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Ontwikkelingen en drivers

De civic economy
In 4 masterclasses inzicht in een megatrend die
groeit om de hoek.

Meer informatie

De wereld verandert, er borrelt iets in de
samenleving. Overal om je heen zie je het
gebeuren: mensen nemen het heft in eigen
hand, en gaan de dingen doen die zij écht
belangrijk vinden.

Voor meer informatie over de volgende
reeks masterclasses, neemt u contact op
met Jeroen den Uyl of Dave van Ooijen.
Hun contactgegevens kunt vinden op de
achterkant van dit boekje.

Nú is de tijd voor de transitie naar de nieuwe
economie: de grote systemen van de oude
economie falen, de bewustwording van
grote maatschappelijke problemen wordt
steeds groter en de technologie zorgt ervoor
dat actie bij iedereen binnen handbereik is.
De herfst van 2013 heeft in het teken ge
staan van deze ontwikkelingen. De eerste
reeks Masterclasses civic economy heeft
toen plaatsgevonden in de Vechtclub XL, een
broedplaats van de civic economy in Utrecht,
tot stand gekomen via crowdfunding.
Samen met de 8 masters en de 40 deel
nemers zijn wij geïnspireerd, geïnformeerd,
op nieuwe ideeën gebracht en zijn wij de
discussie aangegaan. Met deze rapportage
blikken wij terug op deze bijzondere reeks
bijeenkomsten. Namens Platform 31 en
Twynstra Gudde wensen wij u veel leesple
zier.
Dave van Ooijen
Jeroen den Uyl
Els Verbrugge

2

The times are changing
De economie is aan het veranderen. Als ge
volg van de crisis zien we aan de ene kant
dat nationale regeringen, de Europese Com
missie, banken en andere bedrijven haas
tig op zoek zijn naar nieuwe aanpakken en
instrumenten om de crisis te bezweren en
opnieuw de basis te leggen voor econo
mische groei (voorbeelden hiervan zijn de
Bankenunie, het Europese noodfonds EMS,
strikte Europese begrotingsregels en tal van
structurele hervormingen op sociaal, econo
misch en financieel gebied). Aan de andere
kant zien we een gestage onderstroom, een
parallelle werkelijkheid, waar de economie
een heel andere oriëntatie krijgt. Sprake is
van een nieuwe sociale beweging die de
economische grondslag van de samenleving
fundamenteel laat kantelen. Een kanteling
waarbij niet winstmaximalisatie voor enke
len, maar de creatie van maatschappelijke
meerwaarde voor iedereen voorop staat.
Waarbij het pragmatisme wordt vervangen
door de menselijke maat en de verbeelding
en creativiteit van burgers. Burgerproductie
is het nieuwe toverwoord. Burgers worden
zelfleveranciers. Je ziet de kiemen van de
nieuwe economie overal opkomen. Zelforga
nisaties van burgers zoals buurtondernemin
gen, broodfondsen en coöperaties in onder
meer de energie en de zorg, tal van sociale
en maatschappelijke ondernemingen en
even zo vele creatieve geesten die met nieu
we ideeën, concepten en inzichten start-ups
als paddenstoelen uit de grond doen stam
pen en een versnelling aanbrengen in het
oplossen van een aantal maatschappelijke
opgaven.

Civic economy is het nieuwe
buzzword
Civic economy is de term die plots overal
opduikt voor dergelijke maatschappelijke
initiatieven. Ze gaat gepaard met nieuwe
bedrijfsmodellen die op een andere, alterna
tieve en vaak lokale, economie zijn gestoeld.
Het lijkt nu nog klein, maar het gaat een
enorme groei doormaken. De verbeelding
en de innovatiekracht van burgers wordt ge
prikkeld en komen in de civic economy meer
en meer tot hun recht. Langzaam worden
instituties afgebroken en hervormd. Institu
ties die oorspronkelijk door burgers waren
opgericht om gemeenschappelijke publieke
doelen te realiseren (op het gebied van zorg,
woningbouw, verzekeringen, energie en on
derwijs) maar door schaalvergroting, profes
sionalisering, centralisatie en hiërarchische
structuren op steeds grotere afstand van de
burger zijn komen te staan. Burgers krijgen
weer invloed. Ze worden opnieuw eigenaar
van maatschappelijke initiatieven en onder
nemingen in onder meer zorg, onderwijs,
energievoorziening en woningbouw. Door
technologische, maatschappelijke en sociale
ontwikkelingen zal in de komende jaren ook
de relatie met de representatieve democratie
een fundamentele verandering ondergaan.
Het primaat ligt niet meer bij de represen
tatieve democratie, maar meer en meer bij
de burger.
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Wat is de civic economy?
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Wat is die civic economy
eigenlijk?

Van een oude naar een
nieuwe wereld

Techniek bevordert zelf
realisatie

Tussen gemeenschap, markt
en overheid

In navolging van het boek ‘Small is the New
Big’ van Seth Godin (een invloedrijk blogger
en voormalig vice-president Directe Markten
van Yahoo!) kwam de Triodos bank enige tijd
geleden met een reclamefilmpje onder het
motto ‘Klein. Het nieuwe groot’. Het filmpje
was een hit op de sociale media. De centrale
boodschap uit dit filmpje sluit naadloos aan
op de onderstroom. Met de ontwikkeling
van internet en het boek van Godin is het
denken over de consument fundamenteel
veranderd. Niet de producent en het pro
duct staat in de nieuwe samenleving cen
traal, maar de consument en zijn behoeften
en wensen. Niet de producent geeft aan wat
belangrijk is, maar de consument bepaalt
wat er toe doet, wat van belang is en wat hij
wenst. De civic economy, waarin de burger
en consument centraal staat, sluit ook aan bij
het (Engelse) concept Big society en het (Ne
derlandse) concept van de Doe-democratie,
waar de overheid een stap terug doet en
burgers of gemeenschappen door zelf-orga
nisatie en samenredzaamheid een sterkere
rol moeten gaan innemen. Maar hoe groeit
een civic economy? Welke ontwikkelpaden
zien we? Is er echt sprake van een breuk met
het verleden? Hoe kan economisch beleid
open staan voor de kracht van deze nieuwe
ondernemers? En hoe kunnen we de civic
economy via strategische en duurzame net
werken van een stevig fundament voorzien?
Hoe maatschappelijke in plaats van private
meerwaarde te creëren?

