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‘Verbeter de wereld. Begin een bedrijf.’ Dat is de titel van deze Werkplaats. In een
recent uitgebracht ontwerpadvies aan de regering stelt de SER: “Succesvolle sociale
ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen.”
Deze ontwikkeling past in deze tijd waarin we de verzorgingsstaat anders inrichten en
waarin jonge ondernemers niet alleen geld willen verdienen maar ook sociale impact
willen creëren.
Voor sociale ondernemingen is financieel rendement eerder middel, dan doel. De
belangrijkste doelstelling van sociale ondernemingen is het duurzaam creëren
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Vanuit KNHM zien we niet alleen ‘van huis uit’ ondernemers die primair een maatschappelijk doel nastreven. We zien ook een toename in het aantal burgerinitiatieven
die hun initiatief duurzaam ontplooien en daarmee geld verdienen. Denk aan terreinen
als energie, zorg, stadslandbouw en de wijkonderneming. Een mooi voorbeeld van een
sociale onderneming is Kruiskamp Onderneemt! in Amersfoort op pagina 12. In een
voormalig leegstaand schoolgebouw ontmoeten mensen elkaar, ondernemen samen
activiteiten of ruilen diensten. De initiatiefnemers verhuren een gedeelte van het pand
aan kleine ondernemingen, en dekken daarmee de exploitatiekosten van het pand.
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ISSN: 1574-2083
De Werkplaats voor de leefomgeving wordt uitgegeven
rondom een actueel thema. Dit nummer staat in het teken van
sociaal ondernemerschap en is uitgebracht in samenwerking
met ASN Bank en Social Enterprise NL.

Samen met de partners van deze Werkplaats, ASN Bank en Social Enterprise NL,
gelooft KNHM in sociaal ondernemerschap. Immers, door de combinatie van maatschappelijke impact en ondernemerschap is de kans van slagen groter. We hopen
dat door het lezen van dit magazine meer mensen als een ondernemer gaan denken.
Zodat zij, onafhankelijk van subsidies, hun leefomgeving verbeteren.
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Sociale ondernemingen zitten in de lift. Nederland telt
een groeiend aantal bedrijven die zich primair richt op
een maatschappelijk of duurzaam doel. Maar wat is de
impact van deze bedrijven? Werkplaats legde de vraag voor
aan Jeroen Jansen, directeur ASN Bank, Frank van Bussel,
directeur KNHM en Willemijn Verloop, directeur en medeoprichter Social Enterprise NL. Een driegesprek aan de hand
van zeven stellingen.

Sociale ondernemingen

Koplopers van de
nieuwe economie
Tekst: Jeroen van der Spek – Foto’s: Boi Reuter Fotografie en Marijke Volkers

Sociale ondernemingen hebben de toekomst.

“Sociale ondernemingen dwingen
ook de grotere bedrijven om met
andere businessmodellen te werken.”

Willemijn Verloop: “Sociale ondernemingen zijn echt de koplopers op weg naar een nieuwe economie. Ze bewijzen dat
je economisch succes kan boeken, een grote impact op de
samenleving kunt hebben en werkgelegenheid kunt creëren
met een businessmodel dat expliciet op een maatschappelijk
doel is gericht. Of dat nu slaafvrije chocolade is of een werknemerscoöperatie voor de schoonmaakbranche.”
Frank van Bussel: “Als je dertig á veertig jaar geleden veel
geld wilde verdienen, ging je het bedrijfsleven in. En als je een
dienstbare rol wilde vervullen, koos je voor een maatschappelijke- of overheidsorganisatie. Nu is er een nieuwe generatie
actief die voor het eerst de combinatie kan maken van impact
creëren en geld verdienen. Ze kijken op een ondernemende
manier naar de wereld, zijn hoog opgeleid en hebben de ambitie
een oplossing te vinden voor maatschappelijke problemen.
Dat is een hele mooie combinatie.”

Sociale ondernemingen vervullen
een aanjaagfunctie bij het oplossen
van maatschappelijke problemen.
Jeroen Jansen: “Grote mondiale vraagstukken, zoals de verdeling
van welvaart of het grondstoffentekort, los je niet op door meer
sociale startups. Maar ik geloof absoluut in de aanjagersrol.
In een ‘het kan wel’-effect. Koos Schenk, de man achter
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De Slimbreker, heeft een techniek ontwikkeld waarmee puin
weer vermalen wordt tot bruikbaar nieuw cement. Dat is een
baanbrekende ontwikkeling, want cement is een van de belangrijke oorzaken van CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor VandeBron,
een online marktplaats waar je duurzame energie rechtstreeks
van de bron koopt. Dat soort initiatieven legt op een speelse
manier toch een enorme druk op de Eneco’s en Nuons van deze
wereld. Ze laten zien dat het anders kan en dwingen daarmee,
in de goede zin van het woord, ook de grotere bedrijven om
naar andere business modellen toe te werken.”
Verloop: “Die aanjaagfunctie zie je ook bij ondernemingen die
een product op de markt brengen waar eigenlijk nog geen markt
voor is. Zoals Kromkommer, een startup van drie jonge vrouwen
die soep maken van afgekeurde groenten. De initiatiefnemers
vinden dat die verspilling niet meer van deze tijd is, maar de
meeste consumenten zijn zich nog amper van dat probleem
bewust. Het vergt een hele lange adem om die bewustwording
op gang te brengen.”
Van Bussel: “Of een sociaal ondernemer een koploper is, hangt
heel erg af van zijn of haar ambitie. Je hebt ondernemers die
echt een systeemverandering nastreven en willen dat hun model
wereldwijd navolging vindt. Maar je hebt ook initiatieven die puur
en alleen voor de eigen gemeenschap bedoeld zijn, die zich
richten op het bevorderen van sociale cohesie of het organiseren
van zorg. Daarom is een onderneming als Chocolatemakers voor
Werkplaats voor de leefomgeving
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“Er is een nieuwe generatie
actief die voor het eerst
de combinatie kan maken
van impact creëren en
geld verdienen.”

ons heel interessant. Ze hebben de ambitie om de internationale
productieketen rechtvaardig en duurzaam in te richten, maar
ze richten zich ook op de Amsterdamse economie. De maatschappelijke impact slaat ook lokaal neer.”

Sociale ondernemingen mogen onbeperkt
winst maken.
Van Bussel: “Ik vind het prima dat een ondernemer geld verdient
aan een product of de dienst waarmee maatschappelijke impact
wordt gecreëerd. Maar ik vind het ook logisch dat je afspraken
maakt over de winstbestemming. Zeker in de lokale omgeving
waar wij opereren. Een sociaal ondernemer die zich richt op het
ondersteunen van ouderen, kan niet tegelijkertijd in een hele
grote auto door de wijk rijden. Dat is niet alleen een kwestie van
beeldvorming, maar ook van trouw blijven aan je doel.”
Jansen: “Ik vind wel dat het ervan afhangt in welk marktsegment
je actief bent. Bij een sociale onderneming die zich richt op de
thuiszorg moet je moreel gezien misschien een grens stellen aan
de winst. Maar iemand die op technisch gebied iets heel slims
uitdoktert waarmee de markt in duurzame of sociale zin verandert,
mag wat mij betreft een goed inkomen verdienen. Tenslotte
loopt hij ook de risico’s.”
Verloop: “Ik vind het belangrijk dat het grootste deel van de winst
geherinvesteerd wordt in het vergroten van de impact. Winst is
belangrijk voor de continuïteit van de onderneming; als de sociale
onderneming groeit, groeit ook de impact. Maar het gaat me te
ver om te zeggen: alle winsten moeten terug. Je moet ook financiers kunnen aantrekken. Het gaat om serieuze ondernemers
die een prima inkomen moeten kunnen verdienen.”

Sociale ondernemingen moeten
nieuwe wegen bewandelen om
aan startkapitaal te komen.
Jansen: “Voor een traditioneel bankbedrijf biedt het businessplan van een sociale onderneming vaak te veel onzekerheden.
Maar de markt verandert continu: Triodos bank en ASN Bank
zijn ooit ook ontstaan omdat er een vraag was waar het toenmalige bankwezen niet aan kon voldoen. Bovendien dienen zich
steeds meer nieuwe partijen aan: investeerders met een maatschappelijk doel, fondsen en niet te vergeten het publiek dat
zich via crowdfunding organiseert.”
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Frank van Bussel, KNHM

Verloop: “Startkapitaal lijkt niet het grootste probleem. Dat komt,
zeker in een rijke maatschappij als Nederland, meestal van family,
friends or fools. Of via crowdfunding. Het probleem ontstaat
vaak als een sociale onderneming groeikapitaal nodig heeft voor
een volgende stap. Er zijn in Nederland veel minder investeerders
die impact even zwaar laten wegen als financiële doelstellingen.
En een sociaal ondernemer die met een reguliere investeringspartij in zee gaat, loopt het risico om te worden meegezogen in
de mission drift. Als zo’n investeerder uiteindelijk veel sterker op
de financiële winst gefocust blijkt te zijn, kan een sociaal ondernemer voor hele lastige keuzes komen te staan. Moet hij arbeiders
ontslaan met een arbeidsbeperking? Of gaat hij zijn marges
vergroten door zijn toeleveranciers uit te knijpen, terwijl dat nu
juist diegenen zijn waarvan hij de levensstandaard probeerde te
verbeteren?”

Vergeleken met omringende landen loopt
Nederland achter op het gebied van sociaal
ondernemerschap.
Verloop: “We zijn een van de gelukkigste landen ter wereld.
Daardoor is hier de urgentie om in het sociale domein te ondernemen misschien niet heel groot. Daar komt bij dat we in Nederland een nogal calvinistische kijk hebben op ondernemerschap:
een ondernemer moet geld verdienen voor zijn aandeelhouders.

Willemijn Verloop, Social Enterprise NL

Dat betekent dat sociaal ondernemers vaak niet begrepen worden. Onbekend maakt onbemind. Bovendien denk ik dat die grote,
sterke goede doelenmarkt in ons land ook remmend gefunctioneerd heeft. Problemen werden lange tijd ofwel door de overheid opgelost, of door goede doelenorganisaties. ”
Jansen: “Je kunt ook andersom redeneren. Het feit dat wij
krachtige en vaak internationaal opererende ngo’s hebben,
die zich inzetten voor het welzijn en de welvaart van anderen,
heeft misschien wel voor een klimaat gezorgd waar bij uitstek
ruimte is voor initiatieven die nu onder het kopje ‘sociale
ondernemingen’ vallen.”
Verloop: “Ik denk zeker dat onze maatschappelijke betrokkenheid
bovengemiddeld groot is. En onze achterstand heeft ook een
positieve kant: we kunnen veel leren van onze buren. In Engeland
heeft de overheid van alles gedaan om sociaal ondernemerschap
te stimuleren, zoals aparte juridische regels, gewijzigde aanbestedingsregels en het confisqueren van alle slapende bankrekeningen voor een groot investeringsfonds. Voor ons is het heel
leerzaam om te zien welke instrumenten werken en welke niet.”

Er is nieuw overheidsbeleid nodig om
sociale ondernemingen meer kans te bieden.

