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Tweeperenboom is een coöperatieve organisatie
van diverse experten, gespecialiseerd in transitieen doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken.
Tweeperenboom begeleidt organisaties en mensen
om te groeien en te versnellen en op deze manier
wendbaar te zijn in een steeds sneller
veranderende wereld.

welkom in ons eerste
doorbraakrapport

Klimmers zullen dit herkennen: als je je musketon wil hangen aan een
nieuw ankerpunt in de berg, moet je je eerst van het huidige vaste punt
‘losklikken’. Dat is met doorbraakprocessen niet anders. Groeien en leren
vergt klimmen, klauteren, vallen, los- en vastklikken, telkens opnieuw. Bij
Tweeperenboom kennen we evenmin als jij de weg, maar we zijn graag je
reisgids over toppen en door dalen, tot boven op de berg. - Lies Lambert

voorwoord

Maar wat doen jullie precies
bij Tweeperenboom?
We hebben er jaren moeten over slijten om daar op te kunnen antwoorden...
En hier is het! Gestold in een doorbraakrapport.
Bij Tweeperenboom begeleiden we complexe doorbraaktrajecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitwerken en implementeren van een nieuwe strategie
voor Oxfam Wereldwinkels. Of aan het Leuvense Lazarusproject waarin lokale
partners samenwerken om schadelijk alcoholgebruik te reduceren. Of nog aan
het Kolenspoor project dat een economische en toeristische reconversie van
het Limburgse gebied langs een 70-km lang oud steenkoolmijnenspoor inhoudt.
Drie projecten waarover we je verderop in dit rapport graag meer vertellen.

Nu onze eerste drie ‘officiële’ werkjaren achter
de rug liggen, presenteren we je trots ons
eerste doorbraakrapport.
We blikken terug op realisaties en
samenwerkingen. Én we blikken vooruit:
welke transities vragen nog om verbinding?

Het woord ‘complexiteit’ tref je al aan in onze missietekst. Om die het hoofd te
bieden, kiezen we bij Tweeperenboom bewust voor samenwerking en cocreatie
als hefboom. ‘Verbinding’ is daarom nog zo’n woord uit onze missie, en het is
meteen ook de rode draad in dit rapport. Mohamed Ridouani bijt zo meteen de
spits af met zijn visie op de kracht van samenwerking. ‘Innoveren door te combineren’, noemen we dat al eens bij Tweeperenboom.
Verbinding vind je ook terug in de samenhang tussen de sustainable development goals, en in het bijzonder in SDG nr 17 ‘Partnerships for the goals’. Stijn
Dhert en Herlinde Baeyens vertellen je er verderop alles over.
Samenwerking inzetten als kracht, is niet alleen wat Tweeperenboom aanbeveelt en doet in haar projecten, het is ook wat haar definieert als coöperatie. We
zijn een complementaire ploeg van mensen met diverse achtergronden. In het
laatste hoofdstuk leer je meer over ons.
Nu onze eerste drie ‘officiële’ werkjaren achter de rug liggen, presenteren we je
trots ons eerste doorbraakrapport. We blikken terug op realisaties en samenwerkingen. Én we blikken vooruit: welke transities vragen nog om verbinding?
Lees je met ons mee?
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De samenleving aan het woord

gesprek met
de burgemeester

“Geloven in wat je doet
en het delen met anderen:
dan ontstaat er iets
heel krachtigs.”
Leuvens burgemeester
Mohamed Ridouani
in gesprek met Bert Smits
over de kracht van verbinding

We ontmoeten de Leuvense burgervader in zijn kantoor, met zicht op de stad en het stationsplein. Hij geeft uitleg over de
nieuwe fietsspiraal die binnenkort Kessel-Lo met het centrum zal verbinden. “Verbinden”: nog voor het interview van start
gaat, is het woord al gevallen. Het is meteen ook de titel van zijn boek: “Verbinden boven verdelen – mensen zijn de oplossing,
niet het probleem.” We citeren uit de inleiding: Alle grote dingen gebeuren samen. En dat begint zeer kortbij, daar waar
mensen elkaar kunnen vinden en waar ze zich het meest herkennen in de wereld: de buurt. Hun eigen nabije buurt.
Niet op sociale media, of vanuit de ivoren toren.
“Ik had dat boek niet vijf jaar eerder kunnen schrijven. Ik heb die tijd nodig gehad om te ervaren wat
wel en wat niet werkt.
De projecten die goed werken, zijn die projecten
waar mensen zich scharen achter een gemeenschappelijke visie of waar ze samen aan willen
werken. En zo hebben we hier in Leuven veel dingen gedaan. Niet alleen de grote projecten, zoals
Leuven 2030. Maar ook het Buddy-project bijvoorbeeld, honderden studenten samen die elk een
stukje van de puzzel opnemen en leerlingen op
die manier begeleiden. Het aantal ‘Kom op voor je
wijk’-projecten is ook ontploft. Daar komen heel
mooie dingen uit, zoals muurschilderingen, een
buurtbib,… Bij een ander project in een sociale
woonwijk in Korbeek-Lo hebben we ook erg mooie
resultaten bereikt na het intensief begeleiden van
kinderen op school. De samenwerking tussen de
buurtwerkers, de jeugddienst en de inwoners zelf,
wijkbewoners die zelf het initiatief willen nemen,
zorgen voor betere resultaten voor deze jongeren
op school, betere gezondheidszorg en minder interventies van de politie voor o.a. overlast.”
Wanneer we hem vragen naar de kerngedachte
achter deze visie, geeft Mohamed Ridouani aan dat
er voor hem een Ying en Yang in iedere persoon
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schuilt of ook wel de Eros en Thanatos. Thanatos is
in de goede zin zelfontplooiing, het lostrekken van
je ouders, je eigen pad willen zoeken. In de negatieve zin is dat strijd. Dat uit zich in ieder voor zich,
mensen tegen elkaar opzetten, het huidige klimaat.
“Eros staat voor liefde, maar meer nog voor het opkomen voor de ander. Het willen behoren tot een
groep, het deel uitmaken van iets groters en opofferingen willen brengen voor het geheel. Ik geloof
dus ook dat de meeste mensen mee de samenleving willen maken. Dat ze niet alleen willen zorgen voor hun gezin, maar ook breder: zich willen
engageren in de politiek, voor de wijk, … En het zijn
die krachten die we moeten kunnen aanboren om
bepaalde doelstellingen op het vlak van scholing,
klimaat, armoede en uitsluiting te halen.”
De burgemeester benadrukt dat tussentijdse resultaten erg belangrijk zijn. Het mag geen vaag, wollig
verhaal blijven. Het groter streven, bijvoorbeeld het
evolueren naar een groene, duurzame stad, combineert de stad daarom met kleine acties: buurtmoestuinen, kindereducatie, concrete stappen. Een techniek waar we ook bij Tweeperenboom in geloven.
“Je moet winnen. Vier je successen. En geef mensen
ook eigenaarschap. De beste buurten zijn diegenen
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“Je moet winnen.
Vier je successen.
En geef mensen ook
eigenaarschap.
De beste buurten zijn
diegenen waar mensen
samen dingen doen
en samen initiatieven
opzetten. ”

Het gesprek gaat verder over identiteit, waar Mohamed zijn ongerustheid uitspreekt over het gebrek aan een inclusieve identiteit, waarbij
gematigde partijen en bewegingen samen een nieuwe identiteit opbouwen op een positieve manier als reactie op extreemrechts. En dat
het verantwoord leiderschap vraagt om dit te kunnen doen.
“Succes is fundamenteel afhankelijk van het leiderschap dat zich
aligneert achter een gezamenlijk verhaal. Kijk naar het Leuven
2030-verhaal. Dat kwam eerst moeizaam van start, maar op het moment dat de juiste leiders zich daarachter zetten, sta je ijzersterk.
Alles staat of valt met mensen. En met durven beslissen. Zo was er
het dossier van de parking aan de Bruul, waar de standpunten van
de drie coalitiepartners ver uit elkaar lagen. We beslisten om eerst
te kijken waar iedereen het over eens was en van daaruit verder te
gaan. Dat vraagt creativiteit en de wil om oplossingen te zoeken. Met
een resultaat waar iedereen kan achter staan.”

“Je hebt ook mijlpalen
nodig, momenten die
aantonen dat je goed
bezig bent, waardoor het
vertrouwen groeit. “

mohamed ridouani

waar mensen samen dingen doen en samen initiatieven opzetten. ”

Er wordt ook even stilgestaan bij projecten die minder liepen of onverwachte tegenslagen. Maar ook daar wordt uit geleerd. Dat overtuiging noodzakelijk is bijvoorbeeld en het erg sterk kan zijn: “Het
geloof in wat je aan het doen bent, het delen met anderen: dan ontstaat er iets heel krachtigs.”
Tot slot vragen we hem welke tips hij kan geven om als stad, gemeente of organisatie verbindend te werken en samenwerking te
stimuleren.
“Zorg voor het juiste leiderschap. Sterke mensen met de neus in dezelfde richting. Maak werk van een gedragen visie. Het is niet omdat
een leider het ziet, dat iedereen het ziet. Investeer in het tastbaar
maken van die visie. Je hebt ook mijlpalen nodig, momenten die
aantonen dat je goed bezig bent, waardoor het vertrouwen groeit.
We hebben ook niet meer de luxe om homogene groepen samen te
stellen die sowieso hetzelfde denken. Dat maakt het boeiend, maar
ook moeilijk. Zet in op het binden van deze groepen. Zet brugfiguren
in om die cross-over te bewerkstelligen. Je zal verrast worden door
de resultaten.”
Leuven groeit duidelijk in haar droom om een pioniersstad te
zijn op het vlak van een verbonden, duurzame en ambitieuze samenleving. We zijn blij daar met Tweeperenboom in verschillende projecten deel van te mogen uitmaken.
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De wereld is in verandering.
Dat is op zich niet nieuw,
maar de snelheid, veelheid
en verwevenheid van verandering is wél nieuw. Hoe
is dat voelbaar voor een
bedrijf als KBC?
Dat is gigantisch voelbaar! De
impact van verandering op
KBC gaat razendsnel.
Niet alleen op het businessmodel maar ook op de manier van werken, hoe we
onze klanten bedienen,…
De grootste driver voor verandering bij KBC is wijzigend
klantengedrag, als gevolg van
technologische vernieuwing.
En ik wil niet de Nokia van de
bankindustrie worden! Van
zodra je het klantengedrag
ziet wijzigen, moet je durven
om zelfs je grootste cash cow
aan te passen, of je bent die
klanten kwijt.
En dan lees je in de pers alleen over wat zichtbaar is
aan de buitenkant. We zijn
ondertussen ook heel de binnenkant van het bedrijf aan
het hertekenen. Jij hebt hier
vroeger nog gewerkt, Nele.
Wel, je zou verschieten als je
nog eens een kijkje zou komen nemen.
We moeten mensen heropleiden naar de noden van
de toekomst. Dan hebben
we het over nieuwe skills
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verwerven, maar ook over
de manier waarop we onze
klanten bedienen. Vroeger
hadden we 10 dagen om
over een woningkrediet te
beslissen, nu 10 seconden.
Dat is al realiteit vandaag.
Productkennis blijft natuurlijk belangrijk. Je moet als
bankier of verzekeraar weten
waar je het over hebt. Maar
daarnaast is het van wezenlijk belang dat we ons kunnen verplaatsen in de nieuwe
klanten, ook in de jongste
klanten van 16 jaar die vanuit hun zetel Netflix kijken
bij wijze van spreken. En dat
betekent een service met als
kenmerk : “no hassle, no friction, instantly and personally”.
Het viel me op dat er in de
KBC mobile app verregaande integratie is met andere
partners en diensten: je kan
er bus- of parkingtickets kopen, maaltijdcheques raadplegen, enz. Is dat een voorbeeld van diezelfde visie?
De visie achter die integratie
is dat de klant alle diensten
op één plaats vindt, hij hoeft
de KBC app niet te verlaten
voor alle andere zaken die
hij frequent moet regelen.
Het Chinese WeChat was
daarvoor een inspiratiebron.
We plannen de diensten in
KBC mobile nog verder uit te

breiden met nieuwe features,
hou het maar in de gaten.
Dergelijke integratie vergt
nieuwe samenwerkingsmodellen met nieuwe
partners. Hoe zie je dat?
Voor alle diensten die buiten
onze core business, bankieren en verzekeren, liggen,
werken we altijd met derde
partijen. We hebben geen
ambitie om een parkeerbedrijf of boekhoudkantoor te
worden. Op zich verdienen
we daar vandaag niets mee,
we redeneren vanuit de klant:
wat is een meerwaarde voor
de klant? Jürgen Ingels vertelde recent dat hij lange tijd
niet meer met de trein had
gereisd: ofwel was het loket
gesloten, ofwel de ticketautomaat defect, enz. Een heel
gedoe! Sinds hij treintickets
kan kopen met de KBC app,
reist hij terug met de trein –
dàt is precies wat ik bedoel!
Dat is een win-win voor iedereen, en dat maakt het een
interessante samenwerking.
Laat ons het even over
ondernemerschap hebben.
KBC investeert zelf in jong
ondernemerschap via start
it KBC. Vanwaar deze keuze?
Dat gaat terug naar de tijd
toen ik nog verantwoordelijk
was voor business unit België. In die periode, vlak na de

Wees zo authentiek mogelijk.
Verloochen nooit je eigen
principes, want dat blijft
toch niet duren. Blijf jezelf
en blijf jezelf ontwikkelen!

financiële crisis, was het vertrouwen van de klant in KBC zoek, en
van de medewerkers in de leiding
evenzeer. Ik wou bewijzen dat KBC
nog steeds dingen kon doen waar
de medewerkers fier op waren en
die in de wereld mochten gezien
worden. Zo ontstond ‘The Pitch’,
waarbij KBC medewerkers met een
ondernemersidee een podiummoment kregen.
En daar zaten heel interessante
zaken tussen, ondermeer het hele

idee van StartIt@KBC. Die werd buiten competitie gelanceerd met het
budget van één marketing campagne. In StartIt@KBC kennen we
nu meer dan 600 startende ondernemers in retail, finance, IT, enz.
Waarom vinden we dit belangrijk?
Heel eenvoudig. Het past perfect bij
onze roots, ondernemers zijn mee
de grondleggers van de bank, het
is de logica zelf dat we hen zouden
ondersteunen.

kbc

Nele gaat in gesprek met Johan Thijs, CEO van KBC.