Sommigen zien de megatrend als een
breuk tussen de ‘oude wereld’ en een ‘nieu
we wereld’. De ontwikkelingen zijn zo in
grijpend en gaan zo diep in op de manier
waarop de huidige postmoderne samen
leving is georganiseerd, dat er volgens Jan
Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam, geen
sprake is van een ‘tijdperk van veranderin
gen’, maar een ‘verandering van tijdperken’.
De oude ‘ancien regime’ zou voorgoed aan
het afbrokkelen zijn en plaats maken voor
een nieuw type samenleving. De techno
logische ontwikkelingen (met internet,
iPhone, iPad, 3D-printer en tal van nieuwe

Bij tal van bedrijven en (semi) publieke dien
sten verdwijnen duizenden tussenpersonen
in hoog tempo. Daarnaast leggen tal van be
drijven die op basis van oude verdienmodel
len functioneren het loodje. Niet bedrijven,
maar de burgers zijn in de civic economy aan
zet. Maatschappelijke en technologische ont
wikkelingen maken het mogelijk dat er steeds
meer (persoonlijk) maatwerk kan worden
geleverd. Burgers zijn niet meer alleen con
sumenten, maar worden (met de 3D-printer,
internettoepassingen zoals AirBnB en Funda,
en de eigen buurt-, zorg- en energiecoöpe
raties die worden opgericht) tegelijkertijd
producenten en fabrikanten van hun eigen
diensten en producten. Consumenten wor
den ‘prosumenten’ of ‘fabricenten’ van een sa
menleving waarin ‘maatwerk’ centraal staat:
de nieuwe ‘maatwerksamenleving’. Bijna alles
kan met een pc worden gemaakt. Iedereen
wordt producent. Burgerproductie wordt
de norm ‘User led innovation’, innovatie ge
baseerd op de behoeften en verlangens van
gebruikers, en ‘netwerkgovernance’ worden
hierdoor steeds belangrijker en dominanter.
Belangrijke onderdelen van de beweging
zijn de Nieuwe Makerindustrie, de Life-hac
kingbeweging, de GeenSchoolbeweging, de
Singularity University, de beweging voor
open online colleges en cursussen, de bewe
ging van de Quantified Self en de beweging
voor de verspreiding van burgerwetenschap.

Volgens Daan Roosegaarde, creatief desig
ner van onorthodoxe oplossingen, is ‘de
oude wereld gecrasht’. Met zijn lichtgeven
de wegen, energieproducerende vloeren
en elektrostatische stofzuiger om smog af te
vangen, heeft hij laten zien dat als je de ver
beelding z’n gang laat gaan, er nog tal van
innovaties mogelijk zijn om maatschappelij
ke opgaven aan te pakken. We zullen meer
en meer zien dat vernieuwingen, technologi
sche en sociale innovaties, niet voortkomen
uit de grote logge bedrijven en in semipu
blieke instituties, maar zullen worden geïniti
eerd door burgers, kleine creatieve bedrijfjes
en onderdelen uit het midden- en kleinbe
drijf. De grenzen tussen bestuur, burger en
markt worden steeds diffuser en meer vloei
baar. Meer en meer zullen tijdelijke hybride
vormen van samenwerking tussen bestuur,
burger en markt een bijdrage gaan leveren
aan de snel veranderende wereld en oplos
singen aandragen voor de steeds complexer
wordende maatschappelijke vraagstukken.
Technologische en sociale innovaties zullen
steeds sneller gaan en vragen om nieuwe
systemen van produceren, samenwerking en
consumeren. De samenleving is aan het ver
anderen in een echte netwerksamenleving
(‘een rizoom’) van steeds wisselende (flexi
bele) samenwerkingsverbanden waarbij het
accent ligt op het creëren van maatschappe
lijke meerwaarde. Innovaties worden in open
broedplaatsen gebaseerd op combinaties
van al bestaande toepassingen en van kennis
die bij diverse partijen aanwezig is, en waar
van het eigendom bij verschillende partijen
ligt.

“NIET DE PRODUCENT EN HET
PRODUCT STAAT IN DE NIEUWE SAMENLEVING CENTRAAL,
MAAR DE CONSUMENT EN ZIJN
BEHOEFTEN EN WENSEN. DE
CONSUMENT BEPAALT WAT ER
TOE DOET, WAT VAN BELANG IS
EN WAT HIJ WENST.”

internetdiensten) hebben definitief voor
een onttovering van de oude samenleving
geleid. Naast de globalisering van de eco
nomie zorgt de toegenomen connectiviteit
voor een totaal ander speelveld dat leidt tot
andere arrangementen. Martijn Aslander
spreekt zelfs over de opkomst van een Nieu
we Renaissance waarbij het genereren van
vernieuwende ideeën en het snel delen van
kennis de belangrijkste vernieuwing van de
huidige netwerk- en informatiesamenleving
is.
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Opzet Masterclasses
Masterclass grondt en duidt
de civic economy
Tijdens de leergang ‘civic economy’ van Plat
form31 en Twynstra Gudde wordt in 4 inspi
rerende masterclasses ingegaan op de prak
tijk van dit nieuwe maatschappelijk en sociaal
ondernemen. Tijdens iedere masterclass ver
tellen telkens twee masters, stuk voor stuk
koplopers in dit nieuwe speelveld, met passie
en gedrevenheid over hun visie en ervaring.
Zo plaatsen we de civic economy in een gro
ter kader en proberen we tijdens leerzame
en informatieve bijeenkomsten meer grip te
krijgen op de civic economy. Want het is een
megatrend die we steeds beter leren herken
nen. In het groot op wereldschaal, maar ook
in het klein, soms direct bij ons om de hoek.
Grosso modo kunnen we de volgende vier
trends onderscheiden.