Jeroen Jansen, ASN Bank

misschien nog wel belangrijker is. Die kan met z’n euro’s veranderingen ondersteunen die door sociale ondernemingen in
gang zijn gezet. Bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Door iets
meer geld voor ons eten te betalen, kunnen we de keten een
stuk mens- en milieuvriendelijker organiseren. Dat besef begint
langzaam te komen.”
Van Bussel: “Met een paar kleine aanpassingen kan de overheid
het klimaat voor sociale ondernemingen al verbeteren. Kijk naar
lokale duurzame energie uit zonnepanelen. Door de huidige regelgeving is het bijna ondoenlijk om op een oppervlakte te exploiteren
dat groter is dan je eigen dak. Maar zodra de overheid aan een
paar fiscale knoppen draait, krijgt de transitie naar een duurzame
energiemarkt een flinke impuls. De decentralisatie van de zorg
kan net zo’n effect krijgen. De overheid is gewend om met grote
zorginstellingen zaken te doen. Maar als alle gemeentes de
komende periode kritisch om zich heen kijken, komen ze waarschijnlijk tot de ontdekking dat er veel lokale ondernemers met
hele slimme oplossingen klaarstaan (zie ook voorbeeld de
Bekkerie op pagina 27). Als er meer sociale investeerders
komen die dat soort initiatieven ondersteunen, worden sociale
ondernemingen echt een factor van betekenis.” •

Verloop: “Voor de overheid is het de kunst om mee te bewegen
zonder de regie over te nemen. Maar ik denk dat de consument
Werkplaats voor de leefomgeving
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Sociaal ondernemen vereist een nieuw soort ondernemer.
Ondernemers, die hun bedrijf niet zien als een manier om zelf
snel rijk te worden. Mannen of vrouwen, die hun ondernemerstalent willen inzetten voor een betere samenleving. Mensen die
liever zelf iets beginnen dan de moeizame weg via politiek of
goede-doeleninstelling volgen. Wat voor mensen zijn dat?

Je moet wel winst
maken, als je je idealen
wilt realiseren
Tekst: Arne Lasance – Foto’s: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

erkplaats sprak met twee sociaal ondernemers,
Huibert de Leede van stadsboerderij en
restaurant Uit Je Eigen Stad in Rotterdam,
en Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox,
installateur van hypermoderne verlichtingssystemen. Wat beweegt hen? Wat komen zij tegen op het snijvlak van maatschappelijke en financiële winst?
“Ik besefte eigenlijk pas dat ik een ondernemer was, op het
moment dat ik er één werd,” bekent De Leede. “Ik had zeven
jaar lang andere organisaties helpen veranderen. Ik leerde enorm
veel, maar bleef altijd het gevoel houden dat het nét niet was,
wat ik echt wilde. En toen hoorde ik, ergens in 2012, voor het
eerst over stadslandbouw. Ik lag die hele nacht wakker. Het

W
“Als ondernemer moet je
je fouten koesteren.”
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Greenfox
Renzo Deurloo startte in 2009 GreenFox, een bedrijf dat via een
unieke ombouwmethode oude TL-armaturen geschikt maakt
voor de modernste lampen, die de helft minder energie gebruiken en minder belastend zijn voor het milieu. GreenFox besteedt
het werk uit aan ruim twintig sociale werkplaatsen in 25 gemeenten en dat aantal breidt zich nog uit. Bekende klanten
zijn bijvoorbeeld het ministerie van I&M, de RAI, TNO, IBM,
Rijksgebouwendienst, Cofely, ABN AMRO en het Haagse
stadhuis. http://green-fox.nl

gevoel van avontuur, ‘hier komen zoveel dingen samen die ik
gaaf vind’. De volgende dag heb ik de keuze voor het ondernemerschap gemaakt. Ik heb er nooit spijt van gehad.”
Deurloo daarentegen wist al vroeg dat hij ondernemer wilde
worden. “Mijn tweelingbroer en mijn zusjes hebben alle drie
gestudeerd; ik was er, na vier verschillende middelbare scholen,
wel achter dat studeren niet mijn ding was. Ik ben op mijn 23e
gaan werken, als optiehandelaar op beursplein 5, het kapitalistisch walhalla. Na 6 jaar beurs en 4 jaar in het vastgoed begon
ik iets te missen. Het werk was geweldig, maar je werkt alleen
met dezelfde soort mensen met primair een financiële drijfveer
– net als ikzelf. Na verloop van tijd begon ik steeds meer te
missen. En na een jaar zoeken kwam met GreenFox ineens
alles samen.”
De Leede is, achteraf gezien, eigenlijk altijd op zoek geweest
naar meer zinvol werk. “Dus toen ik eenmaal wist dat ik een
ondernemer was, wilde ik ook zinvol ondernemen! Met Uit Je
Eigen Stad staan we als onderneming letterlijk en figuurlijk
midden in de samenleving. Van een verwaarloosd rangeerterrein
hebben we een fijne plek weten te maken, waar onze buren
buiten kunnen zijn en kunnen genieten van ter plaatse geproduceerd voedsel. Ze zien ook met eigen ogen hoe dat voedsel
tot stand komt. En ook onze minder fortuinlijke buren kunnen
er een waardevolle bijdrage leveren; aan onze onderneming en
aan de samenleving daar omheen.”
“Wij helpen bedrijven, openbare gebouwen en fabrieken energie,
geld én het milieu te sparen, met zuiniger verlichtingssystemen,”
legt Deurloo uit. “Onze methode verduurzaamt bestaande verlichtingsystemen. Daar komt veel repeterend werk bij kijken –
Werkplaats voor de leefomgeving
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Uit Je Eigen Stad
Samen met Bas de Groot en Johan Bosman begon Huibert
de Leede in 2012 met Uit Je Eigen Stad. Het is een zogenaamd
stadslandbouwbedrijf, gevestigd op een voorheen braakliggend
terrein middenin Rotterdam, dat vooral lokaal geproduceerd
voedsel verkoopt en serveert in het eigen restaurant. Je kunt
er ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, hoe het voelt,
ruikt en smaakt. Uit Je Eigen Stad is expliciet een sociale onderneming die winst moet maken, maar de maatschappelijke missie
altijd voorop stelt. www.uitjeeigenstad.nl

tuinieren’ kunnen volgen. Binnen een paar weken zijn alle veertig
plekken verkocht en hebben we het verlieslatende gat in de
productie gedicht.”
Deurloo: “Elke tegenslag heeft ons eigenlijk enorm geinspireerd.
Wij kregen eerst van alle kanten te horen dat onze werkwijze
niet uitvoerbaar zou zijn met die sociale werkplaatsen. Dat heeft
ons enorm gemotiveerd, om te laten zien dat het juist wél kon.
En gelukkig hebben ‘onze’ medewerkers ons niet laten vallen.
Ze zijn echt uitmuntend in hun specialisme, het verduurzamen
van verlichting. Zo maken ze niet alleen reclame voor onze
technologie, maar ook voor zichzelf.”

Sociaal ondernemen
blijft wel ondernemen

reden voor een pilot bij de werkvoorziening in Dordrecht. De
medewerkers waren meteen enthousiast en maakten reclame
bij andere werkvoorzieningen. Inmiddels werken we met sociale
werkplaatsen in 25 gemeenten. GreenFox gelooft dan ook niet
meer in ‘afstand tot de arbeidsmarkt’: iedereen is uniek en kan
een unieke bijdrage leveren.”

Kritische succesfactoren
voor een sociale onderneming
De belangrijkste succesfactor voor een sociaal ondernemer,
stelt De Leede, is focus. “Wij wilden aanvankelijk meteen te
veel tegelijk: een horecaonderneming én een productiebedrijf
zijn, met vleeskippen, legkippen, groente, fruit, vis, etc. Dat is
de belangrijkste les die wij geleerd hebben: focus, hou je bij
de kern. En: vergeet niet de zakelijke kant van je organisatie,
de cijfers moeten kloppen. Idealen zijn top – maar die realiseer
je zeker niet wanneer je failliet gaat.”
Deurloo is het daar mee eens, maar waarschuwt: winstmaximalisatie en sociaal ondernemen gaan niet samen. “Impact first!
Bij ons is winst een middel en geen doel. Soms moet je gaan
voor de missie, ten kosten van de winst.”
De Leede: “Je bent gauw geneigd allerlei gave nieuwe dingen
op te zetten, die bijdragen aan je maatschappelijke missie, die
nog meer kringlopen sluiten bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is
voor elke onderneming continuïteit cruciaal. Van daaruit kun je
dan weer kijken wat je op kunt pakken.
10
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Naast die focus kun je niet zonder een sterke drive om door te
gaan. Sociale ondernemingen zijn nieuw; dat maakt het soms
lastig uit te leggen aan partijen die je ook als sociaal ondernemer
nodig hebt. Dat winst maken best samen kan gaan met een
sociale ‘mission statement’.”
Deurloo: “Een wijdverbreid vooroordeel is dat sociaal ondernemen minder zou kosten, vanwege subsidies en dergelijke.
Het tegendeel is waar. De kosten liggen in het begin een stuk
hoger. Wij werken met mensen met een veronderstelde afstand
tot de arbeidsmarkt en moeten hen de eerste 2 tot 4 weken
intensief trainen en begeleiden. Dat zijn forse investeringen
en schrikt banken en andere investeerders meteen al af.”

“Wij wilden aanvankelijk te veel tegelijk: een
horecaonderneming én
een productiebedrijf.”

Ondernemen is leren en doorzetten
Bij sociale ondernemingen loopt niet alles meteen van een leien
dakje. “Bij ons bleek al het eerste jaar dat we in het eerste bedrijfsmodel te weinig omzet draaiden,” moet De Leede bekennen.
“De drie oprichters verschilden van mening over hoe nu verder.
Het bedrijf haperde, het werd een soort langspeelplaat die bleef
hangen. Dat duurde bijna een jaar, tot een van de drie initiatiefnemers opstapte en zijn plaats werd ingenomen door twee
horecaondernemers. Dat bracht nieuwe energie, en ook financieel konden we toen weer vooruit.”
Ook Deurloo weet: “Als ondernemer moet je je fouten koesteren.
Dat is je leerschool. Mijn grootste rampen werden opgevolgd
door mijn grootste overwinningen. Ons belangrijkste leermoment

bij GreenFox was dat we begonnen met verkeerde techniek,
van een niet bij ons passende ontwikkelaar. Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel tegenover onze eerste opdrachtgever
moesten we snel met een betere oplossing komen – en dat is
onze succesvolle GreenFox methode geworden.”
“Ons stadslandbouwbedrijf bestaat nu uit een restaurantgedeelte
en een productie-unit,” vertelt De Leede. “Het eerste deel heeft
eigenlijk vanaf het begin goed gedraaid. Het lek boven krijgen
bij de productie was de grootste uitdaging. Ondernemen is ook:
blijven innoveren. Dit jaar zijn we gestart met een educatief
programma, waarmee Rotterdammers een opleiding ‘biologisch

“Let wel op – de kosten van een sociale onderneming kunnen
hoger zijn dan bij een alleen op winst gericht bedrijf,” vervolgt
Deurloo. “Er zijn geregeld discussies over geld versus impact. Wij
kiezen duidelijk voor impact first. Ook als de kosten hoger zijn.
Er zullen ook altijd bedrijven opduiken, die je concept kopiëren
en minder sociaal gaan uitvoeren. Ze zijn dan misschien goedkoper en worden een geduchte concurrent. Mijn advies is: hou
vast aan je sociale drive, aan het motto impact first. Bedrijven die
alleen maar winst maken zijn arme bedrijven, zei Henry Ford al.”
“Wij krijgen wekelijks verzoeken om hulp van mensen die ‘iets
met stadslandbouw’ willen,” reageert De Leede. “Ze hebben
dan ‘best wel’ een plan – maar dat is te vaak niet goed doorgerekend of het uiteindelijk ook een rendabele onderneming
oplevert. In je enthousiasme maak je de dingen snel mooier dan
ze in werkelijkheid zijn. Uiteindelijk krijg je dat als ondernemer
keihard terug. En het eerste wat dan niet meer betaald wordt is
natuurlijk je eigen salaris.”
“Ja,” beaamt Deurloo, “sociaal ondernemen is en blijft keihard
knokken, en er vol voor gaan. Geen romantische verhalen, maar
bloed, zweet en tranen. Ons advies voor elke sociaal ondernemer
is simpel: win zoveel mogelijk informatie in. GreenFox heeft heel
veel steun gehad van Social Enterprise NL, MVO Nederland en
De Normaalste Zaak. Maar vergeet ook de ministeries niet,
zoals dat van Economische Zaken en het Ministerie van I&M.
Sociaal ondernemen blijft veruit de leukste manier van ondernemen. Sociaal ondernemen voegt iets toe, iets wat niet in geld
is uit te drukken. Het is onbetaalbaar en ik begin dan ook elke
dag trots aan mijn werk. Wat wij met GreenFox, en De Leede
met Uit Je Eigen Stad, toevoegen, dat is niet in euro’s uit te
drukken. Samen met onze medewerkers, onze klanten en onze
vrienden maken wij het verschil. Door sociaal te ondernemen!” •

Werkplaats voor de leefomgeving
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Buurtonderneming Kruiskamp Onderneemt!