Tot slot, Johan, je hecht veel
belang aan customer centricity.
Welke tip kan je ons geven om
onze klanten maximaal centraal
te zetten?
Dat is erg afhankelijk van het businessmodel en dus voor iedereen
verschillend. Maar een tip die ik aan
iedereen geef is om zo authentiek
mogelijk te zijn. Verloochen nooit
je eigen principes, want dat blijft
toch niet duren. Blijf jezelf en blijf
jezelf ontwikkelen!
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Herlinde: De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen een be-

vattelijk kader dat aantoont dat je op heel veel verschillende manieren
kan bijdragen aan duurzaamheid. En dat het zeker niet stopt bij milieu
of CO2-uitstoot, maar dat het ook een brede maatschappelijke, sociale
en economische impact heeft. De bedoeling is dat de SDG’s inspireren en
duurzaamheid voor iedereen toegankelijk maken en uitnodigen om deel te
nemen aan de transitie.

‘To change everything,
we need everyone’
16

Stijn: Concreet bevinden mensen zich vandaag in een wereld die globaal en
massaal hyper- geconnecteerd is. Lokale events hebben dikwijls globale effecten en ook andersom hebben globale initiatieven impact op wat er zich lokaal
afspeelt. Alles is met elkaar verbonden. De globale uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de oorlog tegen plastic, klimaatacties, migratiestromen, zijn verhalen die
niet genoeg kunnen verteld worden, ook in het onderwijs. Het gaat hier ook
niet om het realiseren van de ene ‘of’ de andere uitdaging, dan wel de realisatie
van alle doelstellingen tezamen.
Herlinde: De vorige millenniumdoelstellingen hadden nog heel sterk een agenda van
ontwikkelingshulp: de rijke westerse landen gingen de arme landen helpen. Dat is
helemaal omgegooid omdat we ons realiseren dat we heel hard tegen de grenzen
lopen van de planeet en dat in die zin alle landen ontwikkelingslanden zijn. Sommige
SDG’s zijn voor Westerse landen minder relevant, zoals bijvoorbeeld sanitair voorzien
voor iedereen. Anderzijds hebben ze dan weer grotere uitdagingen in andere doelstellingen, zoals het verduurzamen van steden en industrie.
Geloof je dat we de doelstellingen kunnen halen?
Is het naïef om dat te denken?
Stijn: De agenda en doelstellingen van 2030 zijn universeler, integratiever, kwalitatiever en transformatiever dan die in 2015, en ze zijn onvoorstelbaar ambitieus. En
dat moet ook! We hebben een ‘tipping point’ bereikt of zelfs overschreden. Ik blijf
optimistisch, zij het niet even hard voor alle doelstellingen. Ik geloof in de nieuwe
manier van denken en samenwerken over alle grenzen heen. Anderzijds ben ik
ook realistisch. Ik stel vast dat door recente (politieke) evoluties en koerswijzigingen het geheel iets minder hoopvol wordt, harder en individualistischer. Nochtans vormt de klimaatproblematiek, maar ook andere uitdagingen, een wereldwijd
probleem en de gevolgen ervan worden steeds zichtbaarder.

interview met herlinde baeyens & stijn dhert

Phil Daenens interviewt
Herlinde Baeyens,
ex-VN-vertegenwoordigster namens
de Vlaamse jeugdraad en dorpsgenote
van Tweeperenboom, en Stijn Dhert,
adviserend lid van de Vlaamse Unesco
Commissie voor het gebied onderwijs,
over de Sustainable Development Goals
(SDG’s).

Herlinde: Het is superbelangrijk dat we die agenda hebben. Ik geloof ook dat 2030
er heel snel zal zijn en dat we waarschijnlijk nooit alles zullen gerealiseerd hebben.
Maar ik geloof wél dat we tegen dan al heel belangrijke stappen gezet kunnen
hebben. Het interessante is dat als je bijvoorbeeld werkt aan de klimaatdoelstellingen dat je tegelijkertijd ook kunt werken aan de andere doelstellingen en dat
die met elkaar in verbinding staan. Het klimaatprobleem oplossen zonder na te
denken over de andere ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen zou ook niet blijven werken. Dus de verschillende initiatieven moeten elkaar
versterken en dat is de grote kans die ik zie in de SDG-agenda.
Vernoem eens een paar verwezenlijkingen die een voorbeeld zijn?
Herlinde: Ik denk bijvoorbeeld aan de Europese wet op de ‘single used plastics’,
dat is een goed begin. Het bewustzijn, de verantwoordelijkheidszin en de kennis groeit ook bij de producenten om hun producten gemakkelijker te kunnen
recycleren of te hergebruiken. Verder zijn er de vele kleinere initiatieven zoals
uitleen -en deelsystemen.
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Wie kan bijdragen aan de SDG’s?
Herlinde: Iedereen! ‘To change everything, we need everyone’. Iedereen moet
mee, maar niet iedereen moet alles in detail weten en kennen. Vooral beleidsmakers moeten mee zijn en sturen in de juiste richting. De overheid en industrie
hebben een heel grote verantwoordelijkheid. Zo zijn er bijvoorbeeld de Caprisun verpakkingen die totaal niet kunnen worden gerecycleerd. Je kan die keuze
bij de consument leggen, maar het zou evidenter zijn moest de producent
hierin zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn verpakking aanpassen.
Als iedereen er kan en moet aan werken, hoe ga je dan om met complexiteit en kan je zoeken naar synergieën?
Stijn: Het blijft een grote uitdaging! Je kan iets simpeler maken tot het niet
meer waar is. We moeten mensen meer leren omgaan met verandering en
complexiteit. Zwart-wit antwoorden bestaan dikwijls niet. De realiteit bevindt
zich dikwijls in nuances en compromissen, maar dit houdt in dat we open dienen te staan voor verschillende standpunten en het eens worden over wat dit
dan betekent. Aanvaarden dat het niet eenvoudig is, mensen samenbrengen,
thema’s clusteren, hokjes weg denken is alvast een begin. De SDG’s zijn niet
‘links’ of ‘rechts’. Vele standpunten zijn puur cerebraal of cognitief en contextafhankelijk.

De SDG’s zijn niet
‘links’ of ‘rechts’.
Vele standpunten
zijn puur cerebraal
of cognitief en
contextafhankelijk.

interview met herlinde baeyens & stijn dhert

Stijn: Daarnaast zijn er ook verschillende initiatieven rond circulaire economie.
Denk lokaal maar aan bijvoorbeeld Leuven Klimaatneutraal. Als er een mondiale urgentie is, is veel mogelijk. Zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd om het
ozongat te dichten door collectief op korte termijn het probleem van de CFK’s
aan te pakken.

Herlinde: Je kan complexiteit oplossen op twee manieren. Ten eerste door te focussen en te specialiseren op een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of armoedebestrijding. En ten tweede, zoals jullie bij Tweeperenboom
vaak doen, door de complexiteit te vereenvoudigen en te experimenteren
op kleine schaal om nadien gaandeweg op te schalen. Beide manieren zijn
natuurlijk ook complementair.
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de toekomst aan het woord

de toekomst van tweeperenboom
Hoe bereid je je voor op de transities van de toekomst, als je ze niet eens kent?
Een glazen bol hebben we bij Tweeperenboom nog niet. Wat onze vennoten
en collega’s wél hebben, zijn kinderen. En die hebben vaak ongebreidelde fantasieën en ongezouten meningen. Tijdens een midzomerfeest vroegen we aan
hen hoe zij naar de toekomst kijken.
Volgens Linne (9) zullen de landen één zijn. Ze heeft het niet over grote politieke manoeuvres, het is “gewoon, omdat de tectonische aardplaten verschuiven”, legt ze logisch uit. Heike (7) bekijkt het wél politiek: zij wil voortaan alleen
lieve presidenten. Milan (10) voorspelt vliegende auto’s en Flore (12) droomt er
van dat Facetimen voortaan ook met een geurfunctie kan.
Ook Brent (6) ziet een geurige wereld voor zich: “ik wil een supergrote machine maken met allemaal nerf-geweren met pijltjes. En als die pijltjes dan de
grond raken, veranderen ze in bloemen.”

Er moet zo veel gebeuren in de wereld...
Is het dan egoïstisch om goed
voor jezelf te zorgen?
Hoe doe je dat én voor jezelf zorgen
én voor de wereld zorgen?”
Over één thema zijn ze het alvast unaniem eens: de klimaatuitdagingen en de
afvalproblematiek. Cas en Bo hopen dat we een antwoord zullen bieden voor
de plasticdumping en dat we 0% uitstoot kunnen bereiken. Lieze (11) wil dat de
klimaatwet gestemd wordt en Milan wil minder afval in het milieu.
Mats (12) gaat de filosofische toer op. “Er moet zo veel gebeuren in de wereld...
Is het dan egoïstisch om goed voor jezelf te zorgen? Hoe doe je dat én voor
jezelf zorgen én voor de wereld zorgen?”

“Van wat vind je het gek dat het nog niet bestaat?”, vragen we hen. Een vraag
waar kinderen doorgaans goed mee weg kunnen...

Heike, Hasse en Linne blijven niet bij de pakken zitten en voegen de daad bij
het woord. Ze trekken het dorpsplein op en komen even later terug met vier
gesorteerde vuilniszakken.

“Een speciaal soort hek voor huisdieren”, zegt Heike, “dat toelaat dat de dieren
vrij rondlopen in de natuur, maar op zo’n manier dat ze toch bij jou blijven.“

Linne, Heike, Brent, Hasse, Cas, Bo, Mats, Milan, Flore, Lieze I De kinderen
van Tweeperenboom

Hasse (7) heeft het over een machine die de wereld rondgaat, alle afval opraapt en daarna het afval teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Die krijgt er
prompt een flyer bij om uit te leggen hoe belangrijk het is dat we recycleren
en sorteren.
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Machines en robots keren vaak terug in het gesprek. Cas (19) en Bo (18) verwachten dat de technologie nog sneller zal evolueren dan vandaag. Flore
hoopt dat dat robots zal opleveren die in onze plaats koken, zodat we meer
vrije tijd hebben. “Ja, maar dan wel met een aan/uit-knop”, vult Linne aan,
“want af en toe kook ik nog graag zelf.”
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onze partners aan het woord

over het ontstaan,
de kracht en
de uitdagingen
van coöperaties
Coöperaties zijn ontstaan door mensen die niet bij de pakken bleven zitten, maar samen gingen ondernemen om hun probleem aan te pakken.
Coöperaties waren een collectief en ondernemend antwoord op falen van
de markt of staat: “Als de winkels ons geen goede en kwalitatieve voeding verkopen tegen een faire prijs, dan doen we het zelf”. “Als (krediet)leveranciers ons geen goede producten verkopen tegen een faire prijs, wel
dan doen we het zelf”. Het eerste verhaal is dat van Rochdale, het tweede
van Raiffeisen. Twee pionierende coöperatieve verhalen, rond 1850.
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Dat DNA is bijna 200 jaar later nog
steeds hetzelfde. Mensen die niet
wachten tot de markt of de overheid met een oplossing komt,
maar het heft in eigen handen
nemen. En dat doen we door samen te werken: we richten een
onderneming op waar wij de
aandeelhouders, eigenaars van
zijn en die onze gemeenschappelijke behoefte moet vervullen.
Het toepassingsgebied van het
coöperatieve ondernemingsmodel verruimde wel doorheen de
geschiedenis. Het zijn niet alleen
meer klanten die zich verenigen.
Zo kiezen bijvoorbeeld zelfstandige producenten samen voor het
coöperatieve model. Dat noemen
we ondernemingencoöperaties.
Denk aan boeren die door de specifieke kenmerken van hun product zwakker staan in de markt en
het moeilijk hebben om een faire
prijs te krijgen voor hun product.
Ze richten een gemeenschappelijke onderneming op die hun
product verwerkt en/of vermarkt.
Denk aan de ‘zuivelcoöperaties’,
zoals Milcobel. Daarin zijn de
melkveehouders tegelijk de leveranciers en de eigenaars. Ook de
zelfstandige winkeliers volgden.
De Spar was zo’n voorbeeld, maar
nu zijn Prik&Tik en Meno inspirerende voorbeelden. Samen zoeken ze naar antwoorden op de
druk die ze voelen van gigantische
– buitenlandse – e-commerce
spelers. Een recent voorbeeld is
Immoscoop: een coöperatie van
meer dan 500 immomakelaars

die zo proberen te reageren tegen
de alleenheerschappij van online
immoplatforms. Zo zie je maar,
als er echt nood aan is, dan
blijkt het coöperatieve model
niet iets wereldvreemd, maar
een natuurlijke vorm van ondernemen. Dat is uiteraard niet
altijd een garantie op een blijvend
succes.
Naast klanten en leveranciers,
kunnen ook de mensen die er
werken eigenaars zijn van hun
onderneming.
Mondragon is zo’n fascinerend
voorbeeld. Een regio in het Baskenland waar mensen het moeilijk hadden om werk te vinden.
“Wel,” zei de pastoor rond 1950:
“doe het zelf: creëer jullie eigen
werk”. Vandaag is Mondragon een
koepel van zo’n 100
werkerscoöperaties
met tienduizenden
werkers-aandeelhouders. En dat in
heel industriële en
competitieve sectoren: ze produceren
liften,
hypertechnologische fietsen,
onderdelen voor de
huishoud-, automobiel-,
automatiserings-, en vele andere industrieën.
En ook in België blijven zij navolging krijgen. Denk aan Thuisverpleging Meerdael of het snelgroeiende HR-bedrijf We and
Work. Of zaakvoeders die bijna op
pensioenleeftijd zijn en hun be-

drijf niet zo maar aan eender wie
willen verkopen. Stramien, een
multidisciplinair architectenbureau, is zo’n voorbeeld.

cera

Nele gaat in gesprek met Hannes Hollebecq van Cera

Wat maakt een coöperatie
anders dan een ander bedrijf
of organisatie?
In elk geval niet de sector, activiteit, product of dienst. Het cliché
dat coöperaties zich beperken tot
geitenwollesokken geitenboeren
moet dringend uit de wereld .
Met alle respect voor geitenboeren trouwens, want The Organic Goatmilk Coöperatie is een
mooie en performante coöperatie. En ook het productieproces of
andere aspecten van de bedrijfsvoering zijn bij coöperaties niet
per definitie anders.
Het zit hem in het doel van de on-

derneming en het bedrijfsmodel.
Wat zo uniek is aan coöperaties
zijn de aandeelhouders en hun
rendementsverwachtingen.
Ze
investeren natuurlijk niet zomaar
kapitaal in hun coöperatie. Neen,
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Of het model faalt.

dat doen ze omwille van keiharde
verwachtingen omtrent het rendement: hun gemeenschappelijke behoefte vervullen.
En dat kan omwille van die specifieke ‘dubbele hoedanigheid’: coöperatieve onderneming zijn de
klanten zelf, of de leveranciers of
de werkers.
Dit resulteert in wat wij de ‘doelmaximalisatie’ noemen.
Bij sommige andere ondernemingsvormen gaat het over ‘bedrijfswinstmaximalisatie’ om zo
de aandeelhouders maximaal
dividend of scheidingsaandeel te
bezorgen. Neen, in een coöperatie wil men vaak hetgeen overblijft laten terugvloeien naar een
bepaalde bedrijfskost van de coöperatie: denk aan de melk bij de
zuivelcoöperatie of de verloning
bij de werkerscoöperatie. Stel je
voor, een onderneming die een
bepaalde bedrijfskost wil maximaliseren, hoe raar is dat.
Dit model heeft allerlei gevolgen
waardoor coöperatief ondernemen een andere manier van ondernemen is. Dat wordt samengevat in de ICA-principes.
Voor welke uitdagingen staat de
coöperatieve wereld vandaag?
Elke dag worden we geconfronteerd met allerlei clichés en vooroordelen. Dat coöperaties sneller
failliet zouden gaan bijvoorbeeld.
Terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat net het tegendeel
waar is. Maar ook het omgekeerde is niet goed natuurlijk: het
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blinde geloof in het coöperatieve
model. Het is uiteraard geen wondermiddel of heiligmakend model
en kent ook specifieke nadelen en
uitdagingen.

gemiddeld efficiënter; de tewerkstelling blijkt stabieler en de
lonen gelijker. En vooral: de werkers-vennoten zijn meer betrokken en hebben meer werkplezier.

