die met een
relatief klein deel van het vermogen maatschappelijke problemen
aanpakken. Dat gebeurt dan door de ‘geefkant’ van het vermogens-

Zelf aandeelhouder worden in duurzame
energieprojecten? In Houten kan dat sinds
kort. ADEM (Alles Duurzaam Energie Maatschappij), een initiatief van vier Houtense
ondernemers, levert duurzame energie van
eigen grondgebied aan de inwoners van
Houten. In januari 2011 kregen de eerste
vijftig deelnemers Houtense stroom, afkomstig van een biologische groentekwekerij
die gas met hoog rendement omzet in
warmte en elektriciteit. Het is een begin.
Uiteindelijk streeft ADEM naar een eigen
biogasinstallatie met vergister of een waterkrachtcentrale in een stuw. Ook zet ADEM
in op collectieve aanschaf van zonnepanelen. Met aandelen kunnen Houtenaren
investeren in duurzame energieprojecten
van ADEM en delen ze tevens mee in de
winst.

Drie dimensies

Wim Post is kennismanager
van Shærpa, een organisatie
die vermogende particulieren
en vermogensfondsen ondersteunt bij hun activiteiten als
ondernemende filantroop of
maatschappelijk investeerder.

www.shaerpa.nl
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In alle genoemde gevallen zoeken de financiers actief en zeer
bewust naar maatschappelijke impact die past binnen hun missie.
Ze denken daarmee in feite driedimensionaal. Ze wegen de mogelijke risico’s (eerste dimensie) af tegen het te verwachten rendement
van hun bijdrage (tweede dimensie). Er wordt immers geïnvesteerd
met de gedachte dat er mogelijk financieel rendement ontstaat.
Maar ze letten met name op de derde dimensie: de maatschappelijke impact van hun bijdrage. Ze kijken of het hardnekkige, maatschappelijke probleem inderdaad (mede) wordt opgelost door hun
financiële investering en actieve betrokkenheid.

www.ademhouten.nl

FOTO: HARALD

Houten haalt
eigen adem

Triple E doet landschap
in de veiling
Triple E verbindt natuur met economie.
Om geld los te maken voor natuur, weet de
organisatie met innovatieve concepten te
komen. Zo ontwierp directeur Tom Bade
samen met Via Natura en ARK het concept
van de Landschapsveiling. Consumenten
en bedrijven krijgen de mogelijkheid het
beheer en onderhoud van landschapselementen te adopteren. Denk aan het herstel van een cultuurhistorische laan of het
onderhoud van een houtwal. Organisaties
door heel Nederland bieden een grote

diversiteit aan landschapselementen aan.
De koper betaalt een vooraf vastgestelde
prijs en draagt daarmee bij aan het onderhoud van een specifiek stukje natuur.
De eerste veiling in de Ooijpolder in 2007
was een succes en kreeg al snel navolging,
in binnen- én buitenland. Ook Tineke
Huizinga, voormalig minister van VROM,
was onder de indruk. Zij beloonde Tom Bade
in 2010 met een Mooi Nederland Pluim.
www.groenegoededoelen.nl

Marssum zit weer gebakken

Drie voorbeelden
Ook in ons land is er een groeiende aandacht voor maatschappelijk
investeren. Twee voorbeelden zijn de Start Foundation en de Noaber
Foundation. Verspreid in dit magazine staan verhalen die voortkomen
uit hun kokers. Beide organisaties hebben verschillende financiële
instrumenten tot hun beschikking: donaties en investeringsmogelijkheden. Een laatste overeenkomst is dat ze beide ook lid zijn van de
European Venture Philanthropy Association, een snel groeiende
vereniging (135 leden uit 20 landen) van organisaties die onder
meer maatschappelijke investeringen doen. Nieuw is dat ook KNHM
actief is op dit terrein. KNHM Participaties ontwikkelt zich tot een
actieve, maatschappelijk investeerder. •

Inwoners van het Friese dorp Marssum
hoeven niet meer in de auto te stappen voor
vers brood en gebak. Marssum heeft net
als veel andere kleine plattelandskernen te
maken met een vergrijzende en krimpende
bevolking. Daarmee verdwenen ook de
winkels. Bewoners, verenigd in de dorpsbelangenvereniging, namen zelf het initiatief
om een bakkerswinkel te openen. De vereniging kocht het gebouw met een investeringsbudget van onder meer KNHM.