‘Je moet wel een
lange adem hebben’
Tekst: Karin Wesselink – Foto: De Beeldredaktie/Bram Petraeus

et dak lekte en de schimmel stond op de schotten,
maar de mensen achter Kruiskamp Onderneemt!
zagen toch potentie in het oude schoolgebouw
de Witte Vlinder in Amersfoort. Door de verhuur
van voormalige klaslokalen aan bedrijfjes uit de
wijk, zijn er tal van maatschappelijke activiteiten en krijgt het
pand een opknapbeurt. Beheerder Gemma van der Heijden
(53) was er vanaf het begin bij en groeit meer en meer in de
rol van sociaal ondernemer. “Ondernemen zie ik als meer dan
winst maken”, vindt Gemma. “Het gaat mij ook om talentontwikkeling en verbinding.”

H

Vaste huurders én ontmoetingsplek
Na een oproep in de wijkkrant voor initiatieven om leegstaande
gebouwen een nieuwe bestemming te geven, meldde Gemma
zich aan. “Dit soort projecten hebben op mij de uitwerking van
een magneet, zo werd ik er ingetrokken. Ik ben een diesel,
blijf volhouden.” Eind 2013 kreeg Kruiskamp Onderneemt! de
sleutel, de dag daarna hielpen mensen van de Chinese vereniging
schoonmaken en vanaf dat moment zijn ze één van de vaste
huurders. “Ze spelen elke maandagmiddag majong en koken
rijst waardoor het hele gebouw geurt. En volgens mij zitten ze
ook te gokken.” Ze laat het oogluikend toe. “Aan het begin verhuurden we het met de schotten er nog voor en keek je tegen
de zwarte schimmel aan. Het dak lekte en we moesten ons zien
te redden met emmers.” Langzaam knapten ze het gebouw op,
eerst alleen door inkomsten uit de exploitatie, maar vanaf zomer
2014 ook door subsidie en een lening van KNHM. Vlak voor
Kerst zat het nieuwe dak erop.
Kruiskamp Onderneemt! wil meer dan een broedplaats zijn,
want nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en vooral ook
de ontmoeting is hier belangrijk. “Ons eerste plan was om de
wijkbewoners binnen te krijgen. Want alle ontmoetingsplekken
in de wijk waren wegbezuinigd. Een lunchroom of café kan
echt niet iedereen in de wijk betalen. Hier kun je wat drinken
en je doet in het koffieblik wat je kunt en wilt missen. Maar we
kunnen dat helaas niet in stand houden. Er staat een nieuwe
bar en er komen vaste koffieprijzen. Dat is toch de professionalisering die nodig is.”

Iets anders dat mee ontwikkelde, zijn de huurovereenkomsten.
Eerst ging alles op basis van goed vertrouwen en rekende
Gemma bijvoorbeeld geen schoonmaakkosten bij verhuur voor
feesten. “Nu komen onze huurvoorwaarden aardig overeen met
de gebruikelijke commerciële overeenkomsten. Gaandeweg
ging ik snappen waarom die zijn zoals ze zijn.”

Heldere regels
Regels van tevoren helder opstellen, is voor haar niet alleen
zakelijk, het versterkt ook de persoonlijke relatie. “Maar het
vergt wel diplomatie. Want je wilt dat mensen zich welkom
voelen én je wilt dat mensen terugkomen.” Er zitten nu tien
permanente ondernemers in het pand die een commerciële
óf maatschappelijke huurprijs betalen, afhankelijk van hun eigen
draagkracht. Van Venus Laser & Huidkliniek tot een glaskunstenares. De Fight Factory Amersfoort huurt drie avonden per
week een ruimte, er worden feesten en partijen gevierd, van
het Chinees Nieuwsjaar tot een Soedanese bruiloft en een herdenkingsbijeenkomst voor Eritrea. “Er zitten 74 nationaliteiten
in onze wijk. Dat die ons bijna allemaal weten te vinden: daar
word ik wel heel warm van.” •

Kruiskamp Onderneemt!
Een economie waarin bewoners van de Amersfoortse wijk
Kruiskamp elkaar kunnen helpen. Dat is het streven achter
Kruiskamp Onderneemt! In een voormalig leegstaand schoolgebouw ontmoeten mensen elkaar, ondernemen samen activiteiten of ruilen diensten. De initiatiefnemers verhuren een
gedeelte van het pand aan kleine ondernemingen, en dekken
daarmee de exploitatiekosten van het pand. De resterende
ruimtes worden gebruikt voor initiatieven die buurtbewoners
zelf aandragen, zoals zoals een tweedehands markt of een
ambachtelijke jammakerij. KNHM leende de ondernemers
een bedrag van 50.000 euro.

“Ons eerste plan was om de
wijkbewoners binnen te krijgen.”

kruiskamponderneemt.socenti.nl
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De breipennen tikken onophoudelijk en ondertussen gaat het
over de politiek, wat er gisteren op tv was en over hun hobby:
handwerken. Op het hoofdkantoor van Granny’s Finest in
Rotterdam komt elke vrijdagmiddag een vast clubje oma’s en
één opa bij elkaar om met merino- of alpacawol de mooiste
creaties te breien of te haken.

Breiende oma’s
en één opa
‘Niet voor de kleinkinderen, maar voor in de winkel’
Tekst: Karin Wesselink – Foto’s: VVB Voermans

aast de lange vingers staat er vandaag gebak met
blauwe bessen, aardbeien en slagroom op de
meterslange houten tafel, getrakteerd door oma
Paula die zo haar 89ste verjaardag viert. Oma Ad
plukt wat aan de col voor zich die ze met hulp van
collega breiers keurig heeft afgehecht. Ze kreeg alleen net te
horen dat deze niet in de collectie komt. “Te tuttig, zowel de
kleur als het model. Ik zou het wel dragen, maar ja.” Opa Hans,
de enige heer in het gezelschap, zingt een mopje uit een musical
van Annie MG Schmidt en imiteert daarna Wim Sonneveld.
Ondertussen geeft hij zijn collega’s technische adviezen en
gaan zijn vingers razendsnel door met waar ze al zo’n zestig jaar
goed in zijn: handwerken.
Officieel is de breiclub elke vrijdagmiddag van twee tot half vijf,
maar het gebeurt vaak genoeg dat ze wat blijven hangen. Niet
omdat er iets af moet, ‘het is hier geen Bangladesh’, maar omdat
het gezellig is. En altijd gaat er wat mee de tas in naar huis, want
tv kijken zonder tegelijk te breien of haken kunnen ze zich niet
voorstellen. De materialen en werkbeschrijving krijgen ze in goed
vertrouwen mee. Uiteraard mag kopiëren niet, maar een eigen
exemplaar breien of haken voor schoonzoon of kleindochter wel.
Naast de thermoskannen thee en het koffieapparaat staat een
pin. Alle grannies krijgen korting op de wol mochten ze die voor
eigen gebruik willen aanschaffen. Hoewel opa Hans zijn vest
gewoon heeft gebreid met bollen acryl van de Wibra van twee
euro per stuk. “Voor mijn sokken gebruik ik wel beter materiaal.”
Aan de patronen wordt nogal eens gesleuteld, want de meeste

N
“Ik stop er nooit meer mee, hoor!
We hebben altijd enorme schik.”
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foutjes in zitten. Daarna bekijken nog twee anderen het. Dan
pas krijgt het een labeltje en komt er een kaartje aan te hangen
met de handgeschreven boodschap van de maakster. Alle producten die in het hele land zijn gemaakt, komen hier terecht
voor de keuring. Wij verpakken het uiteindelijk en vanuit hier
gaat het naar de winkels.”
De doelstellingen van Granny’s Finest zijn sympathiek, maar de
accessoires moeten wel verkocht kunnen worden. Niet alleen de
hippe ontwerpen moeten daar voor zorgen, maar ook bedrijven
als Sissy-Boy. “We hebben wel steeds meer producten met een
goed verhaal in onze collectie en we merken ook dat klanten goed
reageren op juist die persoonlijke touch van bijvoorbeeld de
labels met een handgeschreven boodschap van de maakster”,
vertelt Florianne Eshuis van de afdeling Homeland. “We vinden
het belangrijk dat ook ‘sociale’ producten een hoogstaande
kwaliteit hebben.” Vorig jaar startte Sissy-Boy met een eerste
succesvolle samenwerking: de speciaal voor Sissy-Boy gebreide
kerstsokken, collector’s items. Klanten konden stemmen op hun
favoriete ontwerp én maker en die won een high tea in een
Sissy-Boy vestiging voor de hele breiclub. Iets soortgelijks gaat
dit jaar weer gebeuren. En: de collectie kussens wordt uitgebreid met die van de grannies.

ontwerpers kunnen zelf amper één recht, één averecht breien op
het moment dat ze een collectie maken. Zoals Charlotte Kan (35)
die om de hoek woont en vaak op vrijdagmiddag even binnenvalt.
Verguld ziet ze dat oma Joke met col Betty bezig is, één van haar
ontwerpen. Alle modellen zijn vernoemd naar de makers. Al kletsend pakt Charlotte een bolletje merinowol en een paar pennen
en oogt ondertussen net zo vakkundig als de dames die haar inwijdden en de fijnste kneepjes leerden. “Op de Willem de Kooning
Academie hadden we wel een breimachine, maar als je niet oppaste brak de draad of verboog een naald. Ik vond het prutsen
en mechanisch. Met de hand breien is flexibeler en het heeft meer
karakter. Ik speelde al een tijd met de gedachte iets te ontwerpen
dat ambachtelijk gebreid is, maar vind maar eens iemand die
dat betaalbaar doet. Dus dit is voor mij echt een uitkomst.” Ze
studeerde af in 2007, heeft ondertussen een gelijknamig label,
maar vindt de bijdrage aan Granny’s Finest van onschatbare
waarde. Niet vanwege de verdienste, maar vanwege de uitwisseling van kennis én de opbouw van naam en portfolio.

Meer karakter
Een etage boven de breiende breiende senioren zit Niek van
Hengel (30) tussen de kartonnen dozen voorraad, opgestapeld
tot aan het plafond. Achter een computer doet hij waar hij goed
in is. En dat is niet breien. “Dat vragen mensen wel altijd, maar
daar ligt mijn passie helemaal niet.” Niek studeerde niet voor niets
Bedrijfskunde aan de Erasmus. Het idee van Granny’s Finest
ontstond in een verzorgingshuis, alweer zo’n drie jaar geleden.
Niek, toen nog student, bezocht zijn opa en trof een vrouw die
wat doelloos aan het breien was, want ze had niemand voor wie
ze kon breien. “Ook bij kleinkinderen houdt het een keer op,
niemand wil een trui van kriebelwol in een model dat niet in de
mode is.” Samen met vriend en collega student Jip Pulles bedacht
hij Granny’s Finest. Ze vermarkten hip handwerk dat door jonge
ontwerpers is gemaakt, zodat ouderen nuttig met hun hobby
bezig kunnen zijn. Door in clubverband te werken, leveren ze ook
nog een bijdrage aan het verminderen van eenzame bejaarden.
“Bovendien creëer je door een breiclub een kring van potentiële

mantelzorgers en zorgt een netwerk er voor dat het vaak niet zo
ver hoeft te komen dat professionele zorg nodig is.”