Trend 1: van vluchtigheid
naar vastigheid
Ten eerste zien we een trend van vluchtig
heid naar vastigheid. De keuze voor het snel
le geld, de ongebreidelde graaicultuur en
hebzucht bij banken en in de toppen van be
drijven en semipublieke instellingen, wordt
na grote publieke verontwaardiging door de
bankencrises en eurocrisis, meer een meer
losgelaten. De morele dimensie die uit de
economie was verdwenen, wordt opnieuw
uitgevonden. Ook het ongebreideld consu
mentisme en materialisme van burgers is aan
verandering onderhevig.
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Trend 2: van lenen naar
eigenaarschap
Ethisch, sociaal en maatschappelijk verant
woord ondernemen en consumeren wordt
meer en meer de norm. Burgers willen niet
steeds meer (onselectief ) kopen, maar ma
ken meer en meer gebruik van elkaars goe
deren en producten. Ze willen duurzaam en
fair geproduceerde producten. Zowel in de
wereld van de denkers als de doeners is een
fundamentele omwenteling gaande. Terwijl
de burger, de ondernemer, de bankier en de
aandeelhouder in de afgelopen decennia
steeds minder gegrond en geworteld was in
de samenleving (in feite footloose werd, het
contact met de grond verloren had) zien we
dat er sprake is van herbronning en hergron
ding. Existentieel, economisch, ecologisch,
cultureel en politiek probeert de mens weer
opnieuw grond onder zijn voeten te krijgen.
De eendimensionale mens is bezig zich te
transformeren naar een (waardegeoriën
teerde) meerlaagse netwerkburger. Oude en
minder oude filosofen en denkers worden
in ere hersteld. Moraliteit, ethiek, moreel en
ethisch handelen, organisch ontwikkelen,
duurzaamheid en eigenaarschap komen
in de nieuwe economie in het brandpunt
van de aandacht te staan. De kunstmatige
scheiding tussen het (concrete, informele)
individu en de (abstracte, formele) econo
mie wordt opgeheven. De burger wordt
weer (holistisch) verbonden met totaliteit en
oneindigheid. Moraal en economie worden
weer met elkaar verzoend. De vervreemding
wordt opgeheven.

Ten tweede zien we praktische revoluties van
onderop. Het financiële systeem trilt op haar
grondvesten. Geld is dan wel het zenuwstel
sel van onze economie, de nadruk verschuift
van het grenzeloos lenen van geld bij (com
merciële) banken naar alternatieve vormen
van produceren en financieren en naar een
nieuwe vorm van bankieren.
Het herstel van het vertrouwen in de banken
van de ‘oude wereld’ zal alleen maar komen
als de banken van de ‘nieuwe wereld’ vol
doende fundament zullen hebben gelegd.
Steeds meer lokaal en in de vorm van klein
schaligheid zien we initiatieven waarbij de
initiatiefnemers en niet langer de geldschie
ters en de aandeelhouders eigenaar zijn. We
zien honderden sociale ondernemingen,
maatschappelijke ondernemingen, coöpera
ties op het gebied van zorg, energie, voedsel,
mobiliteit, zorg en dienstverlening, brood
fondsen, kredietunies en banken ‘nieuwe stijl’
als paddenstoelen uit de grond schieten. Pro
duceren en consumeren worden dichter bij
elkaar gebracht. Geld is allang niet meer het
enige ruilmiddel dat centraal staat. Allerlei
nieuwe vormen van hergebruik, ruilhandel,
tijdbanken, groene obligaties en tal van alter
natieve lokale munten komen op.

Burgers staan meer en meer aan het roer. Het
bevorderen van gemeenschapszin en het sti
muleren van de lokale economie en werkge
legenheid staan voorop. Toegang tot waarde
en overdracht van waarde is een kernbegrip
zonder welke interactie tussen mensen, ken
nis en goederen en diensten ondenkbaar is.
Het oude financiële systeem is tanende en
tegelijkertijd ontstaan nieuwe en hernieuw
de vormen van financiering. Vergane vormen
van waardeoverdracht komen terug. Het is
de hoogste tijd om deze transitie die zo´n
grote invloed heeft op de (nieuwe) econo
mie goed te doorgronden.

TIJDENS IEDERE
MASTERCLASS
VERTELLEN TELKENS
TWEE MASTERS, STUK
VOOR STUK KOPLOPERS
IN DIT NIEUWE SPEELVELD, MET PASSIE EN
GEDREVENHEID
OVER HUN VISIE
EN ERVARING.
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Opzet Masterclasses
Trend 3: van produceren
naar circuleren
Ten derde zien we een trend van een lineaire
naar een circulaire economie, naar onderne
merschap in circulariteit en de ontwikkeling
van circulaire huishoudens. Sinds de indus
triële revolutie zijn we steeds meer gaan
produceren. De economische welvaart in
de wereld is immens, maar niet duurzaam.
Fysieke grondstoffen worden nog steeds on
voldoende efficiënt gebruikt. Al enige tijd is
de fysieke en sociale ontregeling in alle hevig
heid gaande. Dus is de vraag hoe de nieuwe
economie er uitziet. Hoe we van produceren
naar circuleren kunnen gaan. Het is makkelijk
gezegd, maar hoe doe je dat? Uit onderzoek
naar innovatie, organisatie en strategie van
bedrijven zien we dat er nieuwe businessmo
dellen opkomen (zoals B2B en C2C, als B2C
en C2B) waarin het duurzaam en fair produ
ceren van goederen centraal staat. En waarbij
de economie steeds meer verschuift van het
produceren van goederen naar het leveren
van diensten.