Vrijwilligers uit het dorp knapten het op en
richtten het in. Een particulier exploiteert
de winkel. Doordat deze geen huur hoeft
te betalen aan de vereniging kan de kleine
winkel toch met een positief saldo draaien.
Een jaar na de opening komt zeker een
derde van de dorpsbewoners er regelmatig
brood en ander lekkers kopen.
www.knhm.nl/projecten

Werkplaats voor de leefomgeving
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Sparen voor eigen streek

‘Geld geven zonder
geld te geven’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

et Groene Woud heet het gebied tussen de steden
Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Talrijke duurzame
initiatieven in de streek worden gefinancierd via spaarders die een streekrekening openden.
De beste ideeën zijn vaak van de grootste eenvoud. Zo
ook het idee van Ger van den Oetelaar, voorzitter KNHM afdeling
Noord-Brabant. Het gaat als volgt: je opent een streekrekening bij een
Rabobank in Het Groene Woud, je ontvangt een marktconforme rente
en de bank stort een bijdrage in het streekfonds. Uit die pot worden
allerlei projecten in de streek gefinancierd. “Geld geven zonder geld te
geven, dat is het idee”, vat Ger samen. “Als spaarder merk je er niets
van. Jij ontvangt gewoon je rente, de Rabobank betaalt de bijdrage.”
Het principe werkt. Jaarlijks vloeit er ruim twee ton euro in de pot,
die gevuld is dankzij zo’n honderd bedrijven en instellingen en
enkele particulieren. Daaruit werden tot nu toe tientallen projecten
ondersteund, zoals de aanleg van ruiter- en menroutes, een infocentrum bij een schaapskooi, een streekfestival en een pontje waarmee
fietsers en wandelaars het riviertje de Dommel kunnen oversteken.

H

Doorzettingsvermogen
Toen Ger in 1994 als voorzitter van het innovatieplatform Duurzame
Meierij zijn idee presenteerde aan Provinciale Staten, kreeg hij direct
steun. Dankzij een Europese subsidie van anderhalve ton euro en nog
eens anderhalve ton van de provincie Noord-Brabant kon Ger het
plan uitwerken. “De subsidie was bestemd voor systeemontwikkeling
en voor nog wat promotie en acquisitie. Het was een duwtje in de
rug. Maar wij moesten evengoed door alle lagen van de bureaucratie
heen om het voor elkaar te krijgen. Vooral bij de banken waarmee ik
samenwerking zocht. We gingen van start met de ASN Bank. Zij hebben hun nek uitgestoken en daar hebben we veel aan te danken.”
Toen het bankcontract na drie jaar afliep, kwam de Rabobank in
beeld. “De Rabobank was een logische keuze, omdat ze lokaal
actief is en dicht bij de mensen staat. Zij nam de streekrekeninghouders van ASN Bank over. Voor de Rabobank is het project interessant omdat het bijdraagt aan een duurzaam imago. De overstap
ging echter niet zonder slag of stoot. De Rabobank moest een
miljoen euro investeren om de rekening in hun systeem te kunnen
inpassen. Dat regel je niet in een dag.”
De meeste moeite kostte het om partijen enthousiast te maken, stelt
Ger achteraf vast. “Je begint steeds opnieuw met steeds nieuwe
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mensen. Bij gemeenten, banken en bedrijven. Het vereist een sterk
geloof in je idee om de mensen mee te krijgen.”

Draagvlak voor omgeving
Sinds 2007, het jaar dat het spaarsysteem is ingevoerd, wordt het
streefbedrag van twee ton euro ruimschoots gehaald. “Over tien jaar
is dat misschien wel een miljoen euro per jaar”, zegt Ger. De streekrekening past bij hoe hij zelf in elkaar steekt: het is praktisch en het
werkt. De voormalige wethouder is actief in allerlei organisaties,
waaronder KNHM. Sinds zijn komst als voorzitter van de afdeling
Noord-Brabant neemt het aantal leefbaarheidsprojecten toe. “Wat je
doet, moet zichtbaar zijn”, is zijn mening.
Wat vindt Ger de grootste succesfactor van de streekrekening?
“Je genereert niet alleen geld, je creëert bij mensen ook draagvlak
voor hun leefomgeving. Meedoen is een steunbetuiging. Een andere
succesfactor is dat het streekfonds structurele steun biedt, zonder
zelf afhankelijk te zijn van subsidies. Wat ook mooi is: de streekrekening krijgt op andere plekken navolging. Texel, Amstelland, de
Hoeksche Waard, de Ooypolder, op allerlei plekken is men ermee
bezig. Zelfs in Frankrijk, Vlaanderen en Zuidoost-Engeland. Ik kan
mijn kennis en ervaring doorgeven, wat is er mooier dan dat?” •

Project: Streekrekening
Het Groene Woud
Het doel van Stichting Streekrekening Het Groene Woud is een
bedrag van minimaal twee ton euro per jaar te vergaren voor
duurzame projecten in de streek. Overheden, bedrijven en instellingen kunnen een streekrekening openen bij een van de Rabobanken in Het Groene Woud. Zij ontvangen een marktconforme
rente voor het spaartegoed. Vijf procent van wat de klant aan
rente ontvangt, stort de Rabobank in het Streekfonds. Dat is de
pot waaruit duurzame initiatieven worden betaald.

Ger van den Oetelaar:
“Je genereert niet alleen geld,
je creëert bij mensen ook draagvlak
voor hun leefomgeving.”

www.hetgroenewoud.com/streekrekening
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Visionairs

Maatschappelijk ondernemen

Hoe zit
dat over
tien jaar?
Is maatschappelijk rendement straks een
voorwaarde voor investeerders? Blijven overheidssubsidies de motor achter initiatieven?
Visionairs vertellen hoe zij denken dat de
toekomst van maatschappelijk ondernemen
er uit gaat zien.

