
00:00:00

Speaker 1: Ik ben Anja Shirkova met De Clique redden wij grondstoffen uit de stad die

normaalgesproken verbrand worden, en dat doen wij met elektrische voertuigen en de grondstoffen

die wij ophalen worden weer opgewerkt tot nieuwe producten die we weer terugbrengen de stad in,

als voedsel.

00:00:17

Speaker 2: Kun je vertellen waarom jullie dit precies doen? Wat is jullie intrinsieke motivatie om dit te

doen?

00:00:24

Speaker 1: De intrinsieke motivatie voor ons is om ervoor te zorgen dat we gewoon niet 70 procent

van de grondstoffen die op dit moment in de stad gemaakt worden als afval bestempelen. Dat we dat

weer kunnen terugbrengen omdat daar gewoon heel veel waarde in zit. Daar zitten veel nutriënten

in die weer gebruikt kunnen worden in producten, die op dit moment bijvoorbeeld uit de rest van de

wereld weer als voedsel naar ons toekomen, terwijl wij ze gewoon verbranden en je dus. Het is

eigenlijk een een cirkel die we kunnen doorbreken.

00:00:56

Speaker 2: En om wat voor grondstoffen gaat het dan precies?

00:01:01

Speaker 1: Ja, de grondstoffen die wij ophalen zijn: koffiedrab, sinaasappelschil, het zijn bio-fracties,

gekookte/ongekookte. Het zijn ook plastics die wij ophalen. Dus dat zijn eigenlijk voornamelijk

bio-fracties, maar ook verpakkingsmaterialen waarvan wij weten dat die hoogwaardig gerecycled

kunnen worden.

00:01:21

Speaker 2: Die gronstoffen komen dan hier terecht, maar die gaan dan vervolgens ook weer ergens

naartoe. Kun je daar iets over vertellen? Wat er dan bijvoorbeeld met die grondstoffen gedaan

wordt?

00:01:32

Speaker 1: Ja, ja.

00:01:33

Speaker 2: Ja.

00:01:34

Speaker 1: Ja, dus enerzijds de grondstoffen die hiernaartoe komen, worden enerzijds hier ook op

gewerkt. Dus lokaal. Wij maken compost, wij gaan ook oesterzwammen kweken hier op locatie en we

gaan ervoor zorgen dat hier ook echt over initiatieven een plek kunnen krijgen die die opwerkingen

doen. En tegelijkertijd is dit ook een opslagplek voor voor bruikbare grondstoffen, die weer naar

initiatieven toe gaan die die grondstoffen gebruiken weer voor hun producties.



00:02:01

Speaker 2: Is.

00:02:01

Speaker 1: En denk aan biertjes die we maken, denk aan bakkers die bijvoorbeeld bierbostel, de olie,

de etherische oliën die voortkomen uit sinaasappelschillen voor hun grondstoffen als grondstof

gebruiken. En zo werken we eigenlijk met heel veel partijen uit de stad die ook weer deze

grondstoffen kunnen benutten.

00:02:26

Speaker 2: Jij bent de oprichter. Waarom is dit zo belangrijk voor jou?

00:02:28

Speaker 1: Ja, voor mij is het vooral heel belangrijk omdat ik eigenlijk terugwil naar een soort van een

- ook meer een lokaal gedreven systeem, waarvan wij weten waar de grondstoffen vandaan komen,

en waarbij we heel veel ook benutten wat er nu op dit moment verspild wordt. Dus ik heb gewoon

gedacht van het is zo zonde dat wij steeds maar blijven verspillen, dat we steeds blijven verbranden,

terwijl deze grondstoffen tot iets heel moois kunnen leiden als je ze goed kan opvangen. Dus het is

gewoon een motivatie voor mij, omdat ik gewoon zien hoe zonde is wat we doen en hoeveel moois

we hier ook uit voort kunnen brengen.

00:03:04

Speaker 2: ?

