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DOEL VAN HET ONDERZOEK
HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE WOONCONCEPTEN
De huizenmarkt is ingestort. Veel jonge mensen met een goed en stabiel inkomen zijn ondanks dat
niet in staat een hypotheek rond te krijgen en de mogelijkheden om in Amsterdam een huis te huren
voor een redelijke prijs zijn schaars. Door het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten wil DUS
nieuwe mogelijkheden creëren om de huizenmarkt te betreden.
Het uitgangspunt voor deze nieuwe woonconcepten is de waarneembare trend in de samenleving
om te delen en de communities die daaromheen ontstaan. Door deze trend te onderzoeken - hoe
wordt er gedeeld, wat wordt er gedeeld, waarom wordt er gedeeld – wordt inzicht verkregen in dit
fenomeen en kunnen de denkbeelden worden vertaald naar de architectuur. Om tot vernieuwende
en out of the box inzichten te komen is ervoor gekozen om zeer diverse vormen van delen te
onderzoeken, ook als zij in eerste instantie niet gelinkt zijn met architectuur. De resultaten dienen niet
als directe input, maar als aanknopingspunten en inspiratie om tot de vernieuwende woonconcepten
te komen. DUS werkt met de insteek learning by doing, wat betekent dat dit onderzoek aannames
mag opleveren die in praktijk getoetst zullen worden.

PUBLIEKE RUIMTE, PUBLIEKE ZAAK
Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Publieke Ruimte, Publieke Zaak’, een
onderzoeksproject rondom de herwaardering van het publieke domein. 1 Het vraagstuk van ‘Publieke
Ruimte, Publieke Zaak’ is hoe ervoor te zorgen ‘dat de publieke zaak weer leidend wordt bij de
organisatie en inrichting van de publieke ruimte’. In dat kader worden drie onderzoeken gedaan door
Trancity, The Mobile City en DUS. Trancity onderzoekt de mogelijkheid tot wijkverbetering in de
Schilderswijk middels het publieke domein, The Mobile City onderzoekt hoe digitale media het
publieke domein beïnvloeden en veranderen en DUS ontwerpt en onderzoekt nieuwe woonmodellen
voor een woningbouwcoöperatie. Belangrijk daarbij is het verschil tussen een woningbouwcoöperatie
en een woningbouwcorporatie. Een woningbouwcorporatie is een organisatie die woningen verhuurt
en beheert, terwijl een coöperatie juist uitgaat van zelforganisatie en gedeeld eigenaarschap. Bij een
coöperatie is er geen sprake van een overkoepelende organisatie, maar verenigen individuen zich
om samen dingen te bereiken die zij als individu niet zouden kunnen bereiken.
Het volgende hoofdstuk gaat allereerst in op de onderzoeksmethode en zal toelichten op welke
wijze de aanbevelingen voor de nieuwe woonconcepten tot stand zijn gekomen. De daaropvolgende
hoofdstukken zullen ingaan op het onderzoek zelf.

1

Zie http://www.trancity.nl/studiedagen/publieke-zaak-publieke-ruimte.html en Appendix A
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ONDERZOEKSMETHODE
DE ‘COMPARATIVE METHOD’
Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de ‘comparative method’, oftewel de vergelijkende
methode. Deze methode stamt volgens design historicus John A. Walker al uit de tijd van Aristoteles,
en wordt veel toegepast in design geschiedenis.2 Het basisprincipe is heel simpel, door te vergelijken
komen zowel de verschillen als overeenkomsten tussen de vergeleken partijen duidelijk naar voren.
Doordat de methode zo basaal is en vrijwel onbewust wordt ingezet bij het maken van een analyse,
kent de methode volgens Walker weinig kritische blikken. Hij benadrukt dat er genoeg context moet
zijn, omdat de vergelijking anders scheef (en dus zinloos) kan zijn, en noemt de kanttekening van
taalwetenschapper Ferdinand de Saussurre (1857-1913) dat er te weinig aandacht is voor de
betekenis van de overeenkomsten.3 Deze opmerking van De Saussure wordt min of meer
onderschreven door Hennie Boeije in haar artikel A Purposeful Approach to the Constant
Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews. Zij schrijft dat er vaak diep wordt
ingegaan op de uitvoering van het onderzoek, maar er geen verklaring wordt gegeven voor de
uiteindelijke analyse.4 Haar artikel moet dan ook een houvast bieden om kwalitatieve interviews zo te
analyseren dat verificatie van de analyse mogelijk is. Samengevat bereikt zij dit door indexering van
verschillende delen van de interviews, zodat deze ondanks hun kwalitatieve karakter goed
vergelijkbaar zijn.

