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Experimenteren rond recycling van grondstoffen
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Business to Community

Een aantal aanbieders van zonnepanelen heeft speciaal voor groepen bewoners een 

collectief zonne-eiland ontwikkeld. De Rabobank heeft een lening ontwikkeld voor 

energiecoöperaties. Een bouwmarkt ontwikkelt samen met een aannemer een aanbod 

voor collectieve verduurzaming van woningen. 

Een groeiend aantal voorbeelden van bedrijven ontdekt de business to community markt 

en/of onderkent de kansen die deze markt biedt. Ook instellingen en overheden hebben 

de bewonerscollectieven ontdekt en ontwikkelen specifieke producten en diensten, zoals 

een zorgaanbieder die een dienst heeft voor zorgcoöperaties. Steeds meer overheden 

hebben speciale programma’s voor groenadoptie door collectieven rond stadslandbouw. 

Binnen de maatschappelijke initiatieven is grote verscheidenheid, de verschillende initiatiefvormen 

zijn niet in een woord te vangen. Wij doen in document dan ook geen poging om de diversiteit van 

initiatieven te vangen in een eenduidig begripen gebruiken begrippen als maatschappelijk initiatief, 

bewonersinitiatief burgerinitiatief, ondernemende community etc. bewust door elkaar.

1)

1 Inleiding

Bedrijven, instellingen en overheden werken van oudsher vooral 

voor individuele klanten, Business to Consumer. Of voor elkaar. 

Business to Business. De laatste jaren zien wij een ontwikkeling van 

burgers die zich organiseren. Bijvoorbeeld in energiecoöperaties of 

in zorgcoöperaties. Of in buurtcommunities of in sociale enterprises1. 

Bedrijven, instellingen en overheden spelen in op deze ontwikkeling 

door ook voor coöperaties en groepen burgers producten en diensten 

te ontwikkelen: Business to Community. Ook de coöperaties en 

communities ontwikkelen relaties met bedrijven, instellingen en 

overheden om beter de gewenste doelen te realiseren. Zij streven naar 

Community to Business. 
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Het zal energiebedrijven, zorgaanbieders, autobedrijven, mobiliteitsproviders, banken, 

aannemers, bouwmarkten, ICT-bedrijven, welzijnsstichtingen, gemeentelijke afdelingen 

groen, waterschappen en veel meer bedrijven, overheden en instellingen helpen als zij 

producten en diensten toesnijden op de gemeenschappen van klanten die in opkomst zijn 

in wijken en dorpen. 

Community to Business

Bedrijven kunnen door samenwerking met communities hun marktaandeel vergroten. 

Bovendien helpt de actieve bewoner bij marketing door andere bewoners te verzamelen 

rond inkoop van producten. Zij helpen het bedrijf daarnaast door mee te denken over 

nieuwe producten die zijn toegesneden op de burger en de samenleving. Het bedrijf 

is op deze manier vanzelf maatschappelijk verantwoord. Het kan zijn budget voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen beschouwen als investering, die het kan 

terugverdienen door het te steken in bewonersinitiatieven die op deze wijze meewerken. 

Andere bedrijven zien bij hun opdrachtgevers (in dit geval vaak een overheid) de vraag om 

met burgers samen te werken en passen daarom hun bedrijfsprocessen aan. Instellingen en 

ook overheden kunnen de burger evenzeer beschouwen als een partner in het verspreiden 

en verbeteren van hun producten en diensten. Kortom: Als bedrijven, overheden of 

instellingen een product of dienst ontwikkelen voor burgerinitiatieven, business to 

community, dan kunnen zij daarvan sterker worden, omdat hun aanbod verbetert. 

Business to Consumer Business to Business

Business to Community Community to Business
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Tegelijk wordt het burgerinitiatief hiervan ook sterker. Bijvoorbeeld doordat de 

doelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden door samenwerking met een bedrijf, 

instelling of overheid. Of doordat er ook financiële middelen van het bedrijf, overheid of 

instelling naar het burgerinitiatief gaan. 

Experiment

Deze productontwikkeling voor en met gemeenschappen is nog niet eerder vertoond 

en we zullen dit met elkaar moeten leren. Met het oog daarop hebben wij in 2016 een 

experiment genomen met bedrijven, overheden, instellingen en burgers die actief zijn 

met de recycling van grondstoffen.

Dit is het verslag van het experiment. De kern gaat over de ontwikkeling rondom business 

to community en community to business. De twee perspectieven wisselen we af en staan 

ook niet los van elkaar. Sterker: de twee perspectieven versterken elkaar idealiter en gaan 

in elkaar over. Dan wordt het belang voor het bedrijf ook het belang voor de community. 