Trend 4: van gesloten naar
open
Een goed voorbeeld is het bedrijf Turntoo van
architect Thomas Rau en Sabine Oberhuber
waarbij de producent eigenaar blijft van de
geleverde producten (en de fysieke grond
stoffen) en consument alleen betaalt voor het
gebruik. We zien waar duurzame bedrijven
aan verdienen en hoe duurzame bedrijven
ook economische duurzaam kunnen zijn. Via
concrete en praktische interventies zien we
tal van initiatieven opkomen die het systeem
proberen te veranderen en waarvan een ver
anderende mentaliteit de drijvende kracht is.
Zo worden via Nudge, een platform waar bur
gers zelf hun duurzame idealen kunnen ver
wezenlijken, het vermogen van burgers aan
elkaar en aan de ‘oude’ economie gekoppeld.
Een aanpak op basis waarvan meervoudige
waarde wordt gecreëerd.

Ten vierde zien we een nog steeds toene
mende trend van gesloten systemen naar
open systemen. Nederland is al langer een
open economie. Door de globalisering van
de wereldmarkt en de uitbreiding van de
eurozone en de Europese Unie vallen lands
grenzen meer en meer weg. De ‘open samen
leving’ van Karl Popper heeft in de afgelopen
decennia alle delen van de samenleving
bereikt. Niet alleen het economische deel
daarvan. Alles moet tegenwoordig open en
transparant zijn. We spreken over een ‘open
samenleving’, een ‘open economie’, een ‘open
overheid’, over ‘open innovatie’, ‘open data’ en
een ‘open samenwerking’. Bezit staat in toe
nemende mate onder druk. Door de elkaar
steeds sneller opvolgende technologische
ontwikkelingen zal alles altijd in een perma
nent testfase blijven. Innovatie wordt meer
en meer gebaseerd door het slim samen
voegen van kennis die bij meerdere partijen
aanwezig is en in hybride arrangementen bij
elkaar wordt gebracht. De toegang tot goe
deren wordt belangrijker dan bezit.

“OVERAL OM JE HEEN

Als onderdeel van de ‘nieuwe economie’ ont
staat een ‘deeleconomie’ of een ‘leensamen
leving’ waarbij de nadruk niet ligt op bezit,
waarbij burgers zoveel mogelijk producten
kopen, maar op het afnemen van diensten
en het met elkaar delen van producten. Maar
wat betekent het wanneer alles ‘open’ is, en
hoe maak je business met ‘open source’’?
Welke effecten heeft het als we alles open
gooien? Een mooi voorbeeld van deze trend
zien we in de wereld van internet en inter
nettoepassingen waarbij jonge ‘onderne
mers’ voor continue vernieuwing kiezen en
niet voor behoud van ‘het oude’.
De revolutionaire kracht van het internettijd
perk zorgt voor een andere (open) manier
van het ontwikkelen en produceren van
nieuwe diensten en goederen. Technologie
en kennis ontwikkelt zich in deze wereld
stukken sneller als er sprake is van ‘open
source’. Afgeschermde broncodes waarmee
markten moeten worden beschermd om
winstmaximalisatie mogelijk te maken gaan
meer en meer verdwijnen. Maar hoe in dat
geval toch geld te verdienen? Hoe lukt het
om een Fairphone te produceren of een
3D-printer op de markt te brengen geba
seerd op ‘open data’?

ZIE JE HET GEBEUREN.
MENSEN NEMEN HET
HEFT IN EIGEN HAND,
EN GAAN DE DINGEN
DOEN DIE ZIJ ÉCHT
BELANGRIJK VINDEN.”
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Masterclass 1: Jan Hendrik Bakker
Jan Hendrik Bakker is filosoof en schrijver
van het boek ‘Grond, een pleidooi voor aards
denken en een groene stad’. Hij kijkt als filo
soof en journalist naar de stad en het functi
oneren van de mensen daarin. Hij is op zoek
naar de grond van ons bestaan. Hij probeert
daarbij achter de materie, achter de opper
vlakkigheid, te kruipen. Zijn blik is filosofisch,
historisch, sociaal en cultureel. Jan Hendrik
voedt je met denkers die je kunnen helpen
de ontwikkelingen van deze tijd te duiden.
“GROND IS WAT ONS DRAAGT. DAT IS
DE BETEKENIS VAN HET BEGRIP ZOALS
DIE IN DE BREDE ZIN AAN BOD IS GEKOMEN. GROND IS DE BODEM WAAROP WIJ
STAAN, WONEN EN BOUWEN, ÉN WAARVAN WIJ ETEN. GROND GEEFT FYSIEKE
STEUN; HIJ VOEDT ONS EN IS TEGELIJKERTIJD INTELLECTUELE EN EMOTIONELE FUNDERING. HIJ MAAKT ONZE BEWEGINGSVRIJHEID MOGELIJK EN IS DAT
WAAR ALLES NAAR TERUGKEERT, HET
ARCHIEF VAN DE TIJD EN ONZE LAATSTE

“AMBTENAREN
KUNNEN ONS
HELPEN DOOR
GOEDEREN TER
BESCHIKKING TE
STELLEN.“

“WE ZIJN DE CONNECTIE
MET DE AARDE KWIJTGERAAKT, WE ZOEKEN
NIEUWE MANIEREN VAN
HECHTING.”