Uitjes cadeau
Granny’s Finest is nu te koop in winkels tussen Schiermonnikoog en Maastricht en er zijn negentien locaties in Rotterdam,
Utrecht, Den Haag en Amsterdam waar ruim driehonderd
breiende oma’s bij elkaar komen in verzorgingshuizen. Geld verdienen ze er niet mee, wel krijgen ze regelmatig uitjes cadeau.
“Maar voor die bedankjes doen ze het niet, blijkt uit ons intern
onderzoek.” En dat er wel eens producten worden afgekeurd,
mag ook de pret niet drukken. Daar is iedereen professioneel
genoeg voor. Oma Joke is één van de leden van het keurteam.
“Ik let er vooral op dat de steken gelijkmatig zijn en dat er geen

Ze vermarkten hip handwerk dat door
jonge ontwerpers is gemaakt, zodat ouderen
nuttig met hun hobby bezig kunnen zijn.
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Kaartje uit New York
Zolang ze kunnen, blijven de oma’s én opa breien. Want ook
de nieuwe vriendschappen zijn waardevol, die tussen opa Hans
en oma Betty bijvoorbeeld. Allebei geboren en getogen Rotterdammers, maar ze kenden elkaar voorheen niet. Opa Hans
woonde met zijn man om de hoek van het winkeltje dat Granny’s
Finest toen had, aan de Karel Doormanstraat. Na een rondje
met de hond was de stap naar binnen snel gezet. Oma Betty
werd er door haar dochter op gewezen. “Zij liet me een foto
zien van het bord in de tuin. Daarop stond: ‘Brei oma’s
gezocht’. Nou: ik stop er nooit meer mee, hoor! We hebben
altijd enorme schik.” Soms neust oma Betty wel eens in een
winkel of ze ‘haar’ breisels ziet liggen. Op straat heeft ze nog
nooit iemand zien lopen met haar product. Wel enorm leuk is
dat ze al drie kaarten heeft gekregen van een koper. “Ze kunnen
een selfie maken, die uploaden en dan krijg ik een kaartje op
de deurmat. De laatste was van iemand uit New York die mijn
muts droeg.” Trots pakt ze haar pennen weer op. Voorlopig
gaat ze nog niet naar huis. Misschien zo eerst nog even een
sigaretje op het dakterras, met opa Hans. •

Werkplaats voor de leefomgeving
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Interieurlabel RESCUED!

“We doen nu wat
we altijd al wilden”
Tekst: Karin Wesselink – De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

ij verzamelde als meisje al stofjes, lintjes, stukken
hout. “Ik dacht altijd: daar kan ik wel iets mee.”
Hij komt uit een familie van oud ijzer handelaren.
“Ik zie me nóg staan bij ons in de straat zelfgemaakte
buttons verkopen.” En dus vonden de compagnons
Evelien Preisser en Hans Peter Vles uit Zeist elkaar helemaal in
hun eigen onderneming én interieurlabel, RESCUED! met als
belangrijkste ingrediënt: afgedankte spullen zoals steigerhout,
augurkenpotten en olijfolieblikken. De spullen worden gemaakt
in sociale werkplaatsen door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ze doen aan upcyclen, voegen iets nieuws toe
aan ‘afval’. Het redden van nog goede spullen van de shredder
was niet hun belangrijkste drijfveer om een eigen bedrijf te
starten. Hij wilde eindelijk wel eens voor zichzelf beginnen en zij
zocht een structurele uitlaatklep voor haar creativiteit. En eigenlijk past dit gewoon heel erg bij wie ze als kind al waren.

Z

Eigen merk
Evelien en Hans Peter startten een eigen merk, geproduceerd
in Nederland. “Natuurlijk is dat beter voor het milieu dan iets in
China laten maken. Maar dat was niet ons enige uitgangspunt”,
vertelt Evelien. Hans Peter vult aan dat ze vooral graag wilden
werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Alweer vier jaar komen ze nu op plekken waar mensen met een
beperking werken en ze houden kantoor in het pand van de Biga
Groep in Zeist. Ze lunchen samen met de mensen die hun producten maken en lopen vaak even de werkplaats in. “Natuurlijk
hebben wij te maken met deadlines, maar die communiceren
we nooit direct met de mensen maar altijd via hun begeleider.
Je moet deze mensen niet onder druk zetten, maar dat betekent
niet dat wij ons er niet druk over maken”, lacht Evelien.
“We werken met zo’n vijftien verschillende sociale werkplaatsen
in het hele land en weten ondertussen precies wat wel en wat
niet kan. Daar houden we rekening mee in het ontwerpen.” Ze
kijken ook naar welk gereedschap er al is en passen daar hun
producten op aan. “En áls we eens een machine moeten kopen,
dan is het altijd tweedehands.”
Op alle mogelijke manieren werken met tweedehands spullen,
is slechts één van hun manieren om kosten te besparen en zo
een financieel gezond bedrijf te runnen en hun productprijzen in
18
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het middensegment te houden. “We maken eerst samples, laten
die zien op vakbeurzen en produceren op basis van de vraag.
Omdat we produceren in Nederland, kunnen we vrij snel nieuwe
voorraad laten maken. Het hoeft niet in containerhoeveelheden
vanuit China te komen. Door onze lage voorraden zit daar geen
kapitaal in.”

Eerlijke prijs
Adverteren doen ze niet, niet alleen omdat dit duur is maar ook
omdat ze tot nu toe het geluk hebben dat stylisten van woonmagazines hun producten uit zichzelf al oppikken. “Wel willen
we met social media ons merk verder gaan uitbouwen en dan
ook vooral ons verhaal uitdragen. We merken toch dat vooral
het verhaal achter onze producten klanten trekt.” Daarnaast
profiteren ze van de blijvende ontwikkeling dat consumenten
steeds vaker willen weten hoe en waar iets is gemaakt. “En dat
in combinatie met onze eerlijke, maar ook marktconforme prijs
geeft ons kansen. Onze kracht is dat we én een eerlijke prijs
hebben én niet duurder zijn dan andere interieurmerken.” •

RESCUED!
Het sociale aspect van RESCUED! is belangrijk, maar minstens
zo belangrijk is een financieel gezond bedrijf runnen. Evelien
Preisser en Hans Peter Vles doen dat door hun kosten heel
laag te houden. Zo keren ze zichzelf elke maand een ander
salaris uit. Afhankelijk van wat er is. Ze hebben geen personeel in dienst, ze richtten hun kantoor in met tweedehands
spullen en houden hun voorraden expres laag. De ambitie
van de onderneming is de samenwerking met ketens te
verbreden en de 103 afzetpunten en 19 webshops in Nederland, België, Duitsland en Engeland in 2020 te hebben
verdubbeld. De enige investeerder tot nu toe is KNHM.

“Vooral het verhaal achter
onze producten trekt klanten.”

www.rescued.nl
Werkplaats voor de leefomgeving
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Sociale ondernemingen gaan voor maatschappelijke impact;
hoe meer hoe beter. Toch kunnen ze die meestal niet goed
zichtbaar maken. Hoeveel draagt een onderneming bijvoorbeeld
concreet bij aan een beter milieu? Een impactmeting biedt
uitkomst, blijkt uit onderzoek bij Bakkerscafé Brood op de
Plank en SnappCar. De meting biedt inzicht in hoe de maatschappelijke impact vergroot kan worden en zorgt voor
transparantie richting klanten, financiers en overheid.

Impactmeting brengt maatschappelijke
resultaten sociale ondernemingen in kaart

Maatschappelijke
waarde maximaliseren
Tekst: Karl Bijsterveld – Foto’s: VVB Voermans en SnappCar

ndanks de voordelen die een impactmeting biedt,
is het aantal sociale ondernemingen dat zo’n
meting laat verrichten nog beperkt. Impact meten
is een nieuw fenomeen. De methodes zijn nog
in ontwikkeling en het kost tijd en geld. Daarom
startte Social Enterprise NL een project waarin een aantal sociale
ondernemingen hun impact uitvoerig konden meten. Het project
biedt de ondernemers een goede meting, maar helpt ook bij
de doorontwikkeling van impactmetingen en als voorbeeld voor
andere bedrijven.
Een van de sociale ondernemingen is Bakkerscafé Brood op
de Plank in Nijmegen, een kleinschalige, biologische bakkerij
met ontbijt- en lunchcafé. Mensen met een lichamelijke of ver-

O

Kerndoel: een positieve
ontwikkeling van medewerkers mogelijk maken,
door ze te laten deelnemen
aan het arbeidsproces.
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standelijke beperking, of met een psychiatrische achtergrond,
kunnen zich onder begeleiding ontwikkelen. Bijvoorbeeld in
de vorm van dagbesteding of reïntegratie. Brood op de Plank,
een initiatief van verschillende zorgaanbieders, ontvangt overheidssubsidie voor de begeleiding van cliënten. Bakkerij en
ontbijt- en lunchcafé moeten zelfstandig rendabel zijn.

aan dat hun positie op de arbeidsmarkt is verbeterd. Ze zijn
vrijwilliger geworden of meer arbeidsmatige dagbesteding gaan
doen. Eén van hen heeft zelfs een betaalde baan gevonden.
Verder geeft de helft aan minder ondersteuning nodig te hebben
bij zelfverzorging, zoals wassen en boodschappen doen.

Voor Brood op de Plank begon de impact met het bepalen van
het onderzoeksgebied: wat is zinnig en haalbaar en wat niet?
Het meten van de CO2-reductie – koeriers leveren namelijk per
fiets brood aan horecagelegenheden – leek weinig zinvol. Het
zou veel moeite kosten en weinig extra’s opleveren. De impactmeting richtte zich vooral op het kerndoel van Brood op de
Plank: een positieve ontwikkeling van medewerkers mogelijk
maken, door ze te laten deelnemen aan het arbeidsproces.
Social Enterprise NL noemt dit ook wel inclusiviteit (zie inzet).
De praktijk liet sterke aanwijzingen voor een positieve ontwikkeling zien, de impactmeting maakte dit ook hard. Hiervoor
werden zes oud- en langdurige medewerkers geïnterviewd.
Zij kregen vragen over hun vorige werk- of uitkeringssituatie,
de thuissituatie, sociale contacten en mate van zelfstandigheid.
Allen gaven aan dat hun situatie op een of meerdere terreinen
(sterk) was verbeterd. Zo laten ze alle zes weten dat ze dankzij
het werken bij Brood op de Plank zijn gegroeid in de verantwoordelijkheden die ze aankunnen. Vijf van de zes medewerkers geven

3 typen volgens Social Enterprise NL
Circulaire economie

Nulmeting
Positief effect

Maatschappelijke impact

Onder 37 ‘nieuwere’ medewerkers bij Brood op de Plank werd
met behulp van een vragenlijst een nulmeting verricht. De onderwerpen zijn identiek aan de interviewthema’s onder oud- en langdurige medewerkers. De ‘nieuwere’ medewerkers krijgen eind dit
jaar dezelfde vragenlijst voorgelegd om uitspraken te kunnen doen
over de impact die werken bij Brood op de Plank op ze heeft.
Met de resultaten van de impactmeting weet Brood op de Plank
(straks) waar het een verschil kan maken en kan het coachingstrajecten optimaliseren. Ook kan Brood op de Plank zich beter
verantwoorden naar de gemeente en zorginstellingen. Bijvoorbeeld
over de persoonlijke ontwikkeling van cliënten en hun kansen op
de arbeidsmarkt.