We beginnen met onze ideeën, de theoretische grondslag van het experiment. Daaruit 

volgt het idee van een incubator, een plek voor bedrijven, overheden, instellingen en 

burgers om samen producten te ontwikkelen. In deze incubator leggen mensen tegelijk de 

relaties B2C en C2B waardoor zij tot productontwikkeling kunnen komen. Hiermee hebben 

wij in het voorjaar geëxperimenteerd en we beschrijven hoe dat is verlopen en wat daarop 

de reacties waren. Slot is een vooruitblik op een tweede experiment dat later dit jaar volgt.
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Anno 2016 zijn enkele honderden zorgcoöperaties en 

energiecoöperaties voor en door bewoners actief. 

Zij veranderen zorg en welzijn, de duurzaamheid 

van energie, het karakter van woongebieden, het gebruik van 

infrastructuur, de koopkracht van mensen, de lokale economie en nog 

veel meer. Mensen richten zich niet alleen op zorg of energie, maar 

vaak op beide en meer, zoals voedsel, natuur, vervoer en veiligheid. 

Opvallend is hoe deze activiteiten elkaar onderling versterken, denk 

aan een stadstuin die het groene karakter van een buurt versterkt en 

waarin zorgcliënten werken aan voedselproductie en groenbeheer. 

Waarbij zorg, voedselproductie en een groene en gezonde omgeving 

elkaar versterken. Lokaal blijken mensen in staat tot een bijzondere, 

gecombineerde wijze van productie. Een productie met meervoudige 

waarden. Die staat in contrast met de dominante centraal gestuurde 

productie.

2 Theorie: Trends, Sturing en   
 Verdienmodellen

Dominant in economie en samenleving zijn centraal gestuurde organisaties die gericht 

zijn op het zo snel en zoveel mogelijk leveren van producten en diensten. Dit zijn niet 

alleen bedrijven, zoals een verffabriek of een transportbedrijf, maar ook overheden en 

instellingen, zoals een school of ziekenhuis. De opdracht om snel en veel te leveren leidt tot 

specialisatie en tot druk om te groeien, want omvang helpt bij snelheid en volume. Gevolg 

2.1   inleiding
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is productie op steeds minder plaatsen voor steeds meer mensen. We zien een contrast 

ontstaan tussen een centralistische productieaanpak die steunt op een enkelvoudige, op 

specialisatie gebaseerde waardencreatie, en een decentrale productiestructuur die berust 

op een meervoudige, op combinatie gebaseerde waardencreatie. 

Het lijkt de moeite waard om de opkomst van de decentrale meervoudige productie, 

naast de gevestigde, centrale enkelvoudige productie, actief te stimuleren. Reden is dat 

de centrale productie stuit op grenzen. Denk aan het grote beroep dat wordt gedaan op 

grondstoffen, de afhankelijkheid en (milieu)kosten van logistieke bewegingen, of aan zorg 

en onderwijs waarvan de grootschaligheid de menselijke maat ver overstijgt. Tegelijk 

toont de decentrale productie een nieuwe, interessante vitaliteit. Zo vinden mensen 

daar de zorg opnieuw uit en claimen dat veel efficiënter te doen dan de reguliere zorg; 

zie het inspirerende voorbeeld van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Als een efficiëntere 

werkwijze daadwerkelijk het geval is, dan is er reden voor overheden, bedrijven en 

instellingen om de decentrale meervoudige productie serieus te nemen.

Decentrale productie van zorg, energie en voedsel wekt al de nieuwsgierigheid van 

bijvoorbeeld zorgverzekeraars, energiebedrijven, voedselproducenten en banken. De 

nieuwsgierigheid van de overheid is al langer gewekt en Rijk, provincies en gemeenten 

werken actief samen met burgers die decentraal produceren. 

Lokale energiecoöperaties ‘beconcurreren’ energiebedrijven, maar zij gaan ook in zee 

met deze bedrijven om samen groene energie te produceren. Zo’n les leren bijvoorbeeld 

grote zorginstellingen door te zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met de snel 

opkomende zorgcoöperaties. Waterschappen zijn zeer geïnteresseerd in manieren om water 

te beheren met bewoners, particuliere terreinbeheerders en boeren. Bewoners nemen met 

water en groen verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting. Zeker in de stad dragen 

zij bij aan gezondheid en leefbaarheid, en ook aan klimaatbestendigheid. Centrale ‘productie’ 

verdwijnt niet, omdat er via bewonersinitiatieven meer decentrale productie opkomt. Beide 

vormen van productie zijn bouwstenen van de energieke samenleving, waarin centraal en 

decentraal elkaar kunnen beconcurreren en aanvullen. Deze slimme samenwerkingen zijn 

ook nodig om de doelstellingen van overheid en veel bedrijven te realiseren. 
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Onze veronderstelling is dat we opkomst van de decentrale meervoudige 

productieomgevingen, naast de centrale enkelvoudige productiesystemen, kunnen 

stimuleren. Naast de overheid kunnen financiële instellingen (banken, investeerders, 

verzekeraars) en regionale fondsen (bijvoorbeeld de fondsen vanuit de verkoop van 

energiemaatschappijen) behulpzaam zijn, omdat zij in staat zijn in samenwerking met 

decentrale producenten, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Als dit lukt, kan in 

Nederland een topsector ontstaan of floreren die nu al zichtbaar is in de praktijk.