De coöperatie is als een huwelijk:
een relatie in twee richtingen, met
rechten en plichten, waarbij men
elkaar trouw blijft. Uiteraard niet
eindeloos: als het niet meer klikt,
moeten elkaars wegen kunnen
scheiden, maar men kan niet enkel profiteren in de goede tijden
en bij de eerste tegenvaller weg
zijn. Ledenbetrokkenheid is dus
een belangrijke uitdaging.

De grootste uitdaging is volgens mij dezelfde als de grootste kracht: het mede-eigenaarschap. Formeel eigenaarschap
is noodzakelijk, maar onvoldoende: er is ook nood aan psychologisch eigenaarschap.

Naar aanleiding van het postgraduaat dat we samen volgden, schreef jij een eindwerk
over werkerscoöperaties. Wat is
daar de grootste kracht van? En
de grootste valkuil?
Wat die ondernemingen bindt, is
dat de werkers de – enige – aandeelhouders zijn. De medewerkers delen samen in de risico’s, de
lusten en de lasten. En dat zorgt
voor opvallende effecten. In het
gedrag van de medewerkers-eigenaars: ze gaan zich verantwoordelijker gedragen, denken
op lange termijn. Het ongelofelijk
laag aantal ontslagen bij Mondragon spreekt boekdelen. Dat
is volgens mij echt ongezien bij
andere, qua aantal medewerkers
vergelijkbare, bedrijven.

cera

Je kan bijna
niet anders dan
solidair te zijn,
dan elkaar te
verbinden
en conflicten
te overstijgen.

Ik schreef een eindwerk over
Tweeperenboom als multistakeholder coöperatie. Geloof je dat
multistakeholder
coöperaties
een krachtig instrument kunnen zijn om complexe transitie
te ondersteunen?
Dat geloven wij zeker. In een multistakeholdercoöperatie verenigen minstens twee verschillende
groepen van belanghebbenden
zich in één onderneming: werkers, leveranciers, klanten of burgers. Andere stakeholders, andere
belangen. En als je die verenigt
als mede-eigenaars van één gemeenschappelijke onderneming
is dat uiteraard extra uitdagend,
maar het kan ook net krachtig
zijn. Je kan bijna niet anders dan
solidair te zijn, dan elkaar te verbinden en conflicten te overstijgen. Of het model faalt.

Ook op het niveau van de ondernemingen zelf zijn de effecten
onderzocht en bewezen: ze leven
lang(er); de productie gebeurt
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Hoe kijken jullie bij Vlaio naar ondernemerschap?
Vlaio wil iedereen de kans geven om zichzelf te ontplooien vanuit zijn of haar persoonlijke ambities.
Ondernemerschap vergt initiatief durven nemen en
ondernemend handelen. Aan die essentiële vaardigheden werken we via het onderwijs, van in de kleuterklas tot in het hoger onderwijs. En uiteraard richten we
ons ook naar alle burgers en ondernemers.
We vullen ondernemerschap breed in, in navolging
van wat de Europese Commissie met haar ‘Entrecomp’
model doet. Bij jongeren en starters bekijken we hoe
we sociaal engagement kunnen omzetten naar ondernemerschap. Hier proberen we bijvoorbeeld de
aansluiting te maken met enkele belangrijke transities
waar de Vlaamse Regering wil op inzetten: circulaire
economie, klimaat, duurzame energie enzovoort.
Zo is circulaire economie een specifiek thema in de
mini-ondernemingen van Vlaio. Mensen die een idee
hebben om iets sociaal innovatiefs op te starten kunnen zich laten begeleiden door de Sociale Innovatiefabriek, of door de andere partners waarmee we samenwerken, zoals Unizo (Go4Business) of de startlabo’s.
Welke impact willen jullie realiseren?
In eerste instantie, dat ondernemen als een valabele
carrièrekeuze wordt gezien. Mensen die een idee hebben, moeten de kans krijgen om dit om te zetten in
een werkbare onderneming. Wij voorzien daarvoor
coaching, advies en begeleiding, bijvoorbeeld via de
Sociale Innovatiefabriek of andere initiatieven (zie
www.sterkondernemen.be), maar ook financiering via
partners als PMV/z of Hefboom. Het basisidee is dat iedereen die wil starten de kans moet krijgen om dat te
doen met voldoende begeleiding: bij de opmaak van
een ondernemingsplan, bij het uitwerken van de strategie en de financieringsnood, bij klantwerving enz.
Enkel zo kan een onderneming op een verantwoorde
manier starten.
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Een tweede belangrijke impact die we beogen, is dat
ondernemen veel sterker gezien wordt als een mogelijke manier om maatschappelijke problemen op te
lossen. Denk aan de vele ondernemers die oplossingen
aanbrengen en uitbouwen voor waterzuivering, die
klimaatoplossingen bedenken, of die nieuwe, duurzame energievormen in de markt zetten. Die link tussen
maatschappelijke uitdagingen en ondernemen is voor
Vlaio essentieel.

vlaio

Annemie Lemahieu gaat in gesprek met Bart Candaele, afdelingshoofd
bij het vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

Vlaio wil iedereen de kans geven om
zichzelf te ontplooien vanuit zijn of haar
persoonlijke ambities.
Ondernemerschap vergt initiatief durven nemen en ondernemend
handelen. Aan die essentiële vaardigheden werken we via het
onderwijs, van in de kleuterklas tot in het hoger onderwijs.
En uiteraard richten we ons ook naar alle burgers en ondernemers.

Hoe kijken jullie naar sociale economie
en hoe ondersteunen jullie dit?
De Vlaamse Overheid voorziet veel ondersteuning
voor sociale economie, maar niet persé via Vlaio, eerder via de collega’s van het departement Werk en Sociale Economie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Vlaio
niet geïnteresseerd is in deze doelgroep, integendeel.
Al onze begeleidings- en adviesmogelijkheden via
structurele partners staan open voor de socio-profit
en voor de sociale economie. In ons streven naar een
gelijke, inclusieve samenleving neemt heel het aspect
van sociale economie een essentiële plaats in.
Tweeperenboom is een coöperatieve, een samenwerking tussen mensen, hoe kijken jullie hier naar?
Een van de belangrijkste kritische succesfactoren in
ondernemingen is de kwaliteit van het team. Één ondernemer helemaal alleen, dat is dikwijls gevaarlijk. Het
is het team dat zorgt dat alle competenties aanwezig
zijn en dat de ideeën zorgvuldig worden afgewogen.
Een samenwerking tussen verschillende mensen geeft
meer garantie op continuïteit en een gedegen besluitvorming binnen de organisatie.
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Tweeperenboom ging op zoek naar partners en vond die in Jana Stessel
en Dimitri Staelens. Ondertussen is er een business plan en zijn we het
pand aan het verbouwen. In januari 2020 openen we er de deuren met
een lokale eetbar, een ambachtelijke brouwerij, pop-up ruimtes en extra
vergaderzalen.

Logo

de smederij

In maart 2015 kwam het oude smidse-atelier in Winksele te koop. Het is
één van de weinige handelspanden in het dorp, heeft een rijke geschiedenis én de tuin grenst aan die van Tweeperenboom. Enkele dappere peren kochten het pand met een overbruggingskrediet: we hadden
twee jaar tijd om een business plan uit te werken.

Annemie Colruyt was er van in het begin bij. Ze gaat in gesprek met Jana
(eetbar), Dimitri (brouwerij) en Nele (Tweeperenboom) over wat hen bindt.
Nele: Het project is ontstaan vanuit de labo-poot van Tweeperenboom. Al
gauw werd duidelijk dat we een apart vehikel nodig hadden met een eigen
missie en dynamiek. Met z’n drieën hebben we dan De Smederij cvba opgericht.
Annemie: Wat is de missie van deze coöperatie?

EDERIJ

SMEDERIJ
Grafisch patroon A

Brouwen, eten, drinken
vergaderen & meer

Jana: De Smederij wil ontmoeting faciliteren, dorpsdynamiek versterken,
ambachten in de kijker zetten en creativiteit stimuleren. Specifiek in de eetbar werk ik met lokale producten en volledig lactosevrij.
Annemie: Jullie zijn drie ondernemers die samenwerken. Waarom niet
alles in één bedrijf steken?
Dimitri: Een groot bedrijf met één eigenaar probeert met een boel medewerkers iets te bereiken. Dat lukt niet altijd. Hier zijn we allemaal samen
eigenaar. Dat maakt dat iedereen zich meer verantwoordelijk voelt.
Nele: De kracht van de samenwerking zit in de vele synergiën die we kunnen
realiseren: een deel van de zaal van de eetbar kan ook dienen als toegankelijke vergaderzaal voor mindervaliden, Dimitri levert zijn bier rechtstreeks
aan de eetbar en samen kunnen ze aan foodpairing doen. Dimitri heeft zelfs
beloofd om voor Tweeperenboom perenbier te maken! (lacht)
Annemie: Hoeveel verschil kan zo’n samenwerking aan? Of hoeveel verschil heeft het net nodig?
Dimitri: In het beste geval zijn de verschillen best groot, dat geeft het meest
krachtige geheel. Dit team is zeer complementair op vlak van competenties,
levensfases, achtergronden en karakters. Als we verschillende doelgroepen
willen aanspreken, is die interne diversiteit een troef.
Annemie: Over synergieën gesproken... Hoe denken jullie elk te kunnen
bijdragen aan de doorbraaktrajecten van Tweeperenboom?
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de smederij

Jana: Doorbraaktrajecten zijn heel intens, daarom zijn de rustpauzes enorm
belangrijk. Ruimte om even afstand te nemen, je gedachten te ordenen en
informeel na te praten. Daarvoor kunnen gasten perfect terecht in de Eetbar! Een lekkere koffie, een stuk taart, een gezonde maaltijd en een rustige
plek om te ontspannen. Heerlijk toch?
Dimitri: We tonen ook maakprocessen en ambachten. Dat kan mensen
inspireren om zelf aan de slag te durven gaan.
Nele: De Smederij zelf is een inspirerende case voor veel van onze trajecten
en opleidingen. Mensen worden er enthousiast van. Het is een levend voorbeeld van hoe je concrete stappen zet in complexe, onzekere situaties en
hoe samenwerking een hefboom is in zo’n situaties.
Annemie: In hoeverre heeft dit project al voor eigen doorbraken gezorgd?
Jana: Voor mij is het feit dat ik in dit project gestapt ben al een doorbraak geweest. Ik kom uit een hele andere achtergrond en heb beslist om een grote
carrièreswitch te maken. Ik wilde iets voor mezelf doen. Aanvankelijk dacht
ik dat dat betekende dat ik dat ook zelf moest doen. Naargelang mijn proces
vorderde binnen dit project heb ik de waarde van samenwerking leren kennen.
Dimitri: Sinds ik in deze coöperatie zit, kijk ik anders naar samenwerking.
Hoe bouw je draagvlak? Hoe werk je impactgericht? De zakelijke schaalvoordelen gaan pas voelbaar zijn als we bezig zijn. Maar de basis, de betekenis ervan is nu al duidelijk.

grafisch aambeeld

SMEDERIJ
Agenda

16 november

14u - Brouwerijbezoek. Inschrijven via dimitri@desmederij.be

30 november

14u - Ambachtennamiddag. Inschrijven via nele@desmederij.be

Annemie: Wat zou je anders doen als je mocht herbeginnen?

7 december

14u - Brouwerijbezoek. Inschrijven via dimitri@desmederij.be

Dimitri: Voortschrijdend inzicht is inherent aan dit soort projecten. Hadden
we geweten dat de buren ook hun huis gingen verkopen, hadden we de
verbouwing anders getekend. Hadden we geweten dat het bos besmet was
en gerooid moest worden, hadden we niet eerst drie vrijwilligersdagen georganiseerd om het op te kuisen. Maar eigenlijk, als ik er over nadenk: niets!
We hebben het juiste proces gevolgd.

18 december

19u - Sterrenkijken van op ons terras. Inschrijven via nele@desmederij.be

22 december

9u30 - Pre-KerstBrunch. Inschrijven via jana@desmederij.be

De Smederij - Warotstraat 4 - 3020 Winksele - www.smederij.be

SMEDE

Dimitri, Jana, Nele en Annemie
bereiden de opening van De
Smederij voor.

16 novem
Brouwerijb

van 14u tot 17u - Brouw
Dimitri leidt je rond in zij
Hij toont je de kneepjes van h
én laat je proeven van zij

Inschrijven via dimitri@d

De Smederij - Warotstraat 4 - 3020 W

Nele: Inderdaad, een proces dat dat voortschrijdend inzicht net opzoekt en
dat bijsturing toelaat.
Annemie: Als je mag dromen: waar spreken we af binnen een jaar? En wat
vertellen we dan tegen mekaar?
Jana: We spreken af in de eetbar van De Smederij aan een goed tafeltje met
uitzicht op de zonsondergang in onze mooie tuin, vergezeld van een lekkere Adept en een portie pens met perenchutney. We hoeven het niet eens uit
te spreken, maar kunnen het niet laten, een gelukzalige:”hier zitten we dan”.
We beseffen vol trots dat het ons gelukt is. We zijn geopend!