Meer resultaten
Naast de resultaten voor de medewerkers, zijn de besparingen
voor de overheid onderzocht. Doordat de professionele zorg
afneemt en de loonwaarde stijgt, dalen de kosten van de overheid voor zorg met acht procent. Ook de kosten voor uitkeringen
zijn gedaald. Brood op de Plank heeft zich gevestigd in een

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Alle producten worden hergebruikt of als biologisch afbreekbare
stoffen teruggeven aan de natuur. Dit betekent het einde
van fossiele brandstoffen en niet-afbreekbare plastics.

Sociale cohesie
Bedrijven kunnen helpen bij het versterken van buurten en
wijken. Door bijvoorbeeld een buurtcafé of energiecoöperatie, zijn mensen meer met hun omgeving verbonden. Dit
leidt bijvoorbeeld tot een veilig gevoel op straat en buren
die elkaar helpen.

Inclusiviteit
Inclusiviteit betekent dat iedereen aan de economie kan
deelnemen, ook kwetsbare groepen. Betaald werk vergroot
de eigenwaarde, de zelfstandigheid en het aantal sociale
contacten. Ook leveren minder uitkeringen lagere lasten op.

Werkplaats voor de leefomgeving
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Kort
Opvallende, vernieuwende of
geslaagde projecten rondom
sociaal ondernemerschap

Ze vergroten hun lokale
netwerk en de sociale
cohesie in hun wijk groeit.

Plastic Whale doet aan bewuste ‘overbevissing’. ’s Werelds eerste professionele plastic fishing company wil alle
wateren op onze planeet plasticvrij maken
door waarde te creëren met plastic afval.
Te beginnen met de Amsterdamse
grachten. De afgelopen jaren viste Plastic
Whale samen met zo’n 3000 vrijwilligers
tonnen plastic op uit de Amsterdamse
grachten. Een belangrijk deel daarvan
heeft een tweede leven gekregen.
Plastic Whale verwerkte ruim 10.000
petflessen in plastic schuimplaten, die

SnappCar
In het project is ook de maatschappelijke impact van SnappCar
onder de loep genomen, een heel ander soort bedrijf. SnappCar, een initiatief van ondernemers Victor van Tol en Pascal
Ontijd, is een online community waar particulieren hun auto met
elkaar kunnen delen. SnappCar wil bijdragen aan de circulaire
economie, want autodelen is beter voor het milieu. Ook wil het
met autodelen de sociale cohesie versterken. Inmiddels bestaat
SnappCar ruim drie jaar en doen ruim 75.000 autodelers in
Nederland mee.
Maar maakt het de geclaimde impacts ook waar? SnappCar
had sterke vermoedens en uit de meting blijkt dat dit inderdaad
het geval is. Om de milieu-impact vast te stellen was voor
SnappCar de meting van CO2-reductie, in tegenstelling tot
Brood op de Plank, belangrijk. Uit onderzoek naar het rijgedrag
onder 1180 verhuurders en huurders, blijkt dat zij in 2014 een
CO2-reductie van ruim 2.000 ton realiseerden, vergelijkbaar met
de uitstoot van 15 miljoen autokilometers. Deels valt dit te ver-
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klaren doordat SnappCar huurders ervan weerhield een (tweede)
auto aan te schaffen. Verder zijn vooral huurders bewuster en
daardoor minder gaan rijden.

werden gebruikt voor de bouw van duurzame designsloepen. Inmiddels varen er
drie Plastic Whale-sloepen van volledig
gerecycled Amsterdams grachtenplastic
rond. De sloepen zijn een belangrijk

FOTO: OPGEWECKTNOORD.NL

moeilijke wijk. Naast de ontwikkeling van medewerkers wil
Brood op de Plank ook de sociale cohesie in de wijk versterken.
Uit onderzoek onder omwonenden bleek daarnaast dat de
aanwezigheid van een bakkerij met ontbijt- en lunchcafé hun
betrokkenheid bij de buurt versterkt. De voorziening vervult
een belangrijke ontmoetingsfunctie.

FOTO: COR KUYVENHOVE

Plastic Whale

http://plasticwhale.org

IGNITE Award

Sociaal netwerk
Opvallend positief is het effect op sociale cohesie. Huurders en
verhuurders hebben bij autodelen drie contactmomenten: als ze
de transactie online afsluiten, als ze de auto ophalen en als ze
deze weer terugbrengen. Voor ruim een derde van de huurders
en de helft van de verhuurders is dit sociale contact, naast het
financiële voordeel, belangrijk om mee te doen aan SnappCar.
Veel autodelers, die meestal in de dezelfde wijk wonen, zeggen
elkaar gedag op straat of zien elkaar buiten de huurmomenten
om. Zo vergroten ze hun lokale netwerk en groeit, net als bij
Brood op de Plank, de sociale cohesie in hun wijk.
De resultaten motiveren SnappCar en de deelnemers om door te
gaan met autodelen. Ook maken ze SnappCar een interessante
partner voor gemeenten die sociale cohesie willen versterken en
minder auto’s op straat wensen.
SnappCar en Brood op de Plank hebben dankzij het project
inzicht in hoe zij met hun bedrijfsvoering nog meer maatschappelijke waarde kunnen realiseren. Immers, voor alle sociaal
ondernemers geldt: als je impact wilt maken, moet je wel weten
wat en hoe je het doet. •

wapen in de bewustzijnsverandering die
de initiatiefnemers op gang willen brengen:
plastic is geen afval, maar een grondstof.
Ook het vissen zelf blijft een belangrijke
activiteit. Dit jaar organiseert Plastic
Whale weer een aantal grote publieke
schoonmaakacties zoals Koningsvissen,
After Gay Day en het Oud-Amsterdamsch
Plastic Visschen. Plastic drijfafval wordt
nog een bedreigde afvalsoort!

van Tonny Straatman en Dorothea Piek.
Het tweetal wil met hun winkel de stroom
verpakkingsafval reduceren, de CO2uitstoot verminderen en het voedseloverschot terugdringen. Bovendien
kunnen klanten van Opgeweckt Noord
zelf bepalen hoeveel ze van een product
kopen. Of dat nu een enkele zoete aardappel is of een mespuntje kurkuma.

Op 1 juni start de inschrijving voor de
IGNITE Award, een nieuwe prijs voor
startende sociaal ondernemers in de
stadsregio Arnhem-Nijmegen. De award,
een initiatief van het Anton Jurgens Fonds,
daagt sociaal ondernemers uit om met
hun onderneming een échte maatschappelijke verandering in gang te zetten en
richt zich vooral op beginnende bedrijven:
sociaal ondernemers die minder dan twee
jaar actief zijn. In augustus wordt bekend
gemaakt welke zes finalisten door mogen
naar de eindronde. De finalisten krijgen
intensieve professionele begeleiding bij
het opzetten en klaarstomen van hun
bedrijf. De winnaar kan een investeringsbedrag tegemoet zien dat kan oplopen
tot 100.000 euro.

www.opgewecktnoord.nl

www.igniteaward.nl

De verpakkingsvrije winkel
De verpakkingsvrije winkel komt eraan.
Binnenkort opent in Groningen Opgeweckt Noord z’n deuren. De eerste
verpakkingsvrije foodwinkel van Nederland richt zich op regionaal geproduceerd,
biologisch voedsel. In de winkel, tevens
flexwerkplek en lunchrestaurant, kunnen
klanten zelf een pot, fles of biologisch
afbreekbaar zakje vullen met een van
de seizoenproducten. Zoals zuivel, fruit,
groenten, brood, pasta, zaden, pitten en
granen. Opgeweckt Noord is een initiatief
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Visionairs

De impact van
sociaal ondernemen

Bedrijven
met een
missie
Bedrijven met een duurzaam of maatschappelijk
doel staan in het middelpunt van de belangstelling. Maar kunnen sociale ondernemingen
de economische spelregels veranderen of
vervullen ze vooral een voorbeeldfunctie?
Werkplaats sprak met twee opiniemakers
en twee ervaringsdeskundigen: “Soms kan
iemand in zijn eentje een complete waardeketen omver gooien.”

Tekst: Jeroen van der Spek

Stientje van
Veldhoven

Enver
Loke

Frans
Jurgens

Erik
Stam

lid Tweede Kamerfractie D66 en
groenste politicus van het jaar
2011 en 2012

mede-eigenaar Chocolatemakers

bestuurslid stichting
Anton Jurgens Fonds

hoogleraar Strategie, Organisatie
en Ondernemerschap aan de
Utrecht University School of
Economics

“In Nederland zijn steeds meer sociale
ondernemingen actief die werken met
schonere en slimmere productieprocessen. Dat is logisch, want het klimaat verandert en de wereldbevolking neemt toe,
net als de vraag naar voedsel, energie
en grondstoffen. Dat betekent dat we
onze wereld in de toekomst anders gaan
inrichten. En dat we anders omgaan met
de grondstoffenkringloop.
Er is in Nederland een producent die
plastic zakjes maakt van aardappelzetmeel dat uit het spoelwater van de
frietjesfabriek wordt gefilterd. Zo’n oplossing is illustratief voor de manier
waarop veel sociale ondernemingen
tegen maatschappelijke problemen aankijken. Al denk ik wel dat we

“Om als sociaal ondernemer je doel te
realiseren, moet je vaak heel eigenwijs zijn.
Dat zien we ook bij Chocolatemakers. Als
je vast wilt houden aan je idealen, kost je
dat meestal drie keer zoveel werk. Het
afgelopen jaar zocht ik een milieuvriendelijk alternatief voor de zilverkleurige folie
die om een chocoladeletter heen zit: een
op maat gemaakte folie van plantaardig
materiaal, die voldoende luchtdichte
eigenschappen heeft en na afloop composteerbaar is. Een traditionele ondernemer zou de zakjes met een paar muisklikken op internet hebben gevonden,
maar ik ben ruim een maand met deze
zoektocht bezig geweest.
Die inspanningen zie je soms niet eens
in het eindproduct terug, maar ze zorgen
er wel voor dat een chocoladeletter aan
het eind van de rit vijf in plaats van drie
euro kost. Het is een hele uitdaging om
dat aan consumenten uit te leggen! Aan
de andere kant: als we echt een betere
wereld willen, zullen we met z’n allen
bereid moeten zijn om een hogere prijs
voor ons voedsel te betalen. Met

“De toename van het aantal sociale
ondernemingen loopt parallel met de
wens van fondsen om naast hun geld
ook hun kennis en netwerken in te zetten.
Dat valt vooral op bij partijen die vroeger
vooral aan traditionele charitas deden,
maar die zich nu steeds vaker bezighouden met Venture Philantrophy.
In traditionele liefdadigheid zit vaak een
element van ongemak, vooral voor de
ontvanger. Die moet steeds opnieuw met
de pet rond om iets gedaan te krijgen.
Bij de sociaal ondernemers die wij ondersteunen is die relatie zakelijker aan het
worden. Het gaat steeds meer om vragen
als: wat wil je bereiken met het geld en
welke professionele afspraken kunnen
we maken om te zorgen dat je je doel
realiseert? Die professionali-

“Sociale ondernemingen spelen een
belangrijke rol in het publieke debat.
Dat merken we ook op de universiteit.
Voor jongeren is het opzetten van een
eigen onderneming in Nederland de afgelopen tien jaar veel normaler geworden.
En doordat de overheid minder goed in
staat is om voor welvaartstaken te zorgen,
hebben veel nieuwe ondernemingen een
sociaal of duurzaam karakter.
Mede daarom heeft de Universiteit Utrecht
onlangs de eerste leerstoel Sociaal
Ondernemerschap ingesteld. De leerstoel
buigt zich onder meer over de vraag hoe
je door middel van ondernemerschap
maatschappelijke problemen kunt helpen
oplossen.