2.2 De energieke samenleving; op weg naar nieuwe verdienmodellen

 Doe-democratie, participatiesamenleving, energieke samenleving; drie  

 termen voor hetzelfde en hier kiezen we voor het concept van het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL), de energieke samenleving. De lijn die zichtbaar wordt is 

dat burgers hun ondernemerschap organiseren, vaak in coöperaties, en binnen diverse 

terreinen serieus invloed krijgen op de productie van goederen en diensten. 

Achter centrale en decentrale productie zitten twee economische modellen waarin 

bedrijven, overheden en burgers, op verschillende manieren, waarde creëren en daaraan 

kunnen verdienen. Concurrentie tussen deze beide verdienmodellen is een realiteit 

binnen de energieke samenleving. 

Het eerste verdienmodel past bij een centraal georganiseerde productie- en 

distributiestructuur. Een ondernemer ontwerpt en maakt zijn producten (en/of diensten). 

Hij verdient door zo snel mogelijk zoveel mogelijk te produceren en te verkopen. 

Productiefactoren zijn in handen van één ondernemer of bedrijf (‘from one to many’). 

Zo snel mogelijk zoveel mogelijk producten maken op één plek bevordert het ontstaan 

van steeds grotere organisaties. Het bevordert ook de geografische scheiding tussen 

wonen, werken, onderwijs, zorg, recreatie, welzijn, cultuur, groen en veel meer. Alleen 

los van elkaar kunnen deze activiteiten zo snel en zoveel mogelijk georganiseerd worden. 

Daartussen zijn tal van verplaatsingen nodig over uitgebreide infrastructuur. Bij dit 

eerste verdienmodel worden kosten gemaakt die niet voor rekening van de onderneming 

komen. Denk hierbij aan milieuvervuiling, benodigde infrastructuur en dergelijke.
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Het tweede verdienmodel bestaat uit het combineren van verschillende doelen en 

activiteiten. Hierbij zit vaak ook een meervoudig verdienmodel. Door met mensen met 

een zorgbehoefte voedsel te verbouwen in een stadstuin wordt waarde geleverd aan de 

gezondheidzorg, aan groen in de stad en aan voedselproductie. Opvallend hierbij is dat 

diverse waarden die geleverd worden niet financieel ten goede komen aan de coöperaties. 

Bijvoorbeeld het realiseren van groen in de stad is een waarde waarbij doorgaans door 

een coöperatie geen geld verdient wordt. In het tweede verdienmodel wordt ook vaak 

gebruik gemaakt van gebruik en hergebruik van producten, en daaraan verdien je geheel 

anders. ‘Gebruik is het nieuwe bezit’ en bezitters proberen hun bezit zo goed mogelijk te 

exploiteren. Dat doen zij om te beginnen door duurzaam om te gaan met grondstoffen, 

opdat deze door hergebruik weer wat opleveren. Daarnaast scheelt het binnen het tweede 

verdienmodel kosten om dezelfde voorziening of infrastructuur (bouwwerk, dezelfde 

auto of keuken) met anderen te delen. In het tweede verdienmodel worden ook nieuwe 

begrippen geïntroduceerd, we spreken steeds meer over een waarde model, waarmee 

de verenigingseconomie tot stand komt. Kortom, in dit tweede verdienmodel zit veel 

vernieuwing en dat roept een aantal vragen op die uitwerking behoeven, zoals de vraag hoe 

je een verdienmodel kunt organiseren rondom het leveren van meervoudige waarden. 

WASTED is een buurtlaboratorium voor kleinschalige plastic afval verwerking. Afval 

krijgt nieuwe waarde– door samen met de buurt te werken voor de buurt. Buurtbewoners 

kunnen plastic afval inleveren bij WASTED. WASTED maakt daar plastic blokken van voor 

meerdere doeleinden. Buurtbewoners krijgen er WASTED-munten voor terug. Hiermee 

kunnen buurtbewoners bij lokale winkels korting krijgen. Zo wordt afval hoogwaardig 

opnieuw ingezet, wordt de lokale economie versterkt en wordt de sociale cohesie 

vergoot.