Tekst: Jeroen van der Spek
Foto’s: via geinterviewden en Jan Reinier van der Vliet Fotografie

Jos
Verhoeven

IJsbrand &
Caroline Snoeij

Jacob
van Olst

Jan Willem
Nieuwenhuys

directeur Start Foundation

initiatiefnemers van
zorgboerderij ’t Paradijs

directeur Stichting
Klimaatlandschap Nederland

directeur ASN Vermogensbeheer

“Start Foundation streeft naar een economie
waarin zoveel mogelijk mensen aan de
arbeidsmarkt kunnen deelnemen. Om dat
voor elkaar te krijgen investeren we jaarlijks
zo’n viereneenhalf miljoen euro in instellingen
én sociale ondernemingen. We kijken daarbij heel scherp naar de meerwaarde van een
maatschappelijke onderneming. Is er sprake
van innovatie en is de betreffende onderneming na afloop van het startkrediet
levensvatbaar? Het lijkt misschien verleidelijk om instellingen te ondersteunen die
door wegvallende overheidssubsidies in
geldnood zijn geraakt. Maar substitutiefinanciering betekent vaak meer van hetzelfde. We zijn juist op zoek naar ondernemers met nieuwe ideeën. Bovendien zijn
we geen verbanddoos voor

“De combinatie van agrarisch ondernemen
en zorg verlenen zit de laatste jaren in de
lift. In 1998 waren er in Nederland zo’n
75 zorgboerderijen. Nu zijn dat er ruim
1.000. Door mensen met een zorgbehoefte
op de boerderij te laten werken, creëer je
betrokkenheid bij hun directe omgeving en
bied je hen een dagactiviteit met een zichtbaar resultaat.
Wij zien zeker kansen voor andere agrariërs
die een vergelijkbaar initiatief willen ontplooien, maar je hart moet wel bij het werken met andere mensen liggen. Bovendien
zorgen de verschuivingen in de zorgfinanciering voor de nodige onzekerheid. Dat
betekent dat agrarisch ondernemers met een
zorgfunctie actiever het contact met lokale
en regionale overheden moeten zoeken en

falend overheidsbeleid.

waar mogelijk hun krachten moeten bundelen met
branchegenoten.

“Het behouden en ontwikkelen van natuur en
landschap kost veel geld, terwijl de inspanningen en geldstromen van de overheid
enorm zijn teruggelopen. Daarom heeft
Stichting Klimaatlandschap Nederland het
concept van duurzame landschapsontwikkeling bedacht. We produceren hernieuwbare
energie uit bijvoorbeeld windmolens, zonneenergie of biomassa. Met het financiële rendement dat dit oplevert, bieden we gemeenten en provincies de mogelijkheid om
samen met bewoners, bedrijven en andere
betrokkenen een gebied in te richten.
De combinatie duurzame energie en natuurontwikkeling zal de komende jaren ook
voor andere maatschappelijk ondernemers
interessant worden. Energie is een primaire
levensbehoefte. Als je die in je eigen
omgeving kan winnen en de verdiensten
vervolgens laat terugvloeien naar een
groene, goed ingerichte leefomgeving,
creëer je absoluut een win-winsituatie.

“Commercieel ondernemerschap en
maatschappelijke betrokkenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de markt
waar de ASN Bank onder andere actief is
– beursgenoteerde ondernemingen die aan
strenge duurzaamheidcriteria voldoen – is
innovatie vaak de onderscheidende kwaliteit.
Dat betekent dat het ondernemersrisico in
sommige gevallen groot kan zijn. Een ondernemer die zich exclusief op een duurzaam
doel richt, zal dan ook met een overtuigend
en solide ondernemingsplan op de proppen
moeten komen. Verder is financieel rendement mede afhankelijk van maatschappelijk
ondernemerschap. Geen weldenkende
investeerder zal nog in zee willen gaan met
een ondernemer die z’n beleid op het gebied
van duurzaamheid niet op orde heeft.
Ik denk dat de klassieke en de bevlogen,
maatschappelijk ondernemers steeds verder
naar elkaar toegroeien. Ondernemers zoals
Anita Roddick van The Body Shop en Ben
Cohen van Ben and Jerry’s opereerden
vijftien jaar geleden nog vanuit een vrij strikt
soort idealisme. Hun navolgers

Ik denk dat de crisis op den duur een
stimulans zal blijken voor bevlogen, maatschappelijk ondernemers. Maar zover is
het nog niet. Nederland kent nog niet zo’n
traditie op het gebied van maatschappelijk
ondernemerschap. De vele overheidssubsidies vormden lange tijd de motor
achter initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke vernieuwing.
Nu de geldstroom van de overheid opdroogt,
reageren veel organisaties als een konijn
dat in de koplampen van een naderende
auto blijft staan. Als de paniek over een
paar jaar is weggeëbd, verwacht ik wel
een substantiële groei van maatschappelijk
ondernemerschap. Van nieuwe, sociaal
geëngageerde ondernemingen die zich
met veel creativiteit richten op het oplossen
van maatschappelijke problemen. Ook op
de arbeidsmarkt.”

