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Colofon
Dit is een uitgave van Campus Orleon.
Nijmegen, 2014.
Eindredactie: Floor Basten
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Inleiding
Campus Orleon is door het Rijksduurzaamheidsnetwerk (RDN) gevraagd om een zwermonderzoek te
doen tijdens de derde vrijplaats Circulaire Economie, die werd
In de eerste versie van de inleiding was
gehouden op 10 april 2014. Het RDN wil een bruisende vrijplaats
(per ongeluk) de missie van het
zijn voor het aanjagen van gecoördineerde actie richting een
aanjaagteam veranderd in “aanjagen van
coördinerende actie richting.” Zoals vaker,
circulaire economie op nationaal niveau. Een zwerm van zes
zit ook in deze verschrijving betekenis
onderzoekers was aanwezig om met circa 70 deelnemers in
verborgen. Nemen we als aanjaagteam
gesprek te gaan over circulaire economie in het algemeen en het
verantwoordelijkheid voor (onze bijdrage
dagthema ‘materiaalstromen’. Tussendoor wisselden zij indrukken
aan) het verbinden van de vele acties die
en bevindingen uit. Na afloop hebben ze hun aantekeningen
er zijn in ons netwerk, in Nederland,
richting een circulaire economie? Met als
uitgewerkt en uitgewisseld over aanbevelingen voor de vierde
doel daar wat coördinatie in te brengen? Of
vrijplaats Circulaire Economie. Op haar beurt heeft het
wordt het door deze verschrijving mogelijk
aanjaagteam van het RDN gereageerd op essay, reflecties en
om ons te beperken tot het aanjagen van
aanbevelingen. Dit rapport is een weergave van de verschillende
coördinerende acties? In de beperking
inputs in de verschillende stadia van schrijven.
toont zich de meester. Wat zou er
gebeuren als het aanjaagteam zich beperkt
tot aanjagen op metaniveau: het aanjagen
van coördinerende actie...?

Opbouw van dit document
We hebben gekozen voor een enkel essay waarin de bevindingen
van de derde vrijplaats en de sprong naar de vierde vrijplaats aan
Nu ik de uitnodiging voor 10 april teruglees
elkaar verbonden worden. Dit essay is geschreven door Floor
zie ik dat we daar zelf de missie ook per
ongeluk hebben veranderd: in plaats van
Basten. In de kaders hebben zij, de andere onderzoekers en twee
“aanjagen van gecoördineerde actie” staat
leden van het aanjaagteam associaties met en reflecties op het
daar opeens “aanjagen van collectieve
essay toegevoegd (rechts staat hier een voorbeeld van). Zo is een
actie...”. Ik ben zelf de onbewuste auteur
meerlagig verhaal ontstaan van deze zwerm plus aanjagers,
daarvan. JH
waarin bevindingen van de dag zelf, theoretische concepten,
observaties van elders en ons gesprek erover op verschillende manieren te lezen zijn, al naar gelang
de interesse en prioriteit van de lezer. We hopen hiermee recht te doen aan de verschillende
lezingen die van de dag zelf en van het onderwerp mogelijk zijn en aan het verschil dat een
perspectiefwisseling kan maken.
Vervolg
Een zwermonderzoek heeft onder andere als doel om een event niet op zichzelf te laten staan,
maar het bestaansrecht ervan zichtbaar te maken door het een logische plek te geven in een groter
geheel. Het grotere geheel dat we zagen, omvat de vrijplaats als ontmoetingsvorm, het begrip
Circulaire Economie, utopisch denken als sociologische methode, als ook andere contexten die zijn
aangedragen door de deelnemers van de dag. Dat doen we door, zoals gezegd, het essay en de
kaders, maar ook door mee te denken over het vervolg. Dit is onderdeel van het essay. Toch willen
we op deze plek uitdrukkelijk ook de deelnemers van de vrijplaats van 10 april en andere lezers
uitnodigen om te reageren op het essay en de noties in de kantlijn, anders gezegd: om mee te
werken aan het verhaal over circulaire economie dat ooit ergens ontstaan is en zich gaandeweg
aan het vormen is. Wees welkom in dit gesprek!
Dr. F. Basten, mede namens drs. Lonneke Alsema, ing. Angelique Bakels, drs. Anne-Marie Poorthuis
en Sjoerd Robijn
Nijmegen, 12 juli 2014
3

Inhoudsopgave
Colofon
Inleiding
Inhoudsopgave
Vrijplaats
Circulaire Economie en materiaalstromen
Leren voor utopia
Epiloog
Bijlage 1: aantekeningen van de dag en van onze Skype-gesprekken
Bijlage 2: gesproken column van Floor Basten
Over zwermonderzoek
Over de zwerm onderzoekers
Over Campus Orleon

4

2
3
4
5
9
11
18
19
36
37
38
39

Anne-Marie Poorthuis: Het RDN is, ondanks
de vele zzp’ers en ngo’s die aanwezig
waren, duidelijk geworteld in de overheid.
Dat blijft impliciet maar speelt een
belangrijke rol. Misschien een idee om met
verschillende expliciete invalshoeken te
gaan werken. Het zou ook goed zijn als het
RDN zijn positie – begonnen bij het rijk –
zichtbaar maakt.

Sjoerd Robijn: De term vrijplaats verwijst
naar een organisatievorm waarin alleen de
condities worden geschapen om het zelf
organiserend vermogen tussen de verschillende actoren te optimaliseren. Daarbij
werkt een centrale aansturing door een
vaststaand programma op te leggen juist
erg belemmerend. De verschillende actoren
worden daarentegen expliciet gevraagd hun
eigen energie/ambitie/ interesse te volgen
en zich daar actief met anderen in te
verbinden. Voor de mogelijke netwerken die
hierdoor kunnen ontstaan is veel ruimte en
tijd vrijgemaakt.
Op elke schaal van de fysieke werkelijkheid
treden zelforganiserende patronen op wanneer er energie aan een complex systeem
wordt toegevoegd (Prigogine, Christian). De
energie die de zelforganiserende patronen
binnen menselijke netwerken opwekken
komen voort uit ambities, inspiraties en
dromen van de verschillende actoren,
datgene waar je echt energie voor voelt
(Wielinga). Het is dus van belang dat de
condities worden geschapen waarin het
uiten van de impulsen die voortkomen uit
de energieke ambities zoveel mogelijk
gestimuleerd wordt.

Vrijplaats
De bijeenkomsten van het
Rijksduurzaamheidsnetwerk (RDN)
over Circulaire Economie zijn opgezet
als vrijplaatsen. Daar zijn een aantal
regels voor, die op 10 april vooraf
werden genoemd en uitgelegd. Deze
zijn nodig, omdat zelforganisatie niet
vanzelf tot stand komt en ook niet

Angelique Bakels: De dag was opgedeeld in
vier rondes van sessies van elk 50
minuten, waarin in verschillende vormen
een bepaalde vraagstelling behandeld werd
Na elke ronde was er ruimte voor plenaire
terugkoppeling om zo ook eventuele
nieuwe vraagstukken de ruimte te geven in
een sessie. De opbouw in ook belangrijk
voor het slagen van zo’n dag. Er was wel
wat bezwaar tegen de duur van de sessies
(veel al te kort) en vier sessies zijn vrij
intensief. Het was wel bruisend genoeg om
de deelnemers de hele dag te laten blijven.
Zie bijlage 1 voor onze aantekeningen.

zichzelf gaande houdt, maar steeds
om nieuwe impulsen vraagt. Het
aanjaagteam van het
Rijksduurzaamheidsnetwerk is een van de partijen die impulsen geeft,
maar er zijn er meer. Inmiddels is het een zelforganiserend netwerk.
De regels van deze vrijplaats zijn:
1.
2.
3.
4.

Zorg voor jezelf.
Durf te vragen en te helpen.
Neem waar wat er gebeurt.
Laat je verrassen.

Deze zijn een variant op de vier principes
van de Open Space (Harrison Owen, 1997,
vertaling Julien Haffmans):
 wie er komen, zijn de juiste mensen
 wat gebeurt is het enige dat kon
gebeuren
 wanneer het begint is dat op tijd
 als het klaar is, is het klaar
Harrison Owen schrijft daarnaast voor om
te suggereren:
 wees voorbereid op verrassingen
De Wet van de Twee voeten is identiek aan
Harrison Owens voorschrift.

Daaraan toegevoegd gelden in de
vrijplaats de Chatham House Rule: de
inhoud mag wel geciteerd worden,
maar mag niet verbonden worden aan
de naam van de spreker. Hierdoor kunnen mensen veilig vrijuit
spreken.

Dat binnen de vrijplaats nog weer een veilige ruimte gecreëerd moet worden door de
Chatham House Rules laat zien dat er ergens een onveilige ruimte bevindt waar de vrijplaats
zich van onderscheidt. Lastig is dat deze steeds onbenoemd blijft. In een opstelling zou die
waarschijnlijk een naam krijgen.
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Goed punt! Kennelijk is een vrijplaats op zich niet voor iedereen al veilig genoeg. Ambtenaren hebben naast de vrijplaats nog een regel nodig om
zich vrij te voelen om open uit te wisselen met de buitenwereld. Zij weten wel waarom: De ambtelijke bureaucratie richt zich op ordening, en op
het dienen van de bewindspersoon. Ambtenaren representeren, als ze publiekelijk spreken, hun ministerie en hun bewindspersoon. In het
publieke domein ontmoet men dus niet de persoon, maar ‘Het Ministerie’. Dit maakt ambtenaren heel voorzichtig in wat ze publiekelijk zeggen,
er zijn maar weinig ambtenaren die vrijuit praten. Wat ze zeggen, kan tegen hen gebruikt worden, niet alleen door de media, maar ook door
directe collega's in de concurrentie om banen en posities. De ambtelijke organisatie kan (heel) onveilig zijn. De Chatham House Rule wordt door
ambtenaren veelvuldig gebruikt om een veilige ruimte te creëren waarin ze wel vrijuit kunnen spreken. Een Vrijplaats is voor ambtenaren
inderdaad niet veilig genoeg – de Chatham House Rule is een aanvulling, die de vrijplaats wel voldoende veilig maakt.

Floor Basten: Dit was vlak voordat ik mijn
column uitsprak; zie daarvoor bijlage 2.

Bij handopsteking aan het einde van de dag bleek dat zo goed als
iedereen zich aan de vier regels van de vrijplaats had gehouden. Maar

was het dus een vrijplaats geweest? Daarover uitten enkele van de
Ik heb moeite met wat er staat om de lijn
opstellers hun twijfels. Ze meenden dat, in hun sessies in elk geval,
van de tekst te verhelderen: “creëerden
deze regels een vrijplaats?”
niet iedereen vrijuit durfde te spreken, of dat niet wilde, omdat ze
Ten eerste: er is niet gezegd dat de regels
een functie en daarmee een organisatie vertegenwoordigden.
de vrijplaats creëren. Het zijn de
Verantwoording afleggen en legitimiteit vragen waren terugkerende
deelnemers die – wellicht geholpen door
gedragingen. Beter konden ze het niet uitleggen, ook bij de borrel
deze regels – de vrijplaats al dan niet
niet. Nu is het ook wel zo dat degene die de kwestie in een
creëren.
Ten tweede: de opstellers beoordelen de
opstelling inbrengt, wellicht meer dan in de andere werkvormen,
mate waarin het een vrijplaats was met
dicht op de huid wordt gezeten. Doordat de representanten vertellen
behulp van een niet-geïntroduceerde regel:
wat ze voelen op hun posities ten opzichte van elkaar, ontstaat
sprak men vrijelijk en open?
inzicht in de onderlinge relaties én de relaties met degene die de
Ten derde: de vraag “was dit een
kwestie inbrengt. Dat kan confronterend werken. Zo vroeg de
vrijplaats?” moet op grond van meer dan
alleen de opstellingssesies beantwoord
inbrenger van de eerste sessie zich na
worden.
In deze opstelling bleek legitimiteit en
zijn eerste opstelling hardop af of dit
autorisatie een belangrijk thema dat
wel de goede film was. Zijn samenvatting op het eind was een
ontbrak en pas aan het eind van de
langgerekte “Eeehmmm.” En in de feedbackronde na de tweede
opstelling ingebracht werd. De vraag was
sessie meldde de inbrenger dat hij uit zijn eigen opstelling was gezet,
wie autorisatie kon geven aan een
terwijl hij zich nota bene professioneel gezien als verbinder voorstelt.
verlamde overheid.
Beide opstellers vonden ondanks of dankzij confrontatie en
verwarring dat ze wel nieuwe inzichten en eyeopeners hadden gekregen, dat het leerzaam was
geweest en dat de opstelling aanleiding had gegeven tot een goed gesprek.
De observatie van de opstellers wordt deels ondersteund en deels weerlegd door de acht
deelnemers met wie korte interviews zijn gehouden. Een van de vragen in die gesprekken ging over
de inbreng van de privépersoon in de professionele praktijk; voelde men zich vrij om die ook te laten
spreken? Hieronder de korte aantekeningen:
1. Privé-ervaring draagt bij, ik zet het ook bewust in. Ook hier.
2. Het helpt! Geeft inspiratie en is de drijvende kracht. Ik ervaar niet dat ik er veel weerstand
mee oproep. Bij andere jongeren is het juist de privé-ervaring die belangrijk is!
Aantrekkelijke succeservaringen delen, dat inspireert.
3. Ik breng het bewust in! Ik ervaar wel verschil tussen consument en bedrijf; de bedrijven zijn
vaak te gemakzuchtig voor hergebruik.
4. Draagt bij! Storytelling/bloggen.
5. Ik vertel uit privésituatie en ik zet het bewust in.
6