00:03:10

Speaker 1: ?

00:03:12

Speaker 2: Dat is een heel klein stukje, dus het grootste gedeelte staat er heel mooi op.

00:03:17

Speaker 1: Misschien wat je vooral interessant vond van het laatste.

00:03:21

Speaker 2: Waarom dit persoonlijk voor jou zo belangrijk is om dit te doen?

00:03:29

Speaker 1: Het is voor mij persoonlijk vooral heel belangrijk omdat ik zie hoeveel verspild wordt en

hoeveel waarde in die verspilde stromen zitten. En als we die waarde er weer kunnen onttrekken,

dan kunnen we daar hele mooie dingen uitmaken. En voor mij is het vooral van belang dat wij niet

steeds maar blijven verspillen, maar ook echt dat kunnen inzetten tot weer nieuwe producten die uit

her en der worden gehaald.

00:03:52



Speaker 2: Wij maken een reeks over socialen ondernemers in Utrecht, en jullie vallen daaronder. In

hoeverre beschouw je jezelf als sociaal ondernemer?

00:04:07

Speaker 1: Ja, nou ja, ik denk dat sociaal ondernemerschap is breder is dan alleen sociaal

werkgelegenheid keren, dus ik denk dat het gewoon alles wat maatschappelijke waarde heeft en

waar wij ook voor staan, is gewoon ervoor zorgen dat iets wat maatschappelijk heel belangrijk is, dat

we gewoon niet steeds blijven verspillen, ook weer ingezet kan worden. Dus in die zin zijn wij denk ik,

ook het hele team, heel erg sociaal gedreven, en zijn we gewoon sociaal ondernemers, omdat wij

enerzijds dus echt een heel intrinsiek gedreven maatschappelijke missie hebben, en de andere kant

ervoor zorgen dat we met een businessmodel ervoor kunnen zorgen dat we onszelf gewoon staande

kunnen houden. Dat dit ook door kan gaan en dat het niet alleen maar een maatschappelijke visie is,

maar dat we dat ook onderbouwen met een duurzaam businessmodel.

00:04:52

Speaker 2: En in hoeverre werken jullie dan samen met de gemeente? Of hebben jullie het helemaal

zelf opgericht?

00:05:01

Speaker 1: Ja, ja, ja, de gemeente heeft ons onder andere geholpen om deze plek hier te krijgen, dus

dat is al voor heel veel waarde voor ons geweest. Ook met vergunningen. En we werken ook nauw

samen met de gemeente op gewoon 'wat is er mogelijk op opwerkingen?' Dus de gemeente

begeleidt ons in dit traject, want heel veel juridische rompslomp is wel meegenomen, omdat wij iets

aan het doen zijn op dit moment, wat volgens de wet- en regelgeving niet altijd kan. Dus daarin zijn

we ook met de gemeente in gesprek, maar dat is ook met de overheid in gesprek om te kijken van

kunnen we steeds meer grondstoffen blijven opwerken, in plaats van ze heel gemakkelijk eigenlijk

naar een systeem te brengen van verbranding, waar ooit grote investeringen in zijn gedaan. Dus

gemeente is echt nauw betrokken hierbij, en heeft een circulaire agenda waar wij op inspelen.

00:07:31

Speaker 1: Zo bedoel je o ja naar de wet en regelgeving bijvoorbeeld alleen al hier te kunnen staan, is

enorm beperkt. Dus wij kunnen bijvoorbeeld als wij iets van een oesterzwammen kwekerij van

koepels te rijden of iets op gewoon wat grotere schaal zouden willen vouwen, wordt dat beperkt

omdat de gemeente het gewoon heel lastig vinden het eigenlijk al stroom die hygiëne eisen hebben.

Ik ga heel erg in detail, want het is niet.

00:07:55

Speaker 2: Als uiteindelijk dit traject alvast helemaal goed.

00:08:09

Speaker 1: En stel stel de vraag nog gedacht.