INFORMATIE VERZAMELEN: LITERATUUR & INTERVIEWS
Voor dit onderzoek heb ik niet alleen gebruik gemaakt van bestaande literatuur, maar heb ik ook
interviews gehouden met 6 deskundigen op het gebied van een bepaald deelsysteem.
Analist David Fetterman onderscheid 4 types interviews: gestructureerd, semigestructureerd,
informeel en retrospectief, waarbij hij benadrukt dat de typen in de praktijk zullen overlappen.5
Volgens zijn indeling heb ik gebruik gemaakt van een hybride vorm van een semigestructureerde en
informele manier van interviewen, aangezien ik de interviews heb afgenomen zonder expliciet doel
(semigestructureerd), maar ook zeker niet met een ‘hidden agenda’ (informeel). Ik heb het gesprek zo
informeel mogelijk laten verlopen maar heb hier en daar wel terug gegrepen op een vooraf
opgestelde vragenlijst (zie Appendix B) wanneer het gesprek vast dreigde te lopen of te ver van het
onderwerp afdwaalde. Het informele karakter van het gesprek heeft als voordeel dat dit onverwachte
en nieuwe informatie op kan leveren, terwijl een gestructureerd interview veelal meer voor een
bevestiging van hypothese of dataverzameling zorgt.

VISUEEL VERGELIJKEN
Om de deelsystemen vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken heb ik van alle zes met de
deskundigen besproken cases een diagram gemaakt, waarin de organisatieprincipes van het systeem
duidelijk worden. Het op gelijke manier schematisch in kaart brengen van de deelsystemen dwingt
2

Walker 1989, pp. 103-108.
Ibid., p. 105.
4
Boeije 2002, p. 392.
5
Fetterman 1998, pp. 37-40.
3
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tot het maken van vergelijkingen tussen de verschillende deelsystemen, en leidt dus ook tot inzicht in
de overeenkomsten en verschillen. Het ontwerpen van de diagrammen van de deelsystemen is in die
zin vergelijkbaar met het indexeren van kwalitatieve informatie, zoals de indexering van Boeije, en
biedt daardoor de mogelijkheid om kwalitatieve informatie met elkaar te vergelijken.
Het visueel inzetten van de comparative method is niet ongebruikelijk, Walker noemt een aantal
bekende voorbeelden. Zo noemt hij de Engelse architect Augustus Pugin (1812-1852) die in zijn boek
Contrasts (1836) twee afbeeldingen naast elkaar toont om de deugdzaamheid van de Gotische
architectuur af te zetten tegen de architectuur van zijn eigen tijd. Owen Jones (1809-1874), architect
en ontwerper, maakte in 1856 het boek The Grammar of the Ornament, dat hij geheel vulde met
oude en moderne patronen en decoraties. Hij wilde hiermee de ‘general principles in the
arrangement of form and colour’ die aanwezig waren in alle goede ontwerpen duidelijk maken aan
de lezer.6 Walker omschrijft dit echter als een ‘bewildering variety of design’, het boek bood
waarschijnlijk te weinig leidraad om de vergelijking te kunnen zien.7 Een ander voorbeeld dat hij
geeft zijn de Which reports die worden gepubliceerd door de Amerikaanse consumentenbond, met
als doel de keuze tussen verschillende gelijksoortige producten makkelijker te maken voor de
consument. Deze reports worden bijgestaan door een tabel waarin verschillende aspecten van het
product zijn opgenomen, zodat het makkelijk is om een ander product op dezelfde punten te
vergelijken. Dit suggereert volgens Walker dat design historici bij het maken van hun vergelijkingen
baat kunnen hebben bij het gebruik van visuele analyses.8
Het onderzoek bestaat uit twee delen; het literatuuronderzoek en de case studies met
bijbehorende visualisaties. Het volgende hoofdstuk zal allereerst ingaan op de literatuur. In het
literatuuronderzoek worden her en der al korte verwijzingen gemaakt naar de case studies, maar die
zullen pas in het daaropvolgende hoofdstuk besproken worden.