www.startfoundation.nl
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In de toekomst zullen meer boeren hun
agrarische onderneming willen combineren
met maatschappelijk of duurzaam ondernemerschap. Dat kan in de vorm van zorg
zijn, maar ook op het gebied van ‘groene’
recreatie. Boeren hebben altijd een belangrijke rol gehad als landschapsbeheerder.
Ze zullen nu ook naar manieren moeten
zoeken om hun zichtbaarheid in de maatschappij te vergroten. Door activiteiten
zoals landgoedfairs of boerenlandwinkels
in het leven te roepen, dragen ze bij aan
de beleving van het agrarische cultuurlandschap en krijgt hun maatschappelijk
ondernemerschap een commerciële basis.
Dat is een positieve ontwikkeling.”

www.zorgboerderijparadijs.nl
Op pagina 32 vind je meer over
zorgboerderij ’t Paradijs.

Duurzame landschapsontwikkelaars zijn de nutsbedrijven van de toekomst.

gaan alweer genuanceerder te werk. Dat leidt tot meer

Ik denk wel dat maatschappelijk ondernemers nog creatiever gebruik moeten maken
van de beschikbare ruimte in Nederland.
Klimaatlandschap Nederland is in gesprek
met projectontwikkelaars, die als gevolg van
de economische crisis maar een deel van
hun grond kunnen bebouwen. We hebben
het idee geopperd om die grond te gebruiken voor de plaatsing van windturbines.
Met het geld dat je daarmee verdient, kan
grond die anders braak zou liggen weer tot
groengebied worden ontwikkeld en heb je
straks een woonwijk in het groen waar de
windmolens al onderdeel van uitmaken. Het
mes snijdt echt aan twee kanten.”

differentiatie. Bij Albert Heijn kun je nu
kiezen tussen koffie of chocolade van
Max Havelaar – een label dat de beste
prijzen voor de boer nastreeft – en chocoladerepen met een Utz Kapeh-certificaat,
dat het accent legt op duurzaamheid en
een eerlijke handel. Dat gedachtegoed
werkt ook weer door in het traditionele
bedrijfsleven. De directie van Mars heeft
onlangs besloten om vanaf 2020 uitsluitend
met honderd procent duurzaam geproduceerde cacaobonen te werken. Dat was vijf
jaar geleden echt ondenkbaar geweest.”

www.klimaatlandschapnederland.nl

www.asnbank.nl
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Achtergrond

De tijden dat maatschappelijk ondernemers zich door
puur idealisme lieten drijven, liggen achter ons. Dat zegt
Walter Kooy, directeur van Nationaal Groenfonds, één van
de belangrijkste, onafhankelijke investeerders van groene
projecten in ons land. “De duurzame ondernemer nieuwe
stijl is vooral een innovator.”

Walter Kooy, directeur Nationaal Groenfonds:

‘Geld verdienen aan
groen niet langer taboe’
Tekst: Jeroen van der Spek – Foto’s: Nationaal Groenfonds

en houtwal die wordt gefinancierd uit de verkoop van
lokale duurzame energie. Een nieuw bos waarvan de
aanleg wordt bekostigd uit de verkoop van stikstofrechten en een ‘groene’ parkeerplaats waar de bezoeker
meebetaalt aan de ontwikkeling van het aangrenzende
natuurgebied. Het wemelt in Nederland van de goede ideeën op het
gebied van duurzaamheid en landschapsontwikkeling. Toch hebben
alle initiatieven een eerste impuls nodig om van de grond te komen:
geld. Nationaal Groenfonds is een van de belangrijkste, onafhankelijke financiers van duurzame, groene initiatieven. Het fonds zet
zich in voor het kwaliteitsbehoud van de natuur en het platteland in
Nederland en verstrekt gunstige kredieten voor groene initiatieven
waaraan een commerciële bank zich niet zo gauw waagt. “De projecten waarin we investeren hebben vaak een lange aanlooptijd, maar
vergeleken met een marktbank kunnen we veel meer tijd inzetten
om na te gaan of een investering verantwoord is. Ook al gaat het
soms om op het oog ongebruikelijke ideeën.”

E
Impressie van de toekomstige natuurbegraafplaats.
De graven zijn straks alleen via een app op de smartphone te zien. Nationaal Groenfonds is betrokken bij
de financiering van dit project vlakbij Arnhem waar
zeventien hectare natuur wordt ingericht vanuit de
opbrengsten van eeuwig durende grafrechten.
Natuurbegraven is een van de manieren om met
behulp van privaat geld natuur en landschap te
realiseren en te beheren.
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Innovatieve ideeën
Nationaal Groenfonds werkt binnen het kader van overheidsbeleid.
Toch ondersteunt het fonds ook een toenemend aantal maatschappelijke ondernemingen, een ontwikkeling die indirect wordt gestimuleerd door de terugtrekkende overheid. “Tot de jaren vijftig waren
natuurontwikkeling en landschapsbeheer vooral een kwestie van
particulier initiatief. Daarna heeft de overheid alle touwtjes naar zich
toegetrokken en is natuurbeheer, net zoals sociale zekerheid en