00:08:11

Speaker 2: Kun je in twee of drie zinnen uitleggen hoe de samenwerking met de gemeente verloopt,

en waar jullie tegenaan lopen?



00:08:21

Speaker 1: Nou, de samenwerking met de gemeente heeft er dus voor gezorgd dat wij hier konden

staan en dat wij deze plek ook kunnen gebruiken om op te werken, en met de gemeente zijn we ook

op dit moment in gesprek dat enerzijds is de gemeente heel erg bezig is met circulaire economie

handen en voeten te geven. Aan de andere kant ziet de gemeente nog steeds grondstoffen als afval

en krijgt dat ook die stempel en dat is eigenlijk een tegenstrijdigheid die hier heerst. Dus als

grondstoffen weer opnieuw ingezet zouden kunnen worden tot producten, dan hebben we andere

wet en regelgeving nodig. En aan de ene kant ligt dat bij de gemeente, en de andere kant bij het rijk

om daar iets iets mee te doen en initiatieven zoals die van ons te helpen, omdat ze om hier ook echt

iets mee te doen.

00:10:50

Speaker 1: Het huidige ecosysteem in Utrecht, ik denkt dat dat echt in op opstart is. Dus vooral als je

kijkt naar duurzaam ecosysteem of of wat circulair ecosysteem. Dat is, vind ik, nog heel magertjes in

de stad Utrecht. Ik denk dat er nu heel veel initiatieven rondom bouw heel actief zijn, maar dat

rondom reststromen ophalen, zoals de biostromen waar wij vooral op richten, is nog heel beperkt.

En wij zijn op dit moment heel druk bezig om heel veel initiatieven te verenigen en ervoor te zorgen

dat zij, in plaats van allerlei nieuwe materialen te gebruiken, ook met deze reststromen kunnen

werken. Dus het ecosysteem, denk dat wij daar als één van de initiatieven een bijdrage in leveren, en

ervoor gaan zorgen dat er een ecosysteem heel erg sterk met elkaar verbonden gaat zijn ook. Dat dat

systeem ook vooral afhankelijk is, want ik denk dat het ecosysteem niet kan werken als er niet een

afhankelijkheid is. Het kunnen niet allemaal losse poppetje zijn die van alles willen, maar eigenlijk

niet aan elkaar verbonden zijn, en daardoor ook niet een grote impact maken.

00:11:51

Speaker 2: Als er één ding is, gewoon kort, wat zou je nu graag vanuit de gemeente willen, wat jullie

heel erg zou helpen?

00:11:59

Speaker 1: Ja, ik ik denk echt vanuit de mogelijkheden op wet- en regelgeving, dus echt pilotruimte

krijgen om nieuwe dingen te kunnen doen. Om duurzaamheid ook ergens verder te kunnen brengen,

zou de gemeente in enorm helpen als zij daar vrijheid in zouden geven, met allemaal controles die

nodig zijn daarop. Maar dat zou ons enorm helpen. Want dat geeft gewoon vrijheid om te kunnen

experimenteren en echt naar een circulaire economie te kunnen gaan.

00:12:27

Speaker 2: Innoveren.

00:12:28

Speaker 1: En innoveren.

00:12:29

Speaker 2: Ja, dan zijn we bij de laatste vraag eigenlijk. Kun je uitleggen wat jullie grootste succes is

tot nu toe, en jullie grootste valkuil? Misschien is het leuk om eerst de valkuil te noemen en dan het

grootste succes, mag je zelf bepalen.



00:12:55

Speaker 1: Ja, ik denk dat onze grootste valkuil vooral zit in hoe snel wij zouden willen gaan, dus dat is

een leuke valkuil om te noemen omdat het ook wel weer ergens heel positief is, hè, want je wil

snelheid, je bent ondernemend, dus je wil gewoon gaan. En daarin word je ook soms, ja, gewoon

tegengewerkt door allerlei krachten, omdat je in een heel complex systeem bezig bent, maar goed.

