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Voor de eerste keer beleefde de harde kern van de publieke tribune een experiment van binnenuit. De
Benring werd vereerd met een bezoek en een kleine rondgang. Wat opviel tijdens deze tocht waren
de vele donkere ruimten. ‘Dat wordt nog ’n hele klus om daar leven in te krijgen,’ zo vatte een de
deelnemers de korte bezichtiging samen.
Op de tribune zagen wij ook een nieuw gezicht, Henk Cornelissen, de oud-voorzitter van het LSA (het
Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve Bewoners).
De volgende drie onderdelen stonden op het programma: de stand van zaken rondom de
experimenten, methodiek, concept & risico’s en de ondernemersbroedplaats.
Stand van zaken experimenten
De stand van zaken in kort bestek: we zijn op drie plekken actief. In respectievelijk Voorst, loenen aan
de Vecht en Amsterdam maken we inmiddels heel wat reuring met inspiratiedagen, werkateliers,
terugkomdagen. In februari beginnen we in woonzorgcentrum De Molenhof in Zwolle.
Sinds 4 november is er een nieuwe loot aan de reuringstam: de Gangmakersavond. Een bijeenkomst
die we elke acht weken per plek laten organiseren, om de betrokkenen te vermaken en van de nodige
informatie te voorzien.
Daarnaast zijn we druk met het vastleggen van onze methodiek, die we de RØRING, hebben
genoemd, vernoemd naar onze kernactiviteit reuring en naar de vorm, namelijk een cyclus met
blokken van acht weken afgewisseld door ankerpunten.
Methodiek, concept en risico’s
Een puntsgewijze opsomming van de observaties:
 De business case is nu verdeeld in drie verdienmodellen. De Publieke Tribune (Expertclub, Eside) pleit er sterk voor om ook de zorg als apart verdienmodel op te nemen. Daarbij zou de zorg
tevens als risicomodel kunnen worden aangemerkt.
 Zorg ervoor dat je géén blauwdruk maakt van het concept. Het blijft lokaal maatwerk.
 Blijf zorgen voor draagvlak. Probeer de continuïteit te borgen.
Community Interest Company & Right to Challenge Act en de SER
Uitstapje naar overzee. Het Verenigd Koninkrijk is verder op het gebied van lokale zeggenschap. Daar
is deze in wetten gegoten. Zouden we volgens de publieke tribune vaker naar moeten. Waait
langzaam over, getuige het hier voorgestelde initiatiefrecht voor huurders.
En niet te vergeten het initiatief van minister Asscher om de SER om advies te vragen hoe in
Nederland om te gaan met ontwikkelingen rondom het sociaal ondernemerschap. Een adhoc
commissie olv prof. Dr. Mirjam van Praag is hiermee aan het werk. Social Enterprise van Tribune-lid
Mark Hillen heeft de opdracht mede voorbereid. Ook prof Aukje Nauta is lid van deze commissie.
De commissie verwacht begin 2015 met een advies richting minister te komen.
Opvallende valkuil: de commissie kiest voor een institutionele aanpak, getuige de zin: ‘De SER zal in
eerste instantie het onderwerp verkennen en een besluit nemen over de aanpak en het eindproduct.’
Wij houden de vinger aan de pols.
Ondernemersbroedplaats
Een puntsgewijze opsomming van de observaties:
 ‘Dat van die broedkippen, dat is echt een waanzinnig idee!’
 Zorg ervoor dat je de Woonzorgcooperatie loskoppelt van de sociaal ondernemer. Maak een knip,
een waterscheiding. Laat de coöperatie niet dicteren wat de onderneming moet doen. Een
ondernemer is gebaat bij optimale vrijheid binnen de kaders van het concept. Zie ook Community
Interest Company
 Werk met een locatiemanager/franchisenemer en geef deze de volledige vrijheid, binnen het
concept uiteraard.
 Zorg ervoor dat de ondernemer niet van subsidies afhankelijk wordt.
Algemeen
 Men is vol lof, enthousiast en wil graag betrokken blijven.