6. Ja, mijn persoonlijke overtuiging, maar dat is ook een valkuil. Het moet niet verwijtend
worden, ik moet het bij mezelf houden. Ik doe .. Ik vind… belangrijk.
7. Privé? Jawel. Maar het mag geen argument zijn. Je wordt afgeslacht als je niet strak
genoeg in de leer bent of als je iets niet kunt doen door jouw omstandigheden.
8. Privé inzetten is een taboethema, maar misschien speelt het Als ik het zo lees vraag ik mij af om welke
voornamelijk bij onze generatie.
generatie het gaat.
De eerste vijf geïnterviewden ervaren geen probleem bij het laten spreken van de privépersoon.
Integendeel, ze halen er juist inspiratie uit. De uitspraken van de volgende twee geïnterviewden
laten een voorbehoud zien: de privépersoon mag niet een te volgen strategie in de weg staan. Voor
de laatste geïnterviewde is de privépersoon taboe. We kunnen niet veel zeggen over de oorsprong
van de variatie in antwoorden, maar wellicht speelt bij de laatste drie respondenten een rol dat zij
met collega-ondernemers, overheid en politiek te maken hebben, terwijl de eerste vijf als zzp’er of
in een ngo werken. Komt de overheid dan in beeld, dan draagt de privépersoon ook niet altijd bij aan
de strategie; op de vraag “Heb je al eens een beleidsambtenaar overtuigd?” antwoordde de vierde
respondent: “Nee, nou je het zegt… nog niet.” In onze reflectie achteraf werd ook opgemerkt dat
mensen vanuit de overheid vaak de ruimte niet hebben voor open, creatief denken; zij hebben
behoefte aan een ruimte waarin ze zich veilig voelen.
Voor de rest is het moeilijk om per deelnemer na te gaan hoe vrij deze zich voelde, maar we kunnen
wel een aantal indrukken en uitspraken geven die iets zeggen over de sfeer van de dag:
Ik heb kennelijk de wet van de twee voeten
Er was voor elk wat wils (opstelling, discussie, presentatie,
als onderdeel van de eerste regel
dialoog) en door de wet van de twee
uitgelegd. Misschien is dat een oorzaak
Omdat… er toch een ongemakkelijkheid
voeten
kon
iedereen
die
zich
ergens
dat er weinig gebruik van is gemaakt: hij is
hiermee werd ervaren, en sessies zijn te
belangrijker dan dat. Ik had ook de indruk
niet thuis voelde opstappen en een
inhoudelijk om halverwege in te stappen of
dat sommige mensen in een groep bleven
uit te stappen.
betere plek vinden. Voor zover we
uit beleefdheid. Wisselende groepsgrootte
hebben kunnen zien, is van deze
is een tweede indicator of mensen zich vrij
mogelijkheid niet veelvuldig gebruikgemaakt.
genoeg hebben gevoeld om daar te zijn
 Deelnemers aan de sessies waren betrokken en deden actief
waar ze het er meest aan hadden/aan
bijdroegen. Er was veel verschil, dus ze
mee. Er werd aandachtig geluisterd of er werd geanimeerd
hebben niet gelijke groepsgrootte
gediscussieerd, al naar gelang de door de sessieleider
gecreëerd uit beleefdheid. Volgende keer
gekozen werkvorm; en in sommige gevallen werd die gekozen
de wet sterker expliciteren (als “de daad bj
werkvorm door de deelnemers verlaten en ontstond gedeelde
het woord voegen”).
leiding over de sessie.
 In de plenaire bijeenkomsten tussen de sessies door rapporteerden sessieleiders of
deelnemers over het leren in hun sessie. Ongeacht de groepsgrootte (en die varieerde
enorm) was er altijd sprake van een nuttige inbreng van de deelnemers.
Naarmate het onderwerp abstracter en globaler is, spreekt
Juist bij specialistische onderwerpen
het mensen gemakkelijker aan en voelen ze zich vrijer om
wordt snel dieper in de materie gedoken en
actief bij te dragen. Naarmate het onderwerp concreter is en
veel concrete kennis uitgewisseld. Tijd is
vaak kort bevonden om dan alle “vragen” te
dus meer specialistische kennis vraagt, hebben mensen
zien worden beantwoord.
eerst tijd nodig om zich het onderwerp eigen te maken en
aanknopingspunten voor hun bijdrage te vinden. Het animo voor een onderwerp is ook terug
te zien in de groepsgrootte: hoe specialistischer, hoe kleiner.
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Wanneer mensen intuïtief of vanuit ervaring in gesprek gaan en kennis delen over een
onderwerp, dan ontstaan weliswaar levendige gesprekken, maar wanneer mensen met
specialistische kennis ontbreken, dan blijft het bij uitwisselen en komen er geen concrete
uitzichten op verandering; de schakels om de aangedragen
Gaat het om verandering?
voorbeelden op te schalen ontbreken.
Deze alinea lijkt te veronderstellen dat een vrijplaats vrijer is naarmate de professional de privépersoon meer laat spreken (dat is hij/zij dus
zelf, sprekend vanuit een andere, privé-identiteit). Ik heb vraagtekens bij deze veronderstelling en bij de variant ervan: dat de privépersoon
vrijer spreekt dan de professional. Als ik deze veronderstellingen aan mezelf toets, dan voel ik als professional meer vrijheid (meer ruimte) om
vanuit verantwoordelijkheid te spreken over grote maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld CE), dan als privépersoon. In de eerste identiteit
voel ik me geroepen om professionele inbreng te leveren vanuit mijn eigen vakgebied aan de inhoud van beleid op nationaal niveau, als
privépersoon ben ik geneigd banaliteiten als mijn mobiliteitskeuzes en mijn afvalscheidingpraktijk in te brengen.
Nogmaals: dat deelnemers zich vrij voelen is aan henzelf (de regels en de wet helpen hen hopelijk), ik vind het geen goedgekozen maatstaf
voor de mate waarin het geheel een vrijplaats was. Vrijheid op individueel niveau is van een andere logische orde en komt op andere wijze tot
stand (individuele psychologische ontwikkeling) dan vrijheid op groepsniveau. Ik zou vrijheid op groepsniveau liever meten met behulp van
groepsflow: ‘energie versus inzakken’, (= de suggestie van verschillende aanjagers en deelnemers); en iets inhoudelijks als de hoeveelheid
aha’s, de hoeveelheid nieuwe inzichten/ideeën/verrassingen, en iets als de originaliteit ervan. Gedeeld leiderschap is ook een hele goede
graadmeter van de mate van vrijplaats, trouwens. Verandering is er inderdaad ook geen.
Suggestie voor Floor in de eindredactie: Misschien helpen deze criteria om de voorgaande twee alinea's te redigeren: eerst de teksten van de
onderzoekers, dan de reflectie erop? Nu staat er eerst de conclusie, dan de maatstaven (die ik niet onderschrijf) en de data, waaraan de
conclusie ontleend kan worden.
Maatstaven die ik niet onderschrijf: Vrijheid = vrijplaats = open praten, als privépersoon, je vrij voelen, elk krijgt wat wils.

De laatste twee punten verwijzen naar soorten kennis en ervaring. Daarover gaat het volgende deel
van dit essay.
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Circulaire Economie en materiaalstromen
Wie er de eerste twee vrijplaatsen niet bij is geweest, komt wellicht op deze derde vrijplaats niet
te weten wat bedoeld wordt met ‘circulaire economie’. Een eerste
Interessant om daar elke vrijplaats weer
associatie is dat het niet per se
een ruimte voor in te richten. Het lijkt mij
Veel mensen denken het al te weten: het
sowieso interessant om naast de sessies
nieuw is: het motto ‘geld moet rollen’
sluiten van kringlopen. Je ziet dan letterlijk
steeds aan betekenisgeving te doen.
is ouder dan deze vrijplaats. Wat
het denken van mensen weer stoppen.
Waardevol om ter plekke materiaal te
Maar wat ze zich niet realiseren is dat ze
betekent ‘circulair’? Diverse
verzamelen.
denken in lineaire ketens die ze vanaf het
begrippen worden gebruikt om hier
einde weer verbinden met het begin. Maar
invulling aan te geven: kringloop, recyclen, rondstromen, … En
sluitende lineaire ketens bestaan volgens
‘economie’? Hierbij passen begrippen
mij bijna niet, niet in de natuur en is het
En hetzelfde lot dat ‘Duurzaamheid’ heeft
als geld, waarde, ruil, … Hoe beide
theoretisch niet mogelijk in een
ondergaan, en ‘Milieu’ en de ‘Multiculturele
economisch systeem. De 2e wet van
samen
komen
in
‘circulaire
economie’
samenleving’ en andere ‘Linkse hobby’s’.
thermodynamica (we bewegen richting
bleef nog wat mysterieus. Hier en
Eens was het hot en hype en buzzword,
wanorde) vind je terug in fysieke systemen
onbesmet, ongepolitiseerd, iedereen (links
daar dook ‘Cradle 2 Cradle’ op, maar
maar ook in menselijk gedrag. We zijn
en rechts) was vóór, en dus werd het al
de relatie met ‘circulaire economie’
slordig! We zullen moeten leren denken in
snel ook een moneymaker: als je voorstel
bleef conceptueel gezien onduidelijk;
half-open kringlopen die onderling
dit is, dan is er geld voor. Elk van de hypes
interfereren in complexe netwerken. Als je
wel
moest
circulaire
economie
het
lot
gaat ook weer uit, de één sneller dan de
dat even op je laat inwerken weet je dat
van Cradle 2 Cradle bespaard blijven.
ander. Als je ervan bent, dan wil je het
we pas aan het begin staan en niet al aan
begrip graag dit lot besparen. C2C is het lot
Is circulaire economie dan de
het eind.
vrij snel beschoren, ik meen me te
opvolger? Een andere, meer
herinneren dat iemand me vertelde dat de
aantrekkelijke term naam voor een principe dat in diskrediet is
munters ervan het begrip snel en sterk
gekomen, besmet is geraakt? Op zich is het prima als niet vanuit
hebben vermarkt door het te licenceren,
een vaste definitie wordt vertrokken. Dat geeft openheid en ruimte
certificeren en auteursrechtelijk
beschermen in plaats van het Open Source
voor dialoog. Het helpt dan als die dialoog over de centrale begrippen
te gooien en ontwikkeling toe te staan.
gaat. Dat is misschien in de eerste twee vrijplaatsen gebeurd, maar
daarover was geen terugkoppeling in deze vrijplaats. Is het de
Ik hoop dat we in staat zijn om elke keer
bedoeling dat de deelnemers de
weer beter te begrijpen wat we bedoelen
betekenis steeds opnieuw invullen?
Misschien interessant om een volgende
met het begrip. Ikzelf blijf bouwen aan mijn
keer een ontmoeting tussen twee of meer
Of is het de bedoeling dat de
begrippenkader in mijn presentatie. Mijn
verschillende netwerken te organiseren,
betekenissen die steeds uit de
volgende stap is het integreren van meer
bijvoorbeeld een ingenieursnetwerk of een
vrijplaatsen
naar
voren
komen
op
de
voorbeelden, businessmodellen en de
bedrijvennetwerk.
nieuwe 5 groepenbenadering om
een of andere manier een zichtbare
groepsflow te genereren. We zullen naar
ontwikkeling doormaken?
circulaire samenleving moeten om grip te
In deze vrijplaats was speciale aandacht voor materiaalstromen. Het
krijgen hoe daarbinnen een economie
was opvallend dat sessies over stoffelijke materiaalstromen
meervoudige maatschappelijke waarden
kan creëren.
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(plastic, beton, voedsel, …) in het
algemeen minder deelnemers trokken
dan sessies over ontastbare
materiaalstromen (ideeën, concepten,
kapitaal, beleid, …); en binnen het
cluster van stoffelijke
materiaalstromen bleven de stromen
die om ingenieurskennis vroegen
achter. Eerder suggereerden we al dat
dit wellicht komt doordat weinig
deelnemers specialistische kennis
over deze materiaalstromen hebben.
Het is dan lastig om op inhoudelijk
niveau de diepte in te gaan over hoevragen – terwijl de sessieleiders wel
op antwoorden op die vragen hoopten. Dat neemt niet weg dat geen
kennis van zaken evengoed zou kunnen leiden tot creatief denken, al
is het maar omdat het onbekende ook verwondering en naïviteit kan
oproepen. Voor wie niet weet wat de beperkingen en mogelijkheden
van het materiaal zelf zijn, is the sky the limit. En daar komt bij dat
ook deze stoffelijke stromen vragen om een goed verhaal, bewustzijn
en legitimiteit; deelnemers met kennis over ontastbare
materiaalstromen konden daar een
Misschien in verschillende lagen zichtbaar
mooie bijdrage aan geven en zij
maken.
leerden, op hun beurt, weer meer over
de fysieke wereld.

Lonneke Alsema: Voedsel trok in eerste
instantie wel! (Van voedsel heeft iedereen
verstand..) De vormgeving: 4 sessies over
hetzelfde onderwerp, steeds een fase
verder, leidde m.i. wel tot afhaken maar
maakte aanhaken lastig of onaantrekkelijk.
Ik denk dat dit de algemene observatie nog
versterkt: de meerderheid van de
deelnemers heeft een niet-technische
achtergrond; bestuurskundigen, economen
en andere gamma’s... – Voelen zelfs
deelnemers aan een vrijplaats zich onzeker
op glad ijs? Of is dit een normaal uitvloeisel
van het gegeven dat leren zich afspeelt aan
de rand van wat je al kent, en niet zomaar
in het diepe?

We kunnen mogelijk wel iets leren met zijn
allen gezien het feit dat het thema van de
dag materiaalstromen betrof, er toch ook
veel aangrenzende of overkoepelende
thema’s aan bod zijn gekomen zoals
bijvoorbeeld ‘the we-economy’. Het laat
zien dat alleen de reductionistische
methode met betrekking tot een complexe
problematiek niet werkt, omdat alle
omliggende en overkoepelende thema’s er
uiteindelijk toch mee samenhangen.
Kunnen bijvoorbeeld circulaire
materiaalstromen binnen de meer
mechanistisch lineair georiënteerde
industrieën en geldefficiënte denkwijzen
wel doorgevoerd worden zonder dat de
werking van het monetaire systeem,
waarin een inherente incentive verborgen
zit voor het korte termijn denken en
onderlinge competitie, daarin mee
verandert? (Lietaer, 2012, p.138). En past
het kapitalistische winstmodel nog wel bij
de samenleving wanneer de circulaire
processen zo efficiënt worden waardoor er
in plaats van schaarste een overvloed
ontstaat? (Rifkin, 2014).
De kracht van de vrijplaats kan er in liggen
juist een verbinding te slaan tussen globale
vraagstukken en concrete praktische
ontwikkelingen.