Dat brengt wel weer ook de grootste successen met zich mee, omdat wij gewoon heel gedreven zijn

en groots denken en echt vanuit de systeemverandering, en een korte ketens willen voortbrengen,

zijn wij wel - hebben we wel geduld nodig. Dus die valkuil en ons succes, dat we dit zo groots

aanpakken, gaat wel hand in hand ook weer, en helpt wel om het ook echt die stapjes te kunnen te

kunnen blijven zetten. Maar goed, soms stoot je gewoon constant je hoofd tegen alles wat niet kan

en dat maakt het wel moeilijk.

00:13:49

Speaker 2: Ik heb in principe al mijn vragen gesteld. Heb je ook alles kunnen vertellen voor je gevoel?

00:14:08

Speaker 2: Kun je vertellen wat jullie toegevoegde waarde is voor de maatschappij, of voor de stad

Utrecht?

00:14:08

Speaker 1: Ja, ik denk dat onze grootste toegevoegde waarde is, dat wij initiatieven die reststromen

dus voortbrengen, dus die normaal afvalstromen zijn, wij zorgen ervoor dat horeca, dat

grootzakelijke markt ook echt deze stromen goed kan scheiden. En dat het makkelijk voor ze wordt

gemaakt om die stromen ook weer als grondstof naar ons toe te brengen. Dus ik zie daar vooral de

toegevoegde waarde dat wij iets aan het doen zijn wat echt de circulaire economie gemakkelijk

maakt, en dat het niet alleen maar wordt gezien als iets van 'hé, het is onmogelijk' of 'het – het kan

niet omdat zoveel dingen niet werken'. Maar wij zorgen er gewoon voor dat ook partijen die die

reststromen produceren er heel makkelijk mee om kunnen gaan, en snappen, gecoacht worden op

het scheiden bij de bron. En dat ze ook weer daar de producten van terug kunnen zien, en de biertjes

weer te kunnen serveren in een restaurant, de broden weer in de catering terug te brengen, is wel de

waarde die wij creë ren, en daardoor weten zij ook wat zij aan de klanten geven.

00:15:12

Speaker 2: Ja.



00:00:01

Speaker 2: Ik ben Bas, ik ben medeoprichter van De Clique, en wij halen allerlei grondstoffen, wat

mensen ook wel eens afval noemen, halen wij op uit de stad. Bij restaurant, cateraars, bedrijven,

voornamelijk bio-grondstoffen, en zorgen dat die een goeie bestemming krijgen. En de producten die

daarvan gemaakt worden, die verkopen we weer terug aan onze klanten.

00:00:23

Speaker 1: Maar je zei net al gelijk afval: in hoeverre is afval voor jullie nog steeds afval?

00:00:30

Speaker 2: Nou, kijk, we hebben - als je het over hebt, wij hebben het niet over afval. En het is

natuurlijk heel bizar dat, eigenlijk als je nu een bedrijf kijkt, die gooien alles bij elkaar, behalve het

glas en papier, hè. Dus wij scheiden thuis beter dan dat bedrijven, ja, wordt verwacht dat ze

scheiden. Alleen al van wat er nu op één hoop wordt gegooid, kunnen wij meer dan de helft - kunnen

wij een goede, betere bestemming geven dan de verbrandingsoven. En nou, dat noemen wij dan

grondstoffen.

00:00:58

Speaker 1: Grondstoffen. |Waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk om dat te doen, om

hiermee bezig te gaan.

00:01:06

Speaker 2: Ik vind het belangrijk, omdat ik als ontwerper ook altijd gefascineerd door systemen. Ik

heb ook geleerd dat als jij iets wil veranderen in een systeem dat je als ontwerper kijkt naar hetgene

wat je niet ziet. Datgene wat je niet ziet, dat maakt hetgene wat je ziet. En daar begin ik dan ook het

liefst. En wat dat betreft is een bedrijf, een social enterprise, voor mij ook een soort van

ontwerpopdracht om te kijken 'hoe kunnen we in de kern van onze economische systeem ook

verandering brengen? Want als je bedrijven verandert, als je systemen kan veranderen, dan kun je

ook de output van die systemen veranderen. En dan gaat de wereld er ook anders uitzien.