Locke: Wie zijn
arbeid (lichaam)
mengt met de grond
heeft recht op de
opbrengst. Het
onbewerkt laten
liggen van grond
is zondig.

RUSTPLAATS.”

Essentie Masterclass
Volgens Jan Hendrik is de mens in de loop der tijd het contact met de grond verloren. We
zijn footloose geworden. Waar de Indianen één waren met de natuur en geen grenzen of
eigendom kenden, konden de kolonisten een scheiding aan brengen. Een scheiding tus
sen mijn en dijn, en tussen het individu en het collectief. Die scheiding en de manier waar
op grond heden ten dage benut wordt ten eigen bate (en niet ten bate van het collectief )
is één van de scherpe schisma’s die in de nieuwe tijd worden gekeerd.
Het heel maken, de circulaire economie, stad en land integreren, bio
diversiteit, voedsel bewustzijn dragen bij tot een heel worden van de
mens en de grond waar hij op leeft.
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Masterclass 1: Floor Ziegler

“NOORDERPARKKAMER
TRUST WERKT
ERG GOED, ZO’N
CONSTRUCTIE ZOUDEN
WE OOK BIJ ANDERE
INITIATIEVEN
MOETEN MAKEN.”

Floor Ziegler is cultureel ondernemer en
sinds enige tijd directeur van de Noorder
parkkamer/ Noorderpark Trust en Broedstra
ten in Amsterdam Noord. Deze kamer is een
culturele interventie in een park tussen 4 wij
ken, waar sociale interactie gegrond wordt
in activiteiten. De oprichting van een trust
moet de worteling van haar kamer verder
verdiepen.

“Iedereen

mag

er

zijn,

ook

alcoholverslaafden. Die geven
we

zelfvertrouwen

en

zin

geving (en bier) door ze voor
ons klusjes te laten doen. Zo
veroorzaken ze geen overlast!“

Essentie Masterclass
Floor Ziegler bindt mensen. Zij mengt mensen op een locatie tussen verschillende wijken,
tussen rijk en arm. In de Noorderparkkamer organiseert zij verbinding met, door en voor
mensen uit de verschillende wijken in Amsterdam-Noord. ‘Dat kan niet’, bestaat niet voor
haar. Floor Ziegler is het gelukt welzijnwerk, opbouwwerk en cultureel werk te combineren
met maatschappelijk ondernemerschap in de openbare ruimte. Zij manoeuvreert tussen de
systeemwereld van de overheid en de vluchtigheid van een organisatie die veelal runt op
vrijwilligers. Haar vrije visie, haar creativiteit brengt zij in de Noorderparkkamer tot vaste vorm.
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Masterclass 2: Ad Pijnenborg
Ad Pijnenborg is sinds 2005 voorzitter en
stuwende kracht achter de zorgcoöpera
tie Hoogeloon in Noord-Brabant. Het is de
eerste zorgcoöperatie van Nederland. Ad,
die als gepensioneerde directeur van een
verzorgings/ verpleegtehuis weet hoe de
ouderenzorg in Nederland werkt, heeft met
zijn kennis en ervaring een belangrijke bij
drage geleverd aan de ontwikkeling van een
concept waarbij formele en informele zorg,
van de zorgcoöperatie en de zorgaanbieders
(voor de meer gespecialiseerde zorg), nauw
met elkaar samenwerken.

“WE ZIEN EEN VERSCHUIVING
VAN IDEAAL IN ZORG: VAN
DE VERZORGINGSSTAAT
(EIND JAREN ’40) NAAR DE
ZORGZAME SAMENLEVING.
DEZE MINDSET PAST GOED IN
DE DORPSCULTUUR
VAN BLADEL.”

Masterclass 2: Mark Hillen

“EEN LANGE ADEM IS
NODIG OM EEN ZORGCOOPERATIE OP TE ZETTEN:
AAN HET BEGIN WILDEN
ZOWEL DE OVERHEID ALS
DE ZORGVERZEKERAARS
ER NIETS VAN WETEN.”

“WIJ WERKEN VRAAGGERICHT.
DIT BETEKENT DAT ONZE LEDEN
ALLEEN NAAR ONS TOEKOMEN

Ad is zich bewust hoe precair een ander paradigma op de zorg is, in een wereld waar de
certificering de norm is voor zorg. Hij investeerde twee jaar voor de start van de coöperatie
in de visie op de zorg. Die visie is vervolgens uitgesponnen in een uitdijende informele
organisatie die van en door de bewoners is van Hoogeloon. Ook in de samenwerking met
de zorginstellingen is de visie leidend. Door zijn aanpak is de betrokkenheid en solidari
teit in het dorp toegenomen. Fundamentele waarden die door de zorginstituties waren
afgenomen zijn hersteld. Zo wint David terrein op Goliath. Ad maakt ons overduidelijk dat
toewijding en visie en focus de kern is van de civic economy. Het persoonlijke commitment
staat voorop, dat is niet overdraagbaar of franchisebaar.

ENTERPRISE IS:
1. IMPACT FIRST

ONDERNEMING
3. FINANCIEEL
ZELFVOORZIENEND
4. SOCIAAL IN

LEVERT TOT HET MOMENT DAT
WIJ NODIG ZIJN.”