onderwijs, vrijwel volledig afhankelijk geworden van overheidssubsidies. Nu hebben we het punt bereikt dat de overheid simpelweg
de middelen niet meer heeft en de samenleving het weer zelf moet
oplossen. Dat leidt soms tot heel innovatieve initiatieven.”
Als investeerder komt Nationaal Groenfonds bijna dagelijks in aanraking met nieuwe groene ideeën. Van de aanleg van een golfbaan
in een publiek toegankelijk landschapspark tot een natuurbegraafplaats waar de graven alleen digitaal, via een app op de smartphone,
te zien zijn. De projecten illustreren een kentering in het denken van
veel bevlogen, maatschappelijk ondernemers: geld verdienen aan
de natuur is geen taboe meer, mits een deel van de inkomsten weer
terugvloeit in groene doelen. Zoals een gevarieerder landschap,
meer biodiversiteit, versterking van het cultuurlandschap of een
robuuster ecosysteem. Ook de combinatie winst maken en maatschappelijk ondernemerschap begint ingeburgerd te raken. “Vroeger
had je clubs zoals Volksenergie: puur door idealisme gedreven initiatieven zonder winstoogmerk. In de jaren tachtig en negentig stond
alles in het teken van het marktdenken en nu tekent zich een middenweg af. Er zijn steeds meer ondernemers die zich op een maatschappelijk verantwoord doel richten en het ook belangrijk vinden
dat ze rendement uit hun investering halen.”

Nieuwe marktcombinaties
Volgens Kooy onderscheidt de maatschappelijk ondernemer van de
jaren tien zich door een innovatieve aanpak. Slimme en vernieuwen-

“Ondernemers met
idealistische plannen
zijn vaak koplopers.”
de ideeën zijn een basisvoorwaarde geworden om maatschappelijk
verantwoorde of duurzame plannen te kunnen realiseren. Ook
nieuwe marktcombinaties floreren. “De combinatie van duurzame
lokale energieopwekking en landschapsontwikkeling zit op veel
plaatsen in de lift, evenals de groene exploitatie van landgoederen
en de combinatie van waterberging, waterwinning en natuurontwikkeling. En ik voorzie een gouden toekomst voor sportcomplexen
die geïntegreerd zijn in een natuurlandschap.”
De directeur van Nationaal Groenfonds ziet één grote belemmering.
Veel bevlogen, maatschappelijk ondernemers zien hun plannen
stuklopen op stroperige procedures en strikte regelgeving. “Ondernemers met mooie of idealistische plannen zijn meestal koplopers.
Ze willen vaak iets dat nog niet kan en lopen in veel gevallen tegen
starre regels aan. Dat betekent dat ze ook tijd moeten investeren in
het onderhouden van hun netwerk. Wanneer een bestuurder of
wethouder met je wil meedenken, wordt het draagvlak voor een
vernieuwend idee vaak een stuk steviger. Met een lange adem en
een positieve geest kun je heel ver komen.” •
Werkplaats voor de leefomgeving
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Crowdfunding voor verantwoorde vis

‘Onze handen jeuken
om te kunnen starten’
Tekst: Claudia Dekkers – Foto’s: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

uurzame vis kweken op het terrein van een papierfabriek.
Je moet maar op het idee komen. Harm Luisman en
Jeroen Schuphof kwamen op het idee en zetten
crowdfunding in om hun bedrijf te kunnen starten.
Als je er goed over nadenkt, is het best logisch. Wil je
gezonde vis kweken, dan heb je schoon water nodig. En wat doet
een papierfabriek? Schoon water oppompen. Genoeg om een
aantal bassins met forellen te vullen. Sterker nog, die bassins staan
er al. Daarnaast levert de fabriek warmte die je nodig hebt om het
water op goede temperatuur te krijgen. Geef je de vissen ook nog
eens goed voer en geen antibiotica en hormonen, dan heb je verantwoord gekweekte vis. En daar is een markt voor.
Zo schetst Harm Luisman in het kort het idee achter Vallei vis. Ruim
twee jaar is hij bezig het bedrijf van de grond te krijgen, samen met
partner Jeroen Schuphof.
“Jeroen werkt al jaren voor viskwekerijen en ikzelf werk bij een
Wagenings adviesbureau. Het plan om voor onszelf te beginnen,
is in 2009 ontstaan. Het jaar daarop zijn we met veel andere partijen, waaronder KNHM, gaan praten. Die gesprekken hebben ons
geholpen om ons idee beter uit te werken. Ook kregen we tips voor
nieuwe contacten.”

D

tigduizend euro eigen geld in Vallei vis en de rest willen we vooral
via crowdfunding bij elkaar krijgen. We zijn aangemeld bij de site
CrowdAboutNow. We vragen iedereen die iets met duurzaamheid,
vis of ons heeft om mee te investeren. Via de site kun je een lening
voor vier jaar afsluiten voor een bedrag vanaf tien euro. Wij bieden
ongeveer vier procent rente per jaar. Het systeem werkt zo dat je na
vier jaar je inleg en het rendement in één keer terugkrijgt. Op deze
manier willen we vijftienduizend euro binnenhalen.”