RIJ

nken
er

Nele en Dimitri: Afgesproken! (lachen)
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onze klanten aan het woord

Het Kolenspoor
Bert Smits interviewt Peter Douven,
beleidsmanager stad Beringen, en Martine
Baptist, ruimtelijke planner provincie Limburg, over het Kolenspoor project

Wat was de uitdaging waar jullie voor stonden,
toen Tweeperenboom aan boord kwam?
Martine: We hadden net het “Top Limburg” verhaal
afgerond, met gigantisch veel spelers en belangen
aan tafel, van kleine tot grote spelers, en op veel
verschillende niveau’s. Er was zo veel ontwikkeld
aan visies en plannen dat niemand nog echt overzicht had, en de dingen mekaar dus ook niet konden kruisbestuiven. Gezien de complexiteit van
dat verhaal besloten we een strategisch project
aan te vragen bij Vlaanderen. Daar hebben jullie
op ingediend.
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Peter: Ik was in het begin kritisch. In het verleden
heb ik nog de mijnsluiting meegemaakt. Toen
waren de mijngemeenten bijzonder solidair met
elkaar - ze zaten samen in dezelfde shit – en hebben we zeer nauw kunnen samenwerken. Toen de
urgentie van de sluiting voorbij was zijn er allerlei
initiatieven ondernomen om die samenwerking te
bestendigen in allerlei streekplatformen.

Ook de aankoop van het fysieke
treinspoor was een enorme opportuniteit. Achteraf gezien is het
goed dat de provincie dit heeft
kunnen doen. We hebben voorkomen dat het op de markt kwam
en hebben daarmee tijd gekocht
voor dit project.

Martine: Ja, we wilden geen partij meer die op hetzelfde elan zou
verder werken. Tweeperenboom
trok het breder open, er zat meer
verhaal achter. Geen evidente
keuze, want we kenden jullie toen
zelfs nog niet.

Wat vond je moeilijk?

Peter: Ook de hele procesopzet
die Tweeperenboom voorstelde,
sprak ons aan.
Welke doorbraken hebben jullie
doorgemaakt?
Peter: De eerste belangrijke doorbraak was de scherpe strategienota die door iedereen werd goedgekeurd.
Martine: Op de provincieraad én 7
gemeenteraden! Dat is in andere
trajecten zeker niet altijd gelukt.
Peter: De tweede doorbraak was de
fietssnelweg, die we hebben verruimd tot een labo voor een ‘Bicycle Oriented Development’. Dat is
een eerste tastbaar iets.
Martine: Dat is inderdaad echt een
katalysator. Mobiliteit en Openbare
Werken wilde een haalbaarheidsstudie doen, en we hebben dat
kunnen inkantelen in ons project.
Het heeft op het goede moment
geholpen om de visie tastbaar te
maken.

Martine: Aandacht voor een goed
evenwicht tussen de ruimtelijke
expertise en de procesmatige inbreng van Tweeperenboom is een
uitdaging geweest. Dat maakte
dat de concrete vertaalslag soms
moeilijk verliep. Met de huidige
werking, een samenwerking met
Tractebel, zit dat ideaal.
Peter: Het beleid meekrijgen is niet
altijd evident, nu nog niet. We
hebben bestuurswissels meegemaakt, en we hebben een combinatie van mensen die lokaal en
bovenlokaal denken. Quick wins
zoals de fietssnelweg helpen om
de meerwaarde voor iedereen
duidelijk te maken.

Helpt het fysieke spoor ook om
daadwerkelijk tot meer verbinding te komen?
Peter: Voor mij is dat nog abstract,
maar dat wil niet zeggen dat het
er niet is. We moeten het gewoon
nog verder concreet maken. In het
Kolenspoor team is er zeker meer
verbinding gegroeid gaandeweg,
en eenmaal de fysieke route er is,
zullen er ook concrete samenwerkingen in het veld ontstaan.

het kolenspoor

Ik heb dat zien afvlakken tot een
formeel platform dat mooie jaarverslagen oplevert, maar waar de
deelnemers niets aan hebben. Ik
was bang dat we diezelfde toer
zouden opgaan. Wat ik ook niet
meer wilde, was een te zeer stedenbouwkundig verhaal.

Martine: Wat bijdraagt tot verbinding is een zekere continuïteit en
een consequente houding. Ook
het feit dat er aanspreekpunten
zijn, en een label, een naam. Het
Kolenspoor wordt zo vaak aangehaald, dat je het niet meer kan
ontwijken.

Martine: We hebben frustrerende momenten gekend. Maar ik
heb ook leren loslaten: verandering vraagt tijd, alle puzzelstukken
moeten juist vallen. Nu begint iedereen te zien wat de meerwaarde is van het feit dat je je eigen
project aan een groter geheel kan
ophangen. Je tilt alles naar een
hoger niveau. Tweeperenboom
heeft de actoren betrokken in het
meer geïntegreerd denken en
werken.
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Tweeperenboom ondersteunde de verschillende
partners om het project open te breken, en om
zowel nieuwe verbindingen aan te gaan, als
bestaande verbindingen te versterken. We deden dit
in volgende doorbraakfases:

Aan de start van het project
situeerde 2P de vraag als volgt:

Het Kolenspoor is een oud mijnspoor dat van Beringen tot Maasmechelen 7 gemeentes kruist. Precies
25 jaar na de sluiting van de laatste mijn was er nood aan een nieuwe boost op sociaal, economisch en
toeristisch vlak, over de gemeentegrenzen heen. Vanuit verschillende invalshoeken werd er al een veelheid
aan toekomstbeelden gemaakt. Samen zochten we vanuit verschillende agenda’s naar het gedeelde verhaal
en definieerden de concrete hefbomen. Zo moet het Kolenspoor een ruimte worden om te ontmoeten en
beleven, een drager voor een nieuw economisch weefsel en een innovatief mobiliteitsnetwerk. Voor dat
laatste ligt er vandaag een gedeelde ambitie op tafel om van het Kolenspoor dé fietssnelweg van de 21e eeuw
te maken, met slimme en innovatieve combinaties van shuttles, bussen, knooppunten en deelsystemen.

Urgentie
Botten aantrekken
Ingrijpende
verandering

-2

-1

+1

-2

-1

+1

+2

-2

-1

+1

+2

samenwerkingsovereenkomst
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met visienota
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studies
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uitwerken ruimtelijke
visie van krachtlijnen

3

start
studies

gedeelde visisvorming

4

aankoop
spoor

1

Ambitie binnen de
Sustainable Development Goals

In een derde fase werden deze studies samen
uitgevoerd en werd er gewerkt aan een kaart van
projecten, prioriteiten en belangen. We investeerden
terug tijd en energie aan het toe-eigenen van
het verhaal. Vandaag wordt er door verschillende
actoren actie genomen in een gedeeld verhaal.
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In een volgende fase werd er gezocht naar
concrete hefbomen om dit verhaal handen en
voeten te geven. Er groeide een ondersteunde
en goedgekeurde consensus om het Kolenspoor
ontwikkelen als: (i) een innovatief mobiliteitsnetwerk;
(ii) een groen economisch netwerk; en (iii) een
ruimte om te ontmoeten en te beleven. Van
daaruit werden concrete stappen genomen. Zo
werden verschillende vragen naar studiewerk
samengevoegd in één bestek voor een innovatief
mobiliteitsnetwerk en een communicatiestrategie.
De concrete aankoop van het spoor door de
provincie was hierbij ongetwijfeld de meest tastbare
en noodzakelijke stap.

Situering kernpartners
in maatschappelijke vijfhoek

ma

Het project zette in op
een verandering bij en samen met:

Doorbraken

+2

In de eerste fase gingen we terug een beetje
achteruit en startten met het ‘loskomen’ van het
kolenspoorverhaal dat er lag. Onder professionele
actoren (zowel ambtenaren, experts en ontwerpers)
was er al een veelheid toekomstbeelden, visies en
ideeën. We werkten aan het verbinden van deze
ideeën met andere belangen en brachten nieuwe
belangen in.

het kolenspoor

Een ruggengraat voor gebiedsontwikkeling
Met als kernpartners de gemeenten As, Beringen, Genk,
Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren, Maasmechelen,
Zonhoven en de Provincie Limburg
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Het Kolenspoor

gedeelde ambitie
mobiliteit

dossier
verlenging

De heldere ambitie van vandaag is het kolenspoor
als dé fietssnelweg van de 21e eeuw en als alternatief
voor de auto. Deze ambitie vertaalt het vertrouwen
dat er vandaag is tussen de verschillende kernpartners.

Doorbraakarchitecten:
Bert Smits en Jeroen Bryon

onderzoeken van
verschillende visies

Doorbraakacties
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mapping
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gesprekken
kolenspoor
safari
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Luc Haegemans interviewt
Marc Sabbe (UZ Leuven),
Philippe Vandeuren (ABInBev),
Leen Peeters en Bieke Verlinden (Stad Leuven)
over het Lazarus-project.

Bieke: De aanpak van alcoholmisbruik vereist een ernstige mentaliteitswijziging en dat kan enkel mits
een collectieve en gecoördineerde
aanpak. Met de SDG’s voor ogen, is
het belangrijk om hiermee lokaal te
starten, en nadien ervaring en kennis op globaal vlak uit te wisselen.
Marc: We zaten daarover al rond
de tafel nog vóór Tweeperenboom
erbij betrokken was. Maar we staarden toen vooral naar de verschillen
tussen de partners, elk met zijn eigen drijfveren en agenda. We hadden nood aan ‘maïzena’, iets dat
ons bond.
Leen: Op zich hadden de partners
een gemeenschappelijk doel voor
ogen, maar we hadden noch een
structuur, noch een aanspreekpunt
om dit doel na te streven. Vooral de
coördinerende rol, met aandacht
voor de eigen doelstellingen van de
partnerorganisaties, ontbrak.
Welke doorbraak hebben jullie
doorgemaakt?
Marc: Tweeperenboom is de neutrale partij die elke partner duidelijk
kan maken waar we naartoe willen
en die problemen bloot legt. Die de
groep helpt om toe te werken naar
het doel op een manier waar iedereen zich in kan vinden.
Leen: Tweeperenboom heeft van bij
aanvang openheid en transparantie
voorop gesteld, en hierdoor letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd
om het project gedragen te maken.

Lees meer op www.lazarusproject.be
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Philippe: We hebben net een twee-

daagse workshop achter de rug om
het plan uit te tekenen voor de interventies in 2020. Het is me daarbij
opgevallen hoeveel mensen vandaag het project een warm hart
toedienen en hun nek uitsteken en
hoeveel organisaties meehelpen
om het project vooruit te helpen.
Gaat dat gepaard met vallen en
opstaan? Wat vind je moeilijk?
Bieke: Of men al dan niet kan samenwerken met de alcoholindustrie, is altijd een belangrijk vraagstuk geweest. Daarnaast vereist
onze ambitieuze doelstelling een
samenwerking op individueel vlak,
maar ook op niveau van groepen
en uiteindelijk van de samenleving.
Marc: Persoonlijk geloof ik dat, in
een moderne maatschappij, de industrie moet kunnen samenwerken met academici om complexe
problemen aan te pakken. Natuurlijk is dat broos en vergt dat veel
afstemming en vertrouwen. Voor
de KU Leuven bijvoorbeeld was dat
een delicaat punt.
Philippe: Terwijl we nochtans een
aparte ABInBev Foundation hebben opgericht, los van het bedrijf,
die de financiële stromen beheert
en onafhankelijk beslissingen neemt.
Het is ook net deel van de rol van
Tweeperenboom om de KU Leuven te brengen tot waar ze vandaag is, met een duidelijk standpunt over haar rol en deelname aan
het project.
Komen jullie meestal bij Tweeperenboon samen? Draagt de plek
bij tot het proces?
Philippe: Ik vind dat wel. Zodra je bij
één van de partners vergadert, lijkt

die meer aanwezig. Dit is een neutrale plek, hier kan je openlijk spreken. De plek creëert onafhankelijkheid en inspireert ook tot creatieve
oplossingen.

lazarus

We willen een maatschappelijke
verandering teweegbrengen en
dat vraagt tijd en continuïteit.

Wat was de uitdaging waar jullie
voor stonden, toen je Tweeperenboom de eerste keer aansprak?

Marc: Inderdaad, zo voelde je bij
die eerste vergadering al aan de lichaamstaal dat iedereen op zijn gemak was. Ook doen we regelmatig
een wandeling tussen de vergaderingen door, dat is erg aangenaam.
Wat willen jullie zien liggen aan
het einde van het traject?
Philippe: Ik hoop niet dat er een einde komt aan het project. We werken nu toe naar een 10% reductie
van het schadelijk alcoholgebruik
in Leuven tegen 2020, maar we
willen meer dan dat. We willen
een maatschappelijke verandering
teweegbrengen en dat vraagt tijd
en continuïteit.
Marc: En we hebben al samen
iets in beweging gezet. Hoeveel
precies, dat gaan we nooit echt
kunnen bepalen, maar het project
heeft veel meer gefaciliteerd dan
we zelf denken. Het is bijvoorbeeld het vierde jaar dat ik alcoholmetingen doe op festivals. Vier
jaar geleden was het gemiddelde
om 19 uur nog 1,33 promille. Dit
jaar zitten we op 0,8. Ik zie de dalende trend.
Bieke: Als we de sociale norm inzake drankgebruik willen veranderen, moeten we de komende jaren
hier nog verder op inzetten en is
Lazarus het begin van een veel
langer traject. Wij willen met dit
project de fundamenten uitzetten
voor de toekomst.
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“Het Lazarus project heeft als missie de ‘schade aan
het individu en de maatschappij’ door het overmatig
gebruik van alcohol om te buigen naar smart/slim
omgaan met alcohol. Matig alcoholgebruik kàn
op gepaste momenten een onderdeel kan zijn van
plezier maken, Lazarus wil echter de evidente link
tussen plezier en alcoholgebruik doorbreken.”
Zo formuleerden de Leuvense partners de lokale
missie van de globale smart drinking goals.