“EEN SOCIAL

2. ZELFSTANDIGE

ALS ZE ÉCHT IETS NODIG HEB
BEN. WIJ ERKENNEN EN WAAR
DEREN DE ZORG DIE DE FAMILIE

Essentie Masterclass
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Mark Hillen is van huis uit econoom. Hij is
één van de vele mensen uit het ‘commercie
le bedrijfsleven’ die de overstap naar de ‘nieu
we economie’ heeft gemaakt. Mark is samen
met Willemijn Verloop auteur van het boek
‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’. Mark
en Willemijn zijn daarnaast de oprichters van
Social Enterprise NL. Social Enterprise NL is
een platform waar meer dan 160 sociale on
dernemingen bij zijn aangesloten.

Essentie Masterclass

BEDRIJFSVOERING.”

Mark Hillen heeft de missie om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Hij bouwt in het
platform Social Enterprise NL voort aan de wegbereiding van een enorme groei van sociale
ondernemingen. In de vorm van aanbestedingsregels, in de vorm van wetgeving, training,
leren en ontwikkelen. Mark grossiert in vele voorbeelden waar verschillende businessmodel
len en motieven aan te grondslag liggen. De as waarop hij sociale ondernemingen legt, is de
mate waarin de organisatie afhankelijk is van overheidsfinanciering versus financiering vanuit
de marktsector. Mark pendelt bij sociaal ondernemerschap in markt-paradigma en gemeen
schaps-paradigma.
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Masterclass 3: Jan Jonker
Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Onder
nemen aan de Radboud Universiteit. Zijn
tijd en energie gaat al 15 jaar uit naar ver
antwoord en duurzaam ondernemen en alle
strategisch, organisatorische en verander
kundige vragen die daar bij horen. Hij staat
bekend als een activistische en onderne
mende hoogleraar met ‘haast’. Hij wil graag
‘radicaal’ werken aan duurzaamheisvraag
stukken en hij wil het ‘nu’. Samen met zijn
groep (40 gelijkgestemde koplopers) publi
ceert hij over nieuwe businessmodellen, de
‘Weconomy’, en ‘our common future’.
IS

EEN

BE-

BUSINESSMODEL
PAALDE ECONOMIE-VORM. DE NIEUWE BUSINESSMODELLEN DIE OPKOMEN NEMEN NIET MEER ALLEEN GELD
(MONO),
TRANSACTIEWAARDE
ALS

“EEN

MAAR GEBRUIKEN STEEDS VAKER OOK
ANDERE WAARDEN ALS TIJD OF ENERGIE
(HYBRIDE TRANSACTIEWAARDEN).”

Masterclass 3: Jan van Betten

“GAAN WE BEZUINIGEN OP
EEN ECONOMIE VAN HET
VERLEDEN OF
INVESTEREN IN EEN ECONOMIE VAN DE TOEKOMST?
DAT IS DE VRAAG DIE
DE POLITIEK ZICH MOET
STELLEN.”

“WE ZIJN IN EEN ECONOMIE
GEKOMEN WAARIN WE
NADENKEN OVER HET
DEMATERIALISEREN VAN
FUNCTIONALITEITEN.
WE BEWEGEN NAAR
FUNCTIONELE ECONOMIE
IN PLAATS VAN EEN
MATERIËLE ECONOMIE.”

Essentie Masterclass
Jan Jonker is een gedreven onderzoeker waar de vonken vanaf vliegen. Volgens hem is het
van belang dat de transitie, de beweging van verandering, zich niet richt op organisaties
maar op het systeem. Niet bedrijven, maar burgers zullen volgens Jonker na de transitie aan
de knoppen zitten. Daarvoor zullen volgens Jonker vier drivers zorgen: 1) schaarste (ener
gie, voedsel, zorg), 2) groeiende connectiviteit, 3) normverandering, en 4) maatschappelijk
debat. Meer en meer is volgens Jan sprake van meervoudige waardecreatie (meervoudig,
collectief en gedeeld) en gaat er worden geëxperimenteerd met gemengde waardes (afval,
goederen, tijd, zorg, mobiliteit, kennis en geld).

14

“ALS JE BOTTOM-UP
VERANDERERINGEN WIL
FACILITEREN STA JE
VOOR EEN DILEMMA:
HOE ORGANISEER JE
IETS ZONDER HET TE
ORGANISEREN?”

Jan van Betten heeft ook de overstap ge
maakt van de ‘oude economie’ (CEO van
Reed Elsevier Duitsland) naar de ‘nieuwe eco
nomie. Geïnspireerd door zijn Duitse buur
man, ‘de boer met 20 koeien’, die de wereld
anders zag dan hij tot dan toe richtte hij in
2010 Nudge op: een onderneming die van
uit een consumentenplatform de verduur
zaming van de samenleving bevordert door
mensen en initiatieven te verbinden, te ver
sterken en te versnellen.
“IK ZOU GRAAG SAMEN MET DE OVERHEID
DINGEN DOEN, DE OVERHEID IS EEN FANTASTISCHE PARTIJ WAARBIJ JE VEEL
KAN HALEN, MAAR OOK KAN BRENGEN.
ER ZIT ENORME POTENTIËLE POWER IN
OM DINGEN TEWEEG TE BRENGEN. ER IS
HEEL VEEL GELD, MAAR HET VRAAGT OM
EEN ANDERE MANIER VAN VERDELEN.”