het klimaat voor sociaal
ondernemerschap nog flink
kunnen verbeteren. De SER
heeft hier recentelijk een aantal mooie
aanbevelingen voor gedaan. Zo adviseert
de SER om te onderzoeken of de sociale
onderneming een eigen juridische status
moet krijgen. D66 pleitte in het verkiezingsprogramma van 2012 al voor
een eigen rechtspositie voor de social
enterprise. Doen dus. Ook adviseert
de SER financieringsregelingen vanuit de
overheid geschikter te maken voor sociale
ondernemingen en de Aanbestedingswet
slimmer toe te passen. Zodat de bedrijven
in dit magazine zullen groeien en we er
veel meer van zien ontstaan. Dat willen
we graag.”

www.d66.nl > mensen >
Stientje van Veldhoven
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keurmerken als fairtrade
of UTZ kom je er niet meer.
In de cacao werd fairtrade geïntroduceerd
om de industrie te veranderen, maar
uiteindelijk heeft de industrie fairtrade
veranderd; de boeren zijn er in de afgelopen twintig jaar niet op vooruit gegaan.
Een waardeketen verandert pas echt
als een grotere groep consumenten dat
bewust wil.”

www.chocolatemakers.nl

sering betekent ook dat
fondsen hun focus moeten
aanscherpen. Mede daarom richt
het Anton Jurgens Fonds zich in Nederland en België vooral op initiatieven op
het gebied van arbeidsparticipatie. Zoals
Specialisterren in Utrecht, een bedrijf
dat mensen met een stoornis in het
autistische spectrum inzet in de ICT.
Doordat we steeds beter in dat vakgebied
thuis zijn, zijn we sneller in staat om te
beoordelen of een aanvraag bij ons thuis
hoort, waardoor we sociaal ondernemers
in de beginfase gerichter kunnen begeleiden. Met als uiteindelijk doel dat een
sociale onderneming zelfstandig verder
kan. Als ze ons niet meer nodig hebben,
hebben wij het goed gedaan.”

www.antonjurgensfonds.nl

Door de opkomst van sociale
media en ICT kunnen sociaal
ondernemers heel snel
sociale misstanden aan de
kaak stellen, mensen organiseren
of zelfs hele waardeketens omver gooien.
Tony’s Chocolonely is een heel klein
bedrijf, maar ze hebben wel voor elkaar
gekregen dat de hele waardeketen voor
chocolade ter discussie is gesteld. In
het verleden zou een ngo dat probleem
hebben opgepakt. Nu is er een bedrijf dat
voor een constructieve oplossing zorgt
en een product op de markt brengt dat
er ook nog eens leuk uitziet. Dat is een
manier van denken en ondernemen die
vijftien jaar geleden bijna ondenkbaar
was.”

www.uu.nl >
Social Entrepreneurship Initiative
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tussen het projectteam van ZECK en Liander. Maar ook tussen
Liander en enkele andere lokale energiecoöperaties die met een
vergelijkbaar probleem kampten.
Uiteindelijk stapte Liander naar het ministerie van Economische
Zaken. Met succes. ZECK krijgt nu een ‘virtuele aansluiting’ in
Bennekom: het mag voor teruglevering van zonnestroom gebruikmaken van de bestaande, zware aansluiting. Al had ook dat nog
voeten in de aarde. Henk: “Liander was wettelijk verplicht de
virtuele aansluiting eerst bij de tennisvereniging aan te bieden.
Daarop moesten wij met de vereniging onderhandelen om van
die aansluiting gebruik te mogen maken.”

“Gaat het om zorg of
horeca? En mag een
gemeente wel investeren
in een onderneming?”

Meer ondersteuning

Zoeken naar
samenwerking
Steeds meer sociaal ondernemers staan in de startblokken om te beginnen.
Het realiseren van impact lukt alleen als je samenwerkt met overheid, andere
bedrijven en maatschappelijke instellingen. Die zijn samenwerking met sociaal
ondernemers meestal niet gewend. Weten ze elkaar te vinden? Wat komen
zij tegen in het zoeken naar deze nieuwe samenwerkingsvormen?
Twee praktijkvoorbeelden delen hun ervaringen.

Het voorbeeld in Bennekom staat niet op zichzelf. Liander krijgt
sinds de liberalisering van de energiemarkt regelmatig ondersteuningsvragen van lokale energiecoöperaties. Liander moet,
net als andere netbeheerders, een open netwerk beheren met
plaats voor meerdere energie-aanbieders. Maar het is zoeken
naar een goede samenwerking. Maurice: “Als nutsbedrijf dachten
we altijd wel te weten wat goed was voor de klant. Maar juist
bij kleinere energiecollectieven draait het om lokaal maatwerk.
Je moet denken vanuit hun behoeften en knelpunten. Daarom
gaan we met ze in gesprek én werken we mee aan een oplossing.” Maurice benadrukt: “Onze verantwoordelijkheid is maximale verduurzaming tegen minimale maatschappelijke kosten.”
Henk is in ieder geval positief over de samenwerking met Liander.
“Het is een constructieve, professionele partner. Ze staan niet
boven, maar naast ons. Al moet je om echt goed te kunnen
samenwerken ook zelf veel technische en financiële deskundigheid in huis hebben.”
Maurice hoopt dat lokale energiecoöperaties onderling intensiever gaan samenwerken. “Dan hoeven ze niet telkens het
wiel opnieuw uit te vinden en kunnen ze als één beweging naar
buiten treden.” Henk is het daarmee eens. “Een aantal Gelderse
coöperaties bundelt nu al zijn krachten. We kunnen veel van
elkaar leren.”

De Bekkerie
Behalve lokale energieopwekking zijn er ook andere terreinen
waar sociale ondernemingen initiatieven ontplooien, zoals de
zorg. Ze spelen daarmee in op decentralisatie van zorgtaken
van het Rijk naar gemeenten, die gepaard gaan met forse
bezuinigingen. Neem Rendiz, een sociale onderneming die
leegstaande beeldbepalende gebouwen koppelt aan werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Een formule die aanslaat, zoals blijkt uit de project
de Bekkerie in Boekend, gemeente Venlo. Hier verbouwde
Rendiz een voormalige bakkerij tot bakkerij-lunchroom, bibliotheek, creatief atelier en VVV-kantoor ineen.
Om de Bekkerie van de grond te trekken zocht Rendiz contact
met de gemeente Venlo. “Die reageerde meteen enthousiast
op ons voorstel”, vertelt initiatiefnemer Peter Broekmans. Wethouder Ramon Testroote bevestigt dit. “De Bekkerie is een uitkomst: we herbestemmen een karakteristiek pand én besparen
op de inkoop van begeleidingstaken in de zorg.”
Peter: “We werken samen met zorginstellingen, maar besparen
op de kosten omdat we met onze projecten inkomsten genereren.
Ook werken we veel met vrijwilligers.” Rendiz streeft er in alle
projecten naar dat maximaal vijftig procent gefinancierd wordt

Tekst: Karl Bijsterveld – Beeld: Alex Falco

en van de gebieden waar het aantal activiteiten van
sociaal ondernemers groeit is duurzame energie. Ze
richten regionale energiecoöperaties op die zoveel
mogelijk in hun eigen energie moeten kunnen voorzien. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Zo
benaderde Coöperatie ValleiEnergie, een regionaal duurzaam
energiebedrijf in de Gelderse en Utrechtse Vallei, begin 2014
netbeheerder Liander. Het ging om ondersteuning bij de installatie van zo’n 900 zonnepanelen op het dak van tennisvereniging
Keltenwoud in Bennekom. De vereniging verhuurt hiervoor het
dak aan ZECK (Zonne-Energie Centrale Keltenwoud), een door
ValleiEnergie opgerichte satellietcoöperatie. Henk Monshouwer,
een van de initiatiefnemers van ValleiEnergie en betrokken bij
het projectteam van ZECK: “Voor de teruglevering van te veel

E
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opgewekte energie was de vraag: heeft de PV-installatie een
aparte aansluiting nodig op het energienet, of kunnen we gebruikmaken van de bestaande zware aansluiting van de tennishal?” Na enig speurwerk kwam het projectteam van ZECK in
contact met Maurice van Duijnhoven, programmamanager
Lokale Duurzame Energie bij Liander. Henk: “Al snel bleek
een aparte aansluiting een wettelijk voorschrift. Dat zou ons
veel geld kosten en ons verdienmodel onder druk zetten. Kon
dat niet anders?, vroegen we ons af.”
Liander worstelde met dezelfde vraag. “Technisch was er geen
probleem. De bestaande aansluiting had voldoende capaciteit
voor teruglevering van energie. Dus waarom dan een aparte dure
aansluiting?”, verklaart Maurice. Er volgde intensief overleg
Werkplaats voor de leefomgeving
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met zorggelden en liefst nog minder. Peter: “Een wereld van
verschil vergeleken met traditionele zorginstellingen die werken
met honderd procent zorggelden.”

Om dit soort problemen voortaan sneller te tackelen stelde de
gemeente één vaste contactpersoon aan voor Rendiz. Peter: “Bij
haar kan ik nu met al mijn vragen terecht. Of het nu gaat om
vergunningen, brandveiligheid of bestemmingsplannen.”

Stichting
Ondanks alle enthousiasme was het wel zoeken naar een optimale samenwerking, erkent de wethouder. Het schuurde soms.
“Voor onze ambtenaren was het niet altijd duidelijk waar Rendiz
precies voor stond. Ging het om zorg of horeca? En mag een
gemeente wel investeren in een onderneming?” Om de vraagtekens weg te nemen kwam er op verzoek van de gemeente
een stichting waarin alle partners van de Bekkerie deelnemen.
Ramon: “De stichting maakt geldstromen inzichtelijk. Het zorgt
dus voor transparantie en daarmee voor vertrouwen dat publiek
geld verantwoord besteed wordt.”
Ook voor Rendiz liep niet alles meteen van een leien dakje.
Wetgeving en een verkokerde gemeentelijke organisatie bleken
een behoorlijk struikelblok. “We worstelden bijvoorbeeld met
vergunningaanvragen”, zegt Peter. “Zo duurde het een hele tijd
voor we bewegwijzering voor de Bekkerie kregen. Bij de start
was er nog geen lunchroom, waardoor de gemeente ons formeel
beschouwde als zorginstelling en we geen recht hadden op
bewegwijzering.”

Efficiënt
Dat het vertrouwen van de wethouder in de Bekkerie toch
meteen al groot was, verklaart hij door een eerder succesvol
Rendiz-project: de Fabriek in het naburige Maasbree. Dit
voormalige fabrieksgebouw, opgeknapt door mensen met
een beperking, huisvest onder andere een dagvoorziening
voor ouderen, kinderdagopvang en kinderspeelparadijs.
Ramon: “De aanpak van Rendiz is efficiënt. Je doet sneller
zaken dan wanneer je alleen met traditionele zorginstellingen
werkt.” Peter: “Wat een zorginstelling en/of gemeente inbrengt
zijn deelnemers met een budget. Wat wij inbrengen is ondernemerschap en het zien van kansen in de markt.”
Momenteel werkt Rendiz ook aan andere projecten in Venlo.
Zo verkocht de gemeente aan Rendiz de verlieslijdende kinderboerderij, die met subsidie werd geëxploiteerd door een welzijnsinstelling. Rendiz knapte het terrein op en realiseerde er
een succesvol pannenkoekenhuis, waardoor er een nieuwe
financiële drager is. “De samenwerking met de welzijnsinstelling
verloopt goed”, beweert Peter. “Een deel van de medewerkers
is nu bij Rendiz in loondienst. De gemeente kon door deze constructie de subsidie voor de kinderboerderij volledig afbouwen.”