Lazarus is een samenwerking tussen diverse Leuvense partners die zich engageren om samen het schadelijk
alcoholgebruik in Leuven te reduceren. Schadelijk alcoholgebruik is een ernstig en wereldwijd probleem. De
urgentie en bereidheid om dit aan te pakken is groot bij de Leuvense partners: medische gevallen op spoed,
overlast in de stad, onverantwoorde consumptie tegengaan, enz. Het partnerschap kijkt voorbij de quick wins
en bespreekt en implementeert ingrijpende veranderingen in de stad, het beleid en de bedrijfswerking. Ze focussen daarbij op 3 doelgroepen: scholieren, studenten en algemene bevolking at risk. Het programma werkt
maximaal 360° en evidence based. Lazarus maakt deel uit van een internationale samenwerking en ambitie.

Aan de start van het project
situeerde 2P de vraag als volgt:
Urgentie
Botten aantrekken
Ingrijpende
verandering

+1

+2

-2

-1

+1

+2

-2

-1

+1

+2

2-sporenaanpak voor interventies

twee interventies
gelanceerd

Doorbraakfases
stilstand
en crisis
governance en
samenwerking
2

3
programma
en budget

Wat Tweeperenboom daarom het partnerschap
toewenst, is dat we de inhoudelijke doelstelling
omtrent reductie van schadelijk alcholgebruik
realiseren, op zo’n manier dat het project een
voorbeeld is van de kracht van samenwerking.
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1 stuurgroep en 6 projectgroepen
6 programmalijnen
Programmabudget van +1 miljoen euro

Dit project is complex om meerdere redenen.
In eerste instantie is het thema van schadelijk
alcoholgebruik bijzonder complex en de doelstelling
ambitieus. In tweede instantie kiest dit project ervoor
om dit probleem aan te pakken via samenwerking.
Samenwerken met industrie in dergelijke
thema’s is niet voor iedereen vanzelfsprekend,
integendeel. Op dat vlak situeert dit project zich
in een soms gepolariseerde en gevoelige context.
Tweeperenboom én de partners geloven dat dit
project net daardoor systeemveranderend kan zijn,
op zo’n manier dat elke betrokken partner duurzaam
kan groeien en kan bijdragen aan de maatschappij.
Zoals Jimmy Kolker, voorzitter van de raad van
bestuur van de ABInBev Foundation, het mooi
formuleert: “We don’t know whether this will work,
it hasn’t been done before. But I believe that this is
the way forward and we are putting our reputations
on the line to test whether such a collaboration is
possible.”
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Leuvens partnerschap
wordt Lazarus

In de stuurgroep en projectgroepen werken
meer dan 15 Leuvense organisaties samen.
Tweeperenboom coördineert, ondersteunt en
verbindt het partnerschap.

Situering kernpartners
in maatschappelijke vijfhoek
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doelsteling WHO,
VN, ABInBev
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Het project zette in op
een verandering bij en samen met:
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het kolenspoor

Een nuchtere kijk op drinken
Met als kernpartners Stad Leuven, ABInBev, en experten
van UZ Leuven, KU Leuven
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Lazarus

Ambitie binnen de
Sustainable Development Goals

Doorbraakarchitecten:
Bert Smits, Nele Smets,
Lies Lambert, Phil Daenens en
Benoît Hovelaque
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oxfam
Benoît Hovelaque interviewt
Erik Van den Begin, bestuurder, en
Thomas Mels, directeur beweging,
van Oxfam.

Wat was de uitdaging waar jullie
voor stonden toen je Tweeperenboom de eerste keer aansprak?
Thomas: We zijn een organisatie
met een lange historiek die onder
druk staat, we stonden voor een
grote uitdaging. We hadden nood
aan een externe begeleider om
ons een spiegel voor te houden.
Erik: Dankzij het traject beseften
we dat we in de loop der jaren
te veel op onszelf waren teruggetrokken als organisatie. De begeleiding van Tweeperenboom
heeft ons doen beseffen dat we
moesten uitbreken, nieuwe samenwerkingen aangaan en intern
beter samenwerken.
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Heeft Tweeperenboom geholpen om daar zicht op te krijgen?
Thomas: Tweeperenboom heeft in
eerste instantie geholpen om de
vraag te herformuleren: Hoe kunnen we een sterke toekomstgerich-

te organisatie uitbouwen en hoe
doen we dat op een participatieve
manier?
Tweeperenboom heeft ook methodieken voorgesteld die hielpen:
we hebben een contextanalyse
gemaakt en toekomstscenario’s
opgesteld. De sterkte van Tweeperenboom was om er een opbouwend traject van te maken en
een positieve, waarderende kijk te
hebben op de verandering.
Welke doorbraak hebben jullie
doorgemaakt? En waar zit je nog
op te broeden?
Thomas: We hebben verschillende
doorbraken meegemaakt en dat
was soms moeilijk. We hebben geleerd om scherpte te krijgen met
onze volledige organisatie, om
keuzes te maken en van bij het begin de lokale groepen te betrekken
en hen een stem te geven. De komende jaren moeten we de door-

braak nog verder verankeren in alle
delen van de organisatie en in onze
manier van werken en denken.
Erik: We hebben een nieuwe lange termijnstrategie als beweging
én als bedrijf. Die strategie heeft
vorm gekregen via een participatief proces en werd massaal goedgekeurd op een congres. Daarna
hebben we het werk in 10 werven
opgedeeld.
Het proces heeft ons wakker geschud en het doen en denken in
beweging gezet. We durven meer.
De geesten zijn opengetrokken.
Vroeger bleven we soms hangen
in disscussies, vergaderingen en
analyses zonder voldoende concrete stappen te zetten.
Wat ligt er aan het einde van het
traject? Welke effecten zie je?
Thomas: We zijn zeker nog niet aan
het einde van het FIT-traject (Fairtrade in Transitie, nvdr). Ik zie het

zelfs als een beginpunt van een
proces dat onze organisatie klaarmaakt voor de toekomst. In onze
manier van denken en werken
proberen we vandaag veel meer
alle geledingen van de organisatie
te betrekken. We worden sterker in
het maken van keuzes en formuleren van doelstellingen, We leerden
ook over meerdere jaren heen te
denken en plannen. We zien dat de
nieuwe FIT-strategie in steeds meer
lokale groepen voor een nieuwe
dynamiek kan zorgen. Ook op nationaal niveau zijn we als Oxfam-Wereldwinkels veel meer aanwezig in
netwerken en overlegplatformen,
ook dat is een mooie evolutie.
Erik: Er zit meer lijn in de werking,
we durven ons meer onderscheiden van andere fair-trade spelers.
We maken onze missie als ‘systeemveranderaar’ beter waar.

Hoe heeft dit traject jullie doen
groeien? En misschien zelfs jou
als persoon?
Erik: Als organisatie zijn we extern
meer samenwerking aangegaan
zowel op Vlaams en Belgisch niveau als lokaal. Intern wordt er
meer en beter samengewerkt, we
hebben meer focus als organisatie.
Ikzelf heb veel geleerd van de
kracht van scenarioplanning en ik
heb ook geleerd van de kunst van
Tweeperenboom om én vooruitgang te boeken én te durven vertragen door te luisteren en in dialoog te gaan met soms kritische
stemmen.
Thomas: Ik heb dan weer veel geleerd bij het samen uittekenen van
het traject. Het was voor mij heel
leerrijk om te zien hoe 50 vrijwilligers intens mooi hebben kunnen
samenwerken tijdens de strategie-tweedaagse.

Wat was of is de belangrijkste
bijdrage van Tweeperenboom in
dit traject?
Thomas: Tweeperenboom gaf ons
veel energie en heeft geholpen
om onze blik te verruimen en
meer naar de buitenwereld te durven richten. De combinatie van
een doortastende en een luisterende aanpak heeft goed gewerkt
voor ons. Het heeft geleid tot een
doorbraak mét een groot respect
voor de cultuur van Oxfam.
Erik: Onze kijk is veranderd: Vandaag beseffen we dat we het niet
alleen kunnen doen én dat we ons
eigen verhaal duidelijker moeten
brengen.
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Tweeperenboom ontwierp het proces met als doel
de organisatie te versterken wat betreft haar impact
en het realiseren van haar missie. Daarbij moest
het een leerproces worden, zodat de mensen in en
rond de organisatie zouden groeien en weerbaarder
worden in de complexe wereld waarin ze opereren.
Aan de start van het project
situeerde 2P de vraag als volgt:
Urgentie
Botten aantrekken
Ingrijpende
verandering

2019

goedkeuring strategie AV
met grote meerderheid

alle groepen schalen zich in
in de FIT-tool

Nieuwe manier van werken bewegingsdienst
loskomen van canvas winkel

3
draagvlak

concretiseren
draagvlak

2

+1

+2

+1

+2

Eind januari 2018 keurde Oxfam Wereldwinkels
met een niet eerder gezien groot draagvlak een
nieuwe strategie goed voor hun werking. De
bewegingsdienst ontwikkelde een FIT-tool aan
de hand waarvan de verschillende groepen zich
konden toetsen aan de FIT-strategie. In 2019 werkten
de bewegingsdienst en Tweeperenboom samen om
de eigen interne werking van de dienst beter af te
stemmen op de strategie.
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In eerste instantie ontrafelden we de startsituatie,
zo ontstonden er twee sporen. In een korte termijnspoor moesten enkele beslissingen genomen
worden om de organisatie overeind te houden
(zoektocht nieuwe directeur, managementteam
weer versterken). Het tweede spoor was een
grote strategie-oefening. Hier werd eerst de
generatieve vraag vastgesteld waaruit bleek
dat Oxfam Wereldwinkels ook op lange termijn
systeemveranderaar en luis in de pels wou blijven.
In dit spoor werkten we aan visievorming en
strategiebepaling aan de hand van een grote
contextanalyse (bureauwerk en focusgroepen),
een FIT-trein met klankbordgesprekken op 9
plaatsen met meer dan 500 vrijwilligers uit de
verschillende groepen en het uitwerken van vier
toekomstscenario’s. Tijdens een tweedaagse met 50
mensen (personeel, partners, vrijwilligers) leerden
we van de toekomst, hielden we een grote open
discussie over de richting die Oxfam Wereldwinkels
uit moest en werkten we delen hiervan uit in
werksessies. Op basis van die input werd een
strategienota uitgewerkt die we in de 5 provincies
voor alle groepen voorstelden.
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Oxfam Wereldwinkels zat in zwaar weer begin 2017: het directieteam was meer dan gehalveerd, de organisatie
tekende een groot verlies op, de verkoop ging jaar na jaar achteruit en er waren interne discussies die steeds
opnieuw de kop opstaken. Hoe konden ze hun missie ook in de toekomst blijven realiseren? We ontwierpen
het veranderproces als een leerproces voor de hele organisatie en vertrokken van een generatief vraagstuk die
de urgentie en het toekomstperspectief verwoordde. We betrokken de ganse organisatie: personeel, directie,
bestuur, partners en vrijwilligers. Toekomstscenario’s trokken de blikken in de hele organisatie open en zetten
tot handelen aan. Met 50 mensen trokken we op tweedaagse en formuleerden we ankerpunten voor de
toekomst. Die verwerkten we tot een gedragen strategie die de organisatie omzette in actie. Tot slot gingen
we aan de slag met de bewegingsdienst om het team daar te ondersteunen in een vernieuwde manier van
werken.

het kolenspoor

Fairtrade In Transitie (FIT)
Met als kernpartners Oxfam Wereldwinkels vzw, Oxfam
Fair trade cvba
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“ Weten voor onszelf wat onze kern is,
wat er verder van ons af staat en wat we loslaten.
Dat is echt niet eenvoudig...
Maar als je erin slaagt om een aspirerend verhaal
te brengen, dan willen mensen zich
daartoe verbinden en kunnen ze loslaten.”

Wat was de uitdaging waar
jullie voor stonden, toen je
Tweeperenboom de eerste
keer aansprak?
RVO Society had net een nieuwe directeur, was op twee jaar
tijd enorm gegroeid en stond
aan het begin van de looptijd van
een nieuw convenant. Een nieuw
strategisch plan zou worden opgemaakt en daarin rezen vragen:
wat zijn onze strategische pijlers,
hoe pakken we dit aan, hoe gaan
we om met de groei, hoe zal de
organisatie eruitzien?
Welke doorbraak hebben
jullie doorgemaakt? Op welke
doorbraak zit je te broeden?
Doordat Tweeperenboom helpt
met het verhelderen en herstructureren van de uitdagingen, is het
nu duidelijk wat de strategische
doelen zijn. Iedereen in onze organisatie kan nu ook vertellen
waar we naartoe gaan. De volgende stap is het vertalen in operationele doelen en organisatiedesign.
Ging dat gepaard met vallen
en opstaan?
Zo zou ik het niet noemen, maar
we zijn wel verschillende stappen
van helderheid doorlopen. Het lastigste was het moment waarop er
keuzes moeten gemaakt worden:
wat doen we wel en wat niet?
Dat geeft dan ook meteen aan
wat we met dit proces willen bereiken:
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weten voor onszelf wat onze kern
is, wat er verder van ons af staat
en wat we loslaten. Dat is echt
niet eenvoudig... Maar als je erin
slaagt om een aspirerend verhaal
te brengen, dan willen mensen
zich daartoe verbinden en kunnen ze loslaten.
We willen ook absoluut die impact meetbaar maken. Zo kunnen
we beter opvolgen of we vooruitgaan, stappen vooruitzetten of
andere acties moeten opzetten
om dit doel te bereiken. Dat is ook
een van de redenen waarom we
voor Tweeperenboom gekozen
hebben.
Welke andere effecten
(outcome) wil je bereiken?
We willen bereiken dat RVO Society een volwaardige speler is en
ook zo erkend wordt als het gaat
over het aanbieden van STEM-onderwijs naar het leerplichtonderwijs (basisonderwijs en secundair
onderwijs) toe. Daar zijn we al
goed naar op weg. Onze communicatie is al veel gerichter in het
kader van het strategische plan.
Dat wordt gesmaakt door onze
sponsors en mogelijke partners.

zier houdt. Tweeperenboom reikt
kaders aan waarbinnen de discussie plaatsvindt en de ambitie en het
strategische plan vorm krijgen.
Wat Tweeperenboom ook doet,
is hertalen en vastleggen. Als bepaalde discussies gevoerd zijn, effectief vastleggen en terug checken: is het dit wat we bedoelen,
hoe definiëren we het, hoe beschrijven we het. Zo kunnen we
de outcome van de discussies
verankeren.