Het woord ‘stromen’ heeft in de uitwisseling in de zwerm achteraf tot het beeld van de
overstroming geleid. Een overstroming betekent dat water buiten de oevers treedt. De effecten
kunnen verwoestend of opbouwend zijn, maar zijn meestal allebei.
Ik mis hier ook de observatie dat het
Het land om de oevers wordt bevrucht, tenzij het water giftig is. De
energieniveau de hele dag hoog bleef, maar
acuutheid van de overstroming roept daadkracht en samenwerking
een wat nerveuzig/ongeduldig karakter
had. Mijn duiding is dat de totale groep van
op, maar biedt ook door de chaos gelegenheid tot opportunistisch
de forming naar de storming fase ging.
eigenbelang. Na de overstroming wordt de balans opgemaakt: wat is
Daarbij heeft mijn inziens de inbreng van
de schade, wat gaan we weer opbouwen en wat laten we met een
kunst te maken. Die prikkelt, maakt
zucht van verlichting achter ons? En er wordt een nieuwe strategie
nieuwsgierig dan wel verwart en wenkt
uitgestippeld: hoe kunnen we in de toekomst meebewegen met de
naar meer.
natuur in plaats van dat we de natuur bestrijden en beheersen? Dit
beeld biedt de brug naar het volgende hoofdstuk, waarin we een aantal suggesties geven voor de
organisatie van de vierde vrijplaats, die in oktober 2014 zal
Of gaat het om een cyclus met steeds
plaatsvinden. Het begrip ‘circulair’ speelt hierin een richtinggevende
weer een nieuw begin, waarbij alles weer
rol: gaat het om een kring met een binnenkant waarin zich alles
ingrediënt is?
afspeelt, of moet de cirkel doorbroken worden?
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Leren voor utopia
Veel gehoorde vragen waren ‘hoe kom je van hier naar daar?’ en ‘hoe
kun je mensen aanzetten om te …’ De wens om voortgang te boeken
was duidelijk aanwezig en het werd gewaardeerd dat de invulling van
deze vrijplaats ook meer gericht was
Maar dan toch niet over circulaire
op kennis en informatie (de beide
economie zelf?
voorgaande vrijplaatsen waren meer
gericht op netwerken). De vraag die het aanjaagteam aan ons stelde,
was om met aanbevelingen te komen voor het vervolg in oktober. De
Het is ook goed om steeds eerst te werken
vraag
die
daaraan
voorafgaat,
is:
wat
aan een gezamenlijk begin, dus niet
Specifieke onderzoeksvragen waren: wat
meteen verder te gaan.
wil het aanjaagteam zelf? Wil het dat
zijn de werkzame elementen op 10 april,
hoe dragen deze bij aan de doelstelling van
de volgende keer inspireert en
het net werk, welke nieuwe of
aanmoedigt om tot acties te komen?
De ervaring is dat we elke keer weer
aangescherpte doelstelling van het
Wil het een herhaling van het
opnieuw kijken wat we hebben ervaren en
netwerk zou sterker passen bij de
voorgaande,
een
ontwikkeling
in
het
wat een volgende, doorbouwende stap zou
werkzame elementen op 10 april?
kunnen zijn. Daarbij nemen we onze
traject, tot een afronding komen?
passies als basis en resoneert het principe
Wordt het voor dezelfde mensen georganiseerd of worden nieuwe
‘transcend and include’ in de groep (dus
mensen uitgenodigd?
Waarom gaan jullie hier niet in op onze
probeer door te bouwen, elke keer weer op

Utopia geeft vertrekpunt en richting, je
hoeft het nog niet te weten en kunt nog
leren. Het geeft tegelijkertijd ruimte en
houvast, en het maakt helder wat
werkelijkheid is. Het nodigt uit om je af te
vragen hoe ver je wilt gaan qua ambitie,
geloof en investering om utopia
werkelijkheid te laten worden.

vraag of dit iets als een Open
Maatschappelijk Innovatie Systeem is?
Misschien omdat we die vraag zelf weer
ingetrokken hebben als te moeilijk, te
abstract? (Of waren we te verlegen om
ervoor te gaan staan?) Iets als een open
plek die we maken om als groep, als
systeem (dus mét onze maatschappelijke
posities en rollen) aan maatschappelijke
innovatie samen te werken? Een bruisende
vrijplaats voor het aanjagen van
gecoördineerde actie richting... Circulaire
economie = kringlopen sluiten in plaats
van lineair van grondstof tot afval
(materieel, immaterieel) staat in het
midden, in het bijzonder de
materiaalstromen die zijn ingebracht.

Dit is de uitnodigingstekst op de website:
het gezamenlijk begin waarop iedereen
heeft ingetekend. Wat hieraan is geen
helder vertrekpunt? Waar is onhelder wat
er in het midden staat?

“Deze keer wordt de aandacht gericht op
concrete materiaalstromen, en de vraag of en
hoe we deze intelligenter kunnen inrichten. Met
een diverse en gefocuste groep van 70-100
mensen wordt er – voor de duur van een dag –

een kwalitatief hoger niveau en passend bij
wat ‘nodig lijkt’).
Ik blijf het gevoel houden dat het
vertrekpunt niet helder is. Wat staat er in
het midden? Misschien moet er een
duidelijker initiatief aan ten grondslag
liggen?

samengewerkt en geëxperimenteerd: hoe kunnen we concrete materiaalstromen (meer) laten
circuleren.
De andere deelnemers gaan u met kennis en creativiteit helpen om vragen te beantwoorden als:
• Hoe is deze materiaalstroom verder circulair in te richten?
• Hoe kunnen we bij elke stap waarde toevoegen ipv het materiaal te laten degraderen?
• Hoe financieren we deze transitie?
• Welke samenwerking gaan we daartoe aan?
Alle materiaalstromen kunnen aan bod komen. Inmiddels zijn er al twee materiaalstromen ingebracht,
te weten 1) voedselresten en 2) elektronische onderdelen en materialen. Deze geven we extra
aandacht door er twee ontwerpateliers voor in te richten.
11andere materiaalstroom (en welk netwerk) er ook veel baat bij hebben als het
Als u direct weet welke
op 10 april centraal mag staan, meld u dan bij Julien Haffmans, haffmans@vrijplaatsen.nl.”

In de laatste ronde is er een sessie geweest over de volgende bijeenkomst. Hieronder vinden jullie een samenvatting van wat daaruit kwam:
Opbrengst brainstorm over nieuwe bijeenkomst op 10 april 2014
A: Onderwerp
- niet economie te veel centraal, eerder de maatschappij (vraag of dit circulair moet zijn in de zin van circular society)
- richten op samenwerking tussen systemen en niet zozeer systeeminnovatie centraal stellen (is heel interessant uitgangspunt maar wel vaag)
- wolkje CE met daar omheen infograhics, cijfers, herhalende patronen, (gamification met) niveau’s, beelden, ...
B: Beeldenstorm
- Er wordt gerefereerd aan een beeldenstorm in aanloop naar de introductie van marktwerking in de zorg. Er bleken veel aannames, oordelen etc
te bestaan die voor een deel onjuist waren. Via een beeldenstorm zijn deze beelden onderzocht. De exacte methodiek is niet bekend.
- beelden/meningenstorm en toelaten sceptici om group-think te minimaliseren
C: materiaalstromen van onszelf onderzoeken: (bedoeld is: ter plekke aanwezig gedurende de dag zelf)
- Het start bij jezelf, die moet je eerst veranderen. Wij als netwerk moet het dus ook zelf doen ipv praten over anderen
- van ego naar eco
- blikjes drinken
- kopjes
- schoenen
- shampoo
Dit was nav. de opmerking van Stephan dat we onze eigen processen niet eens circulair maken; waardoor ik vertelde dat in een andere sessie dit
soort opmerkingen als een disqualifier, een dooddoener was herkend, die gebruikt wordt om elkaar de mond te snoeren. Waarna ik de norm
stelde om dit soort opmerkingen niet meer zo te gebruiken. Daarna werden we creatief: wat dan wel met de constatering doen?)
D: hoe ga je er mee om als er... niet meer is (...: vul maar in wat door een duurzame innovatie wordt vervangen. Bijv. geen blikjes drinken meer)
- hoeveel banen (zijn dan verdwenen)
- hoeveel BNP (afname)
- hoeveel belastingen (komen niet meer binnen)
Denk ook aan: - hoeveel transport (is niet meer nodig)
---> ?? A.. genoeg?
De positieve kant van de balans kun je natuurlijk ook onderzoeken. Waarom belangrijk? Dit stuk gesprek kwam op nav. constatering dat er grote
belangen spelen bij het niet opschalen van innovaties. We gingen samen onderzoeken welke grote belangen innovaties tegenhouden - tegen
welke krachten we opboksen. Gevestigde belangen proberen krimp van hun eigen business case tegen te gaan. Het is daarom zinvol om deze
reële gevolgen beter in beeld te brengen, zodat we er actief mee om kunnen gaan)
Creativiteit (opent de ruimte voor): Oplossingen (en vervolgens ontdekken we:)
"Hé, die zijn er al!" (veel deelnemers brengen deeloplossingen in, en we kunnen er nog meer vinden in het netwerk)
E: grote bedrijven betaald casus te laten inbrengen
- De waarde die hier zit benutten
- business cases bedrijven betalen en netwerk een proposition maakt. Verdeling geld via nieuwe regels van wederkerigheid
F: wederkerigheid organiseren (principes die Jeroen Beele inbracht in zijn sessie:)
- bijdragen wat nodig is
- verdelen naar wie wat nodig heeft
ZUIVER HOUDEN!
- nieuwe regels wederkerigheid (van WEconomy)
G: Praktische verbetering opzet
- 3 langere sessies met langere tussenpauzes ertussen (ipv vier sessies). In de tussenpauzes begeleid reflecteren op wat we geleerd hebben
daarvoor. Het ging allemaal snel.”
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Het doel van een zwermonderzoek is om een event niet op zichzelf te
laten staan, maar in een groter verband zichtbaar te maken.
Bovenstaande observaties en het feit dat wij als zwerm een
opdracht hebben gekregen, suggereren dat het de ambitie is om de
vrijplaats Circulaire Economie een rol te laten spelen in een verband
dat groter is dan de vrijplaats zelf. Dat kan bijvoorbeeld door zich te
profileren met een uitgesproken stellingname, maar dat zou van de
vrijplaats eerder een belangengroep of lobbyclub maken die zich in
een politieke arena begeeft, dan een vrijplaats waarin vrijuit en
vanuit diversiteit gewerkt wordt aan modellen en concepten voor
een betere toekomst. Zich vrij voelen is eerder al als kwestie
aangesneden en op 10 april is
Of is de grote onbekende die overtuigd
regelmatig opgemerkt dat de
moet worden de ongelovige?
deelnemers allemaal ‘believers’
waren. Gebrek aan diversiteit brengt het risico van de
cirkelredenering met zich mee, omdat de vrijplaats dan in zichzelf
gekeerd raakt en uiteindelijk alleen naar zichzelf verwijst. Op den
duur is het dan een clubje naast vele
Is het de bedoeling dat het aanjaagteam
andere clubjes, zelfs geen vrijplaats
zelf ook een vrijplaats is?
meer.
Het aanjaagteam zet immers ook de
identiteit neer.
Ja, ook het aanjaagteam is een vrijplaats.
Het aanjaagteam heeft geen
opdrachtgever, kiest haar eigen doelen,
regels en werkwijze, en deze kunnen door
alle leden ten alle tijde ter discussie
worden gesteld. Het leiderschap wordt
gedeeld. Het aanjaagteam experimenteert
niet alleen in de vrijplaats CE maar ook in
eigen gelederen met (principes van) de
circulaire economie. Het team bestaat voor
de helft uit (rijksoverheid)ambtenaren en
voor de helft uit zzp’ers (4:4). Na deze
derde vrijplaats zijn enkele leden
teruggetreden en hebben zich nieuwe leden
aangediend. Het aantal leden is gegroeid,
de verhouding ambtenaren: zzpers/ondernemers is gelijk gebleven.
Vrij zijn met het respect voor alle kennis en
ervaring die is neergeslagen in routines,
rollen en instituties moet je leren, zeker als
groep. Dus voor mij is een vrijplaats halfopen, levende structuur gedreven door
passies die in potentie snel kan opschalen
als werkende principes worden
gerespecteerd.

Zoals Julien in het aanjaagteam heeft
benoemd: elke vorming van een groep
betekent binnen- en uitsluiting. Hier wordt
geïmpliceerd dat dit theoretisch niet zou
gelden voor een vrijplaats maar dat is in
het menselijke bestaan onmogelijk. De
mate van openheid daar kan je wel veel aan
doen.

Waar homogene denkbeelden
domineren, is geen plaats voor
vrijheid. Via peer pressure en
zelfselectie verdwijnen de kleinere
stemmen.
Sennett beschrijft dit mooi in zijn boek
Together. Het politieke links dwingt een
enkel Narratief af, zodat voor de buitenkant
zichtbare massa ontstaat. Het sociale
links laat kleine, onaffe en gefragmenteerde narratieven toe (Boje noemt dit
ante-narratives, voorafgaand aan het grote
verhaal en met een hoog zou-het?/kan-dit?
gehalte). Hierdoor ligt de nadruk niet op het
verhaal als product, maar op het onderzoekend in gesprek zijn en het verhaal
laten gebeuren als meerstemmig of polyvocaal (een term van Bakhtin), rechtdoend
aan de veelzijdigheid van mensen.
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Dit is een flinke generalisatie. Ik herinner
me dat iemand dit woord plenair heeft
geïntroduceerd en dat enkele anderen het
hebben overgenomen. De zwerm kiest er
nu voor om dit incident uit te vergroten, en
versterkt daarmee de 'virale werking' van
dit woord en van de werking ervan. Ik hoor
in het woord 'believers' een voorstel tot
zelf-diskwalificatie. Niet alleen op
individueel niveau (believers geloven in
iets, dwz, ze hebben niet goed nagedacht)
maar ook op groepsniveau (en we zijn
allemaal believers = gelovers in hetzelfde
en hebben allemaal niet goed nagedacht).
Ik heb het woord dus op de dag zelf ook
gehoord, evenals het woord 'groupthink' en
nog een variant. Ik heb ook een gesprek
gevoerd met iemand die vertelde hoe dit
soort framing actief gebruikt wordt om
technisch en financieel realistische
mogelijkheden om te verduurzamen
(pardon, minder besmet woord:
materiaalkringlopen te sluiten) te
torpederen door partijen die baat hebben
bij de oude, lineaire productiewijze. Door
partijen die energie opwekken door vuil
verbranden opeens kringlopen sluiten gaan
noemen bij voorbeeld. Verdergaande
alternatieven worden door partijen met dit
soort grote belangen geframed als
“idealistisch = onpraktisch = irrationeel =
onuitvoerbaar”.
Er was dus iemand die ons 'allemaal
believers' heeft genoemd. Had hij gelijk
omdat enkele mensen dit herhaald
hebben? Waren we 'allemaal believers'?
Ik heb in de rol van dagvoorzitter maar één
keer actief een regel gehandhaafd, en dat
was toen in de subgroep 'volgende keer'
een ander voorstel tot zelf-diskwalificatie
langskwam. Ik heb 'm opgemerkt, de
werking benoemd en 'm disfunctioneel
genoemd voor het doel van de dag. Zelfdiskwalificatie maakt de vrijplaats onvrij.
Ik geloof deze ('hier zijn alleen maar
believers') niet.
In een vrijplaats geloven/wensen/dromen
we niet allemaal van dezelfde toekomst.
Daar kun je wel naartoe bewegen, maar
zodra het er is (één droom, één geloof, één
stip op de horizon) is de vrijplaats
verdwenen. Zoals we kunnen leren uit
utopische projecten, waarin we naderhand
distopiën blijken te hebben gebouwd.

We baseren ons hier op het werk van Ruth
Levitas, Utopia as method. The imaginary
reconstitution of society (2013, Palgrave
MacMillan). Levitas schetst een historisch
en disciplinair overzicht van utopia als
methode voor speculatieve sociologie.
Ik hoop toch dat we – geen helder
vertrekpunt, geen heldere definitie, steeds
opnieuw beginnen, pluriformiteit van doelen
en werkwijzen, diverse groep mensen –
juist hiervan een voorbeeld waren.
De esthetische prikkels tussendoor spelen
hier ook een rol in, dat zou wellicht wat
meer uitgesproken kunnen zijn.
Ja, dat wensen we ons voor de volgende
keer ook. Mag er wat aandacht voor het
volstrekt ongehoorde ervan? Voor de
blikken van andere bezoekers naar de zich
warm werkende danseres en het schilderij
van het bos (met zwart gat) in dit
overheidsgebouw. Is er een foto of een
verhaal over (de werking) van één van de
schilderijen of het orakel?