Positief ontvangen
“Overal waar we komen, wordt ons plan positief ontvangen”, constateert Harm. “Wat tegenvalt is het tempo van de onderhandelingen
met Norske Skog Parenco. Hun core business is papier maken en
dat staat centraal. Het zijn spannende tijden in de papiersector en
dat maakt dat ze voorzichtig zijn met het aangaan van verplichtingen.
Maar wij zullen ons best doen dat het bij de papierfabriek een succes
wordt.” Dit najaar zijn ze van start gegaan met een pilot (zie kader).
Harm: “Onze handen jeuken om aan de slag te gaan met het inrichten van het eerste bassin. Dat zal hopelijk eind 2011 zijn.” •

Duurzaam imago
De twee hadden hun oog laten vallen op papierfabriek Norske
Skog Parenco in Renkum. De papierfabriek heeft baat bij een duurzaam imago, noemt Harm als één van de redenen dat Norske Skog
Parenco meewerkt aan een pilot. “Duurzaam geproduceerd voedsel
voor de lokale markt, dat spreekt veel consumenten aan. En wij
hebben contact met de media en met consumenten. Kortom, wij
zijn zichtbaar en dat spreekt de papierfabriek aan.”

Risico spreiden
Om het risico te spreiden, voert het tweetal het plan gefaseerd uit.
“Het kost ongeveer een ton euro om het eerste bassin in te richten
voor de forelkweek en nog eens anderhalve ton voor een tweede
bassin voor een andere vissoort. Voor de eerste investeringsronde
van een ton euro kunnen we rekenen op een starterslening van vijftigduizend euro. We hebben tienduizend euro gewonnen met de
Food Innovation Award van New Venture. Dat is een ondernemingsplanwedstrijd voor innovatieve starters. Daarnaast steken we twin30
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Project: Vallei vis
Op verantwoorde wijze vis kweken voor de lokale markt. Dat is
wat Vallei vis voor ogen staat. Op het terrein van papierfabriek
Norske Skog Parenco in Renkum startte dit najaar een pilot.
In drie ronde bakken zijn forellen uitgezet. Als de vissen goed
gedijen in het water dat de fabriek levert, wordt eind 2011 een
groot bassin ingericht voor de forelkweek. Het tweede bassin,
dat gepland staat voor 2013, is voor tilapia bestemd. De vis
wordt direct aan de consument geleverd via webwinkels, regionale distributeurs en waarschijnlijk ook verkoop aan huis.

Harm Luisman en Jeroen Schuphof:
“We vragen iedereen die iets met
duurzaamheid, vis of ons heeft om
mee te investeren.”

www.valleivis.nl
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“Een bank was vijf jaar
geleden niet ingestapt,
die denkt puur financieel.”
orspronkelijk had de boerderij al een dagopvang voor
ouderen. IJsbrand en Caroline breidden deze uit met
dagopvang voor mensen met een verstandelijke
handicap. In het weekend en op woensdagmiddag
komen er kinderen met een autistische stoornis.
Doordeweeks is er voor deze doelgroep individuele begeleiding met
paarden en ten slotte is er de crisisopvang, waar het gezin Snoeij
ruimte voor heeft gemaakt in hun eigen woonhuis.

O

Utopisch paradijs?
Met een netwerk van kerk, zakelijke relaties, familieleden van deelnemers en particuliere klanten, zijn er heel wat mensen met de zorgboerderij verbonden. Toch rijst de vraag of zo’n besloten paradijs
wel rond kan komen. De agrarische sector heeft het tenslotte al
jaren moeilijk en zorginstellingen worden ernstig gekort door de
overheid. Geen winstgevende combinatie, zou je zeggen.
Het tegendeel is waar. Voordat IJsbrand als zorgboer begon, was
hij consultant maatschappelijk ondernemen en plattelandsvernieuwing.
Hij heeft veel ondernemersmodellen voorbij zien komen. Al loopt hij,
zoals hij zelf zegt ‘genietend en als een vrijwilliger’ rond over zijn erf,
toch is hij heel praktisch: “Het is belangrijk om niet afhankelijk te zijn
van één inkomstenbron, zoals bijvoorbeeld de overheid. Als er dan
bezuinigd wordt, zit je meteen in de problemen. ’t Paradijs is een

beeld over de zestig vrijwilligers. Als je dat in geld zou waarderen is
dat gigantisch. Of over die vier autistische jongens die na vijf jaar
afzwaaien. Die hebben een cursus dieren voeren gehad, samengewerkt en een voorsprong opgebouwd. Dat is maatschappelijk
rendement. Of wat dacht je van ouderen die twee dagen per week
hier op de boerderij zitten? Het ontlast hun thuissituatie zoveel dat
ze nog niet naar een verzorgingstehuis hoeven.”