Voorbeeld: 

WASTed
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Hergebruik en delen zijn voorname stappen richting een duurzame economie en een 

volgende stap is functiecombinatie: denk aan een groen dak dat een lange levensduur 

heeft, zorgt voor een betere waterhuishouding, een gezonde leefomgeving, minder 

energieverbruik en betere klimaatbestendigheid. Dit past in het tweede verdienmodel, 

omdat de constructie van het dak geheel is bedacht om deze zo goed mogelijk te gaan 

exploiteren en weer hergebruiken. Zo’n dak past minder in het eerste verdienmodel, want 

een ondernemer die enkel producten maakt, wil het dak wel bouwen, maar weet niet hoe 

te verdienen aan exploitatie en hergebruik. Belangrijke vraag is of dat van hem de best 

mogelijke bouwer maakt.

Rond een initiatief van dit groene dak ontstaat een gemeenschap van partijen die elkaar 

nodig hebben om deze nu en in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. 

Dit zijn bijvoorbeeld bewoners, de gemeente en het waterschap die streven naar een 

veerkrachtige leefomgeving. Dat is naast gezondheid van belang voor de ruimtelijke 

inrichting en voor de economie, en heeft nog een toegevoegde waarde, namelijk 

het ontstaan van gemeenschap die weer nieuwe zaken gaan ondernemen. Waarom 

zouden partijen het bij een groen dak laten wanneer zij elkaar eenmaal gevonden 

hebben en zich bijvoorbeeld niet storten op het lokale groen of water? Het ontstaan 

van gemeenschappen die samen waarde creëren, is ook een kracht van het tweede 

verdienmodel omdat het creatieve en samenbindende krachten losmaakt.

2.3 Sturing in de Energieke Samenleving 

 Het naast elkaar bestaan van de twee verdienmodellen is een realiteit binnen 

 de energieke samenleving. Overheden zien dat mensen decentraal en 

meervoudig gaan produceren. Tegelijkertijd nemen zij ook de problemen waar rond 

centrale enkelvoudige productie. Ruimte geven aan decentrale, meervoudige productie 

biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld zorg en welzijn overeind te houden, te werken aan 

waterveiligheid en klimaatbestendigheid, en de economie weerbaar te maken tegen het 

steeds schaarser worden van grondstoffen, waaronder fossiele energie. Tegelijkertijd 

zien we echter dat de overheid de doelstellingen van groot maatschappelijk belang 

wil bereiken door daarin andere grote centraal gestuurde organisaties te betrekken. 
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Denk aan zorgverzekeraars, energiebedrijven, banken, bouwbedrijven en vervoerders. 

De rol van maatschappelijke initiatieven die decentraal zijn georganiseerd wordt nog 

niet goed gewaardeerd in het vormgeven van trajecten met groot maatschappelijk 

belang. Kracht in NL levert als belangenbehartiger van die initiatieven eerste aanzetten 

om maatschappelijke initiatieven in positie te brengen en aan te haken bij nationale 

programma’s als “Alles is gezondheid” (van VWS) , het energieakkoord (EZ) en de 

omgevingsvisie van (I&M).

Ook op de interactie tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven loopt de 

samenwerking niet altijd soepel. Productie en productontwikkeling is een zaak van 

bedrijven, want onder meer hun risico. Dit wil niet zeggen dat zij zonder enige interactie 

met de gebruikers tot nieuwe producten moeten komen, om vervolgens te kijken of 

het product aanslaat. Waarom bijvoorbeeld niet in goed overleg met collectieven van 

bewoners uitvinden wat hen in hun buurten kan helpen om sneller projecten rond 

besparing en verduurzaming van energie te realiseren? De bewonerscollectieven nemen 

namelijk ook een risico door aan projecten te werken. Het is de moeite waard als zij hun 

risico met behulp van het bedrijfsleven kunnen verminderen, en hiervan zijn al enkele 

voorbeelden. Ook zijn er al enkele voorbeelden, door bewoners afgedwongen, van 

zorgaanbieders die speciaal aanbod hebben voor zorgcoöperaties.

Ook zien we dat een groot aantal maatschappelijke initiatieven die meer bedrijfsmatig 

opereren moeite hebben met het organiseren van een goed verdienmodel. De 

inspanningen leiden tot meerwaarde voor bijvoorbeeld milieu, natuur, zorg of onderwijs. 

De revenuen komen niet altijd terug bij de initiatiefnemer, maar juist bij andere partijen. 

Het decentrale, meervoudige verdienmodel is kortom niet makkelijk te realiseren, terwijl 

het voor de maatschappij als geheel een grote meerwaarde heeft. Hierbij is tevens 

zichtbaar dat maatschappelijke initiatiefnemers niet altijd in staat zijn om succesvol een 

beroep te doen op de fondsen die in Nederland beschikbaar zijn voor het realiseren van 

maatschappelijke doelstellingen. 