Positief

“Wij zoeken door slim
ondernemerschap naar
oplossingen die werken.”
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De gemeente Venlo heeft inmiddels nieuwe medewerkers aangetrokken om beter in te kunnen spelen op de decentralisatie
in de zorg. “Goede samenwerking met sociale ondernemingen
is hierbij een belangrijk onderdeel”, stelt Ramon.
Peter is positief over de toekomst van Rendiz en samenwerking
met partners. “Steeds meer gemeenten en zorgorganisaties willen goedkoper zorg inkopen met dezelfde kwaliteit. Gemeenten
kampen bovendien met steeds meer leegstaand vastgoed. Wij
brengen die vraagstukken bij elkaar en zoeken door slim ondernemerschap naar oplossingen die werken. Een project als de
Bekkerie bewijst het.” •

De wereld schoner én mooier wassen.
Dat is het ideaal van Melvin Loggies en
Jasper Gabrielse. Het tweetal ontdekte
een paar jaar geleden dat Nepalese
families de schillen van de Sapindus
mukorossi, (een vrucht afkomstig van
de Sapindusbomen) gebruiken om de
was te doen. Dat was het begin van
Seepje, een milieuneutraal wasmiddel
met dezelfde reinigende en antibacteriële
eigenschappen als traditionele zeep. Met
het product, waarvan binnenkort ook een
vloeibare versie op de markt komt, slaan

FOTO: SEEPJE

Seepje
vloeibaar
de initiatiefnemers twee vliegen in één
klap. Seepje ontziet het milieu, is nonallergeen en honderd procent plantaardig.
En door bewust een hogere prijs voor de
schillen te betalen, helpt Seepje om de
werk- en leefomstandigheden in Nepal
te verbeteren. Bovendien hebben de
initiatiefnemers ervoor gekozen om de
schillen te laten inpakken door medewerkers van de sociale werkplaats Siza.
Echt een zeepje met impact, dus!
www.seepje.nl

Voor de Wereld van Morgen
Voordewereldvanmorgen.nl is een online
platform voor het uitwisselen van slimme
ideeën voor een betere wereld. Op de
website kan iedereen een project aanmaken dat bijdraagt aan een van de vier
thema’s: duurzame energie, natuur en
milieu, eerlijke handel, mode en voeding,
kinderrechten en onderwijs of veiligheid
en sociale cohesie. Vervolgens worden
de ideeën verspreid via social media en
wordt er gezocht naar mensen die het
project verder kunnen helpen. Zo komen

mensen met elkaar in contact en helpen
ze elkaar verder met kennis, tijd, ervaring,
netwerk, het verspreiden van blogs of
door feedback te geven. Voordewereldvanmorgen.nl werd in 2007 door de
ASN Bank in het leven geroepen en is
inmiddels uitgegroeid tot een platform
met ruim 54.000 leden, duizenden blogs
en honderden projecten.

Verbeter de
wereld, begin
een bedrijf
Wie een maatschappelijk probleem wil
oplossen, moet vooral ondernemer
worden. Dat is althans de strekking van
het boek ‘Verbeter de wereld, begin een
bedrijf’. Het boek, van Sociale Enterprise
NL-oprichters Willemijn Verloop en Mark
Hillen, laat niet alleen zien dat Social
Enterprises sterk in de lift zitten, maar
maakt ook duidelijk hoe groot de maatschappelijke impact is van ondernemingen
als FairPhone, WakaWaka, Taxi Electric
of Tony's Chocolonely.
‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’
laat zich lezen als een ode aan alle
ondernemers die het maken van winst
ondergeschikt maken aan een maatschappelijk doel. De auteurs besteden
onder meer aandacht aan de business
modellen waarmee social enterprises
zich onderscheiden, en gaan uitgebreid
in op het verschil
tussen sociale
ondernemingen
en traditionele
bedrijven met
een MVO-beleid.
Een inspirerende
kennismaking met
de wereld van
social enterprises,
hun beweegredenen, kansen
en uitdagingen.

www.voordewereldvanmorgen.nl
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Woonzorgcoöperatie De Benring

‘We gaan ervoor’
Tekst: Karin Wesselink – Foto: De Beeldredaktie/Martin Hogeboom

ud worden in het dorp waar je iedereen kent:
in Voorst koestert bijna elke bewoner dat verlangen. Maar het zag er even naar uit dat dit niet
meer zou kunnen in verzorgingshuis De Benring.
Door de grote veranderingen in het Nederlandse
zorgsysteem worden veel verzorgingshuizen onrendabel en
bedreigd met sluiting, waaronder ook De Benring. Voorst wilde
dat niet. Betrokken burgers vormden een woonzorgcoöperatie
en namen de verantwoordelijkheid om De Benring een tweede
jeugd te geven. Berend Derksen werd voorzitter van de coöperatie.
Voorst neemt daarmee een uitdaging aan. Nieuwe inkomsten
zijn noodzakelijk, evenals de gelegenheid om nieuwe functies
voor De Benring te realiseren. De Benring transformeert tot een
levendige, centrale plek in het dorp met ruimte voor ondernemers
en ontmoeting. “In Voorst wonen zo’n kleine duizend mensen.
Er is nu slechts een slager, een supermarkt en een kledingwinkeltje dat drie dagen in de week open is. En er is een dorpshuis waar de zangvereniging, de muziekvereniging, de volleybal
en de gymnastiek elke avond zit.” Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat De Benring concurrentie wordt voor het dorpshuis, het moet echt iets nieuws en extra’s bieden.
Met het gebouw van De Benring was overigens niet zoveel mis,
maar het past niet langer bij de eisen die de overheid nu aan
ouderen stelt: meer zelfredzaamheid en langer zelfstandig wonen.
En dus organiseerde Habion, eigenaar van vele woonvoorzieningen voor senioren, het proces naar de coöperatie. “Ons eerste
doel is zorgen dat het gebouw weer quitte gaat draaien.”

O

Spoedvergadering
Het begin van de metamorfose van senioren woonvoorziening
De Benring is veelbelovend. Zo trokken vorig jaar al zo’n dertig
jongeren uit het dorp in de achttien aanleunwoningen die al
jaren leegstonden. Dit biedt een goede oplossing voor jongeren
die graag in het dorp willen blijven maar dan niet langer bij hun
ouders. De gemeenteraad stemde snel en unaniem voor deze
nieuwe bestemming.
De woningen werden casco opgeleverd wat de jongeren een
huurkorting opleverde, in ruil voor vier uur vrijwilligerswerk per
maand in De Benring. Deze huur is het begin van de nieuwe
inkomsten die De Benring moet genereren. Voor het verzorgingshuis staat nu een oud sportmodel Ford met felle strepen, van
een bewoner. De Benring ziet er meteen al wat blitser uit.
De volgende stap is het middenschip, waar vroeger het
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restaurant was, opnieuw benutten. Vandaar de spoedvergadering van gisteravond. Er had zich namelijk een sociaal ondernemer gemeld, iemand in de catering die graag met verse
streekproducten werkt.
De nieuwe Benring wil ook de bewoners meer levendigheid
bieden. Derksen: “Hiervoor werd alles voor je geregeld, tot en
met het kopje koffie; heel passief. Maar een oudere vrouw was
laatst zelf naar het winkeltje gegaan. Ze vertelde me dat het
haar veel plezier had gedaan dat ze zelf haar beleg had kunnen
kiezen en zelf haar brood had kunnen smeren.” Op de verdiepingen worden daarnaast kleine keukens ingericht zodat de
bewoners weer kunnen koken met hun bezoekers. Dat nodigt
uit tot activiteit en geeft nieuwe gezelligheid.

Verbroedering
“Wat verder ook bijzonder is”, vertelt Derksen, “is dat er met
De Benring geen verdeeldheid meer is in het dorp. Iedereen
gaat voor hetzelfde en het verbroedert. Het ontwikkelproces
van deze nieuwe organisatie heeft een heel positief effect op
de sociale cohesie. Als wij iets in de benen hebben, gaan we
er ook voor.” Zelf woont Derksen, met zijn vrouw, vijfhonderd
meter van zijn boerderij die hij tien jaar geleden verkocht. “Ik voel
me nog jong, ik spit zelf de tuin nog om en die van m’n dochter
ook. Ik hoop in dit huis oud te worden, maar als het moet mag
dat ook in De Benring. Zolang het maar in Voorst is.” •

De Benring
Het huidige verzorgingshuis verdient een tweede jeugd,
redeneert specialist in ouderenhuisvesting Habion. Om wonen
voor senioren ook in de toekomst betaalbaar te houden, experimenteert het bedrijf met alternatieve organisatiemodellen
die zijn gestoeld op betrokkenheid van en eigenaarschap in de
gemeenschap. De Benring is er één van. Samen met lokale
partners, bewoners en omwonenden worden plannen gesmeed en gepionierd. Op allerlei manieren proberen ze ook
sociaal ondernemers te betrekken, om deze nieuwe woonvormen divers en levendig te maken, en nieuwe inkomensstromen te realiseren.

“Ons belangrijkste doel
is zorgen dat het gebouw
quitte gaat draaien.”

www.woonzorgcooperatievoorst.nl
Werkplaats voor de leefomgeving
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Leren van een Engelse wijkonderneming
Het Selby Centre is een wijkonderneming in Tottenham,
één van Londens meest diverse en armste wijken, berucht
vanwege de rellen in 2011. De wijkonderneming ziet zichzelf
als een knooppunt in de buurt, gericht op het aanpakken van
sociale achterstanden en ongelijkheid. Wat kunnen we leren
van directeur Sona Mahtani, die al twintig jaar doet waar
wijkondernemingen in Nederland net mee beginnen?

Tekst: Olivia Tusinski en Joost Beunderman – Foto’s: The Selby Trust

‘

e Selby’ is sinds midden jaren ‘80 een plek voor
bijna 100 sociale ondernemingen, veelal gerund
door en voor allochtonen zoals Afghanen, Turken,
Somaliërs en immigranten uit het Caribisch gebied.
Verspreid over zes gebouwen biedt het centrum
in totaal 15.000m2 aan kantoren, vergader- en evenementenruimte. De Selby biedt ook plek aan verschillende publieke
voorzieningen zoals een café, een van Londens grootste boksscholen en een ophaalpunt voor lokale groentepakketten.
Sona Mahtani: “Sociale ondernemingen zorgen voor lokaal werk
en geven hun geld ook lokaal uit. Ze zorgen dat mensen ervaring
en kennis opdoen en zo kansen krijgen die ze voorheen niet
hadden. Wij zorgen dat deze sociale ondernemingen kunnen
ontspruiten en groeien, wat leidt tot een gemeenschap met een
hogere economische, sociale en culturele dynamiek.” En dat is
van levensbelang in een wijk als Tottenham, waar de werkeloosheid en daaraan gerelateerde sociale problemen groot zijn.