We stellen dus iets anders voor, en wel een vrijplaats als
oefenterrein voor Utopia.
Utopia als toekomstdroom ligt aan de basis van de ontwikkeling van
sociologie als discipline, maar is later onder institutionele druk
verdwenen, toen sociologie binnen de
Aan die gedroomde toekomst bouwen. Ha:
universiteit werd ondergebracht. De
we zijn dus geen 'believers' maar liever
laatste jaren is Utopia echter weer
'dromers', en in het bijzonder dromers die
bouwen aan onze gedroomde toekomst.
terug in de sociologische
Misschien zijn we dat ook op 10 april al
belangstelling; dit keer niet als
geweest – zonder dat we ons dat al
droom, maar als methode om te
gerealiseerd te hebben. Niet 'allemaal
dromen. Er wordt gesproken van een
believers', maar allemaal 'bouwers van
‘education of desire’ en dat lijkt ons
onze gedroomde toekomst'. Ik zou graag
opgemerkt willen zien (en doe dat dus bij
een mooi vertrekpunt voor de
deze) dat het organiseren en aanjagen van
vrijplaats Circulaire Economie: hoe
kunnen we leren om van de toekomst
te dromen en om aan die gedroomde
toekomst te bouwen?
Het basisingrediënt van de droom is
al ruimschoots aanwezig, de wens om
te bouwen ook, maar er ontbreekt nog
iets wezenlijks en dat is het

een vrijplaats voor gecoördineerde actie
richting … etc. geen dromen is maar
bouwen. Dat de casus-inbrengers allemaal
concrete, fysieke, materiële
materiaalstromen hebben ingebracht, die
zij in het leven buiten de vrijplaats om aan
het bouwen zijn tot meer circulaire
stromen. Ik was gedurende een hele week
na 10 april bekaf – ik moet dus toch denk
ik ook wel echt iets GEDAAN hebben.

vermogen om de toekomst zelf tot op
zekere hoogte open te houden en niet
Ha, de open onderzoekend houding.
naar een stip op de horizon te reiken.
Bij utopia gaat het niet om de toekomst als blauwdruk, maar om te
leren verlangen naar een betere
Dit suggereert dat dat nu juist niet
wereld vanuit het besef dat die
gebeurt. Terwijl mijn observatie is dat we
mogelijk is, zonder bij voorbaat te
net van de forming naar de storming fase
zijn gegaan in het netwerk. Dan kan je nog
weten hoe die eruitziet en toch
niet spreken van een goedlopende groep die
voorbereid op de verrassing. Daarbij
zich ‘binnen de vrijplaats’ bezighoudt met
moet complexiteit niet gereduceerd
de ‘wereld daarbuiten’. Het is nu juist
worden tot een enkel perspectief (die
andersom. Men brengt zijn netwerken,
stip), maar kan de complexiteit
ervaringen, hoop etc binnen de vrijplaats
om in de buitenwereld nieuwe verbindingen
omarmd worden omdat vanuit de
“Scaling up means diversification,
en bewegingen op gang te brengen. Dus
ontmoeting van verschillende
mijn beleving is precies andersom.
imagining a wider and more complex
perspectieven betere ideeën kunnen
economy and society” (Levitas, 146).
ontstaan (die horizon). Dat vraagt ook om een beweging naar buiten
de vrijplaats. Iedereen die in de vrijplaats komt, bouwt dan daarbuiten aan het eigen netwerk waarin
ideeën en concepten verankerd kunnen worden in acties. De actie is de opdracht aan de mensen
zelf en de vrijplaats kadert en faciliteert bottom-up initiatieven.

Wanneer we een vaste route voor onszelf
uitstippelen schakelen we een groot deel
van onze creativiteit uit door het al direct
vast te leggen. We hebben het gevoel dat
we daarmee de reis beheersbaar en veilig
maken, maar klopt dit wel gezien de reis zo
vaak anders verloopt dan vooraf gepland?
Je kunt ook afvragen of dit ons ook langs
de mooiste route en eindbestemming
brengt? Wat als we meer uit zouden gaan
van de energieke betrokkenheid en
creatieve ondernemerskracht van het
zelforganiserende netwerk?
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De rol van het aanjaagteam is om samenhang te creëren tussen de
verschillende ideeën en initiatieven, zodat het er verbinding mee kan
houden en het niet bij een serie ontmoetingen blijft, maar juist tot een
bredere beweging komt waarin ieders netwerken verbonden zijn.
Daarbij is de vraag: wat moet je bieden
Persoonlijk ben ik het hier mee oneens. We
om het voor iedereen interessant te
weten niet eens wat een circulaire
maken? Dat betekent dat het
economie of een circulaire samenleving is.
aanjaagteam een schakel moet worden
Hoe kan je dan een agenda maken? Als je
dat netwerken verbindt die voor elkaar
echt probeert iets te manifesteren wat een
interessant of spannend kunnen zijn. Dat grotere diepte heeft dan de huidige
discussie rond Circulaire Economie, dan
vraagt om twee dingen: op zoek gaan
moet je zoektochten en diepte creëren om
naar de juiste mensen en een agenda
transformatief te kunnen gaan wandelen.
waar iedereen vanuit waarin hij of zij
gelooft mee wil doen. Het aanjaagteam
Je kunt hopen dat de diversiteit komt. Je
creëert zo een brede, neutrale context
kunt ook je eigen identiteit erkennen en
rond een gedeeld thema dat aan
bewust de ontmoeting met andere
netwerken (in plaats van deelnemers)
economie is gerelateerd (bijvoorbeeld: Circulaire Economie in relatie
organiseren. Dat geeft ongetwijfeld meer
tot winstmodel) en waarin alle aspecten er kunnen zijn en met elkaar
diversiteit en minder teleurstelling dat ‘de
interacteren. Deelnemers uit wetenschap, bedrijfsleven, bankwezen,
anderen’ toch niet komen. Ook binnen
overheid, techniek, advieswereld en activisme nemen hun eigen
instituties zijn er altijd mensen die gebruik
netwerk mee en gaan over het gekozen thema met elkaar in gesprek.
weten te maken van de ruimte en speling
die daarin zitten.
Uit dat gesprek kan iets nieuws ontstaan wanneer de deelnemers de
openheid van de toekomst ervaren. Tegelijkertijd kan een gevoel van
‘anything goes’ verlammen, dus het is goed om ergens een begin mee te maken.

Dit klinkt mooi en ik zou het eigenlijk willen
onderschrijven, maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat ik in mijn geest van bijeenkomst naar bijeenkomst ga en daartussen
de ruimte bestaat om na te gaan met het
aanjaagteam hoe je een volgende stap kan
zetten. Ik ben zelf niet bezig met allerlei
nieuwe projecten, bijeenkomsten etc
buiten deze bijeenkomsten om. Ikzelf denk
dat dat nu niet is wat we nodig hebben. We
hebben sprongen van kwaliteit en diepte
nodig. We weten nog niet eens wat
circulaire economie nou echt inhoudt. Hoe
kan je dan met kwaliteit allerlei verbindingen en projecten aangaan naar buiten
toe? Er zijn al te veel mensen die met
weinig kwaliteit en veel lucht zoveel
mogelijk lawaai proberen te maken.

Ik vind het advies om netwerken te verbinden erg raak. Deze adviezen neem ik mee naar het aanjaagteam bij het voorbereiden van de vierde
vrijplaats:
• Organiseer ontmoeting tussen diverse netwerken en vind mensen die schakel zijn naar deze netwerken;
• Verbindt dus netwerken ipv personen;
• gebruik Utopie als methode om de toekomst open te houden;
• erken en benut dat alle deelnemers buiten de vrijplaats aan het bouwen zijn aan die toekomst
• organiseer en faciliteer een/deze (bouwende) beweging naar buiten
(deze vind ik goud waard!)
• vrijplaats voor het aanjagen van coördinerende actie: scherpt aan door te beperken
Ik neem niet over (een ander staat het natuurlijk vrij om dat wel te doen):
• Vind de juiste mensen (want: wie er is, zijn de juiste mensen)
• maak een agenda (want: dat doen we samen met, niet voor de deelnemers)
• zelf-diskwalificaties
• Hoe? Hoe-vragen neem ik niet over. Gewoon doen wat nodig is brengt ons in een groeps-flow; de hoe-vraag brengt ons eruit.
Ik voeg er zelf aan toe:
• een/deze vrijplaats en haar aanjaagteam vertrekken steeds opnieuw (zo blijven we vrij)
• in de herhaling ontstaat enig verband (minimaal een gedeelde historie, wellicht een gedeeld verhaal)
• in een/deze vrijplaats bouwt eenieder aan zijn/haar eigen gedroomde toekomst (inderdaad: buiten de vrijplaats)
• zo ontstaat (emergeert) een/deze horizon (= oneindig veel verschillende stippen)
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Utopia als methode kent drie aspecten. Het eerste aspect is
archeologisch, doordat het sporen van wat de goede samenleving is
in tekst en beeld verzamelt en reconstrueert. Deze zijn – vaak
impliciet – ingebed in strategische plannen en programma’s van de
politiek en van sociaal, economisch en cultureel beleid, te vinden in
documenten, gesprekken en eigenlijk wel alle plekken waar mensen
hun sporen achterlaten.
Om terug te keren naar 10 april: de goede samenleving is bijvoorbeeld
Eric Hoffer noemt Nederland in zijn
de samenleving waarin materiaalstromen zodanig worden ingericht,
dagboek 1959-1961 het toonbeeld van een
samenleving die kundig is in het
dat door hergebruik minder productie nodig is en minder afval op te
onderhouden van haar fysieke omgeving en
ruimen valt, een samenleving dus die zuinig op haar spullen is en
daarmee ook een sociale samenleving is:
verspilling minimaliseert. Een historisch perspectief op dit beeld laat
“It is the capacity for maintenance which is
zien dat we hier wellicht voorbeelden uit ons eigen verleden kunnen
the best test for the vigor and stamina of a
gebruiken, zodat we niet alleen producten, maar ook onze kennis
society. Any society can be galvanized for a
while to build something, but the will and
zouden kunnen hergebruiken. Het gaat bij dit aspect om een
the skill to keep things in good repair day
creatieve kritiek, die zowel positief als negatief kan zijn, maar steeds
in, day out are fairly rare. […] I am thinking
bedoeld is om het blikveld te verruimen zonder advocaat van de duivel
of Holland, Belgium, and Western Germany”
te spelen of simplistische, Eliza-achtige truckjes toe te passen.
(p. 15-16).
Het tweede aspect is ontologisch, doordat het onderzoekt wat voor
type mens uit specifieke samenlevingen als ideaal naar voren komt. Wat verstaat een samenleving
onder menselijk floreren, welke vaardigheden worden gewaardeerd en
Mills noemt dit het kruispunt van de
aangemoedigd, welke geblokkeerd of onderdrukt? Wat zijn, met
persoonlijke biografie met de geschiedenis
andere woorden, de historische en sociale omstandigheden die hun
van de samenleving.
stempel drukken op menselijke mogelijkheden, of, positiever
geformuleerd, de menselijke maat aangeven? Inzicht hierin weerlegt het beeld van de eeuwige,
universele mens, maar zonder zoiets als de menselijke aard te ontkennen. Juist het reflexieve
vermogen van de mens stelt hem in staat om van die aard een culturele expressie te maken (die
weer vanuit het archeologische aspect onderzocht kan worden). Dit aspect is op 10 april minder
expliciet aan de orde gekomen, maar was er wel onderhuids.
Heb je dit echt gehoord? Verbaast me. Heb
Signalen daarvan waren de dominantie
ik in ieder geval zelf niet meegemaakt.
Groot risico om met de ander bezig te zijn
van de believers en de vraag hoe ‘we’
die moet veranderen in plaats van dat je
(de believers) ‘ze’ (de non-believers of
zelf blijft bouwen.
De op 10 april waargenomen keuze voor
misschien unknowing) zover krijgen
‘iets waarmee je al meer vertrouwd bent..’
dat ‘ze’ (vul hier je eigen tip voor de toekomst in). Dit suggereert een
maakte mij duidelijk dat het ook binnen
soort selectieve verlichting die ervoor zorgt dat iemand de eigen
deze groep soms al te veel avontuur werd
geacht… het verlokken van degenen die je
blinde vlekken niet meer ziet. Dit is des te meer reden voor grote
er de volgende keer graag bij zou willen
diversiteit in de vrijplaats, omdat menselijke waardigheid centraal
hebben, wordt dan een spannende
staat. Heeft iemand ‘het’ echt niet begrepen? Of ontken je dat
aangelegenheid! Is het wel veilig daar, met
iemand er een andere, net zo zinnige gedachte op na kan houden?
al die ‘believers’?
Het derde aspect is architectonisch, doordat het potentiële
alternatieve werelden verbeeldt met in achtneming van de aannames over en de consequenties
voor de mensen die daar leven. Dit aspect past het beste bij de notie van ‘utopia’ als nieuwe wereld
waarin nieuwe instituties het leven reguleren. Het loopt ook het grootste risico om als ‘utopisch’ in
de zin van ‘onrealistisch’ afgedaan te worden, vooral omdat het past binnen een literair genre en
dus tot literatuur beperkt kan blijven. Tegelijkertijd is het ook het meest aansprekende aspect voor

Uit de tekst hieronder blijkt nog weinig
echte methodische stappen. Het zou fijn
zijn als dit stuk een stuk scherper en
puntiger geschreven kan worden, zodat je
echt het beeld krijgt dat het een echte
methode of het slechts 3
fasebeschrijvingen zijn.
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de education of desire. Hier gaat het niet meer over ontkenning van mogelijkheden, de moeite die
iets kost of de kritiek op de poging, maar om de welbeargumenteerde keuze en de energie om daar
gevolg aan te geven.
Deze drie aspecten van utopia als methode vragen om een reflexieve
Niet als doel maar als uitdaging. Dan blijft
(terugverwijzende), open (breed makende) en creatieve (het
wat je bereikt relatief.
mogelijke verbeeldende), kortom een onderzoekende houding. Het is
de uitdaging om de noodzaak voor die houding expliciet te maken,
zonder daarmee het onderzoekend vermogen van iemand te
‘Real utopias’ zijn institutionele modellen
voor een alternatieve toekomst; Levitas
diskwalificeren.
noemt dit ‘spaces for being otherwise’ en
‘prefigurative practices which intend
expansion to the whole’ (145).

“We must live in this world as citizens of
another. What is requires of us is both
specific to our distinctive situation, and
the same as for every earlier and later
generation: Mourn. Hope. Love, Imagine.
Organize” (Levitas, p. 220).