Essentie Masterclass
Nudge groeit als kool, momenteel zijn er meer dan 32.000 leden. Jan activeert en geeft ener
gie aan initiatieven van burgers, door ze bij elkaar te brengen via het platform van Nudge.
Kleine ideeën met werkelijke potentie worden groot gemaakt met de hulp van Nudge. Dat
kan thematisch zijn: Nudgers in heel Nederland worden aangeroepen en dat kan lokaal zijn,
zodat een hele stad wordt begeesterd met het werk en enthousiasme van de daar wonende
Nudgers.
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Masterclass 4: Marleen Stikker
Marleen Stikker is als oprichter en direc
teur van De Waag Society haar hele leven
bezig met de revolutionaire kracht van het
internet
tijdperk. De Waag Society is een
sociale onderneming die zich richt op
technologische en sociale innovatie, met
een focus op open source systemen. In 1994
ontwikkelde Marleen met De Digitale Stad
de eerste gratis toegangspoort en virtuele
gemeenschap op het internet. Zij richtte
onder meer Waag Products op, een
incubator die succesvolle bedrijven lanceert
zoals 7scenes en Fairphone.
“MET DE MANIER WAAROP INTER
NET IS ONTWORPEN IS HORIZON
TALE MACHT GECREËERD NAAST

Masterclass 4: Maurits Groen
“IF YOU CAN’T OPEN IT,
YOU DON’T OWN IT.”
DAAROM ZIE IK MEZELF
ALS EEN HACKER VAN
SYSTEMEN: IK MAAK
GESLOTEN SYSTEMEN
OPEN EN GEEF ZO HET
EIGENAARSSCHAP TERUG AAN DE BURGER.“

D,
“TECHNOLOGIE IS NIET GOE
NIET
OOK
R
MAA
CHT
SLE
NIET
FT
NEUTRAAL, WANT HET HEE
PIJ.”
HAP
EEN IMPACT OP MAATSC

“JE ZIET DAT HET
PAS GEBEURT ALS DE
‘SENSE OF URGENCY’
ER IS. THE GREAT
DISRUPTION. HELDEN
UIT NOODZAAK. DAT
ZIJN WIJ.”

“DE BEWEGING VAN ONDEROP IS VEEL
STERKER DAN WIJ OP DIT MOMENT

INSCHATTEN. DAAR MOETEN WIJ ALS
SAMENLEVING FACILITEREND IN ZIJN. WIJ
MOETEN EEN ANDER SOORT OVERHEID
INRICHTEN, DIE OP HET TEMPO VAN DIE
ONDERSTROOM INGAAT.”

Maurits Groen is als ondernemer al 30 jaar
actief op het terrein van duurzaamheid.
Ooit begonnen als redacteur van het blad
Milieudefensie ontpopte hij zich tot een in
ternationaal erkend consultancy bureau op
het gebied van duurzaamheid. Maurits fun
geert als inspirator, motivator, netwerker en
initiator van diverse duurzame coalities. Eind
2013 was hij in dagblad Trouw tot plaats 3
gestegen in de Duurzame Top-100. Maurits
was onder andere één van de twee initiatief
nemers van de WakaWaka solar power lamp.
Eind 2013 gaf hij het boek ‘Alle dagen duur
zaam’ uit. Een boek met 42 interviews met
koplopers die bedrijven hebben opgericht
en met hun product of dienst invulling ge
ven aan een circulaire economie.

HIËRARCHISCHE MACHT. DIT ZIE JE
TERUG IN DE ONTWIKKELINGEN EN

“EÉN VAN DE DINGEN DIE ONTWIKKELINGEN

SOCIALE BEWEGINGEN IN DE MAAT

RICHTING EEN DUURZAME ECONOMI TE

SCHAPPIJ. JE ZIET NU DAT MENSEN

GENHOUDT ZIJN DE ZGN ‘STRANDED

1980: Milton Friedmanthe power of the market.
The invisible hand.

ZOMAAR DINGEN GAAN DOEN, OP
EIGEN INITIATIEF.“

ASSETS’ VAN BEDRIJVEN DIE STERK ZITTEN
IN DE FOSSIELE INDUSTRIE. ER ZIJN ENOR
ME INVESTERINGEN IN DEZE BEDRIJVEN GE
DAAN, DIE MEN GRAAG WEER TERUGZIET.”

Essentie Masterclass

Essentie Masterclass

Marleen heeft, zoals Malcom Gladwell in Uitblinkers beschrijft, (veel) meer dan 10.000 uur
gestoken in haar missie: een open internet en een open technologie die mensen vrij houdt
en in staat stelt hun eigen dromen te verwezenlijken. Zij kijkt daar op een maatschappelijke
wijze naar; waar is het internet als het plein van de stad en waar is het gekaapt door geslo
ten marktpartijen? Hoe kan je terrein terugwinnen op deze inbezitsneming? Tijdens haar
presentatie toonde ze een indrukwekkend overzicht van de ontwikkeling van gesloten naar
open systemen op alle technologische fronten van internet en internettoepassingen. Linux
is een voorbeeld van dat het mogelijk is beter en goedkoper en bovenal vrijer gebruik te
maken van technologie.

Maurits Groen is als Jantje Brinker. Zijn hele leven waakt hij voor de dreiging van de klimaat
verandering. Zijn drive maakt het geloofwaardig en geeft hem de kans om zijn droom te
verwezenlijken. De dreiging van een klimaatramp is voor hem misschien wel de allergrootste
uitdaging. Iets wat hem vasthoudt en ook basis geeft. De WakaWaka lamp die Afrika gaat
verlichten is een concreet voorbeeld hoe hij op wereldschaal een verschil maakt. Deze lamp
heeft geen elektriciteit nodig maar verlicht wel elke hut in Afrika en stelt de kinderen in staat
te lezen en te leren. De immense dreiging van het klimaat, zet hij op deze manier om in een
prachtige daad met een nobel effect.

2013: Fairphone: weten waar
je product vandaan komt en
wie eraan hebben gewerkt.
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Over Jeroen en Dave
“Ik maak allianties voor
maatschappelijke vraag
stukken. Maatschappelij
ke vraagstukken zijn vaak
van de overheid, maar
ook van andere organi
saties.

Colofon en deelnemers
“Ik ben een idealist en een
romanticus. Al van jongs
heb ik een bijdrage willen
leveren aan de wereld en
de samenleving om ons
heen, om deze een beetje
beter achter te laten dan
dat ik hem heb aangetroffen.