D
Sona Mahtani
Sona Mahtani is directeur van wijkonderneming ‘Selby Trust’ in Londen. Eind mei
komt zij naar Nederland voor een masterclass waarin zij haar jarenlange ervaring
deelt met (startende) Nederlandse
wijkondernemingen.
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Nieuwe gemeenschappen en de Selby
In Tottenham worden meer dan tweehonderd talen gesproken
en dat is voor Londen zelfs veel. Deze diversiteit is ook de

ontstaansbron van de Selby. Londen ontving in de jaren ’80 en
’90 grote aantallen asielzoekers en vluchtelingen. Deze kwamen
terecht in een wijk als Tottenham waar een groot deel van de
arbeidsgemeenschap was weggetrokken.
Veel lokale voorzieningen waren ontoereikend of ontoegankelijk
voor de enorme diversiteit aan mensen. De gemeente Haringey,
waarvan de wijk Tottenham onderdeel is, had wel veel leegstaande gebouwen, zoals de voormalige school aan Selby
Road. Deze werd in 1986 door de gemeente aangewezen als
plek waar de nieuwe gemeenschappen activiteiten konden
organiseren om zo de leefbaarheid te versterken. “Vanaf het
begin” zegt Mahtani, “vroegen mensen zich af of het gezien de
grootte van het gebouw wel rendabel kon zijn. En er was nog
de onderliggende perceptie dat de overheid niet zoveel cadeau
moest doen aan mensen van elders.”
Maar toen het gebouw met sluiten bedreigd werd, kwamen er
protesten. Mahtani: “Vanuit de gemeenschap stonden mensen
op die nog nooit in hun leven hadden geprotesteerd en ze
bezetten het gebouw. Zo kwam ik ook bij de Selby terecht.
Eerst als vrijwilliger, later als programma manager en uiteindelijk
als directeur.
Pas in 1992 richtten we een onafhankelijke stichting op en
ontvingen we een huurcontract voor dertig jaar. Het gebouw is
nog steeds eigendom van de gemeente. De huur is nihil, maar
de stichting betaalt wel alle kosten voor onderhoud, beheer,
personeel en organisatie.”

Dit nieuwe café heeft de Selby aanzienlijk verbeterd en huurinkomsten doen stijgen. Dankzij de hoeveelheid aan ruimte, was
het ook mogelijk om de niet voorziene boksring te huisvesten.
De bokscoaches gebruikten een gedeelde hal in het centrum
maar kregen er genoeg van om hun spullen dagelijks uit- en
in te pakken. Ze investeerden daarom zelf in een permanente
voorziening – een van de grootste in Londen.

Opbouwwerker nieuwe stijl
Ideeën voor activiteiten en voorzieningen worden alleen niet
als vanzelf gedeeld. Dat moet je aanjagen. Deze benadering
is gegroeid sinds de Selby in 1998 een overheidscontract won
om lokale bewonersorganisaties, stichtingen en sociaal
ondernemers te trainen en te helpen met kennisopbouw en
organisatieontwikkeling. Dit contract, voor ongeveer £140.000,
maakte het mogelijk trainingsmateriaal en nieuwe werkwijzen
te ontwikkelen en relaties op te bouwen met middelbaar en
hoger onderwijs, het Londense regiobestuur en verscheidene
vakorganisaties. Daardoor ontstaan meer initiatieven die de
leefbaarheid vergroten.
“Maar let op”, zegt Mahtani. “Het gaat niet om het geld, maar
wat je ermee doet. Waar wij het geld ook voor hebben gebruikt,
en wat krachtig bleek, is het inzetten van een gemeenschapsorganisator. Iemand die mensen, kleine en grote bedrijven
samenbrengt. Die startende ondernemers bijvoorbeeld helpt
in het offerteproces voor een eerste opdracht. Die hen helpt
prioriteiten te stellen en problemen op te lossen. Die voor hen

Het verschil maken door een sleutelbos
“Onze dikke sleutelbos heeft ons in staat gesteld op te bouwen
wat we nu hebben”, aldus Mahtani. De opbouw van de wijkonderneming gaat geleidelijk, maar kan door de beschikbare
ruimte kansen grijpen als ze zich voordoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer lokale bedrijfjes en huurders met ideeën komen
om delen van de gebouwen in zelfstandig beheer te nemen. Het
café bijvoorbeeld, wordt sinds een paar jaar geëxploiteerd door
een lokale groep Turkse horecaondernemers die een kans zag
in het gebouw. Een principeovereenkomst werd gesloten om te
zorgen dat het café open en toegankelijk blijft voor alle gebruikers.

“Het gaat niet om
het geld, maar wat
je ermee doet.”
Werkplaats voor de leefomgeving
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Websites

Interessante websites
www.knhm.nl/participaties
Voor sociale ondernemingen en burgerinitiatieven die kapitaal en begeleiding
kunnen gebruiken bij de ondernemende
kant
van hun initiatief.
k

opkomt wanneer nodig. Dit helpt bij het opbouwen van de
geloofwaardigheid van een succesvolle wijkonderneming.”
Mahtani gelooft sterk in de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap. “Wat het probleem ook is”, zegt ze, “het antwoord
is te vinden in de gemeenschap zelf. Voordat je elders zoekt
moet je eerst eens inzoomen op de kansen en middelen in de
lokale gemeenschap en kijken wat daar allemaal los te maken is.
Wij hebben zoveel talent gevonden. Bijvoorbeeld mensen die
kunnen koken en een restaurant kunnen opzetten. Of denk aan
mensen met enorme lokale netwerken of talenkennis die de
gemeenschap echt bijeen hebben gebracht.”
Toch speelde de overheid in het begin wel een belangrijke rol
door het gunnen van overheidscontracten aan ondernemers
verbonden aan de Selby. In tegenstelling tot veel lokale ‘Development Trusts’ is het winnen van overheidscontracten voor de Selby
geen directe focus meer. Ze werken wel samen om waarde toe
te voegen aan partners voor wie dat wel het geval is. ‘Ethical
Transitions’ bijvoorbeeld, een sociale onderneming die de langdurig werklozen en voormalige veroordeelden helpt om goed
en duurzaam werk te vinden, kwam op hun radar via een lokale
opbouwwerker. De Selby ondersteunt ze nu door kennisopbouw
in de organisatie en door hun uitgebreide netwerk ter beschikking te stellen om leerwerkplaatsen te vinden voor voormalige
gedetineerden.

Argusogen
De wijkonderneming ‘Selby’ sluit goed aan bij de Big Society
Agenda van de overheid. Mahtani is tamelijk sceptisch over deze
agenda. Het wil burgers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven door overheidsbudgetten over te dragen aan lokale
gemeenschappen. Begrippen als concurrentie, keuzevrijheid,
resultaatgerichte financiering en transparantie staan centraal.
Alleen, mede door forse bezuinigingen, gaat deze agenda volgens
Mahtani gepaard met de afkalving van publieke voorzieningen
en het idee dat vrijwilligers alles moeten overnemen. Toch ziet

ze kansen in onderdelen van de beleidsagenda, zoals de ‘Social
Value Act’ die vereist dat aanbesteding van voorzieningen rekening moet houden met toegevoegde economische, sociale of
milieuwaarde op lokaal niveau. Uiteraard komt het op de uitvoering aan: ”Er is nog zo veel werk te verrichten door gemeenten,
politie, zorgaanbieders en anderen om aan te tonen hoe ze die
wet kunnen implementeren. Aan onze kant moeten wij ook hard
nadenken over wat we met de lokale gemeenschap kunnen
doen om deze partijen, nu ze zo onder druk staan, te helpen het
juiste te doen.”

Uitdagingen
Het is de Selby gelukt om de wijkonderneming jarenlang
draaiende te houden. Hoe garandeert de wijkonderneming
haar bestaansrecht? “We zijn sterk gericht op de ‘groene’
agenda, nu de gemeente Haringey zich gecommitteerd heeft
aan carbonreductie van veertig procent in 2020. Het aansluiten
bij zo’n beleidsthema heeft twee voordelen. Enerzijds kunnen
we ons positioneren als partner in de ‘Big Switch’ waar lokale
duurzame energie wordt opgewekt voor scholen, ziekenhuizen,
woningen en de gemeente zelf. Daarmee houden we de relatie
met de overheid goed. Daarnaast zorgen ‘groene’ activiteiten
voor veel betrokkenheid vanuit de gemeenschap.”
En hoe ziet de toekomst eruit voor de Selby? “Alles is mogelijk”,
zegt Mahtani. “We hebben nog een aantal jaar tegoed op ons
huurcontract en we willen dit stuk land verder verbeteren. We
zouden zelf huizen kunnen bouwen, maar wellicht moeten we
dat doen via een bewonerscollectief. Op die manier kunnen
we de gemeenschappelijke waarden duurzaam in de buurt verankeren en de betaalbaarheid van woningen garanderen voor
de toekomst.”
“En tot slot”, aldus Mahtani, “uiteindelijk doen we dit om een
reden: sociale ondernemingen kunnen levens veranderen. Maar
dat betekent niet dat het eenvoudig is. So do it with eyes wide
open en get ready for a bumpy ride!” •

“Uiteindelijk doen we dit om een reden:
sociale ondernemingen kunnen levens veranderen.
Maar dat betekent niet dat het eenvoudig is.”
34

Werkplaats voor de leefomgeving

KNHM staat klaar voor
sociaal ondernemers
Geïnspireerd door deze Werkplaats?
Ben je een sociaal ondernemer?
Of werk je aan een burgerinitiatief dat
het project bedrijfsmatiger wil opzetten?
KNHM Participaties BV kan je helpen.
Hoe wij dat doen? Door eerst met jou goed te
kijken naar je plan: naar de verdienmogelijkheden,
de kosten, de financiering en de fasering. Maar
we kijken uiteraard ook naar het maatschappelijk
rendement. Als we vertrouwen hebben in het plan
en jou als ondernemer of burgerinitiatief, dan
kunnen we overgaan tot financiering. Dat kan een
lening zijn, maar we kunnen ook participeren in
de vorm van aandeelhouderschap. Daarnaast
blijven we inhoudelijk betrokken voor de gehele
tijd dat we een financiële relatie hebben.
Nieuwsgierig geworden naar wat KNHM Participaties BV voor jou kan betekenen? Neem dan
contact met ons op.
www.knhm.nl/participaties

h
http://social-enterprise.nl
Platform dat sociale ondernemingen
P
vertegenwoordigt,
verbindt en onderv
steunt.
Doel
is
om
de
sector van social
s
enterprises
in
Nederland
te versterken
e
en
zo
de
maatschappelijke
impact van
e
deze
bedrijven
te
vergroten.
d
w
www.oneplanetcrowd.com/nl
Door met crowdfunding grote groepen
D
bewuste consumenten te mobiliseren
kunnen sociaal ondernemers duurzame
en sociale innovaties realiseren.
www.doen.nl
DOEN biedt financiële ondersteuning
en een platform voor ondernemende
mensen met duurzame, culturele en
sociale initiatieven.
www.socialimpactventures.nl
Investeringsfonds voor ondernemingen
die marktgerichte oplossingen bieden
voor sociale- en/of milieuvraagstukken
en daarmee duurzame maatschappelijke
impact combineren met een gezond
businessmodel.
www.voordewereldvanmorgen.nl
Het platform voor slimme ideeen voor
een betere wereld. Je kunt er een project
starten, helpen of inspiratie opdoen.
www.voorjebuurt.nl
Op zoek naar draagvlak en financiering?
Kijk eens bij Voor je Buurt, een crowdfundingplatform voor enthousiaste buurtverbeteraars.
www.browncow.nl
BrownCow koppelt (post)startups
aan oud-ondernemers, bestuurders,
specialisten en investeerders.
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KNHM adviseert en investeert in sociale
ondernemingen en burgerinitiatieven
die hun initiatief duurzaam ontplooien
en daarmee geld verdienen. www.knhm.nl

Social Enterprise NL is aanjager van
de groeiende beweging van sociaal ondernemers die werken aan de economie waarin voor iedereen winst wordt gecreëerd.
www.social-enterprise.nl
ASN Bank is een bank met een duurzame
missie. Via de online community VDWVM
steunt de ASN Bank social entrepreneurs
met netwerk, kennis en coaching.
www.asnbank.nl en
www.voordewereldvanmorgen.nl