Stakeholders
Het hart van de maatschappelijke onderneming wordt gevormd door
de stakeholders. Dat onderscheidt ’t Paradijs van andere zorgboerderijen. De groep stakeholders bestaat uit 250 vrijwilligers, deelnemers en belanghebbenden (zoals kinderen van ouderen in de opvang en ouders). De Raad van Commissarissen beoordeelt het
maatschappelijk rendement van het bedrijf namens deze stakeholders. Zo is er balans tussen het aandeelhoudersbelang en de
belangen van de stakeholders. Want, zegt IJsbrand: “Bij ondernemerschap hoort risico nemen en dat mag beloond worden. Maar

Ploegen in het paradijs
Tekst: Stijn Postema – Foto’s: Ina Niemeijer-Noorlander

Zorgboerderij ’t Paradijs ligt middenin een besloten natuurgebied bij
Barneveld. Het is een idyllische plek: weilanden met paarden en koeien,
akkerland, een weelderige biologische moestuin, fruitbomen, houten
schuren en alles omringd door hoge bomen. IJsbrand en Caroline Snoeij
namen de boerderij vijf jaar geleden over. Dankzij een sociaal investeerder
lukte het IJsbrand en Caroline om ’t Paradijs te laten uitgroeien tot een
bloeiende gemeenschap waar ruim 250 deelnemers, vrijwilligers en
medewerkers genieten van de groene omgeving, het werk op de boerderij
en de omgang met elkaar.
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maatschappelijke onderneming. We maken winst, maar financieel
belang is ondergeschikt aan ons maatschappelijk doel. Onze aandeelhouders kiezen daar ook bewust voor.”

Investeren in maatschappelijke waarde
“Het mooie van investeerders is dat het voelt alsof iemand risico
durft te nemen ten gunste van jouw maatschappelijk initiatief. Zo’n
investeerder heeft vertrouwen in je gekregen, anders neemt hij dat
risico niet. Een bank was hier vijf jaar geleden niet ingestapt. Die
denkt puur financieel. Maar ook mijn investeerders verwachten dat
ze op de een of andere manier worden terugbetaald. Als ik voortdurend in de rode cijfers zit, hebben we heel andere gesprekken.
Toch zijn we niet alleen bezig met euro’s, maar ook met het creëren
van maatschappelijke waarde. We proberen iets te verdienen wat
niet in geld is uit te drukken. Om het te meten gebruiken we de
methode SROI (Social Return On Investment). Met andere woorden:
wat levert het op voor de samenleving? Dan hebben we het bijvoorWerkplaats voor de leefomgeving
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Kort

“Zestig vrijwilligers.
Als je dat in geld zou
waarderen is dat
gigantisch.”

Kort
Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
maatschappelijk ondernemen.

FOTO: L.D. MOODY, SOESTERBERG

Hulpvaardige
ondernemers
via Facebook
het blijft altijd ondergeschikt aan het maatschappelijk belang. Dat
raakt de kern van onze visie.”

Het ondernemerschap creëert een bepaalde bedrijfssfeer. “Dat we
ook financieel winst willen maken, werkt als positieve prikkel voor
de deelnemers. Vandaag kregen we een bestelling van een toprestaurant uit de buurt. Vijf kilo tomaten, drie kilo komkommers,
tweeëneenhalf kilo courgettes en een aantal bossen kruiden. Onze
deelnemers voelen zich echt nuttig als ze zo’n pakket klaarmaken,
want ze weten dat het restaurant de producten koopt om dezelfde
avond te gebruiken in de maaltijden. Dan zie je de glunderende
gezichten bij de deelnemers. Prachtig! Dat stimuleert heel erg.”

Grenzen aan groei

Praktische tips
Naast zorgboer is IJsbrand Snoeij consultant maatschappelijk
ondernemen en plattelandsvernieuwing. Hij heeft een aantal
praktische tips voor beginnend, sociaal ondernemers:
• Iedereen heeft een drijfveer of roeping. Denk en werk vanuit
je hart. Wees realistisch maar blijf vasthouden aan je missie.
• Zoek bij het formuleren van je missie naar verrassende,
creatieve of vernieuwende verbindingen, zoals in ons geval de
zorg voor mens, natuur en landschap en gezonde voeding.
• Maak zichtbaar: laat zien wat je doet en wie je bent. Bijvoorbeeld door een officiële opening van de onderneming.
• Een maatschappelijke onderneming werkt vooral bottom-up.
Management is bouwen aan teams, sociaal leiderschap is
bouwen aan gemeenschappen. De mensen met wie je werkt
voelen zich verbonden met de maatschappelijke doelen en
dat zorgt voor betrokkenheid.