00:01:37

Speaker 1: En wat hebben jullie dan zichbaar gemaakt? Want jullie zagen bepaalde dingen niet..

00:01:41

Speaker 2: Nou ja, de dingen die je niet ziet, hè, de donkere materie van onze wereld, hé, zo is de

wereld ook opgebouwd. Ja, dat is cultuur, dat zijn economische systemen. Dat zijn dus de

gemeenten, hè, om iets te noemen die met regelgeving zit. Al die dingen die te maken hebben met

wat je moet veranderen op het moment dat je ook een systeem wil aanpakken. Ik kan een product

wel veranderen, want je kan zeggen: ik maak van sinaasappelschillen, maak ik olie en van die olie

maak ik zeep. Maar om daar te komen en dat het ook bedrijfsmatig klopt, hè, dat het binnen een

systeem een grotere - op grote schaal wordt toegepast, industrieel, ja, dan moet je ook alles

bekijken. En dat is, wetgeving tot aan het economische model, is dat belangrijk.

00:02:26



Speaker 1: Daar wil ik dan wel wat meer over ook weer beter, want al die de gemeenten en de

sociale impact die jullie doen. In hoeverre zien jullie jezelf als sociale ondernemer? In hoeverre is De

Clique een sociale onderneming?

00:02:42

Speaker 2: Nou, De Clique is een sociale onderneming in hart en nieren, hè. En dat zeg ik omdat wij

niet alleen als missie een sociale doelstelling hebben, maar wij zijn ook opgezet als sociale

onderneming, hè. Dus we hebben echt gezegd, bijvoorbeeld onze - het stemrecht op de aandelen

van De Clique, is niet te verkopen. Dat betekent dat het nooit ook op een andere manier kan worden

ingevuld, die missie. We hebben gezegd, nou, de opbrengsten van De Clique, de winst, die moeten

terug naar de onderneming, en niet ten goede komen van alleen maar investeerders of oprichters.

Dus wij zijn op alle lagen, hebben wij gezegd, op zowel bedrijfsniveau: hoe het bedrijf inrichten,

organisatiestructuur, als onze missie, moet alles kloppen om ook een social enterprise te kunnen zijn.

00:03:26

Speaker 1: En volgens mij hebben we 't al een beetje beantwoord, maar ik wil het graag nog even

hebben over sociale impact. Wat is de sociale impact die jullie maken? Concreet.

00:03:38

Speaker 2: De sociale impact die wij maken, die zit hem vooral voor ons nog heel erg op de op de

CO2-besparing, hè, dus wij zijn ook bezig om te kijken: kunnen we mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt ook een plek geven, maar vooralsnog is het zo dat eigenlijk nu alles verbrandt wordt,

van het afval wat een keuken produceert. En op het moment dat wij dat ophalen en ervoor zorgen

dat 't een betere bestemming krijgt, dan zie je dat er een enorme CO2-besparing plaatsvindt. En het

is ook echt belachelijk, als je bedenkt dat sinaasappelschillen gewoon voor het oprapen liggen in de

stad, dat we nog steeds sinaasappelolie uit Brazilië importeren om onze broden, bier en dat soort

dingen te maken, hè. Dus het gaat er ook gewoon om: onze impact is niet alleen maar die

CO2-besparingen, maar ook het bewustzijn, hè, als consument, als bedrijf, hè, dat het op een andere

manier kan. En wij tonen aan dat dat ook economisch rendabel kan zijn.