De vraag is welke sturing, governance, de overheid moet geven aan vraagstukken én 

initiatieven die decentraal én meervoudig van aard zijn. Daaruit volgt de vraag hoe het 
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ene initiatief zo goed mogelijk kan profiteren van het andere, of hoe een bedrijf zo goed 

mogelijk kan leveren aan een gemeenschap. Deze en andere vragen zijn er in de eerste 

plaats voor deze partijen zelf, maar beantwoording door de overheid is ook van belang, 

en hier in het bijzonder door de Rijksoverheid, de financiële instellingen en de regionale 

fondsen, omdat zij de sturingskaders en financiële randvoorwaarden stellen.

Er zijn voor zowel de Rijksoverheid, lokale overheden als voor bedrijven en financiële 

instellingen sterke argumenten om de bewoners- en maatschappelijke initiatieven, en 

hun meervoudige business cases, zo goed mogelijk te faciliteren. Soms vanuit direct 

belang, soms ook van een belang dat mogelijk op de langere termijn kan spelen. Op dit 

moment echter is het verdienmodel gebaseerd op centrale productie (nog) dominant. 

Overheden, bedrijven en financiële instellingen zijn nog onvoldoende in staat om nieuwe 

verdienmodellen gebaseerd op decentrale productie proactief te ondersteunen. Wij 

stellen derhalve voor een om ‘B2C-C2B incubator’ op te richten waarin we op zoek gaan 

naar deze nieuwe verdienmodellen en hun randvoorwaarden vanuit de perspectieven 

van (Rijks)overheid, maatschappelijke initiatieven, bedrijfsleven en financiële wereld. Dat 

gebeurt langs twee wegen:

1) Business to community, B2C: bedrijven, overheden en instellingen bieden de 

burgerinitiatieven op maat gesneden producten en diensten aan waardoor deze 

initiatieven nog meer voor de burgers in hun buurt kunnen betekenen.

2) Community to business, C2B: burgerinitiatieven laten bedrijven, overheden en 

instellingen zien waaraan zij behoefte hebben en bieden zo efficiëntie bij de 

ontwikkeling en marketing van producten en diensten, 

11



3 B2C-C2B Incubator

3.2 Ideeën om mee te starten

 Een bedrijf dat de samenwerking met communities wil intensiveren kan   

 bijvoorbeeld een of meer communities betrekken om zo concreet voortgang 

te boeken. Een provincie die in haar regio de communities meer wil betrekken bij het 

realiseren van maatschappelijke waarden kan in de betreffende provincie bedrijven, 

communities, wetenschappers en andere partijen bijeen roepen. In een incubator kunnen 

zij verkennen wat de economische en maatschappelijke potentie (en waarde) is van 

Ontwikkeling van een B2C-C2B Incubator kan de 

hierboven geschetste impuls aan de decentrale 

productie geven. Met als doel het ontwikkelen van 

kennis, sturingsaanpakken en verdienmodellen voor het stimuleren van 

woongebieden als decentrale productieomgeving voor zorg, energie, 

voedsel, water en groen. De incubator functioneert als broedplaats 

en versneller van nieuwe business op het gebied van B2C en C2B. 

Meerwaarde hiervan is dat we producten en diensten van en voor 

bewoners sneller laten renderen. Dat gebeurt door het mobiliseren van 

kennis rond het fenomeen ‘B2C-C2B’. Noch van bewoners, noch van 

bedrijven, overheden en instellingen kan bijvoorbeeld economische en 

financiële kennis verwacht worden, en dat rechtvaardigt het bestaan 

van de incubator. Deze kan een start maken op basis van kennis en 

ideeën die er al zijn, maar er liggen ook nog veel nieuwe vragen zonder 

antwoord. Om deze van antwoorden te voorzien heeft voorjaar 2016 

een experiment plaatsgevonden rond recycling.

3.1   inleiding
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communities. Daar kunnen zij de innovatie versnellen door te komen tot een gezamenlijke 

aanpak gericht op gezamenlijk rendement. Invalshoeken zijn daarbij:

 ·  Productontwikkeling gericht op nieuwe afzetmarkt: aansluiting bij initiatieven   

 en communities biedt de mogelijkheid een gericht pakket van diensten en   

 producten te ontwikkelen;

 ·  Innovatie: in samenwerking met (sector) van initiatieven kunnen bedrijven en  

 overheden gezamenlijk tot innovatieve aanpakken/waardencreatie komen   

 (integratie van maatschappelijke, economische en ecologische waarden);

 ·  Komen tot innovatief (hybride) financieringsmodel.

Een groot deel van huishoudelijk afval is herbruikbaar als grondstof voor nieuwe 

producten. Huishoudelijk afval is dus niet waardeloos, maar waardevol! Voor mensen 

én voor het milieu. Afval loont beloont mensen voor het inleveren van hun gescheiden 

huishoudelijk afval. Deelnemers krijgen een geldbedrag per kilogram voor huishoudelijk 

afval. Iedere inwoner, vereniging, school of ander goed doel in deelnemende gemeenten 

kan meedoen aan Afval loont. Er is inmiddels ongeveer 7 miljoen kilo afval gescheiden 

ingezameld zodat dit hoogwaardig opnieuw kan worden ingezet. Afval loont is onder 

meer actief in Rotterdam en Barendrecht en werkt daar ook actief aan sociale cohesie in 

de deelnemende wijken.