Anders dan een normaal bedrijf kan een maatschappelijke onderneming niet zomaar groeien. “Als we de agrarische productie willen
uitbreiden, moet dat in een passend tempo. Ik heb geen commerciële medewerkers tegen wie je zegt: als het niet klaar is, dan moet
iedereen morgen twee keer zo hard werken. Recent hebben we
bijvoorbeeld een kippenschuur gebouwd voor zesduizend kippen.
We ontdekten dat de nieuwe kippenschuur voor de ouderen wat
minder goed uitpakt. Vroeger hadden we van die gezellige hokjes
met driehonderd eieren. Daar waren ze veel meer bij betrokken.
Voor de ouderen verzinnen we dus wat nieuws. Het is een kippenschuur met vrije uitloop, dus misschien maken we een wandelroute,
zodat ze graan kunnen strooien. Voor de autistische kinderen en
psychiatrische patiënten blijkt de nieuwe schuur juist fantastisch.
Ze zijn dagelijks anderhalf uur actief met sorteren: de breukeieren
en kleine eitjes eruit halen en de dubbeldooiers gelijk over de
treetjes verdelen.”
IJsbrand verkoopt bij voorkeur niet alleen aan de handel, dat vindt hij
te onpersoonlijk voor een maatschappelijke onderneming. Uitsluitend
verkoop aan particulieren, supermarkten en restaurants is te onzeker.
Dus heeft hij baat bij welwillende relaties: “Als je wekelijks 37.500
eieren hebt en je raakt er 12.000 niet kwijt, dan heb je een probleem.
Gelukkig hebben we een flexibele handelaar gevonden die minder
afneemt als wij particulier meer verkopen. Dat soort partijen hebben
we nodig.” •
www.zorgboerderijparadijs.nl
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Sponsoring via de bekende kanalen is
natuurlijk prima. Vogelopvang Soest heeft
ervaren dat er ook via nieuwe kanalen veel
te halen valt. In een boek wil de club het
vrijwilligerswerk bij Vogelopvang Soest in
beeld brengen. Citaten uit de logboeken,
waarin de vrijwilligers informatie aan elkaar
doorgeven, worden in het boek afgewisseld
met quotes van bekende en minder bekende
Nederlanders, vogelinformatie en foto’s van
de vogels die binnenkomen bij de opvang.
Vrijwilligers hebben het boek aangekondigd
op Twitter, Facebook en LinkedIn waardoor
het hele proces is versneld. Er volgden
spontane hulpaanbiedingen van bedrijven
die hun tijd en expertise wilden inzetten om
het boek te vullen, drukken en verspreiden.
Zelfs een netwerk van Nederlanders op
Rhodos kreeg lucht van het boek en verzamelde via activiteiten geld in. De verkoopopbrengst komt ten goede aan Vogelopvang
Soest. Het boek is te bestellen via
boek@vogelopvangsoest.nl

Natuurprijs Nationaal
Groenfonds
Ruimte in Nederland is schaars. Natuur
wordt daarom steeds vaker gecombineerd
met andere functies. Anderzijds ontstaat er
een groeiend besef dat groen belangrijk is.
Niet alleen voor onze gezondheid, maar
ook voor het succes van een onderneming.
Het is dan ook niet zo’n gekke gedachte
dat ondernemers wellicht meer bereid zijn
in natuur te investeren. Daarvan profiteert
de onderneming, maar ook de natuur.
Reden voor Nationaal Groenfonds om

‘Ondernemen met Natuur’ tot thema van
de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011
te maken. Nederlandse natuurprojecten die
zich hebben ingeschreven dingen mee naar
de hoofdprijs van tienduizend euro en de
aanmoedigingsprijs van vijfentwintighonderd
euro. De winnaars worden op 24 november 2011 bekend gemaakt.
www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs

Betalen
met tijd
Een bank waar de basis niet wordt gevormd
door geldstromen, maar door de uitwisseling van tijd en vaardigheden. Het concept
time/bank van het internationale netwerk
e-flux is gestoeld op de aanname dat iedereen in het veld van cultuur iets heeft bij te
dragen. Via time/bank kun je van een dienst
gebruik maken zonder één cent op zak. Je
betaalt ervoor door op een ander moment
zelf iets aan te bieden. E-flux ziet graag het
netwerk wereldwijd uitbreiden.
In Nederland kunnen we nu al kennis
maken met het concept. Stroom Den Haag
nam het initiatief, gedreven door het wan-

FOTO: E-FLUX/TIME BANK

Winst als prikkel

trouwen tegenover het huidige financiële
systeem en de radicale bezuinigingen in de
culturele sector. Iedereen kan daar nu, op
basis van vertrouwen en solidariteit, culturele goederen en diensten uitwisselen.
www.e-flux.com/timebank
Werkplaats voor de leefomgeving
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Maatschappelijk ondernemen
Ontgin, waar niemand
vruchtbaarheid vermoedt
Hendrik Marsman

De mensheid heeft mijn hart
en vergt mijn volle krachten.
Het zijn er vier miljard,
dus jij moet even wachten.
Kees Stip

Ik draai een kleine revolutie af
Ik draai een kleine mooie revolutie af
Lucebert

Wat is dat nou voor speelgoedgeld.
Spreekt iemand hier een echte taal?
Erik Spinoy

Dit is mijn dag, wist ik.
Hier lonkt een spiegel naar verwonderd licht.
Daar breekt een vlinder uit. En dat ben ik.
Menno Wigman