De vrijplaats als plek om utopia in het hier en nu te (be)oefenen is
daar een geschikte vorm voor.
En om die toekomstige plaats in het hier en nu te markeren zodat het
echt als veilig oord wordt ervaren, is misschien zelfs wel met een
eigen paspoort nodig.
Maar uiteindelijk moet utopia de vrijplaats ook verlaten – tenzij
utopia de vrijplaats is.
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Epiloog
De voorgaande tekst is wellicht niet gemakkelijk om te lezen. Als die kleuren, al die stemmen…
Waar zit nou de samenhang? Moeten deze mensen het niet eens met elkaar eens worden? Wat kan
hier nu uitkomen? Het ongemak dat u wellicht ervaart ontstaat uit de jarenlange training die u hebt
ondergaan in het lezen van teksten. Dat schept verwachtingen, bijvoorbeeld over een alwetende
verteller, eenstemmigheid in standpunten of in elk geval conclusies, een of andere vorm van
closure, … Aan die verwachtingen, zo ze er waren, hebben we met deze tekst niet voldaan. We
wilden de verschillende kleinere verhalen niet in een groter, logisch geheel proppen; daarmee
zouden nuances onherroepelijk verloren gaan ten gunste van een eenheid die niet meer is dan
schijn. De onderzoekers uit de zwerm is een aantal dingen opgevallen en die hebben in ons overleg
een grotere vlucht genomen. Het aanjaagteam heeft zo haar eigen observaties en interpretaties.
We zijn het onderling niet op alle punten eens en dat is een meer getrouwe weergave van de
werkelijkheid dan een verhaal waarin alles klopt. In het essay haal ik het werk van Sennett aan. Hij
maakt een onderscheid tussen dialectisch communiceren vanuit een sympathische houding en
dialogisch communiceren vanuit een empathische houding. In de dialectiek streeft men naar
consensus vanuit de behoefte om allemaal hetzelfde te voelen. In de dialoog streeft men naar
wederzijds begrip, zonder het verlangen om het met elkaar eens te zijn. Deze tekst is een voorbeeld
van dat laatste. Dit kan ten koste gaan van de leesbaarheid, maar we vertrouwen erop dat u als
lezer in staat bent om zelf orde te scheppen in de verschillende fragmenten en uw eigen standpunt
te bepalen. En daarmee mag u het ook oneens zijn met ons.
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Bijlage 1: aantekeningen van de dag en van onze Skype gesprekken
Aantekeningen Floor
Entree
Je moet een identiteitsbewijs laten zien en wordt opgehaald door iemand die er werkt (in casu
René).
Binnenkomst
De stoelen staan in een grote kring dicht op de tafel met koffie en thee, waardoor daar een lichte
opstopping ontstaat. Julien opent de kring door stoelen naar binnen te schuiven en er een gang
ontstaat.
Welkom
Julien heet iedereen welkom in het midden van de kring. Ze benadrukt dat hier een zelforganiserend
netwerk is, “wij in het hier en nu” zijn dat netwerk. En dat er binnen EZ, omdat iedereen een tientje
betaalt zonder factuur, zwart geld wordt gecreëerd. Ze legt de spelregels van vandaag en van
vrijplaatsen uit en dat het belangrijk is om wat je geleerd hebt in een sessie door te geven. Om de
programmaonderdelen te scheiden is er een belsysteem. Er is ook voorzien in esthetische prikkels
door een orakel, schilderijen en een danseres. Julien introduceert ook de opstellers en de zwerm
onderzoekers. Matthéüs vult aan dat er in de laatste sessies ook een sessie is over de
voorbereiding van de dag in september. De tafel klapt om, omdat er iemand te zwaar op leunt.
Hierna gaat iedereen naar de programmamuur om verder aan te vullen en een eigen programma op
te stellen. Mensen kijken een beetje zoekend om zich heen. Dan gaat de bel. Julien vraagt om nog
vijf minuten aandacht. De leiders van de eerste ronde sessies krijgen de gelegenheid om de titels
van hun sessies te geven en het aanjaagteam wordt voorgesteld.
Dan gaat de groep uit elkaar en zoeken mensen de ruimte van de sessie die ze leiden/willen
bijwonen.
Sessieronde 1 met de opstellers (zaal 10)
Ik ben wat later binnen, het lijkt erop dat er een inventarisatie van mogelijke vragen is gedaan,
maar uiteindelijk blijkt het hier te gaan om het verder brengen van Rotterdamse pioniers. Zij hebben
samengewerkt om de recycle van bouw in de regio zelf te organiseren (‘cirkelstad’) en dat was een
succes waar ook een rijtje mensen met belangrijke functies (heb ik niet opgeschreven) hun naam
aan verbonden hebben. Het rijk is ook geïnteresseerd en zoekt naar mogelijkheden om dit concept
elders in het land te introduceren. De koplopers willen wel meedoen, maar gaan uiteindelijk steeds
het land maar niet in. Ze haken af omdat het te veel tijd kost. Vragen: kun je verder zonder
koplopers en hoe creëer je een buzz? De opstelling wordt gedaan met ‘koplopers’, ‘passie van de
koplopers’, ‘concept’ en ‘andere steden’. Na de basisopstelling worden twee nieuwe opstellingen
geprobeerd. Er worden diverse herhalende patronen geïdentificeerd: representanten willen
wegdraaien en weglopen, en er wordt wel over maar niet met ‘concept’ gecommuniceerd. De
vraagsteller is blij met wat de opstelling aan inzicht heeft opgeleverd en vat het samen met
‘ehmmm’. Conclusie is dat de vraag ‘wie is de eigenaar van het concept?’ relevant is.

Mijn observatie: de representanten ‘concept’ en ‘passie’ worden gespeeld door vrouwen, beiden
ervaren opstellers. Ze reageren meer dan de andere, mannelijke representanten met de verwoording
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van hoe ze hun positie lichamelijk voelen (moet lachen, hoesten, boeren, linkerkant doet pijn, wil
dat ‘passie’ haar been aait, troost zichzelf, moet gapen). De mannelijke representanten verwoorden
hun positie meer als ‘ik wil weg’, vanuit een ruimtelijke en minder een lichamelijke ervaring. Ik had
de indruk dat dit voor de mannen – representanten en toeschouwers – een beetje wennen was
(terughoudend op stoelen), maar dat ze het uiteindelijk wel waardeerden.
Plenair na sessieronde 1
- Opstellers: de opstellers hebben nog vragen uit de sessie (uit de inventarisatie), deze
zullen in de grote zaal worden opgehangen.
- Kringloop: vee; spontane ideeën, ga zo door; er is een verhaal bij het product nodig.
- Plastic: veel partijen om de kringloop mee te sluiten; formuleer succes, werk daar naartoe,
gewoon beginnen en educatie.
- Kruipolie: hoe maak je van common sense common practice?
- Voedselstroom: enthousiast muur vol gehangen met 60 ideeën, volgende sessie verder.
- Elektronica: eerst beetje teleurgesteld over kleine groep, maar die bleek de crème de la
crème en er was goede output; er is direct winst te behalen met returnlogica, waarom doen
we het niet?
- Bouw & sloop (de opstelling): als toeschouwer heel bijzonder om te zien hoe
representanten zich opstellen plus onderlinge relaties en pijnpunten.
Hierna stellen de leiders van de volgende sessieronde zich met hun vraag voor. Iedereen heeft een
vraag, behalve weconomy, daar gaat het om een college met simulatie, inclusief a priori conclusie.

Mijn observatie: mensen zitten een beetje onderuitgezakt.
Zwermoverleg
- Femke: Mensen vinden het jammer dat het zo kort is.
- Lonneke: Het duurt in de sessies ook even voor het op gang komt.
- Femke: Er is ook een urgentie, spanning.
- Lonneke: Als geheel is het wel een vrijplaats, in de sessies staat de methode van de leider
voorop.
- Sjoerd: In sessie met 3 deelnemers was weinig energie. Het is wel lekker dat je kunt
rondlopen, en ongelijkmatige verdeling (in groepsgrootte) hoeft niet erg te zijn.
- Lonneke: Er was wel een rijke winst.
- Anne-Marie: Je doet het met wat er is. Mensen zijn nog onwennig om dat daadwerkelijk
rond te lopen.
- Lonneke: twee mensen geïnterviewd, geen taboe op werk-privé overlap.
- Floor: scepsis wordt enthousiasme (zie hierboven).
- Anne-Marie: Er was geen sprake van positionering in mijn groep, mensen hebben gewoon
hard gewerkt. De inleidster nam een bescheiden positie in.
- Angelique: Energie, chaotisch, bruisend, zoeken naar wat kan, open. Verbindingen zijn en
worden gelegd. De wens tot netwerken is er ook, naast ideeën. Sfeer van ‘we zien wel’.
- Floor: Combinatie van consumeren en produceren.
- Angelique: Men staat open voor het onverwachte.
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Sessieronde 2: voedselstromen (zaal 5)
De sessieleider presenteert mogelijkheden van wat je met afval van voedsel kunt doen. Daarna
worden flappen op tafel gelegd om per stroom dingen eromheen te schrijven. Het komt niet echt op
gang, de tweede sessieleider stelt voor om hardop denkend te werk te gaan. Deelnemers willen
liever samen brainstormen en er wordt een sector gekozen: horeca. Stromen daarin zijn:
-

-

Vet (beter dan biodiesel): PhA’s uit vetzuren, medische toepassingen, bijvoorbeeld
protheses.
Bloed (hoogwaardige grondstof): medicijnen.
Eierschaal (door vorm sterkste constructiemateriaal ter wereld): 3d printen en dan als
bouwmateriaal.
Haar (bevat eiwitten en ceratinen): verpakkingsmateriaal, pruiken, touw. Menselijk haar
heeft wegens verwerking in tapijten en dergelijke in WO II een ethische dimensie; het
waardeoordeel speelt soms een grotere rol dan de vraag ‘waarom niet?’, maar dat komt ook
omdat de noodzaak nog niet gevoeld wordt.
Brood (gist, zetmeel, vet): leger des heils, broodpudding, schoenlappersvla, schillenman
(veevoer). Penicilline?
Bermsnoeisel: papier, eiwitten, isolatiemateriaal, verpakking.

Net als met haar heeft ook de UVD een ethische dimensie, dergelijke stromen raken ook sociaalculturele aspecten en dus awareness.
Volgend issue: ga je voor huishoudens of voor de bulk? Is lokale recycling mogelijk, bijvoorbeeld in
een ziekenhuis (brood > vergister > hondenbrokken)? Kun je lokaal de economie rond maken? wat
ben je bereid te kopen uit biobased reststroom (groente, fruit, brodd): cosmetica, islotaie, tapijt,
meubels, gordijnen, kleiding, verf, kleurstoffen. Het is echter nog technisch niet zo eenvoudig om de
hoogwaardige schimmels en bacteriën te ontwikkelen om stoffen uit het afval te halen.

Mijn observatie: het is een geanimeerde sessie geworden waar ik graag zelf ook actief aan mee
doe. In de rookpauze tijdens de lunch spreek ik een van de deelnemers, die ook bij de eerste
sessieronde hierbij was; hij vond de eerste sessie beter, meer open en brainstormend (de
presentatie duurde hem te lang, hij is tussendoor ook even weggeweest).
Plenair na sessieronde 2
- Opstelling: leerzaam en confronterend, als verbinder (zo stel ik me voor) werd ik eruit
gezet, dat was een eyeopener: ik bedenk vooraf hoe het moet lopen, maar zonder mij ging
het pas stromen, dus les: loslaten. Goed gesprek erna gehad.
- Voedstelstroom: druk gepraat en gedacht, stromen in omgeving (horeca, ziekenhuis), klein
of groot (technisch ingewikkeld), ziekenhuis verkoopt hondenbrokken.
- Elektronica: cradle to cradle en cirkel van transport uitbreiden leidt ook tot meer CO2
uitstoot, dus meer met de trein doen.
- Weconomy: vertrouwen is belangrijk en Nederland staat in de top 5 van vertrouwen, dus dat
zit wel goed.
- Cement: (daar was naast leider en onderzoeker één deelnemer): het moet wel een goed
thema zijn, want vanuit het bedrijfsleven is een lobby tegen hem gestart, verder heeft de
bezoeker leuke nieuwe dingen gehoord.
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-

Kritische materialen: hij begon met zijn verhaal, de discussie ging alle kanten op, hij besloot
het te laten gaan en niet te veel te veel te willen, waardoord hij veel nieuwe dingen heeft
gehoord.

Hierna introduceert Julien iemand van het facilitair bedrijf die mensen tijdens de borrel wil
interviewen en dat op de facebook pagina van ‘Innovatiezwembad’ zetten.
We sluiten de ochtend af met applaus.

Mijn observatie: er is meer energie dan in de vorige plenaire sessie. Mensen zijn beweeglijker
(knikken instemmend) en er wordt meer gelachen (bij ziekenhuis dat hondenbrokken verkoopt en
als een telefoon gaat (ringtoon: ‘We’ve gotta get out of this place’).
Lunch
Lekkere broodjes (standaard), graag beginnen met één per persoon, omdat er meer mensen
kwamen dan op gerekend was. Voor sommige mensen was onduidelijk dat lunch werd aangeboden,
zij hebben zelf iets te eten gekocht in de kantine. Verder wordt aan statafels wat gekletst, aan
mijn tafel over de wens om te doen wat werkt en de observatie dat we de hele samenleving
opnieuw zouden moeten inrichten.
De danseres die als esthetische prikkel dient heeft in de keren dat ik door de grote ruimte liep niet
veel gedaan en niet veel aandacht gekregen (misschien was ze alleen bezig met opwarmen, dat
was me niet zo duidelijk). Het schijnt dat er tijdens de lunch wel mensen naar haar gekeken
hebben, maar ik zelf niet en ik heb ook geen publiek gezien (dat was dan waarschijnlijk tijdens mijn
rookpauze).
Sessieronde 3 (zaal 3)
Een slide met een matrix geeft een overzicht van de complexiteit waar we mee te maken hebben.
Het is een mystiek-filosofisch model. De sessieleider vertelt over zijn dilemma. Voorheen
besteedde hij 80% van zijn tijd ‘binnen’ en 20% aan overleg met de branche. De reorganisatie naar
een biobased economy vraagt echter om een systeeminnovatie en om productief te zijn, moet
complexiteit in de lucht worden gehouden (in plaats van een top down visie), dus is zijn nieuwe rol
er een van ketenregisseur. Hij wil biobased economy het lot van cradle to cradle besparen.
Iemand stelt een vraag over diepere niveaus, nu lijkt het bij economie te beginnen maar er is ook
nog zoiets als de fysieke wereld en materiaal. Dan blijkt dat 21 rijen die daar over gaan te zijn
weggelaten.
Ik stel een vraag over de eenheid van de rijen. Dat blijken intelligentieniveaus te zijn, het is een
ontologisch model. Ik leg uit dat ik dat mijn vraag stel, omdat de intelligentie van veel zzp’ers wel
bij de biobased economy hoort, maar dat hun realiteit er een is van survival economy. Mijn vraag
wordt niet echt beantwoord (ik bespeur ook wat ergernis in de zaal, iemand vraagt of we door
kunnen gaan) en de sessieleider gaat verder met andere slides. Zijn streven is een Open
Maatschappelijk Innovatie Systeem (OMIS). Ik merk dat ik mijn aandacht er niet goed bij kan
houden en besluit te gaan. Als ik opsta staat iemand anders ook op en samen gaan we naar zaal 5.

Mijn observatie: er is veel instemmend geknik en gehum, mensen lijken het prettig te vinden om
complexiteit in een overzichtelijk schema terug te vinden.
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In de andere sessie gaat het over nieuwe verdienmodellen. Ik ben laat binnen dus er is al veel
besproken wat ik niet weet (ik val binnen bij lokale munteenheden), maar iemand vat het samen als
het gevoel gevangen te zitten in het systeem, gevoelens van machteloosheid en de kans op
afhaken.