00:04:56

Speaker 2: Als je kijkt naar de impact, hé, dus gewoon even.. Het is echt totaal belachelijk dat

sinaasappelschillen in de stad voor het oprapen liggen, dat compost in de stad voor het oprapen ligt,

en dat we nog steeds olies, sinaasappelolies importeren uit Brazilië voor onze bier, broden zepen. Dat

we compost halen uit Polen, omdat we te weinig hier hebben. Ja, en dat, ja, dat is een systeemfout.

Nou, en daar zit ook onze impact, niet alleen in het systeem, maar ook in de bewustwording voor

mensen die daarin werken, dat het op een andere manier moet kunnen. En dat zijn de andere

bedrijven, dat zijn consumenten en iedereen moet er aan mee helpen.

00:05:48

Speaker 2: Nou ja, kijk - en daarom is het ontzettend belangrijk om altijd naar dat economische

systeem te kijken; waar gaat het mis? Hè, want wat Nederland gedaan heeft, is bijvoorbeeld heel

veel geïnvesteerd in verbrandingsovens. Er is een periode geweest dat wij het afval uit Italië zijn gaan

importeren om die verbrandingsovens aan de gang te houden, hè, want dat is allemaal ons

belastinggeld, en we willen dat dat natuurlijk ook terugverdiend wordt. Dus als je nu kijkt,



verbranden, komen we achter, dat is eigenlijk, ja, je haalt er energie uit, maar het is ook weg. Alles

wat je verbrandt, is weg. Op het moment dat je het kan hergebruiken, is natuurlijk veel beter.

Composteren is een veel betere manier om dat te doen.

00:07:24

Speaker 2: We zijn erachter gekomen, nadat we heel veel geld hebben geïnvesteerd in gigantische

verbrandingsovens die al beter waren dan een vuilnisbelt, dat dat ook niet de beste manier is om om

te gaan met onze grondstof, want alles wat je verbrandt, gaat weg, hè. Composteren is dus, als je dan

circulair kijkt, veel beter, hoger in de ladder, om daar - om dat te doen. Maar kijk, wat ik echt

fantastisch vind aan sociale onderneming en wat ik ook geleerd heb, met sociaal ondernemen, is je

moet echt van dilemma's houden en van fouten in het systeem, hè. Want als jij van binnenuit een

systeem wil veranderen naar het systeem wat jij als visie hebt, dan moet je ook accepteren dat die

regels van het systeem keihard op jou gaan drukken. Wat er nu gebeurt, is bijvoorbeeld dat als ik een

bedrijf ben, en ik flikker alles op één hoop, dan is dat voor mij goedkoper dan wanneer ik ga

scheiden. Want als ik het één hoop gooi, dan wordt inderdaad verbrandingsoven en er wordt

verbrand, is veel makkelijker gooien in één auto. Als ik twee wagens moet langs laten komen,

speciaal voor de groente- en fruitafval, omdat ik ga scheiden, dan is dat duurder. In de toekomst zal

dat veranderen. De Clique is eigenlijk met z'n businessmodel op de toekomst vooruit en dat maakt

sociaal ondernemen ook wat moeilijker, omdat je vaak opereert in het systeem wat je niet wil waarin

je bedrijfsmodel gaat opereren, maar toch moet je 't daarin redden. Dat is, weet je ja, dat vind ik

gewoon.

00:08:52

Speaker 1: Maar dat zit hem dan eigenlijk gewoon in het woord afval. Het zou dan gewoon geen afval

meer moeten heten.