RVO Society

Lies Lambert interviewt Ilse Ooghe, directeur van RVO Society

Verwacht je dat je, na dit
traject, betere samenwerkingen
zal kunnen aangaan?
Dat voel ik nu al. Doordat we nu
goed weten waar we naartoe
willen, kunnen we gemakkelijker vertellen binnen welk kader
samenwerking mogelijk is. Dus
in die zin, hebben we nu absoluut
al betere verbindingen.

Wat is de belangrijkste bijdrage
van Tweeperenboom?
Ten eerste goed naar de vraag luisteren en het traject aanpassen aan
de noden van onze organisatie.
Verder is het goed dat iemand dat
op een procesmatige manier begeleidt en mee het doel in het vi-
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Organisatieontwikkeling
RVO Society

De rol van
Tweeperenboom
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Doorbraakfases

In een tweede traject begeleidt Tweeperenboom
de uitbouw van Scivil, het nieuwe kenniscentrum
Citizen Science dat in 2018 bij RVO-Society
is ondergebracht.
Scivil wil wetenschappers,
burgers,
beleidsinstellingen
en
bedrijven
verenigen, ondersteunen en informeren voor meer
burgerwetenschap in Vlaanderen.
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Doorbraken

Situering kernpartners
in maatschappelijke vijfhoek

ma

Het project zette in op
een verandering bij en samen met:

De eerste fase, context verkennen, bespraken we
tijdens een bilateraal gesprek met de directeur
en tijdens de eerste dag van de tweedaagse met
het directieteam. Van daar gingen we verder
richting strategiebepaling aan de hand van een
droomoefening en de golden circle van Simon
Sinek. Tijdens de tweede dag bepaalden we de
grote strategische doelen, belangrijk was ook het
afstemmen op welke manier we de rest van het
personeel zouden informeren en betrekken. Direct
na de tweedaagse hield de directie een eerste
infomoment, enkele weken later konden mensen
reageren, mee- en verderontwikkelen tijdens twee
teamwerksessies. De input van deze sessies werd
door het directiecomité verwerkt en we stelden een
werkplan voor het operationelen van de strategische
doelen met het team op. Tijdens de zomer werkten
verschillende werkgroepen hier verder aan. Samen
met de directie wierpen we ook een eerste blik op de
vermogens en organisatiestructuur die nodig is om
de strategie ten volle uit te voeren. Op een tweede
teamdag gingen we hier dieper op in en stonden
we ook stil bij de waarden van de organisatie.
Deze teamdag werd ontworpen in cocreatie
met directiecomité en Tweeperenboom. Nieuwe
inzichten uit de teamdag zullen het traject verder
vormgeven.

financiële
wereld

RVO Society tekende in 2018 een nieuwe convenant, verdubbelde bijna in personeel op een jaar tijd en
kreeg een nieuwe directeur in maart 2019. De vorige directeur wou het strategie-ontwerp van de nieuwe
convenant mee laten bepalen door de nieuwe directeur. Hierdoor zat de organisatie gedurende een jaar in
een soort vacuüm. De strategie moet richting geven, zowel intern als extern, zodat partners weten welke
projecten ze kunnen voorstellen en medewerkers op welke vragen en projecten ze kunnen ingaan. Met het
directiecomité zal een eerste aanzet gegeven worden, die teruggekoppeld wordt aan het brede team.

Aan de start van het project
situeerde 2P de vraag als volgt:

ke
ce nnis
nt ra

Een scherpe strategie om bewust te kiezen.
Met als kernpartner RVO Society (Imec, Vlaamse Overheid,
Vlaamse Universiteiten, Agoria, Cera)

Bij RVO society ontwierpen we het proces in vier
stappen: context verkennen, strategie bepalen,
vermogens die nodig zijn om de strategie uit te
voeren onderzoeken en organisatieontwikkeling om
de organisatie af te stemmen op de strategie.

Ambitie binnen de
Sustainable Development Goals

Doorbraakarchitect:
Lies Lambert

1 verkennen

Doorbraakacties

?
bilaterale
gesprekken
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poppunt

Lokale Helden heeft ons geleerd dat muziek een sterke verbindende
kracht heeft: dankzij muziek, en zelfs in het kleinste dorp,
vinden mensen mekaar die mekaar anders niet zouden vinden!
Lokale Helden is een jaarlijks event dat lokale artiesten op een podium zet in zo’n 200 gemeenten
in Vlaanderen en Brussel. Tweeperenboom begeleidde Poppunt in de impactmeting van dit event.
Nele Smets gaat in gesprek met Stijn Lemaire en Jeroen Ackerman, projectleiders bij Poppunt.

Wat is de impact van dit event?
EFFECT 2

LOKAAL INZETTEN OP MUZIEK
DRAAGT BIJ TOT EEN POSITIEVE
SAMENLEVING, HET VERBINDT
INWONERS, BESTUUR, ARTIESTEN EN ORGANISATOREN.
AANBEVELING
Bouw bruggen tussen de gemeente, muzikanten,
organisatoren en inwoners, ongeacht hun leeftijd,
achtergrond of muzikale voorkeur, door in te zetten
op lokale en buurtgerichte culturele evenementen.
Lokale Helden leerde ons dat lokale en buurtgerichte culturele evenementen zorgen voor een beter contact tussen inwoners, ongeacht
hun leeftijd, achtergrond of muzikale voorkeur. Door in te zetten
op dergelijke evenementen faciliteer je als gemeente onderlinge interactie en verstevig je de banden met én tussen inwoners, muzikanten
en organisatoren.
Een rechtstreeks gevolg is bijvoorbeeld dat je hierdoor als gemeente ook
bijdraagt aan de vorming van een lokaal muzieknetwerk: organisatoren leren nieuwe muzikanten kennen, artiesten leren elkaar en nieuwe
speelplekken kennen, etc. Het resultaat? Een sterkere lokale scène
met een breder draagvlak voor zowel artiesten en organisatoren.
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46 %

CIJFERS*

van de organisatoren gaat
nieuwe lokale samenwerkingen aan dankzij
Lokale Helden.

67 %

van de organisatoren
ontdekte dankzij Lokale
Helden nieuw, lokaal
talent.

10 %

21 %

van de organisatoren
ervaart een beter contact
met personen van buitenlandse herkomst dankzij
Lokale Helden.

van de organisatoren
ervaart na Lokale Helden
een beter contact
met het gemeente- of
stadsbestuur.

* Hoe weten we dit? Deze cijfers zijn het gemiddelde van de bevragingen die uitgestuurd
werden na de eerste drie Lokale Helden edities in 2015, 2017 en 2018. In totaal beantwoordde
311 bevraagden onze enquête, goed voor een antwoordpercentage van 41 %.

43 %

LANGE TERMIJN
… van de organisatoren en artiesten geeft aan dat Lokale Helden
ook op lange termijn bijdraagt tot een positieve samenleving.

Mensen verbinden staat in ons Lokale Helden-project 30/30/30 centraal.
Doordat het project plaatsvindt in huiskamers, en het midden houdt tussen een
straatfeest, housewarming en een intiem clubconcert, werkt het om mensen
die in elkaars buurt wonen – maar elkaar daarom niet kennen – op een laagdrempelige manier samen te brengen. De veelheid en diversiteit van de deelnemende huiskamers weerspiegelt bovendien de rijke schakeringen van de stad.
Gert Philippeth Stafmedewerker cultuur Stad Genk,
organisator Lokale Helden-project 30/30/30

Stijn: Lokale Helden is ontstaan
vanuit de wens om lokale artiesten
meer visibiliteit en speelkansen te
bieden en organisatoren te enthousiasmeren hun rol op te nemen.
We zien effecten op verschillende
actoren: nieuwe generaties lokale
artiesten ontdekken de magie van
muziek en een podiumkans, organisatoren hebben een succeservaring en leren zelfstandig live events
te organiseren, én lokale besturen
ontdekken lokaal talent en zien hun
stad of gemeente tot leven komen.
Jullie hebben ook de impact van
Lokale Helden gemeten. Waarom
vond je dat belangrijk?
Stijn: We voelden dat Lokale Helden
enorm veel in gang zette, maar we
konden het merendeel niet vatten.
Door een impacttraject te doorlopen hebben we vier hoofdeffecten
kunnen capteren en onderbouwen
met cijfers.

Wat heeft jullie dat verder opgeleverd?
Stijn: Met de resultaten van die impactmeting hebben we de lokale
besturen benaderd en hebben we
de waarde van muziek een lokaal
gezicht kunnen geven. Ze nemen
nu muziek ernstiger dan voordien:
ze organiseren bijvoorbeeld lokale
popraden om noden van artiest en
organisator te detecteren en ontwikkelen nieuwe beleidslijnen. En
precies daar zit een enorme hefboom naar verduurzaming van het
Lokale Helden event.
Wat is de volgende uitdaging
waar jullie voorstaan?
Jeroen: Lokale Helden heeft ons geleerd dat muziek een sterke verbindende kracht heeft: dankzij muziek,
en zelfs in het kleinste dorp, vinden
mensen mekaar die mekaar anders
niet zouden vinden! Dit willen we
opentrekken naar meerdere culturen en achtergronden. Daar hebben
we met de editie 2019 een eerste

keer structureel rond kunnen werken, dankzij middelen van het integratiepact. Samen met het Internationaal Comité hebben we twee
projectmedewerkers aangeworven
met een migratie-achtergrond, en
het is ongelooflijk om te zien welke
effecten dat al heeft gehad op onze
eigen organisatie! Niet alleen Lokale Helden, maar ook onze communicatie- en adviesdiensten zijn veel
inclusiever geworden.
Wat pikken jullie er uit mee?
Stijn: Je moet niet meten om te
meten, wel om je strategie op lange
termijn te blijven zien en te kunnen
bijsturen. Impactmeten is een mooi
instrument om de juiste vragen te
blijven stellen.
Jeroen: Ik heb geleerd dat je met
heel kleine dingen heel grote effecten kan hebben. Ik heb ook leren
stilstaan en dingen dubbelchecken.
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2P season

2P Season is ons aanbod van opleidingen, lezingen en workshops. Via deze
weg kunnen wij onze expertise of kennis van onze partners delen met iedereen die levenslang wil bijleren. Op deze pagina’s krijgt u een zicht op ons
programma en de reacties van “tevreden klanten”.
Als projectleider wil je vaak iets veranderen en zie je dat duidelijk voor je, maar om dat
te verankeren in de ganse groep, is niet evident. Deze training gaf vooral een blik, een
denkkader, om bewust naar verandering te kijken. En ook enkele technieken, bijvoorbeeld ‘pokerplanning’, waarbij je prioriteiten bepaalt en assumpties blootlegt met de
hele groep op basis van een spel kaarten.
Ik hoorde ook hoe andere mensen veranderingen in hun organisatie aanpakken. Ik
keek over het muurtje heen, werd uit mijn eigen context getrokken. Wanneer je afstand
neemt, kijk je anders naar de dingen, het verruimt je blik. Die menselijke uitwisseling
vond ik het meest waardevol.
Lies Haesaert, projectleider Vlaamse Overheid – deelnemer ‘Complexe verandertrajecten’ - maart 2019

season

aanbod
opleidings
2019-2020

pear raep

9
september 201
er
Woensdag 18
Een agile denkkad
iseer je dromen.
Workshop: real
oktober 2019
renboom
Donderdag 3
na 3 jaar Tweepe
rbraakrapport
Perenoogst: doo

Ik maakte kennis met scenarioplanning. We grijpen zo gemakkelijk terug naar wat we
vandaag kennen, en met deze techniek kan je je daarvan loskoppelen. Het bekende
loslaten en een bepaalde richting ontdekken, dat maakt dat je anders naar dingen kijkt.
Dat is beleidsmatig erg interessant: wat zijn kansen en wat zijn risico’s en uitdagingen?
De training heeft me geïnspireerd om het trendrapport van Toerisme Vlaanderen op
punt te zetten en om een interne scenarioplanning te doen.
Ik onthou niet alleen deze techniek, maar ook de interessante vraagstelling, de professionele uitdaging en de positieve sfeer. Tweeperenboom is echt een aangename omgeving om in te vertoeven.
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Mia Lammens, adjunct van de directeur, onderzoek en beleid Toerisme Vlaanderen – deelnemer training ‘toekomstscenario’s’ – 2019
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Een jaar na mijn deelname stel ik met trots mijn eigen keramiekatelier voor. Ik zal er niet
alleen eigen creaties maken, maar ook workshops organiseren.
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Linda Bollens, deelnemer workshop ‘Realiseer je dromen. Een agile denkkader.’ - 2017
2/09/19 21:32
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De workshop gaf me een duwtje in de rug. Ik heb beslist om kinderwensconsulente te gaan
studeren. Ik kijk er enorm naar uit en ben heel blij ook dat ik eindelijk ontdekt heb hoe en wat.
Wat Nele wakker heeft gemaakt tijdens de workshop, daar geniet ik nu nog van.
Annemie Stefens, deelnemer workshop ‘Realiseer je dromen. Een agile denkkader.’ - 2016
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Toekomstscenario’s
als creatieve manier
om met verandering
om te gaan
Deelnemer Saskia praat
met Bert en Philippe, de twee lesgevers,
over wendbaarheid als vaardigheid

Philippe: “In eerste instantie zou ik
zeggen: reflexiviteit. Dat wil zeggen dat je je bewust wordt van de
manier waarop je jezelf verhoudt
ten opzichte van een complexe
situatie en een mogelijke verandering. De stap daarna is handelingsvermogen.”
Bert: “ Eén van de grote problemen
bij veranderingsprocessen is dat
mensen zich een nieuwe situatie
niet kunnen voorstellen en daardoor bij de huidige vorm willen
blijven. Wij willen de deelnemers
eerst zelf laten inzien wat er mogelijk is, zodat zij daarna anderen
ervan kunnen overtuigen. Cocreatie is dus de derde stap.”
Saskia: “Ik ben nieuwsgierig naar
de samenwerking tussen jullie,
beiden van een andere organisatie. Ik vraag me af hoe deze
opleiding tot stand is gekomen?”
Bert: “Daar waar ShiftN erg onderbouwd is in systeemdenken,
methodes en technieken en dus
technisch heel sterk is, zet Tweeperenboom net in op het participatieve en het doorlopen van
het veranderingsproces. Denken
en doen komen dus samen en zo
wordt toekomstdenken ook toekomsthandelen. De evolutie van
beide organisaties zorgde ervoor
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dat we elkaar precies daar in het
midden raakten. Combineer dat
met de goesting die we samen
delen om zaken in verandering te
zetten en je komt uit op deze opleiding.”
Saskia: “Een kritische noot dan,
of bedenking. Wat is het verschil
met andere procesmethoden?
Wat maakt dat toekomsthandelen ervoor zorgt dat er transitie
en doorbraak kan komen?”
Philippe: “Eén van de grote voordelen van toekomstscenario’s is dat
het nivelleert: niemand weet wat
de toekomst brengt en dus staat
iedereen gelijk als het over leren
uit de toekomst gaat. Het creëert
een open speelveld. Het feit dat
je er bewust over nadenkt en dat
je niet gaat extrapoleren wat je gezien hebt in het verleden, integendeel, dat je verschillende mogelijke
toekomsten gaat ontwerpen, dàt
is krachtig. Het creëert een zodanig breed spectrum van mogelijke
configuraties dat onvermijdelijke
tegenstellingen in wereldbeelden
wel een plaats gaan vinden. Zonder dat je daarom een lauw compromis moet gaan zoeken.”
Bert: “We merken dat mensen
twee zaken nodig hebben in deze
tijd. Allereerst dienen ze wendbaar te zijn. Enkel en alleen al de
oefening van toekomstscenario’s
doen, kweekt een competentie
in het kunnen omgaan met verandering. Hoe meer mensen in
scenario’s gaan leren denken, hoe
beter ze kunnen reageren op veranderingen. Ten tweede hebben
mensen nood aan een droom,
een visie, aan ambitie. Scenario’s
zijn daar voeding voor, het helpt je
in te beelden wat je graag wilt én
wat er kan.”