Duidelijker wordt steeds meer dat zij dat niet
alleen kunnen. Ik help maatschappelijke
vraagstukken op te lossen door allianties te
slaan. Met burgers, georganiseerde burgers
en bedrijven. Ik laat het (onvermoede) net
werk van de organisaties wérken. Dat netwerk
brengt succes. Ik breng graag organisaties sa
men en laat hen samenwerken zodat maat
schappelijke vraagstukken worden aange
pakt. Al met al geven organisaties op deze
manier vorm aan de kanteling. Voorheen
werkte ik in diverse settings bij ministeries en
gemeenten.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat
ik altijd mijn passie en mijn hart heb kunnen
volgen. Dat ik mij altijd met zaken heb mogen
bezig houden die het publiek belang betreffen
en de bestuurlijke besluitvorming daarover. Het
verbinden van mensen en organisaties, en het
in gesprek en dialoog met hen verbeteren van
de wereld om ons heen, dat is wat mij drijft.
Maatschappelijke ontwikkelingen duiden en
het gemeenschappelijk leveren van een bijdra
ge aan het oplossen van maatschappelijke op
gaven, dat is wat ik interessant vind.“

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toon
aangevend organisatieadviesbureau. Neder
land mooier en economisch sterker maken. Dat
is de missie waar Twynstra Gudde iedere dag
in alle sectoren van de samenleving aan werkt.
Daarbij kijken we niet alleen naar dit moment.
We willen dat ons land over twintig, dertig jaar
ook mooi en economisch sterk is.“

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisa
tie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Zij
ondersteunen professionals en organisaties bij
sociale, economische en ruimtelijke vraagstuk
ken met praktijkgerichte kennis en relevante
netwerken. Samen met partners ontwikkelt
Platform31 kennis in wetenschappelijk onder
zoek, praktijkexperimenten en netwerken.

Jeroen den Uyl,
partner bij Twynstra Gudde

Dave van Ooijen,
senior-adviseur Platform31

Met dank aan
Coördinatie
Wendy van Schie, Platform 31
Verslag
Els Verbrugge, The Bridge, Twynstra Gudde
Vormgeving
Studio Twynstra Gudde

Locatie
Vechtclub XL, Utrecht
Catering
Eko Kitchen

Deelnemers
De heer L.M.H. Bath, De Alliantie Amsterdam
De heer N. Beukema, Dien Horn
Mevrouw J. Bijpost, Eigen Haard
De heer R.C.J. van den Boom, Gemeente Tilburg
Mevrouw M.J.A. Braspenning, Gemeente Purmerend
Mevrouw C. de Bruijn, Rabobank Rotterdam
Mevrouw Y.M. Croes, Gemeente Lelystad
De heer K.P.G. Damoiseaux, Gemeente Heerlen
De heer H. Dekker, Provincie Flevoland
Mevrouw M.D. Derkink, Gemeente Almere
Mevrouw M. van Dijk, HAN / KCBT
Mevrouw F.S. Dijkstra, BKKC
Mevrouw M.E. Dorr, Gemeente Breda
De heer J. Eigeman, Vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling
Mevrouw A.C. Ekas, Gemeente Almere
De heer H. van Gent, Vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling
De heer A.F.J.C. van Gestel, Gemeente Den Haag
Mevrouw J. de Haan, Gemeente Leidschendam-Voorburg
Mevrouw H.J.M.S. Hodzelmans, Gemeente Breda
Mevrouw M. Kappert, Gemeente Utrecht

“Enkele sprekers hebben mij echt laten
zien dat je je hart/passie moet volgen
en dat er dan zó veel mogelijk is; fijn en

Mevrouw A.M.L.J. Kemps, MO Groep
De heer H. Klein, Vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling
Mevrouw M. Kolnaar, Gemeente Utrecht
De heer S.H. Luimstra, Gemeente Emmen
Mevrouw A. Mijnhout, Hogeschool Utrecht
Mevrouw M.H.J.C. Nienhuis-Doremaele,
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Mevrouw L.A. van Oeveren, Gemeente Maastricht
De heer H.G.J.M. Poldermans, Lithos Bouw & Ontwikkeling
De heer R.T. van Raaij, Rabobank Rotterdam
De heer S.J.G. van Rosmalen, Stichting Waterweg Wonen
De heer M. Stolk, Gemeente Almere
Mevrouw ing. C.P. Teng, WING
Mevrouw K.C.J. Toebast
De heer V.C. Verhoeven, Pre Wonen
Mevrouw L. de Vroede, Gemeente Almere
De heer A. ter Weeme, VNG
De heer Ir. J.Y. de Weerd, Gemeente Utrecht
De heer F.J.A.M. van Wijk, Hogeschool Utrecht
Mevrouw M.A. Willems, Gemeente Zwolle
De heer J. van Winkel, Gemeente Amersfoort

“Ik heb de begeleiding vanuit
Platform31 en Twynstra Gudde erg
plezierig gevonden.”

zeer positief!”

“Ook hun enthousiasme
en lef om kritische vragen
te stellen/door te vragen
was fijn.”
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“Het was overduidelijk dat er veel tijd
in de voorbereidende gesprekken heeft
gezeten en dat Dave en Jeroen goed op
de hoogte waren van wat ging komen.”

“De persoonlijke benadering van de deelnemers
was warm. Ik heb me echt
onderdeel van de groep
gevoeld en gewenst op de
locatie; dank jullie wel!”
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Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
Postbus 907
3800 AX Amersfoort

Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Postbus 30833
2500 GV Den Haag

juy@tg.nl

dave.vanooijen@platform31.nl