00:08:56

Speaker 2: Ja, maar er zit een linguïstische kant aan, hè, wij als consument zijn onverzadigbaar. Groei

is goed. Ja, je hebt al die - kopen, kopen, kopen. Weet je? Het is allemaal gewoon echt keihard ?. Als

ik het over krimp ga hebben, dan gaan mensen - dat is toch gewoon fucking slecht, hè. Dus even

gewoon - linguïstisch moeten er dingen gebeuren. Wetgeving moeten er dingen gebeuren. Het heeft

drie jaar geduurd voordat een sinaasappelschil niet meer gezien werd als afval en dat je het mag

gebruiken überhaupt, als grondstof. Dat is wetgeving, daar kun je bewustwording - kun je

consumenten bewust maken wat je wil, maar dan gaat er niks veranderen. Laatste is bewustwording:

dat mensen ook gaan scheiden. Maar één van de belangrijkste is als ik ga scheiden en het gaat ook

nog eens heel veel meer kosten, waarom zou ik dat doen? En daar willen wij dus laten zien dat we

ook, met ons bedrijfsmodel, dat we het ook gewoon betaalbaar kunnen maken om te gaan scheiden.

00:09:51

Speaker 1: Je hebt wel een groot gedeelte van mijn vragen beantwoord, dus dat is heel goed.

00:09:57

Speaker 1: Want dan wil ik gelijk inhaken op de gemeente. Je had het net over de regelgeving, dat

heeft heel lang moeten duren, en er zijn nog steeds wel regels waar jullie tegenaan lopen. Kun je mij

vertellen hoe de samenwerking tussen de gemeente is en of zij elkaar versterken.



00:10:16

Speaker 2: Ja, nou ja, kijk.. De samenwerking met met de gemeente is gegaan van we mogen het

gemeentehuis niet meer in, omdat we iets aan doen waren wat niet mocht. Nou, dat was in de tijd

dat we ook nog, hè, en Anja was toen bezig met het ophalen van luiers bij mensen thuis, tot nu echt

een hele goede samenwerking. En we hebben ook gewoon - in die zin hebben we, weten we ook, hè,

wij moesten ook een charmeoffensief naar de gemeente neerzetten en dat gaat via de politiek altijd

heel makkelijk, hè. Want dan de politici die willen ook vooruit, die hebben een visie, die kijken

vooruit. Dan heb je het ambtenarenapparaat, en die wil ook dat het goed geïmplementeerd wordt,

maar die zit ook aan die regels vast. Nou, daar moet je een ruimte tussen vinden. En wat we zien, is

dat de gemeente Utrecht ook enorm bereid is om bedrijven zoals De Clique, echt die ruimte te geven

om die experimenten aan te gaan, hè. Maar die moet je wel opzoeken. En die veilige ruimte om dat

te doen, die is ook echt nodig voor bedrijven, zoals ons, omdat wij opereren, ja, vanuit een, eigenlijk

een werkelijkheid die er nog niet is. En dat is denk ik belangrijkste waar de gemeente ook een rol kan

spelen. Dat ze ook gewoon de experimenteerruimte geven voor bedrijven die het anders willen

doen, ook in een businessmodel.

00:11:24

Speaker 1: Heb je dan ook conrete tips voor als je ook zoals jullie een onderneming wil starten? Niet

per se gelijk met afvalgrondstoffen of dergelijke, maar wat is dan het belangrijkste wat je echt moet

doen?

00:11:37

Speaker 2: Ja, nou ja, kijk, als je een maatschappelijke onderneming neerzet, hè, social enterprise, als

je die echt goed wil oprichten, dan, ja, dan moet je ook echt heel goed met je

stakeholdermanagement omgaan. Stakeholdermanagement tegen een beetje een moeilijk woord.

Maar wat je moet doen, is je moet kijken waar opereer ik, hè. Een bedrijf wat alleen maar opereert

om winst te maken, ja, die kan het eventueel ook gewoon doen door naar de markt te kijken. Bij

maatschappelijke onderneming moet je ook kijken 'hoe ga ik dat met de maatschappij voor elkaar

krijgen?' Nou, daar heb je die relatie met de gemeente ook voor nodig. Als je op het landelijk niveau

doet, dan moet je dat met de overheid doen. Maar je moet altijd kijken 'hoe kan ik de

maatschappelijke context, ook in mijn model, en wat ik aan het doen ben, hoe kan ik die meekrijgen,