Saskia: “Ik heb jullie als een complementaire begeleiderstandem
ervaren. Hoe zien jullie de synergie tussen jullie beiden? En waar
zit het verschil?”
Philippe: “Bert is een heel ervaren
strateeg en procesbegeleider met
een complementaire stijl. Het klikt
echt en dat is erg comfortabel. Het
valt niet veel voor dat je iemand
100 procent kan vertrouwen in
het oppikken van je redenering en
het parafraseren van je woorden.”

2P season

Saskia Vandeputte (Schoolmakers)
nam het afgelopen jaar deel aan de opleiding ‘leren uit de toekomst: werken
met toekomstscenario’s’. Daarbij werk je
volgens een procesmethode en techniek
die je kan toepassen om zicht te krijgen
op mogelijke contexten waarin jouw
organisatie in de toekomst terecht kan
komen. Bert Smits (Tweeperenboom)
en Philippe Vandenbroeck (ShiftN) begeleidden het traject. Saskia vraagt hen
wat ze het allerliefste willen bereiken bij
de deelnemers van de opleiding.

Bert: “We staan ook allebei heel
lerend in de samenwerking. Het
doorlopen van het traject is altijd
weer een leermoment, ook voor
ons. De reflecties en besprekingen
tussendoor waren erg voedzaam
en dat is iets wat ik erg apprecieer
aan de samenwerking met Philippe: de behoefte om iedereen en
alles nóg beter te begrijpen.”
Saskia: “Ik kijk, lees en denk anders
sinds deze opleiding. Het is alsof
ik alles wat kan helpen om de toekomst mee in handen te nemen,
beter capteer. Bedankt allebei!”

ShiftN is een strategisch adviesbureau
dat zich inzet voor het ondersteunen
van leiders en pioniers in de maatschappelijke transitie naar een rechtvaardigere en veerkrachtigere samenleving.

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in
scholen begeleidt. Het is een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.
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Het totaalconcept van Tweeperenboom klopt helemaal: het ligt in het groen, maar is
toch ook helemaal verzorgd met een originele inkleding.
Er heerst een andere sfeer dan in een business omgeving, maar je hebt er toch alle
gemakken, je kan er zelfs heerlijk buiten eten. Alles staat klaar, van Oxfam drankjes en
koekjes tot heerlijke lunches, er wordt echt voor je gezorgd.
Marleen Theunis – Learning and development manager BDO academy
deelnemer training ‘toekomstscenario’s’ – 2019

Tweeperenboom is echt de ideale locatie voor mijn coachingsgesprekken. De houten
vloer in de couPeerkamer is mijn favoriete stukje: het hout heeft iets menselijks en
warms, het maakt de ruimte extra aangenaam.
Tweeperenboom is echt verankerd in het dorp. Het biedt accomodatie voor de zakenwereld, maar is er ondertussen ook voor de buurt.
Gaston Vanhaeren - HR-consultant en relatietherapeut

2P meet

2P Meet zijn onze ruimtes die we verhuren, voor opleidingen, vergaderingen,
workshops en andere. We hebben diverse types van ruimtes, naargelang de
grootte van de groep en de noden. Yeter en Liesbeth staan u graag bij met
raad en daad bij elke reservering.

De participeerkamer is mijn favoriete kamer. Op het einde van een hele dag vergaderen
stond heel ons plan op het kamerbrede whiteboard. Omdat we letterlijk en figuurlijk zo
breed konden denken, hebben we gigantisch veel ideeën verzameld.
Maar ook in de andere ruimtes voel ik me altijd op mijn gemak, mijn collega had zelfs
haar pantoffels mee! Er heerst een huiselijke en rustgevende sfeer en het is tegelijkertijd
een inspirerende omgeving.
Marleen Rosiers, pedagogische medewerker voor Brusselse scholen

Wanneer we met collega’s in Leuven centrum vergaderen, hebben ze vaak de neiging
om tijdens de middag te verdwijnen, hier kan dat niet. Ik vind de Conférencezaal ideaal
voor een teamdag, zeker in combinatie met een Peer Total, waarbij we alle ruimtes afhuren, zo kunnen we ons echt ongestoord focussen.
Alles was erg snel geregeld, van zaalopstelling tot lunch, we moesten ons enkel focussen op de inhoud. Wij komen zeker terug!
Jef Schrooten - stafmedewerker internationsaliaring humane wetenschappen KU Leuven

De CONFÉRENCEzaal
Een blik op Tweeperenboom
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De anticiPEERkamer

De couPEERkamer
De partciPEERkamer

“Alles staat klaar, van drankjes en koekjes tot heerlijke lunches, er wordt echt voor je gezorgd.”
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tweeperenboom aan het woord

Juni 2013 - Nele bedenkt de naam ‘

Tweeperenboom’ en maakt een eerste
wordpress site, naar aanleiding van haar
deelname aan ‘The Artist Way’
Juni 2013 - Eerste Midzomer event: inspiratie
voor een verbouwing, verankerd in het dorp

2013

Hoe het is
begonnen...

historiek

Belangrijke mijlpalen
Mei 2014 - Nele neemt deel aan een bootcamp

sociaal ondernemen in de Heerlijckyt. Luc
Haegemans zit in de jury en geeft aan mee
te willen ondernemen.
Juni 2014- Tweede Midzomer event – inspiratie
voor een programma rond zelfsturing. Annemie
Lemahieu neemt deel en geeft aan mee te willen
ondernemen.Rond dezelfde periode geeft Annemie
Colruyt ook aan mee te willen ondernemen.

Januari 2014
December 2015
De eerste klant is een
We starten een eerste
groep van ‘The Artist Way’. project bij Toerisme Vlaanderen,
waaruit later vele andere
projecten zullen voortvloeiien.

Juni 2016
Start van een eerste project bij
Unizo,
waarna nog meerdere projecten
zullen volgen.
Start project voor Tripel Tree.

2014
November 2014 - Luc, Bert, Nele en beide

Annemies starten gesprekken en bereiden de
oprichting van een coöperatie voor. Annemie
Lemahieu ontwerpt het logo en de huisstijl.

2019
- Midzomerfeest met de coöperanten,
collega’s en familie. Stien Michiels schrijft een
uitbreiding aan het gedicht rond de boom.

Dec 2016
Start van het drie jaar lopende
‘Kolenspoor’ project.

Juni 2019

Okt 2015-dec 2016
In haar eerste boekjaar
factureerde Tweeperenboom
aan 116 verschillende klanten

Juni 2015 - Derde Midzomer event: inspiratie voor

een 360° ecosysteem en innovatie ‘aan de rand’.
Augustus 2015 - Start verbouwingen Dorpsstraat 1

en presteerde ze een omzet
van ruim 211.000 euro.

2015
Annemies richten de coöperatie Tweeperenboom
op bij notaris Missoul, en vormen samen de
eerste raad van bestuur. Luc wordt voorzitter,
Nele gedelegeerd bestuurder.
December 2015 - Michael Boes en Bart De Smet
worden coöperant in Tweeperenboom.

Febr 2018 - We starten de samenwerking met Sarah Martens.
Maart 2018 - We starten een traject voor de Vlaamse Overheid

(DAR), samen met RCA
April 2018 - Liesbeth Van Regenmortel komt in dienst en

zal het administratieve hart worden van het ganse ecosysteem.
Mei 2018 - Yeter Yesilgöz vervangt Jana en wordt onze Chief
Happiness Officer. Jana gaat horeca ervaring opdoen in Bar Stan
en Kaminsky.
December 2018 - Benoît Hovelaque en Lies Lambert
worden coöperant in Tweeperenboom.

tweeperenboom
in het dorp

28-29 april 2016 - Opening locatie

2017
Januari 2017 - Phil Daenens wordt

coöperant in Tweeperenboom.

Tweeperenboom @ Dorpsstraat 1.
Groot lanceringsevent. Stien Michiels schrijft een gedicht
over de boom. We ontmoeten Phil Daenens.
September 2016 - Jana wordt de eerste
werknemer in dienst bij Tweeperenboom.
December 2016 - Wim Poppe wordt coöperant
en bestuurder in Tweeperenboom.
We starten de samenwerking met Jeroen Bryon.

Maart 2018
We starten een traject
voor de Vlaamse Overheid (DAR),
samen met RCA

April 2017
We lanceren een eerste reeks
van de vierdaagse training
‘Toekomstscenario’s’.
We starten een eerste project
bij Poppunt, ism Cera.

Januari-December 2018
In haar derde boekjaar factureerde
Tweeperenboom aan 104 verschillende
klanten en presteerde ze een
omzet van ruim 677.000 euro.

Febr 2019
We starten projecten bij
Sporta, Logo’s en Pasar.
Juni 2019
Lancering stichting Robin,
om kinderen in armoede
te ondersteunen in
het onderwijs.

Juni 2017
Tweeperenboom wordt gevraagd
om het Smart Drinking project in
Leuven te begeleiden. Een jaar later
houden we de naam ‘Lazarus’
boven het doopvont.
Juni 2017
We starten een marketingen organisatietraject bij Materialise NV.

Nov 2012

28-29 april 2016

December 2017

Bert en Nele verhuizen naar Dorpsstraat 1 te Winksel

Op de lancering ontmoeten we Jana Stessel en starten
gesprekken omtrent samenwerking in de smidse.

Cement cvba koopt een achterliggend stuk weide, naast de
voetweg die de kerk met het kerkhof verbindt.

Jan 2012

2016

Jan 2017
We starten een traject bij
Oxfam Wereldwinkels
en bij het Fotomuseum.

Januari-December 2017
In haar tweede boekjaar factureerde
Tweeperenboom aan 100 verschillende
klanten en presteerde ze een omzet
van ruim 487.000 euro.

26 oktober 2015 - Luc, Bert, Nele en beide

2018
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April 2016
De eerste klant die de nieuwe
ruimtes
in Dorpsstraat 1 huurt, is
Mysterie van Onderwijs vzw.

Bert en Nele richten samen met enkele buren
een buurtcomité op in Winksele
Maart 2015

Het aanpalende huis en atelier van de smid wordt te koop
gezet (Warotstraat 4). De ondernemers van Tweeperenboom
kopen samen het pand en gaan op zoek naar partners
en een nieuwe bestemming.
Januari 2016

Augustus 2017

November 2018

Tweeperenboom richt samen met restaurant JanaStessel
bvba en brouwerij Areion bvba een nieuwe
ondernemerscoöperatie op: De Smederij cvba.

Tweeperenboom wordt nu ook vennoot in Cement cvba.
Cement koopt het buurpand naast de smidse:
Warotstraat 6. We gaan op zoek naar partners.

September 2017

December 2018

Annemie Colruyt, Bert & Nele, Jana en Dimitri richten
samen een nieuwe patrimoniumcoöperatie op: Cement cvba,
en kopen het pand op Warotstraat 4 over.

Start verbouwingen Warotstraat 4.

We ontmoeten Dimitri Staelens en starten gesprekken
omtrent samenwerking in de smidse.
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aanbod

2P Leap
		

Ontwerpen en begeleiden van
doorbraaktrajecten op maat

2P Season

Opleidingen, lezingen en workshops

2P Meet
		

Verhuren van karaktervolle
ruimtes in het dorp

2P Lab
Experimenten die leiden naar
		
spin offs zoals De Smederij,
		
Stichting Robin en hopelijk nog
		veel andere.

Wij bieden geen kant en klare oplossing. Net omdat die ons
zouden afleiden van het eigenlijke vraagstuk. We werken in
speelvelden waar de spelregels nog niet in bepaald zijn.
Bert Smits
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Bert Smits: “Ik zag en zie heel wat bewegen in de maatschappij en ik wilde niet
langer aan de zijlijn blijven staan. Ik wilde een organisatie maken die onderneemt, die actief in het veld staat. Van toekomstdenken naar toekomsthandelen, zeg maar.”
Annemie Colruyt (AC): “Ik herinner me dat de enorme complementariteit tussen
Bert en Nele me meteen opviel. Allebei goed in wat ze doen. Maar het is toch
Nele die me over de schreef heeft getrokken, met Bert alleen had ik het niet
gedaan!” (lacht)
Luc Haegemans: “Ik leerde het project initieel kennen omdat ik in de jury zat van
een bootcamp voor sociaal ondernemers. Nele bracht daar de eerste Tweeperenboom pitch, en dat triggerde mij. Ik vond het bijzonder om de opstart van
een bedrijf van in het begin en van zo dichtbij te mogen meemaken”
Annemie Lemahieu (AL): “Ik herinner me goed dat we in de aanloopperiode naar
de oprichting, écht samen tijd hebben genomen om de zaken te onderzoeken
en door te spreken. In die periode hebben we de basis gelegd voor de identiteit
van Tweeperenboom. Dat doe je achteraf niet meer zo gemakkelijk”
AC: “We hadden ook geluk dat jij die identiteit hielp visualiseren. Kunnen zien
wat we zeiden, hielp enorm om te voelen of het klopte of niet.”
Nele: “Wat dreef jullie om vennoot te worden in de coöperatie?”
AL: “Ik was nieuwsgierig en wilde nieuwe dingen leren. Het feit ook dat het hier
om jonge ondernemers gaat, die tonen dat engagement kàn in combinatie
met een gezin en jonge kinderen. Dat wilde ik steunen. Ik wil namelijk zelf niet
oud worden (lacht)”
AC: “Wat mij intrigeerde was – en is – de enorme coherentie in het verhaal:
het concept op papier zie ik ook in de realiteit gebeuren. We geven niet alleen
opleidingen over agile, we passen het ook toe in projecten én we ademen
agile bij het uitbouwen van de organisatie. Er is een visie die stuwt, en van
daaruit wordt de olifant in stukken gekapt. Dat getuigt van een wereldse realisatiekracht.”
Bert: “Doordat je er een coöperatie van maakt en niet zomaar een netwerk, is
het niet vrijblijvend. Het is steviger en impactvoller. En niet alleen dat, het is
ook gewoon plezanter! Ik voel me deel van een geheel en de idee dat de dingen werken, ook als ik er niet ben, is enorm ondersteunend.”
Nele: “Laat ons ook even vooruitblikken. Wat zien jullie voor ons liggen?”