Mijn observatie: er is veel interactie en de onderwerpen worden geconcentreerd besproken.
Ondanks de samenvatting is de sfeer niet pessimistisch.
Plenair na sessieronde 3
Geen aantekeningen.
Sessieronde 4
Besteed ik aan het schrijven van mijn column.
Plenaire afronding
Geen aantekeningen van alle terugkoppelingen.
Mijn column (zie separaat document).
Terugkoppeling van de sessie over september.
- Er hebben zich vier nieuwe aanjagers gemeld.
- 3 in plaats van 4 rondes.
- Beeldenstorm.
- Believers en sceptici.
- Niet alleen economie.
- Meer visueel.
- Waar ontwikkelen we samen naartoe?
- Bedrijven?
Opstellers worden bedankt.
Rosa bedankt het aanjaagteam.
Borrel
Ben ik niet lang gebleven. De man van facilitair bedrijf heeft besloten om niet in situ te interviewen,
maar naderhand telefonisch of per Skype (is rustiger).
Korte zinnetjes tussendoor die ik heb opgevangen
- Vorige keren meer netwerk en contacten, nu meer inhoud en concreet.
- Er is de zin om iets te doen.
Locatie
Grote, lichte en ruime hal waaromheen de kamers zijn voor de sessies. De kamers zelf variëren in
grootte. In de meeste gevallen past het aantal deelnemers precies in de ruimte; bij sommige niet zo
druk bezochte sessies bleef er veel ruimte over (dat gaf me een gevoel van leegte).
In de ruime hal waren ook lunch en borrel. Voor mij voelde het door hoogte en licht wat verloren aan,
maar dat is wellicht persoonlijk.
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Aantekeningen Anne-Marie
1e sessie Materiaalstroom: ontwerpen voor producten van afval
 Afvalplein met gesorteerd afval met kleine ondernemers/bedrijfjes erom heen die allemaal
op eigen wijze iets met dat afval doen. En die machines met elkaar delen.
 Oude producten oppimpen of alles weer tot materiaal maken en sorteren.
 Materiaal als inspiratie: waar leent het (afval) materiaal zich voor.
 (Materiaal als ingrediënt: creatief mee koken)
 Omkering: betaald nu juist de kringloop voor het verwerken van hun afval of betalen de
nieuwe ondernemers voor het aanleveren van het afvalmateriaal. Als bijvoorbeeld meubels
aantrekkelijk worden kan het zijn dat je ineens moet gaan betalen voor het materiaal
 Aanbrenger onderdeel maken van het proces, bijvoorbeeld sorteren en uit elkaar halen.
vergoeden van de aanbrenger.
 Mensen meedenken met het product: bijv via likes op het ontwerp
 Tijdelijke interieurs van afvalmateriaal voor gebouwen die tijdelijk leegstaan of verkocht
moeten worden.
 Groeiplan: bijvoorbeeld kinderfiets, die je steeds weer om mag ruilen voor een grotere.
 Service ipv product: eeuwige garantie
 Ondernemers voor jongeren die samenwerken met de kringloop.
 Financieringsvraag zowel naar binnen als naar buiten stellen:
wat is het intern rendement, kostenreductie, uitdaging met zo min mogelijk geld zo veel
mogelijk doen
2e sessie Overheid: opstelling
 Oude en nieuwe ordening door elkaar.
 Geeft veel verwarring over positie.
 Wat is de positie van beleid?
 Sta je op de juiste plek?
 Er naar kunnen kijken en leren.
 Nieuwe autorisatie mist, overheid verlamd. Wie moet dan nieuwe autorisatie geven?
 In de stroom heb je autorisatie nodig om zelf te kunnen stromen.
 Les is loslaten.
3e sessie verdienmodellen
 Besef dat dingen niet gratis zijn maar waarde hebben.
 Open source
 Minimale grootte van het netwerk om een verdienmodel te kunnen gebruiken
 Op verschillende niveaus tegelijk acteren of dwars door niveaus heen.
 Stil staan bij het huidige geld en de positie van banken
 Streven naar duurzaamheid zonder bestaande geldsysteem aan te passen mislukt.
 Verschillende rollen zichtbaar maken
 Individueel belang binnen geheel.
 Mens meerdere petten op: burger, producent, consument
 Bundelen van krachten om afzetmarkt te vergroten en kosten te verminderen.
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De rol van de overheid en businessmodellen.

4e ronde sessie over volgende stap in circulaire economie: aantekeningen van de flap
patronen
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Meer stakeholderperspectieven
Dialoog tussen rollen
Echte casus.
Verdiepingsslag op de dag
Begeleid reflecteren tussen de sessies.
Consequenties van circulaire economie doordenken.
Beweging tussen systemen, ingrediënten eruit halen om mee te koken.
Oprekken van de denklenigheid
Wat zit er voor paradigma onder.
Veel dingen gezegd die buiten het economische staan.
Welk samenhang past bij circulaire economie.
Het zit in alles wat je doet. Wat doe je? Wat zien we?

1.
2.
3.
4.
5.

beeldenstorm: meningenstorm/aannames
onze eigen materiaal stromen
wat als het er niet meer is- hoe los je het op. Kritische materialen
Wat doen we met mologgen van bedrijven, die niets anders willen? (laten voor wat het is)
wat doe je met geld: Bijdragen wat nodig is. Verdelen naar wie het nodig heeft.





Actueel thema voor de volgende keer: legitimatie.
Is een vrijplaats vrijblijvend?
Materiaaldeskundigen meer zichtbaar maken.

Waarnemingen over de dag
 Dit jaar is de bijeenkomst meer voorbereid dan vorig jaar. Toen meer spontane inbreng in de
open space. Dat komt energieker over. Niet beter of slechter. Gewoon anders. Wat
speelser, nu meer gedegen.
 Verrassend dat sommige bijeenkomsten overvol waren en andere bijeenkomsten bijna geen
mensen.
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Gesprekken in de sessies heel geanimeerd, open en nieuwsgierig.
Vraag van een deelnemer in een sessie met een gestructureerde werkvorm: is dit nog open
space?
Deelnemers waren erg onder de indruk van de opstelling met posities overheid