3.3 Nieuwe vragen

 Tot de methode van de incubator hoort om investeerders en financiers net   

als de initiatiefnemers mee te nemen in de business case van ‘B2C-C2B producten’, 

waarvan veel investeerders en financiers de kennis niet hebben. Voor de hand ligt om 

eerst naar de economie te kijken en dan naar de financiën. Dat wil zeggen eerst met 

de initiatiefnemer aan de slag met de business case en met hem nadenken over de 

financiering, daarna samen aan de slag met de investeerders en financiers. Ervaring leert 

Voorbeeld 2: 

AfVAl loonT
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dat de business case vraagt om meervoudige financiering. De boodschap van de incubator 

is dat twee of meer investeerders en financiers elkaar zekerheden kunnen bieden. Hoewel 

meervoudigheid het gevoel geeft van meer complexiteit is vaak het tegendeel het geval en 

dat roept nieuwe vragen op: Hoe bouw je een professionele organisatie? Hoe zorg je voor 

een solide financiering? Hoe benader je bedrijven? Vanuit het perspectief van de incubator 

komen de volgende vragen naar boven:

1.  Hoe kunnen private, decentrale en meervoudige initiatieven zodanig   

 gefaciliteerd worden dat zij positief bijdragen aan de doelstellingen van de   

 overheid én maatschappelijke meerwaarde creëren?

2.  Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven en communities gewaardeerd  

 worden vanuit regionale structuur fondsen en hoe kan er tussen deze partijen   

 en de decentrale overheden een structurele samenwerking ontstaan?

3.  Hoe kunnen financiële instellingen deze initiatieven zodanig met de    

 ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen ondersteunen, dat deze wederzijds  

 financieel-economisch én maatschappelijk rendement opleveren? 

4.  Hoe kunnen bedrijven in het algemeen (nieuwe of verbeterde) producten en   

 diensten ontwikkelen in een business to community opzet, en welke B2B relaties  

 kunnen bedrijven daarbij leggen?

Op tientallen plekken in Nederland werken mensen in hun wijk of dorp aan energie, 

zorg, vervoer, voedsel, wonen, veiligheid en nog veel meer. Niet elk burgerinitiatief doet 

inhoudelijk hetzelfde: de focus verschilt sterk. Ontwikkeling van kennis is belangrijk 

rond ‘gezonde’ verdienmodellen voor het stimuleren van woongebieden als decentrale 

productieomgeving voor bijvoorbeeld zorg, energie, voedsel, water en groen. Om meer 

kennis te ontwikkelen, hebben wij een experiment gedaan rond recycling.

3.4 Toepassing rond recycling

 Wij willen onderzoeken of het opzetten van de B2C-C2B Incubator kan leiden 

 tot het versnellen van burgerinitiatieven en de ontwikkeling van nieuwe producten 

en diensten. Dat hebben we om te beginnen gedaan rond het thema recycling. Voorstel 

was om daarvoor de methode van de incubator te gebruiken binnen een experiment in het 
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voorjaar van 2016 met het idee om dit verder uit te bouwen. Doel van het traject was:

 ·  Communities met interesse in grondstoffen, en recycling van afval, koppelen   

 aan bedrijven, overheden instellingen met interesse om hun dienstverlening   

 rond grondstoffen toe te snijden op communities.

 ·  Kijken of de methode van de incubator kan leiden tot nieuwe producten en   

 diensten.

 ·  Leerervaringen op dit vlak opschrijven en delen. 

De volgende acties zijn ondernomen:

 ·  Inventarisatie van de markt. Welke communities zijn bezig met dit thema? 

 Welke start-ups bestaan er al? Welke bedrijven zijn geïnteresseerd? Deze  

 kennis is nodig om in een later stadium aan matchmaking te kunnen doen.

 ·  Organisatie van een matchmaking event waarin vraag en aanbod met elkaar   

 in contact komen. Dit gebeurt tijdens een event van een halve dag waarin een 

 inhoudelijk programma wordt gecombineerd met een soort mini-beurs. 

 Hiervoor zijn ongeveer 50 mensen bijeen gekomen.