Luc: “In het begin was het een hele uitdaging om gewoon al uit te leggen
wat Tweeperenboom doet. De eerste verwezenlijkingen helpen ons om dat
nu concreet te maken. Denk maar aan het Kolenspoor project, Lazarus of Oxfam. Aan ons om dat nu te vertellen aan de buitenwereld. En binnen drie jaar
vertellen anderen over wat we doen, voilà (lacht)”
Bert: “Ik droom ervan om zelf, vanuit Tweeperenboom, meer projecten te initiëren. Vertrekken vanuit een nood, partners verzamelen en iets in de wereld
zetten. De Smederij is daar een mooi voorbeeld van, het werk dat we deden
voor De Spiegel vzw of Stichting Robin ook. We zijn niet zomaar consultants,
we zijn ondernemers.”

oprichters

Ruim drie jaar na de lancering van Tweeperenboom in Dorpsstraat 1, gaat Nele
in gesprek met de vier andere oprichters. Er borrelen fijne herinneringen op.

AL: “En we willen nog meer impactgericht werken. Hoe genereren we maximale impact? Kunnen we een doorbraakbarometer ontwikkelen bijvoorbeeld?
De projectfiches in het doorbraakrapport zijn al een stap in die richting.”

Doordat je er een
coöperatie van maakt en
niet zomaar een netwerk,
is het niet vrijblijvend.
Het is steviger en impactvoller. En niet alleen dat,
het is ook gewoon
plezanter!
Luc: “We breiden ook de site uit. Met De Smederij en met de samenwerkingen
in het dorp bouwen we aan een ecosysteem. Dat zal verder vorm krijgen de
komende drie jaar.”
Nele: “En stel, Tweeperenboom doet het bijzonder goed en floreert. Wat zou
je jezelf dan gunnen? En wat gun je de anderen?”
Bert: “Nog moeilijkere projecten kunnen doen, met een nog steviger team. En
zoals gezegd, zelf projecten kunnen initiëren, los van een klantvraag.”
AC: “Misschien wel het gevoel van met een gerust hart te kunnen lossen? Het
gevoel van ‘ik heb mijn rol gespeeld’ en daar trots op kunnen zijn.”
Luc: “Wat gun ik mezelf? Een feestje! (lacht) Het is leuk om te vieren met een
grotere groep. En wat gun ik de anderen? Ook een feestje!”
Bij deze staat dat genoteerd in de agenda.
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Nele Smets, algemeen directeur en vennoot-doorbraakarchitect.
Doener, durver en dromer met wendbaarheid als centrale thema.
SuPEERkracht: complexe systemen en vraagstukken bevattelijk
maken voor anderen.

Yeter Yesilgöz is onze Chief Happiness Officer. Organisator, coördinator
en psychologe, met een constante glimlach en de lekkerste lunch.
SuPEERkracht: tja, wat kan Yeter niet?
Administratief hart Liesbeth Van Regenmortel leidt alles in goede banen.
Talenknobbel, rekenwonder en planner, multitasker van het hoogste niveau.
SuPEERkracht: facturatie kent ze als geen ander.

het team

het team: stuk voor stuk super peren !

Bert Smits, vennoot-doorbraakarchitect met een passie voor
leer- en veranderprocessen. Sociaal pedagoog,
organisatieadviseur en maatschappelijk ondernemer.
SuPEERkracht: begeleiden van complexe transitieprocessen.
Verandering zit in het DNA van Phil Daenens,
vennoot-doorbraakarchitect. Coach, mentor en schrijver,
met een duurzame insteek.
SuPEERkracht: het ontwikkelen van visie, missie,
strategie en doelstellingen en de implementatie.
Vennoot-doorbraakarchitect Lies Lambert heeft
een sterke interesse voor patronen en verbindingen.
Observator, gids en organisatiecoach, met ruime
ervaring in binnen- en buitenland.
SuPEERkracht: mensen en ideeën verbinden, zelfs
als ze in eerste instantie onverbindbaar lijken.
Benoît Hovelaque, vennoot-doorbraakarchitect en
gefascineerd door de ontwikkelfases van mensen,
teams en organisaties. Luisteraar, inspirator en
observator, Benoît laat organisaties groeien.
SuPEERkracht: teams begeleiden en trajecten in organisaties vormgeven.
Sarah Martens is doorbraakarchitect en ruimtemaker. Architect,
scenario-denker en doctorandus, met een focus op de rol, betekenis
en gebruik van publieke ruimte in landelijke dorpen.
SuPEERkracht: participatie en het ontwerpen van collectieve leerprocessen.

Jij, onze volgende doorbraakarchitect?
Systeemdenker, communicatief en innoverend, op zelfstandige basis.
SuPEERkracht: ondernemend en ervaring in procesbegeleiding.

Onze doorbraakarchitect Jeroen Bryon is professor geografie, ruimtestrateeg,
Vlaamse Meester, expert in toerisme en Berlijnfan.
SuPEERkracht: een sterk conceptualiserend vermogen.
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slotwoord

zaam waarde te creëren bij zowel grote als kleine
ondernemingen toeneemt. Tweeperenboom heeft
de nodige ervaring en know how in huis om samen
met deze bedrijven, maar vooral ook samen met
hun leiders en teams, complexe problemen aan te
pakken en cruciale transities te realiseren. Tweeperenboom ziet het bovendien als haar taak om hen
na verloop van tijd zélf de noodzakelijke competenties te laten ontwikkelen om met die uitdagingen te leren omgaan.
Naar wat ik gezien, gelezen en zelf ervaren heb bij
Tweeperenboom, ben ik er persoonlijk van overtuigd dat deze aanpak een exponentieel verbeteringspotentieel zal genereren. Dit kan op zijn beurt
bijdragen tot een meer duurzame en inclusieve
maatschappij die in staat is zichzelf heruit te vinden.
Tot wat een zomeravondgesprek kan leiden…
Bart De Smet

“ Naar wat ik gezien, gelezen en zelf ervaren heb bij
Tweeperenboom, ben ik er persoonlijk van overtuigd
dat deze aanpak een exponentieel verbeteringspotentieel zal genereren. Dit kan op zijn beurt bijdragen tot
een meer duurzame en inclusieve maatschappij die in
staat is zichzelf heruit te vinden. “
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Wat zich sindsdien in minder dan 4 jaar tijd heeft
voltrokken is op zijn zachtst uitgedrukt knap en
indrukwekkend. Eerst werd een heldere missie en
visie vastgelegd, waarop de strategie werd geënt.
Dit ging gepaard met de uitbouw van een divers en
talentvol team. De infrastructuur werd mooi geïntegreerd in het dorp en er werd een breed aanbod
ontwikkeld, specifiek gericht op ‘doorbraak’. Die notie van ‘doorbraak’ was ook diepgeworteld bij al wie
doorheen de jaren deel ging uitmaken van Tweeperenboom.
Ik zal natuurlijk niet beweren dat alles altijd even
perfect is verlopen. Het team beleefde euforische
momenten maar maakte ook moeilijke periodes
door. En we kunnen ervan uitgaan dat dit in de
toekomst niet anders zal zijn. Tweeperenboom zal
dan ook zelf aandacht moeten blijven besteden
aan haar fundamentele missie, namelijk wendbaar
blijven in een steeds sneller veranderende wereld.
De toekomst oogt gelukkig veelbelovend. We merken dat de behoefte om relevant te blijven en duur-
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Tot wat een
zomeravondgesprek
kan leiden ...

Op vraag van mijn goede vriend Luc Haegemans
(voorzitter van de raad van bestuur) hield ik op een
zomeravond in 2015 onderweg naar huis even halt
in Winksele, waar ik Nele en Bert zou ontmoeten.
Ik kwam er zonder verwachtingen aan, maar zou
nadien huiswaarts keren met een goed gevoel en
een karrenvracht aan nieuwe ideeën.
Voor mij stonden twee geïnspireerde en gemotiveerde doorbraakarchitecten met een klare kijk op
hun innovatieve plan. Tweeperenboom was destijds nog niet officieel boven de doopvont gehouden, maar het enthousiasme van Nele en Bert sprak
alvast boekdelen. Ik was meteen overtuigd van de
meerwaarde en besloot het project te steunen.
Nochtans kon je hun plan meer dan gedurfd noemen. Nele had een vaste baan en was bereid om
zelf voor een eerste persoonlijk doorbraaktraject te
zorgen. En Bert vertoefde dan wel in zijn natuurlijke
habitat, maar ook voor hem bleef Tweeperenboom
een sprong in het onbekende.

we zijn blij met de steun
van deze organisaties.
We zetten ze dan ook graag
even in the picture.

Cera

Infosessie The Shift

Coöperatief ondernemen met kennis van zaken.

De coöperatieve dienstverlening van Cera
informeert, inspireert en adviseert mensen,
organisaties en beleid over coöperatief
ondernemen. Cera Coopburo begeleidt zowel
nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties.
Daarnaast biedt Cera een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.
Cera voert haar coöperatieve opdrachten uit in
verschillende sectoren in zowel profit als social
profit, bij diverse types coöperaties.
Meer info: www.cera.coop/nl/Cooperaties

26/11/2019

Wil je samen met ons en onze leden meewerken aan een duurzame maatschappij?
Ontdek dan tijdens deze infosessie alle lidmaatschapsvoordelen bij The Shift.

What’s in it for you?




Ontmoet het team
Krijg een duidelijk zicht op onze werking
Krijg een voorstelling van onze projecten

Wat?

Het ideale moment om kennis te maken met ons netwerk én vice versa. Wij zorgen
alvast voor koffie, thee en een licht ontbijt!

Voor wie?

Elke organisatie die geïnteresseerd is in ons netwerk.

Waarom deelnemen?

Ons netwerk telt meer dan 440 maatschappelijke actoren. Stuk voor stuk willen ze mee
de transitie naar een duurzamere samenleving en economie helpen verwezenlijken.
Wil je met hen samenwerken, maar ben je nog geen lid?

Hoe?

Schrijf je in door met ons contact op te nemen via hi@theshift.be.
Kun je niet komen op 26 november? Hou dan onze website in de gaten voor onze
volgende infosessies.

HEB JE EEN IDEE OM DE WERELD TE VERANDEREN?
Sociale InnovatieFabriek is de netwerkorganisatie
voor de promotie en begeleiding van
sociale innovatie en sociaal ondernemerschap.
www.socialeinnovatiefabriek.be
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Groeien en versnellen in een veranderende
wereld, daar heb je kennis voor nodig.
Bestel jouw kennis in boekvorm op
www.lannoocampus.be/tweeperenboom.
Met 10% korting én gratis verzending,
geldig op een grote selectie aan boeiende titels!

Met veel plezier
hebben we dit
doorbraakrapport
gedrukt.

DRUKKERIJ LAMINE
Notelarenweg 115
3020 Herent
België
T: +32 16 222 743
Ontdek meer op onze site
www.drukkerijlamine.be

Blij dat ik
dit doorbraakrapport
heb mogen
vorm geven.

The Identity Builders
Annemie Lemahieu

Parkstraat 113 · 3053 Haasrode· Belgium
t +32 471 980 442 · lemahieu.annemie@gmail.com
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HIER GAAN WE VOOR...

ALLE KANSEN voor ELK KIND
in het ONDERWIJS
We hebben een prachtig onderwijssysteem in ons land.
Toch kunnen hoge schoolkosten voor sommigen een
barrière zijn. Robin wil deze barrière doorbreken en elk
kind maximale kansen geven.

Alle kansen voor elk kind
in het onderwijs!
ROBIN BOUWT EEN STRUCTURELE OPLOSSING

Ik wil meedoen!
... als SCHOOL

... als LEVERANCIER

... als OUDER

We willen zoveel mogelijk Belgische scholen
mee aan boord.

We willen iedereen die ook
maar iets aan een school
levert mee aan boord.

We willen alle ouders in
ons land mee
aan boord.

www.stichtingrobin.be
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We richten ons tot alle spelers van de maatschappelijke
vijfhoek om meer te verbinden. De uitnodiging aan
bedrijven is om meer bezig te zijn met hun langetermijnimpact en om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waar opportuun, te integreren
in hun strategische plannen. Aan sociale organisaties vragen we ondernemender te zijn. De uitnodiging aan de wetenschappers en de academische
wereld is om hun kennis te delen en het onderwijs
hierop aan te passen. De uitnodiging aan de politiek
en de overheden is om over de partijgrenzen heen
te denken en het kader mee te creëren om de doelstellingen te kunnen realiseren. De uitnodiging aan
de investeerders is om duurzamer te investeren en
meer rekening te houden met de ‘maatschappelijke
return on investment’. De uitnodiging aan de burgers,
jong en oud, is om bewuster om te gaan met elkaar
en met hun omgeving en hun gedrag collectief te
verduurzamen. Door de hand uit te steken naar elkaar en samen te werken, kunnen we onze
gezamenlijke impact serieus verhogen.
Phil Daenens – uit zijn boek ‘Planeet B’

Colofon
Interviewers en auteurs: Bert Smits, Phil Daenens, Nele Smets, Annemie Lemahieu, Annemie Colruyt,
Luc Haegemans, Benoît Hovelaque, Lies Lambert, Sarah Martens, Yeter Yesilgöz, Saskia Vandeputte,
Bart De Smet, Elke Van Os, Liesbeth Van Regenmortel
Redactieteam: Annemie Lemahieu, Sarah Martens en Nele Smets
Eindredactie: Nele Smets
Concept en vorm: Annemie Lemahieu
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