Aantekeningen Sjoerd
Mijn bijdrage aan het zwermonderzoek is gelegen in globale observaties met betrekking tot het wel
of niet vrijkomen van energie tussen mensen. Wanneer je energie tussen mensen ziet vrijkomen is
dat meestal een teken dat er een verbinding ontstaat tussen mensen op basis van een gedeelde
ambitie of inspiratie, waarbij de individuen door die verbinding meer mogelijkheden ervaren om die
ambitie te verwezenlijken. Wanneer die energie binnen het gevormde netwerk blijft vloeien, kunnen
daar mooie dingen uit voortkomen. Gezien het feit dat vrijwel iedereen binnen de vrijplaats
circulaire economie de ambitie dragen om de samenleving duurzamer in te richten, is het
interessant om te kijken waar die energie nu is vrijgekomen.
Met betrekking tot het wel of niet vrijkomen van energie heb ik op het volgende gelet:
1. Energieke participatie van de gesprekspartners: Waar vinden de deelnemers gezamenlijk
gedeelde ambities en/of ideeën? Waar worden de deelnemers warm van met betrekking tot
inhoud en/of vorm; en welke aspecten/ vormen hebben daar een positieve of negatieve
bijdrage aan geleverd.
2. Diversiteit van de gesprekspartners: Waar kwamen onderzoekers, ambtenaren en het
bedrijfsleven samen? Was er sprake van kennisoverdracht of co-creatie?
3. Doorgroeimogelijkheden: Waar gebeurde iets dat meer was dan een wederzijdse inspiratie;
waar en hoe ontstond een ondernemend netwerk ?
Circulaire economie in de conventionele industrie
Met slechts drie deelnemers zijn we de ronde gestart. Later bleek dat begeleider hierdoor enigszins
teleur gesteld was. Het voordeel van de zelforganisatie waarin iedereen zijn eigen weg mag kiezen
kan dus ook voor teleurstelling zorgen; net zo goed was er niemand gekomen. Wat echter wel bleek
was dat wel de juiste personen aan tafel zaten. Na een korte presentatie werd ons gevraagd vrij te
associëren op sticky-notes op een specifieke vraag (ongeveer: hoe zorg je ervoor dat de
conservatieve industrie geïnspireerd raakt om zichzelf circulair te organiseren). Opvallend was dat
het de laatste vier associaties waren waarbij de begeleider zichtbaar energiek betrokken raakte,
waarbij de inbreng ook van de drie verschillende deelnemers kwamen. Helaas was er te weinig tijd
om een verdere verbinding aan te gaan op die punten. Mogelijk was de presentatie toch te lang (al
heb ik dat tijdens de presentatie dat niet zo ervaren); of duurt het simpelweg een tijdje voordat je
in het juiste gesprek terecht komt. De mogelijkheid om in een later dagdeel het gesprek voort te
zetten werd niet aangegrepen; mogelijk omdat er zoveel te zien is dat men deze mogelijkheid toch
niet zo snel gebruikt.
Ik zag toch nog even de mogelijkheid om een boek te laten zien aan de begeleider omdat ik het
gevoel had dat dit erg aansloot bij zijn verhaal. Hij raakte zichtbaar enthousiast - en haalde in de
laatste gespreksronde het werk nog een keer aan. Boeken kunnen dus naar mijn idee een manier
zijn om snel verbinding te vinden en elkaar te inspireren; daarvoor een voorstel voor de
literatuurhoek (zie laatste kopje).
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We-economy
Met een grote en naar mijn idee diverse groep begonnen we het spel van de We-Economy te spelen.
Het spel was simpel; maar goed doordacht. De meesten waren betrokken bij het spel en met de
uitkomsten daarvan, die nog verder werden toegelicht door een korte presentatie. Deze ronde was
minder specifiek gericht op de mogelijke uitvoering richting een circulaire economie en legde
nadruk op een globale schets van de toekomst en de bijkomstige paradigma-shift. Ik heb
opgemerkt dat ook juist in dit globale denken veel energie zit en waar men verbinding in lijkt te
zoeken.
Alternatieve verdienmodellen
Naar mijn idee een diverse groep met onderzoekers, adviseurs en ambtenaren; maar zover ik me kan
herinneren geen mensen uit het bedrijfsleven. Ook hier kwamen al snel boeken op tafel te liggen,
hierdoor ontstond al snel een broeierig gesprek over alternatieve valuta’s. Ik voelde zelf een
bepaalde weerstand om het huidige geldsysteem ter sprake te brengen, omdat dit toch vaak als
een onveranderlijk ‘gegeven’ wordt beschouwd. Ik werd zelf enthousiast toen een andere deelnemer
dit wel ter sprake bracht; en ik kreeg het idee dat dit ook voor anderen gold. Dus het onderwerp van
het huidige geldsysteem met betrekking tot circulaire economie is zeker een bron waarbij energie
vrijkomt. Volgens Bernard Lieraer is het streven naar duurzaamheid zelfs gedoemd te mislukken
zonder het monetaire systeem te herstructureren (2012, p. 29).
Ik denk dat het gesprek nog interessanter zou zijn geweest wanneer er ook mensen uit het
bedrijfsleven en zelfs bankieren hadden deelgenomen om samen doorgroeimogelijkheden te
bespreken. Nu bleef het bij het delen van inzichten en inspiratie; maar misten we de schakels om
een mogelijke verandering door te zetten (de stap naar echte co-creatie was nog niet mogelijk).
Vooruitkijken naar de volgende vrijplaats
Ik was in eerste instantie op zoek naar een andere gespreksronde, maar daar was echter een
gesloten deur met geblindeerde ramen. Het principe van zelfzorg had mij ertoe moeten zetten toch
het al gaande gesprek binnen te lopen; toch was de weerstand voor de verstoring groter dan het
gemak om bij een andere zaal te kijken. Mogelijk geldt dit ook voor anderen; waardoor de vrijplaats
gestimuleerd wordt wanneer de deuren open blijven en uitnodigend ogen.
Uit dit gesprek bleek ten eerste dat er veel energie is voor een volgende bijeenkomst. Meerdere
onderwerpen zijn opgeworpen waarbij de nadruk zou kunnen komen te liggen bij die bijeenkomst
(helaas niet opgeschreven). Ook hebben er meerdere aangegeven betrokken te raken bij het
aanjaagteam.
Literatuurhoek
Ik heb gemerkt dat ik zelf snel in een energiek gesprek kwam door een boek op tafel te leggen.
Daardoor heb ik zitten denken aan een literatuur hoek. Iedereen die op een bepaalde manier
geïnspireerd is geraakt door een bepaald boek of artikel kan dit meebrengen en op een zichtbare
tafel neerleggen. Men plakt vervolgens met een sticky-note een naam en eventuele gegevens erbij;
anderen die geïnteresseerd zijn in het boek of zelf geïnspireerd erdoor zijn kunnen met een andere
kleur sticky-note (post-it) hun naam en gegevens bij het werk plakken. Op deze manier kunnen er
gerichte gesprekken ontstaan over het werk tijdens de bijeenkomst; en hebben we aan het eind van
de dag een aardig overzicht van het belangrijke werk dat over het onderwerp is geschreven.
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Aantekeningen Angelique
Insteek onderzoek
Hoe is de energie over de gehele dag, tussen de mensen en over het geheel?
Hoe ervaren de mensen deze dag, ‘krijgen ze waar voor ze komen’?
Wat is het verschil met deze dag en de voorgaande keren?
Hoe verlopen de sessies? Wat zijn de werkzame elementen?
Binnenkomst
De meeste mensen waren op tijd, zeker in vergelijking tot vorige keer waarbij toch wel mensen
later kwamen en sommige mensen eerder weg gingen.
De mensen kwamen vol energie binnen, er straalde echt een ‘ík heb er zin in’ energie van af.
Dit jaar hebben we voor het eerst een kleine vergoeding (€10,-) gevraagd aan de deelnemers wat
niet als problematisch werd ervaren
Er was al direct een ontspannen en geladen sfeer, er waren minder vragen dan vorig jaar bij het
welkomstwoord en opening. Het was meer to the point. Veel sessies waren al ingevuld, vorig jaar
waren er nog meer open plaatsen aan het begin van de bijeenkomst.
Dit gaf, vermoed ik, een soort rust en meer doelgerichtheid. Vorig jaar daar en tegen was het iets
speelser.
1ste ronde, onderzoeksvraag: hoe haal je microplastic in de kringloop?
Aantal deelnemers 7.
INHOUD: Vanwege de complexiteit , en de breedte van dit vraagstuk werd het eerste kwartier al
snel besteed aan nadere specificaties omtrent microplastic, de chemische samenstelling en
verbindingsvormen. Hiernaast nog uitgebreid gesproken over, op welke breedte dit vraagstuk
gericht was. Lokaal niveau, nationaal niveau of mondiaal niveau.
Hierdoor kwam vrij snel de oplossingsgerichtheid ter sprake: hoe kan je zo oplossingsgericht
mogelijk te werk gaan? Hoe breng je zo min mogelijk plastic in de keten, hoe houdt je het in de
kringloop hoe haal je het uit het milieu (oceanen, rivieren en aarde). Waar begin je met aanpakken?
Dit gaf ook weer aanleiding tot nieuwe vraagstukken.
Hoe pas je het beleid erop aan? Is het mogelijk om een bepaald verbod voor producten op te leggen
en waarom gebeurd dat niet?
VERLOOP: De sessie verliep hierdoor misschien wat rommelig maar was wel levend, grote
betrokkenheid en energie was merkbaar bij de deelnemers.
Door de uiteenlopende bijbehorende vragen bij de onderzoeksvraag, is het niet tot een echt
eenduidig antwoord gekomen, wel is het kader breder gemaakt en zijn er punten aangehaald waar
de vraagsteller nog niet zo over nagedacht had.
VRAAGSTELLER: Gesprek met de vraagsteller: deze was toch wel zeer tevreden met het resultaat.
Haar doel was ook om deze dag te netwerken en nieuwe inzichten te verwerven.
2de ronde, onderzoeksvraag: kritische materiaalstromen in een circulaire economie, hoe dan?
Aantal deelnemers, 6; Ik had me voorgenomen om te gaan vlinderen, maar de sessie werd steeds
interessanter en levendiger, dus ben uiteindelijk niet weggegaan…
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INHOUD: Deze vraagstelling ging gepaard met een slideshow. Het was in eerste instantie vrij
specifiek gericht op een aantal kritische materialen. Wat is de oorzaak van schaarste is en wat er
aan te doen is?
Al snel kwam er een levendige discussie en verhalen los over de wereldwijde omvang en
toegespitste modellen en toepassingen.
VERLOOP: In feite werd de presentatie overgenomen door de aanwezige gasten die veel kennis
beschikten over dit specifieke onderwerp. De vraagsteller kon zich hieraan overgeven en zo werd de
discussie eigenlijk tot een hoger niveau werd gebracht. Hoewel sec de vraag niet is beantwoord, is
hier dermate veel kennis uitgewisseld dat een ieder na afloop nog vol energie en inspiratie was van
de sessie.
VRAAGSTELLER: Gesprek met de vraagsteller: hij was zeer enthousiast over de meeting, kennis en
contacten opgedaan. En gaf aan dat in zo’n geval je maar met de flow mee moet gaan…in plaats te
willen naar de oorspronkelijk vraag.
3de ronde, onderzoekvraag: hoe kan je de goederenstroom circulair laten worden, en wat is het
belang van ervan? (opstelling)
Aantal deelnemers 6, 2 opstellers, ik had me ook hier voorgenomen te gaan vlinderen maar dat is
niet gelukt vanwege deelname aan de opstelling.
INHOUD: Er was in eerste instantie nogal wat problemen met de vraagstelling, het duurde even
voordat deze duidelijk was, ook tijdens de sessie was hier wat onduidelijkheid over.
Er werden drie partijen aangewezen: De klant, de leverancier, en de goederenstroom.
Zelf was ik de klant. Door het verplaatsen van de partijen werd al het een en ander duidelijk hoe
deze stromen bewegen tov elkaar. De leverancier richt zich graag op de klant. De goederenstroom
is het middel, deze voelde zich dan ook wat heen en weer geduwd zonder echt gezien te worden.
Later werd er ‘baat’ bijgevoegd, dit verstevigde het proces en gaf meer inzicht. De ’baat’ werd pas
echt gewaardeerd, als een ieder er ‘baat’ bij had.
VERLOOP: De sessie verliep soms wel wat rommelig: tijdens de sessie werden de vragen
herschapen.
De opstellers waren niet helemaal eenduidigheid en wijde soms te veel uit. Ook de tijd speelde hier
een rol in. Des al niet te min kwamen er toch wel wat antwoorden uit. Ook hier was mooi om te
merken dat een ieder mee deed ook al werd er soms een wenkbrauw opgetrokken.
VRAAGSTELLER: Gesprek met de vraagsteller: deze gaf aan een duidelijker beeld te hebben van de
verschillende rollen van de betrokken actoren. En vond het vooral mooi om te zien wat er
gebeurde…was voor het eerst dat hij aan een opstelling mee deed.
OPSTELLER: Gesprek: zij vond het zelf ook wat rommelig gaan, maar gaf ook aan dat een uur voor zo
sessie vrij kort is en je dan ook concessies moet doen.
4de ronde
Tijdens deze ronde heb ik een kijkje genomen bij twee verschillende sessies.
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EEN OPSTELLING. Deelnemers ca 20
Ik kwam wat later binnen waardoor ik de vraagstelling heb gemist. Wat me wel opviel is dat het
heel druk was tijdens deze sessie. Veel mensen waren opgesteld en deze waren ook actief
betrokken. Het geheel kwam ook een beetje chaotisch over, maar dat kan ook komen omdat ik wat
later binnen kwam.
SESSIE VOOR VOLGENDE BIJEENKOMST. Deelnemers ca 10
Daar zat een goede energie in, betrokken waren heel actief bezig. En nog volop in de energie.
Opmerkingen nav gesprekken in de wandelgangen
 Degene die ik gesproken had waren zeer tevreden over het verloop en inhoud.
 Sommige gaven aan dat de sessies wel iets langer mochten duren.
 Dat de ‘inleidingstijd’ (voorstelrondje en vraagstelling) toch wel wat tijd in beslag neemt.
 Er werd aangeven dat vier sessies qua informatie verwerking wel veel is.
 Goed georganiseerd
Aanvullende observaties
 Goede energie van de aanwezige over de gehele dag, energie niveau is redelijk constant.
gebleven. Vorig jaar zat daar meer wisseling in.
 Er zijn veel contacten gelegd tussen de deelnemers.
 Er is veel kennis gedeeld.
 Er is weinig ‘gevlinderd’.
 Mensen stonden open voor nieuwe ideeën.
Aantekeningen Lonneke
Mijn thema: de professional privé.
Een voorbereide vragenlijst heb ik bij 8 deelnemers afgenomen; twee daarvan als onderdeel van een
gesprek waarin zij verwikkeld waren. Verder heb ik aantekeningen gemaakt bij een aantal
deelsessies. Na afloop kwam nog een deelnemer zijn activiteit aanbieden voor de verslaglegging .
Algemene aantekeningen
Inchecken duurt lang… de inefficiëntie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland…
Mensen van het aanjaagteam zijn er om 8.25. Veel gedoe met spullen en inrichten. Ontvangsttafel
neergezet: “Mag niet!”… betalen als zwermonderzoeker? Ja, doe maar!
Opening: De vrijplaats heeft geen opdrachtgevers, wij doen dit zelforganiserend. Bovendien hebben
we nu zwart geld gecreëerd binnen EZ… Principes van de Vrijplaats en de Chatham House Rules:
Wel inhoud citeren maar niet verbonden aan de naam van de spreker. Veiligheid….
De materiaalstromen worden voorgesteld., ook de 5 opstellers.
Verslaglegging: Twitter (#vpce ? niet gedeeld) en Zwerm. “Maalstromen… “
Esthetische prikkels: schilderijen, doos Afvalorakel van King, dans
Sessie GFT/Agrarisch
Eerste sessie bijgewoond; alleen bij onderdeel Reststromen inventariseren / noemen. Strak
schema voor de hele dag (4 sessies) Siem Haffmans en Martine Groenewegen.
Wie waren er? I&M, DLG, wetenschapsjournalist, educatie, raadslid, spreekbuis jongeren…
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Een boerenzoon, een boerendochter en de zoon van een vuilnisman – de praktijk met de paplepel is
goed vertegenwoordigd.
Veel verzameld…. Voer voor de volgende ronde.
Sessie Hergebruik restanten en onderdelen
“Hoe kunnen we mensen / partijen aanzetten om de juiste waarde toe te kennen aan restanten en
onderdelen”.
RWS. Nieuwe businessdesk Inkoop, een studerende, ….
“Verkopen van hun eigen resten willen ze wel; inkopen is makkelijker als het standaard is.
Informatie geven aan de managers/ resultaatverantwoordelijke over de restwaarde helpt wel;
uitzoeken hoe je het kunt verkopen en aan wie , is wel veel werk.
“Hoe maak je van Common sense Common practice?”
Verschil tussen de overheid als regelgever en de overheid als afdanker (hé, lijkt op professional /
privé..)
Opstelling: 4 rollen Overheid
Overheid/veld; Wie is de drager van de vraag?
Wat we ook voor actoren in het veld zetten… die hebben vragen aan de overheid; Kijken hoe het
veld reageert.
De overheid wordt opgesplitst in 4 rollen: regelgever, marktmeester, facilitator, ketenregisseur.
Onder invloed van het mondiger wordende veld bleken de marktmeester en de facilitator al snel te
verdwijnen, de ketenregisseur kreeg het moeilijk. De regelgever bleef heel afzijdig!
Conclusie van mij: Als je iets wilt, kan je heel ver gaan zonder in strijd te komen met d regels. Zijn
er actoren die zich beroepen op die regels om iets tegen te houden, dan loont het de moeite om te
onderzoeken of dat echt zo is…..
Financiën
De bank creëert geld; gaat die failliet dan moet de overheid hem redden, dan grotere staatsschuld .> je leenrente gaat omhoog! Wat een enorm profijtelijk business model…
Producent, consument vs burger , onderscheiden belangen in dezelfde personen.
Aanwezig o.a. Zeroplasticweek; maatschappelijk aanbesteden van gemeenten;
communicatietrainer; nieuwe verdienmodellen grondstoffenbesparing en wat levert het je op;
iemand zonder werk / aan het oriënteren; technisch innovatiespecialist & Open source aanhanger.
Niet Gratis maar Waarde
Open source werkt! Je draagt bij of doet een donatie
Algemeen
Beeldenstorm – tegenstroom
Bedrijven uitnodigen en laten betalen
Visuele aspect.. waar ontwikkelen we samen?
Problemen op verschillende schalen; kan je niet 1 op 1 vertalen – of wel? Leerzaam!
Welke vraag? Hoe cyclus doorbreken? Take care principe simulatie = einde transactiekosten
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Ik heb veel verhalen gehoord van verschillende mensen met verschillende insteek; interessant hoe
iedereen hier zowel professioneel als privé bezig is (inderdaad allemaal “Believers”). Privé is ook
altijd wel sprake van een “worsteling”… maar het streven is oprecht.
De meeste respondenten zijn gul - en soms selectief (“aansprekende successen”) - in het inzetten
van hun privé-ervaring. En geloven ook dat het helpt.
In het tweegesprek viel wel iets van het taboe te beluisteren: Privé? Jawel. Maar het mág soms
geen argument zijn. Je wordt afgeslacht als je niet strak genoeg in de leer bent of als je iets niet
kunt doen door jouw omstandigheden. ‘Overheden’ doen zelf soms hele rare tegendraadse dingen
met een netto negatief milieurendement…
De deelnemer met het onderwerp Nieuwe economie , gevraagd of hij er privé ook mee bezig is, komt
tot de ontdekking dat het makkelijker is om aan het sluiten van materiaalkringlopen te werken dan
aan het vernieuwen van de economische keten. “Ik leef nog bijna helemaal in de oude economie, en
dat kan ook eigenlijk niet anders.. of het zou een heel radicale keus vergen”
Misschien speelt het dilemma, het taboe op het inzetten van Privé ook meer bij beleidsambtenaren
dan bij activisten, in de rol van consultants / ondernemer/ onderzoeker; beleidsambtenaren hebben
een meer formele functie, ze vertegenwoordigen iets. Vraag aan Zeroplasticweek: Heb je al eens
een beleidsambtenaar overtuigd? Nee, nou je ’t zegt…
Dat ik het dilemma / taboe vandaag nauwelijks heb aangetroffen heeft mogelijk ook te maken met
de samenstelling van de groep. Allemaal Believers! Als het lukt om volgende keer ook sceptici te
verwelkomen, wordt het vast spannender…..
Aantekeningen Skype gesprek 1 (17 april)
Vervolg

Wat wordt de volgende stap na deze vrijplaats?
Wordt het een zelfde proces voor nieuwe mensen of wordt het breder?
Of met de huidige mensen verdiepen?
Of Breder kijken?
Wie bereiken circulair economie?
Moeten we ook breder kijken dan circulair?
Organiseren

Hoe vast ga je organiseren?

Open maatschappelijk innovatiesysteem lijkt wat vast.
Complexiteit niet reduceren maar omarmen. Complexiteit makkelijker hanteerbaar vanuit het
netwerk: alle diversiteit in beeld via netwerk.
Thema’s:
Soms verdwijnen woorden, zoals cradle to cradle.
Soms nieuwe woorden nodig, maar daarmee is de essentie nog niet weg. Nieuw woord ook helpend
om het weer nieuw leven in te blazen.
Event plaatsen binnen een groter geheel
Meer een beweging op gang brengen
Aanbeveling om een event op een tijdlijn te zetten, dan ga je het binnen een groter verband/bredere
beweging bekijken.
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Aanbevelingen over organiseren
- Iedereen op zijn eigen standbeen laten staan
- Samenbrengen van expertise rond casussen door verbinding te maken met allerlei
organisaties en afdelingen via netwerken
- Dan nodig je mensen uit als schakel van en niet als losse persoon.
- Kan ook schakel zijn van netwerk
- Netwerken bouwen buiten de bijeenkomst en in de bijeenkomst verbinden
- Dat iedereen met een concreet initiatief aan het bouwen is
- Verankeren in hun netwerk.
- Op zoek naar een vorm om een organisatie te worden.
- Niet standaardorganisatie maken
- Verankeren door het meenemen en zichtbaar maken van hun netwerken
- Of te wel het verbinden van netwerken
- Decentraal budgetteren of fonds,
- Zo dun mogelijk organiseren
Regievoering: aanjaagteam
Nu van bijeenkomst naar bijeenkomst.
Plaats elke bijeenkomst in een bredere beweging zodat je in samenhang gaat kijken.
Beliefers in de ruimte, ook sceptici nodig.
Materiaalstromen = stroom naar binnen.
Niet willen beheersen, maar buiten de oevers, overstroming, daadkracht, oude overdenken.

Hoe kunnen we in het vervolg meebewegen: vergelijk: leven met water?

Judomanier: met je tegenspelers
Sceptici meenemen
Ontmoeting organiseren tussen circulair en sceptici. Uit eigen context stappen en in een bredere
context stappen. Een gedeeld thema = een neutrale ruimte, voor de ontmoeting. De ander willen
onderzoeken. Open nieuwsgierigheid naar wie de ander is
Niet vanuit oordeel, bijv sceptici.
De mens en zijn visies centraal
Sceptici: Belang om bestaande in stand te houden.
Dialogisch ipv dialectisch (op zoek naar waardering ipv concensus. )
Richard Sennett: together
Floor, narratief onderzoek Feijenoord: gezamenlijk verteld verhaal dat dialogisch in elkaar zit.
Breder thema om te ontmoeten
De kunst van contact maken
Leuk vinden om de ander te ontmoeten
Als regievoering alle kanten van de economie er kunnen laten zijn en met elkaar laten interacteren.
Het thema van de vrijplaats is nu wat eenzijdig: misschien niet zo vrij.
Thema: great economy
Een foto of beeld: bijv oplossingen voor deze troep, opruimen, hergebruik, bedekken enzovoort
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Aantekeningen Skype gesprek 2 (18 april)
Financiering van deze beweging

Hoe was het dit jaar?