 ·  Trekken van geleerde lessen vanuit de matchmaking. Wat werkt wel en wat werkt 

 niet?
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4 Verslag B2C-C2B event 12 mei

4.2 Matchmakingsrondes

 Na de inspirerende woorden van de verschillende initiatieven werd het tijd 

 voor de eerste matchmakingsronde. De groepen gingen uiteen om met 

elkaar van gedachten te wisselen over één van de verschillende thema’s: logistiek, 

verdienmodel, opschaling, educatie, de regio en beloning. Deze thema’s kwamen 

tot stand aan de hand van de daarvoor gehouden pitches van de initiatieven. Vrijwel 

automatisch verdeelden de personen zich over de verschillende thema’s en begon de 

‘Hoe kun je als community of sociale onderneming in de 

wijk de inzameling, recycling en/of verwerking van afval 

duurzaam exploiteren?’ Deze vraag stond centraal op 

donderdagmiddag 12 mei 2016 tijdens het B2C-C2B Matchmaking Event. 

Een middag waarop maatschappelijke initiatieven, afvalbedrijven en 

gemeenten met elkaar in gesprek gingen over afval, recycling en duurzaam 

ondernemen. Het consortium van het Groene Brein, KrachtinNL, Kennislab 

voor Urbanisme en AT Osborne organiseerde deze middag; doel was 

oefenen met het concept van de B2C-C2B Incubator.

Het event werd geopend door Silvia de Ronde Bresser, initiatiefnemer van 

Kracht in NL. Nadat zij iedereen welkom had geheten benadrukte ze dat 

‘er enorme kansen liggen als we hier nu onze krachten bundelen’. Na deze 

motiverende woorden was het tijd voor de burgerinitiatieven om in een twee 

minuten durende pitch toe te lichten waar ze voor staan en welke behoeften 

de initiatieven nog hebben. Exact na twee minuten maakte een saxofoon 

duidelijk dat het tijd werd om door te gaan naar de volgende pitch.

4.1   inleiding
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‘matchmaking’. De partijen leerden elkaar kennen, kwamen elkaars behoeften te weten 

en wisselden kennis en contacten uit.

Na matchmakingsronde 1 volgde een korte plenaire terugkoppeling, waarna de deelnemers 

in de tweede matchingsronde de mogelijkheid kregen om de match uit de eerste ronde 

verder uit te werken of een nieuwe match te vinden. Verder kwam tijdens de plenaire 

terugkoppeling naar voren dat er behoefte was om over de volgende onderwerpen verder 

te praten: gedragsverandering en afval, de kostenkant van het verdienmodel, afvalscheiding 

in de hoogbouw en het beter in contact komen met bedrijven. De deelnemers zochten 

elkaar opnieuw op en gingen in gesprek over deze verschillende thema’s.

4.3 Resultaten

 Aan het eind van de middag was het tijd om de balans op te maken en de  

 belangrijkste bevindingen van de matchmakingsrondes met elkaar te delen. 

Daaruit kwam naar voren dat een meervoudig verdienmodel, bijvoorbeeld gericht op 

educatie, re-integratie en leefbaarheid, essentieel is om een initiatief draaiende te 

houden. Verder werd duidelijk dat lokale verwerking van afval mogelijk en zeer waardevol 

is. Veel initiatieven die aanwezig waren zijn actief met plastic. Dat kan zijn binnen de 

plasticrecycling of plasticinzameling. Dit betekent dat plastic in die zin ‘King’ is. Tevens 

was schaalgrootte een belangrijk issue. Door de samenwerking tussen burgerinitiatieven 

kan opschaling plaatsvinden, wat weer beter aansluit bij de wensen van marktpartijen, 

die ‘massa’ behoeven. Wat dat betreft gaat hierbij op ‘heel veel klein is groot’.

Hoe kun je als community of sociale 

onderneming in de wijk de inzameling, 

recycling en/of verwerking van afval 

duurzaam exploiteren? ’’
‘‘
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Als het B2C-C2B Matchmaking Event een ding heeft duidelijk gemaakt is het wel dat 

burgerinitiatieven ‘hot’ zijn. Tijdens het event, wat zeer druk bezocht werd, werden 

contacten gelegd, werd kennis gedeeld en zijn contacten uitgewisseld. Dit alles vormt 

de voorbode van samenwerking tussen initiatieven en marktpartijen op het gebied 

van afval. De resultaten bieden wellicht de mogelijkheid tot het organiseren van een 

vervolgevenement waarbij matches nader worden uitgewerkt.

4.4 Enquête

 Enkele weken na het event is met behulp van een enquête achterhaald wat 

 de deelnemers van het event vonden, en of de contacten en ideeën die zijn 

opgedaan verder zijn uitgewerkt. Uit de enquête blijkt dat er ook na het event contact 

is geweest en afspraken zijn gemaakt tussen deelnemers van het event. Verbindingen 

zijn gemaakt en lijken op korte termijn te resulteren in concrete samenwerkingen. Zowel 

tussen maatschappelijke initiatieven onderling op thema’s (bijvoorbeeld recycling in 

hoogbouw), als regionaal, als tussen initiatieven en bedrijven of gemeenten. Verder blijkt 

uit de enquête dat de aanwezige initiatieven ook op zoek zijn naar soortgelijke initiatieven 

om samen kennis te vergaren en te delen en ideeën op te doen. Al met al is er vanuit de 

initiatieven behoefte om aan kennisuitwisseling te doen tussen de verschillende initiatieven 

en daarnaast samenwerkingen aan te gaan daar waar mogelijk. Een platform, Community of 