en hoe kan ik die mensen ook een onderdeel geven van die veilige ruimte die we moeten creëren,

om met zijn allen een nieuw systeem, een nieuwe realiteiten gaan ontwikkelen?' En ik denk dat nu

juist met die coronatijd, is natuurlijk fantastisch, met de bereidwilligheid om, ja, met een nieuw

systeem te beginnen is enorm groot. Voorheen was het zo, en dat het - ja, heel veel.. Ik heb heel veel

in innovatie gezeten, waar innovators en visionairen, en alle mensen die vooruitkijken, zich vaak -

wat ze niet beseffen, is dat als je echt een onderneming gaat maken of die verandering wil

neerzetten, is dat 99 procent van het werk wat je aan het doen bent. Dus dealen met de legacy shit.

De shit die er al is, ja, en daar kan de gemeente enorm helpen, want de shit die er al is, die moet

veranderen.

00:13:09

Speaker 1: Je moet opzij gaan.

00:13:10



Speaker 2: Ja, nou opzij hoeft niet, je moet een transitie maken. Je kan niet van - je kan niet in een

soort van utopie springen. Je kan wel een visie hebben, van alles moet circulair zijn, alles moet

kloppen, maar daar kun je niet naartoe springen, want het systeem nu is er nog niet naar. Waar kan

de gemeente bij helpen om die transitie, hè, om die ook mogelijk te maken, om die sprong te maken.

00:13:32

Speaker 1: Sluit volgens mij heel mooi aan bij mijn laatste vraag. Gaat over het ecosysteem van de

sociale ondernemers in Utrecht. Hoe kijken jullie daar als De Clique tegenaan? Is daar - valt daar nog

veel te halen?

00:13:48

Speaker 2: Waar heel veel te halen is, is bij het, hé, als zo'n ecosysteem gewoon goed ontstaat, hé. En

als je het over ecosystemen hebt, dan gaat het bij mij altijd een beetje kriebelen, dan denk ik van, ja,

het is allemaal leuk, maar wat bedoel je daarmee? Ecosystemen zijn in principe heel praktisch. Zorg

dat je - dat de inkoop bij de gemeente gericht is op ook circulaire producten. Als er heel veel social

enterprises zijn die zich daarop richten. Zorg ervoor dat je experimenteerruimte neerzet, zodat

mensen ook makkelijker van start kunnen gaan met een nieuw idee, wat ook maatschappelijk

bijdraagt. Zorg ervoor dat je inderdaad de wet- en regelgeving - dat je die goed onder de loep neemt.

Zorg ervoor dat je ook openlijk steun betuigt aan dat soort bedrijven. Nou, dat zijn allemaal hele - hè,

zet ze in het zonnetje. Ik denk dat – we hoeven niet naar silicon valley te kijken om te kijken hoe

succesvol ondernemerschap kan zijn. Ik denk dat we in Nederland juist een hele mooie combinatie

hebben van een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die we al hebben, een vertrouwen in

overheid, en een groeiend vertrouwen hopelijk ook in de gemeente, en dat kun je ook

bewerkstelligen door dat te doen. En als je die twee goed combineert, ja, dan krijg je ook gewoon

een heel mooi - een hele mooie bodem voor iets wat een soort van de groene silicon valley kan zijn.

00:15:00

Speaker 1: Wat kunnen we van deze coronacrisis leren? Voor de toekomst, als het gaat om sociaal

ondernemerschap. Dat vind ik zelf ook wel interessant.

00:15:28

Speaker 2: Ja, wat we kunnen leren van de coronacrisis, wat betreft sociaal ondernemerschap, is

denk ik dat we ook gewoon transparantie - ketens, waar komen de dingen vandaan? Dat dat echt een

belangrijk aspect is, ook van het verduurzamen van die ketens, maar ook het vertrouwen wat

mensen krijgen in de producten die ze ook daadwerkelijk nuttigen.