Dit jaar kleine vergoeding aanjaagteam
Wie was de financier: EZ

Wie kunnen financiers zijn van zo’n beweging?

Om te beginnen iedereen die er bij is omdat we er allemaal energie in stoppen
En alle deelnemers een tientje.

Voor wie is dit nog meer interessant?
Organiseren van het event

Kan wat er in de vrijplaats gedacht en voorgesteld en uitgedokterd wordt ook buiten de vrijplaats
plaats vinden?
Verwachting/stelling vanuit aanjaagteam is dat deelnemers daar zelf vanuit eigen spirit op
doorgaan. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.

Maar hoe kunnen we het netwerk in een breder verband plaatsen en een gebeurtenis, zoals de
vrijplaats in een bredere tijdlijn/beweging zetten?

Aandachtspunt is dat het vooral een ontmoeting is tussen beliefers en mensen met wat twijfels.
Meer organiseren van ontmoetingen tussen het netwerk en (netwerken van) bedrijven, banken,
ingenieurs ed. Je faciliteert dan de ontmoeting (tussen netwerken).
Vraag naar vervolg

Is het vervolg weer een bijeenkomst?

Kijken hoe kun je circulaire economie verder kunt brengen

Breng je het in beleid van de overheid of juist breder in de netwerken van de initiatiefnemers?
Wat wil je faciliteren en stimuleren?
Wat zijn werkende elementen en hoe je die in een vervolg kan (her)gebruiken?

Toch breder verband ook buiten de vrijplaats waarbinnen mensen die bij zo’n thema betrokken zijn.
Zoeken ontbrekende elementen en kloven te dichten
Alex van Dam industrie gaat mee doen in het aanjaagteam. Dat geeft ook weer een nieuwe impuls.
Inspiratie uitwisselen, maar doorgroeien als je bij zo’n vrijplaats de juiste mensen aan tafel wilt
krijgen. Dat is voor ieder initiatief weer anders.
Relatie met beleid
Obstakels in beleid: vanuit aanjaagteam.
Vraag netwerk: Nationaal niveau is dat beleid
Beperkende regelgeving. Wat kan de nationale overheid doen?
Bestaande wet en regelgeving werkt tegen.
Angelique: daarom zijn dit soort bijeenkomsten goed . Helpt overheidsmensen om over de rand
heen te kijken.
Werkt voor de overheid als een katalysator.
Ambitie is dat mensen het zelf binnen de eigen organisatie gaan neerzetten.
Voorbeeldproject in een gemeente maken, voorbeelden verzamelen.

Hoe kun je dat verder brengen?
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Blijft vaak stil liggen daarna.
Bruggen tussen lokale overheid en rijksoverheid.
Mensen op zoek naar logica, zonder dat je het gaat over-reguleren. Dat is lastig.
Vanuit vrijplaats: taak voor zichzelf om dit soort zaken te verzamelen en zichtbaar te maken.
Veel voorbeelden nodig om een slag te kunnen maken. Of erover in gesprek te gaan.
Overheid uitvoerder en opdrachtgever in hun eigen circulaire economie.
RDNetwerk is een brug.
Verbreden/netwerken verbinden
Het aanjaagteam doet de uitnodiging
Inclusief non beliefers /breder thema om uit te nodigen en agenda verbreden.
Non beliefers, ook mensen die wel vinden dat er iets moet veranderen, maar de beperkingen
daarvan zien, die laten zien wat de moeilijkheden daarvan zijn.
Dat gesprek aangaan. Ook aantal wetenschappers, bedrijfsleven, bankiers, ingenieurs
Contact maken met andere netwerken
Maatschappelijkheid
Circulaire economie en het winstmodel gaan niet goed samen.
Hoe investeren? Dat is al een mooi breder thema.
Inhoud gedreven grotere agenda: daarin is diversiteit neutraliserend.
Aanpak in de sessies
Sessie rond boeken
Een sessie met een uitnodigend aantal boeken op tafel die relateren aan circulaire economie
Gesprek over boeken
Geeft ook weer verdieping van het woord circulaire economie
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Bijlage 2: gesproken column van Floor Basten
Vooraf, bij presentatie zwermonderzoek
Goedemorgen. De meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk niet, maar ik maak deel uit van de
geschiedenis van deze dag en daardoor ook een beetje van jullie aanstaande verleden.
Meer dan tien jaar geleden begonnen Julien en ik samen na te denken over en te experimenteren
met het organiseren van vrijplaatsen. Het heeft misschien iets paradoxaals, vrijplaatsen
organiseren. je voelt de spanning gewoon. Maar koppig als we allebei zijn, gingen we gewoon door
en zijn we zelfs aangekomen bij een ‘toolkit voor het organiseren van vrijplaatsen’. Zeven vragen,
waarvan de eerste is: is dit een vrijplaats?
De vraag staat vandaag ook centraal. Campus Orleon, dat is een netwerk voor onderzoek in de
samenleving, is uitgenodigd om een zwerm van onderzoekers samen te stellen en hier, vanuit
ieders eigen achtergrond en expertise, samen met u ook, te onderzoeken of deze dag daadwerkelijk
een vrijplaats is, waar dat dan zo ja zo nee aan ligt, wat bit betekent voor de vierde vrijplaats en
uiteraard ook voor het slimmer organiseren van materiaalstromen, het thema van deze dag.
Onze zwerm bestaat vandaag uit Femke Merkx, Lonneke Alsema, Angelique Bakels, Anne-Marie
Poorthuis en mijzelf, Floor Basten.
Naderhand, bij afronding
Mijn goede vriend Cyrano was smid. Hij zei altijd: “Floor, elk materiaal dwingt zijn eigen werkwijze
af.” Het schijnt dat Aristoteles ook ooit zoiets gezegd heeft, maar daar was ik niet bij.
Elk materiaal zijn eigen werkwijze dus, en dat is vandaag ook weer gebleken. Ik heb drie
materiaalstromen gezien: de anorganische, de organische – beide stoffelijk – en de niet-stoffelijke.
Mijn indruk is dat het onderwerp van anorganische materialen de minste belangstelling trok.
Misschien ook omdat er een technische expertise nodig is om te begrijpen welke werkwijze dit
afdwingt. Volgens mij zijn de meeste van de hier aanwezigen meer thuis in de niet-stoffelijke
materialen: de ideeën, de concepten, en ook de virtuele stromen van geld en macht. Misschien is
het een idee om de vierde vrijplaats ook gericht inhouds- of materiedeskundigen van het
anorganische uit te nodigen. Een beetje richting Big History, waarin je gebruik kunt maken van alles
wat er is.
Dan is er nog die materiaalstroom van het organische. Die zat bijvoorbeeld in de reststromen van
voedsel, dus als inhoud, maar was ook nadrukkelijk aanwezig als vorm in het opstellingenwerk, als
wet van de twee voeten, in de ondersteuning van de esthetische prikkels en in de subtiele
menselijke handelingen waarmee samenwerking gesmeed wordt. Ik heb instemmend gehum en
gelach gehoord, ik heb instemmend geknik en geflirt gezien. En het ten uitvoer brengen van
eerdergenoemde voetenwet. Dit soort kleine gebaren, daarmee reguleren wij mensen de organische
materiaalstromen die we met onze lichamen vormen.
Aan het begin van de dag had ik het over uw aanstaande verleden. Dat is altijd zo meteen al. De dag
van vandaag hoort daar ook bij. Bij de vorige vrijplaatsen lag het accent op netwerken, nu is dat
verschoven naar inhoud. Met de door mij voorgestelde uitbreiding van genodigden kan daar wellicht
een body of knowledge uit groeien waar ook economie in kan stromen.
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Over zwermonderzoek
De grote vraagstukken in onze samenleving zijn complex, pluriform en meerduidig. Ze spelen zich af
op de grensgebieden tussen (wetenschappelijke) disciplines en paradigma’s, en zijn daarom niet
oplosbaar binnen één daarvan. Economie en psychologie, weerkunde en chemie, microbiologie en
ecologie, politiek en burgers, artsen en sjamanen: ze hebben elkaar harder nodig dan we de
afgelopen decennia aannamen. Bedrijven, organisaties en instellingen zien zich door deze
problemen genoodzaakt hun wijze van produceren, organiseren en verdienen te heroverwegen.
Relaties tussen bestuurders, managers, adviseurs, werkers in primaire processen, dienstverleners,
klanten, consumenten en producenten zijn minder eenduidig dan gedacht, en staan onder druk om
te veranderen. Niemand weet waar het heen moet. Iedereen heeft voorbeelden en intuïties die een
deel van de puzzel zijn.
Zwermonderzoek maakt de vele puzzelstukjes die voorhanden zijn beschikbaar voor nader
onderzoek (meta-reflectie) en strategisch beleid. Het is een vorm van in situ onderzoek naar een
evenement, een strategisch vraagstuk, een maatschappelijk issue of anderszins levende
problematiek. Altijd weer lokaal, concreet en vanuit een onderzoekende nieuwsgierigheid naar wat
er op dat moment leeft en werkelijk toe doet. Het gaat daarbij om de weg van kennis en het doen
stromen van kennis. In overleg met de opdrachtgever stelt Campus Orleon een groep, zwerm dus,
samen die op locatie onderzoek gaat doen. Onderzoekers uit de zwerm mobiliseren het
onderzoekend vermogen van iedereen die wil bijdragen aan een goede, veelzijdige analyse van de
casuïstiek. Ze nodigen uit om reflecties te expliciteren (in woord, beeld) en met elkaar te delen.
Hiermee wordt die casuïstiek enerzijds benaderd vanuit de complexiteit van dat vraagstuk en
anderzijds wordt de zin in onderzoek bij de anderen geprikkeld. Zwermonderzoek werkt dan als
oplaadpaal waar energie wordt opgedaan om andere mogelijkheden dan de gangbare te verkennen,
mogelijkheden die anders onder de radar van de vanzelfsprekendheid blijven steken en dan soms
als een boemerang opduiken. De onderzoekers uit de zwerm zetten verschillende methoden van
dataverzameling in (interviews, vragenlijsten, observaties, netwerkanalyses, ...). Dat wat hen het
meest is opgevallen, werken ze uit in een kort essay, waarin zij hun bevindingen verweven met een
rijkdom aan elders opgedane ervaringen en theorieën en concepten. Zo ontstaat een breed en divers
palet aan reflecties en handelingsperspectieven. In plaats van één antwoord, binnen een
onderzoeksdiscipline, op te leveren, verheldert zwermonderzoek het vraagstuk, bezien vanuit vele
disciplines. Het brengt de veelheid van invalshoeken en visies bij elkaar, die tezamen niet tot één
beeld, visie of waarheid gemasseerd hoeven te worden. Juist het zichtbaar maken van de
diversiteit van waarnemingen, gedachtegangen en conclusies is de waarde die we ermee leveren.
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Over de zwerm onderzoekers
Drs. Lonneke Alsema is zelfstandig bedrijfskundige. Zij onderzoekt, doceert (Management en
Organisatie, Nyenrode Accountancy), organiseert, coacht en blogt over bestuur, kunst en cultuur
(www.lonnekealsema.com). De mens in relatie tot, in worsteling met Het Systeem is een
weerkerend thema.
Ing. Angelique is Bakels milieu-planologe. Haar specialisme is duurzaamheid. Na haar studie,
afgestudeerd op duurzame stedelijke ontwikkeling, is zij op vele fronten werkzaam geweest in dit
vakgebied. Zij is 20 jaar werkzaam binnen deze discipline en momenteel zzp’er.
Dr. Floor Basten (floorbasten@orleon.nl, www.campusorleon.nl) werkt voor [campus]OrléoN. Haar
specialiteit is narratief onderzoek en die zet ze bij voorkeur in voor de kennisdemocratie. Met haar
achtergrond in de letteren en gepromoveerd in de sociale wetenschappen, leest ze de samenleving
als een verhaal – waar ze zelf in meedoet.
Sjoerd Robijn (sjoerd.robijn1989@gmail.com) is studerende aan de Universiteit voor Humanistiek
waarbinnen hij de Master Kritische Organisatie & Interventie Studies volgt. Hij loopt stage in de
theorie en praktische toepassing van de (organische) netwerkfilosofie bij Eelke Wielinga, Rosa
Lucassen en Anne-Marie Poorthuis. Voor zijn afstuderen zoekt hij naar theoretische bouwstenen
voor de Gemeengoed Economie (Gemeinwöhl Öikonomie) door patronen binnen de huidige
economische samenleving te vergelijken met algemene patronen binnen de evolutie van complexe
(eco)systemen, waarin de faseovergang van competitie en maximalisatie naar coöperatie en
optimalisatie centraal staat.
Drs. Anne-Marie Poorthuis (poorthuis@eigentijdseverbindingen.nl) is directeur van de stichting
Eigentijdse Verbindingen. Zij houdt zich bezig met vraagstukken van organiseren, ondersteunt
lokale gemeenschappen bij het (zelf)organiseren van ontwikkeling en werkt met
netwerkprogramma’s rond maatschappelijke thema’s. Haar werkwijze is netwerkonderzoekend
bouwen aan het vermogen om vraagstukken aan te kunnen.
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Over Campus Orleon
Campus Orleon zet zich in voor de onderzoekende samenleving. Dat klinkt wellicht abstract, maar
is het niet: een samenleving is elke gemeenschap - of dat nu een organisatie of wijk of wat dan ook
is - die haar bestaansrecht vindt in betrokkenheid bij een gedeeld doel of belang. En we zetten ons
in voor die onderzoekende samenleving, omdat we weten dat er veel kennis in zit en omdat we het
belangrijk vinden om die kennis naar boven te halen. Een samenleving die het beste uit zichzelf wil
halen, is gebaat bij onderzoekende mensen, ongeacht hun beroep, leefstijl of politieke voorkeur.
Een samenleving is complex en dat maakt het aanpakken van haar vraagstukken niet eenvoudig.
Vaak is het door de diversiteit aan beelden, ervaringen en verhalen een uitdaging om het vraagstuk
goed vast te stellen en een oplossing te kiezen. Die diversiteit zien we als rijkdom, als ons
vermogen om tot eerlijke, goed beargumenteerde en breed gedragen keuzes te komen.
We boren die rijkdom aan door vanuit onze eigen diversiteit onderzoek in de samenleving te
organiseren. Dat doen we op eigen initiatief en voor opdrachtgevers. We ondersteunen ondernemen
met onderzoek, zodat de onderzoekende samenleving een stevige, zelfstandige basis heeft.
Daarnaast zorgen we voor een omgeving waarin de onderzoekende samenleving zich kan
ontwikkelen door van en aan elkaar te leren onderzoeken. En we ontwikkelen nieuwe
methodologieën die de kracht van samen onderzoeken extra naar boven halen.
Onderzoek in de samenleving betekent voor ons zichtbaar maken wat er is, daar betekenisvolle
patronen in ontdekken, relaties leggen tussen betrokkenen en samen aan mogelijke oplossingen
werken.
Contact
campus@orleon.nl
www. campusorleon.nl
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