Practice, is bij uitstek de mogelijkheid om dit proces in de toekomst te kunnen faciliteren.
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Veel is bekend over burgerinitiatief en hoe mensen dit vrijwillig opzetten en daarvan 

steeds vaker ook (semi)professionele organisaties maken. Toch zijn er nog belangrijke 

vragen over het hoe en waarom van de oprichting van initiatieven. Zeker op een lastig 

terrein als recycling van plastics is interessant om dit te onderzoeken. Dit kan waardevolle 

kennis opleveren voor mensen die met deze recycling verder willen, maar ook over 

burgerinitiatief in het algemeen. We willen twee burgerinitiatieven rond de recycling van 

plastic onder het vergrootglas leggen om heel nauwkeurig waar te nemen wat ze doen. 

Dat moet intelligente onderzoeksvragen opleveren, die we nu nog niet kennen, omdat ze 

door waarneming moeten opkomen. Deze nieuwe vragen moeten leiden tot antwoorden 

die nieuwe kennis blootleggen over burgerinitiatief.

Een aantal vragen hebben we al en die betreffen onder meer de relatie met bedrijven die 

plastic verwerken. Deze relatie heeft twee kanten: 1) B2C, wat het bedrijf te bieden heeft 

5 Volgende stappen

Enkele tientallen bewonersinitiatieven in Nederland 

richten zich op de recycling van plastic. Zij zamelen 

in, doen voor een klein deel aan scheiding in soorten 

plastics, en sturen deze door aan verwerkende industrie, vaak SUEZ 

in Rotterdam. Wat opvalt is hoe lastig het is om hierin continuïteit aan 

te brengen door een betrouwbare geldstroom op gang te brengen, en 

ondertussen zetten mensen toch door. Dit laten actieve burgers vaker 

zien, hoe zij tegen de stroom in toch initiatieven gaande houden en 

laten groeien. Hoe doen zij dat binnen en buiten het initiatief? Binnen 

wil zeggen met activiteiten en met andere initiatiefnemers. Buiten wil 

zeggen dat zij als individuen niet van het initiatief kunnen leven, dus de 

vraag is hoe zij hun vrijwilligerswerk volhouden.

5.1   inleiding
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aan de gemeenschap, en 2) C2B, wat de gemeenschap te bieden heeft aan het bedrijf. 

Kunnen bedrijven behulpzaam zijn aan burgers die plastic recyclen, en wat kunnen deze 

burgers voor bedrijven betekenen? In andere sectoren dan recycling zien we hoe er reeds 

productieve relaties zijn tussen burgers en bedrijven. Interessant is deze te onderzoeken 

in de lastige sector recycling.

Het consortium van het Groene Brein, KrachtinNL, Kennislab voor Urbanisme en AT 

Osborne zal dit onderzoek verrichten. Idee is om het consortium mogelijk uit te breiden 

met actieve burgers, of een bedrijf. Het consortium zal pogen een onderzoeksresultaat 

op te leveren dat aansluit bij de doelgroep van burgerinitiatieven in het algemeen, en in 

de sector recycling in het bijzonder en daarbinnen in het bijzonder de initiatieven die zich 

met plastic bezighouden. Het eindresultaat kan het begin zijn van een Community of 

Practice van initiatieven rond de recycling van plastic.
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Aan dit project werken verschillende partners samen:

 · Jurgen van der Heijden, senior consultant bij AT Osborne

 · Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant bij het Kennislab voor Urbanisme

 ·  Studenten tijdens stage bij het Kennislab: Evert Jan Kamp, Kasper Leeuw,   

 Vivian van Kraay

 · Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein

 · Silvia de Ronde Bresser en Annemiek Zonneveld, Kracht in NL

 · Met dank aan Marloes Tap, De Groene Zaak, en Bruno Lauteslager, student 

Hogeschool van Hall Larenstein

Dit boekje is een uitgave van Stichting het Groene Brein

Tekst   Jurgen van der Heijden, met dank aan Evert Jan Kamp

Eindredactie en opmaak Antoine Heideveld

Grafische vormgeving Paul Vastert (Paul Vastert Design & Innovation)

Omslagfoto  Stichting Lawine ‘Operatie Afval’ te Rotterdam. Eén van

   de initiatieven rond afval die zichtbaar zijn op de MAEX.

Onze dank gaat uit naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Duurzaam Door, 

voor ondersteuning van dit project.

Colofon

http://www.hetgroenebrein.nl
http://www.paulvastert.nl
http://www.duurzaamdoor.nl
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