Walker 1989, p. 105.
Ibid., p. 105.
8
Ibid., p. 104.
6
7
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LITERATUURONDERZOEK
Gezien de breedte van het onderzoeksveld is de literatuurstudie in dit onderzoek is geenszins
allesomvattend, en tracht dat ook niet te zijn. Het voorliggende literatuuronderzoek beslaat een klein
deel van wat er onderzocht kan worden over het onderwerp ‘delen’ en is gekozen op basis van de
toepasselijkheid met betrekking tot het doel van het onderzoek en case studies. In het
literatuuronderzoek worden her en der al korte verwijzingen gemaakt naar de case studies, die in het
hier opvolgende hoofdstuk besproken zullen worden.

DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN
‘Delen is het nieuwe hebben’ lijkt het motto van de nabije toekomst. Omdat deze verandering
samenvalt met de economische crisis, wordt daarin vaak de aanleiding gezien. Volgens
cultuursocioloog Michiel Schwarz komt deze attitude echter niet enkel voort uit de economische
crisis, maar is die vooral te verklaren door de opkomst van sociale en lokale initiatieven en de
mogelijkheden die internet biedt.9 Dit wordt onderschreven door Rachel Botsman en Roo Rogers die
in hun boek What’s mine is yours; the rise of collaborative consumption schrijven dat ze de
economische crisis vooral zien als een katalysator, maar niet als hoofdmotief.10 De crisis heeft er
volgens hen voor gezorgd dat mensen zich meer hebben opengesteld voor nieuwe mogelijkheden,
maar collaborative consumption, vrij vertaald als de deeleconomie, kreeg al voor die tijd voet aan de
grond. Ook zij zien sociale netwerken en hernieuwd geloof in communities als belangrijkste drijfveren
voor het ontstaan van een nieuwe vorm van consumeren, maar noemen daarnaast ook een
toenemende zorg om het milieu.11 Opmerkelijk is dat in 1998 uit onderzoek naar de motivaties achter
het delen van auto’s nog bleek dat ondanks dat duurzaamheid veelvuldig werd genoemd, het geen
grote drijfveer was.12 Zo werd ‘minder vervuiling’ geplaatst onder andere ‘voordelen’ zoals
kostenbesparing.
Schwarz voorspelt dat we aan het begin van een cultuuromslag zitten die ‘onze relatie met de
omgeving fundamenteel zal veranderen’.13 In plaats van wat we bezitten, zal wat we tot onze
beschikking hebben centraal komen staan. Hyperconsumptie zal worden vervangen door
collaborative consumption, waarbij zaken als reputatie, communities, hoe we delen en weggeven van
belang zullen zijn.14 Belangrijke termen voor het nieuwe tijdperk dat Schwarz sustainisme noemt zijn
lokaliteit, delen, verbinding (o.a. door social media), proportionaliteit, bottum-up, van centralisatie
naar genetwerkt, langzamer in plaats van sneller en sociale en economische duurzaamheid.15

EEN GREEP UIT DE BESTAANDE DEELSYSTEMEN
Inmiddels zijn ontelbare deelsystemen ontstaan. Om wat inzicht te verschaffen worden hier een
aantal bekende en minder bekende deelsystemen besproken.

9

Schwarz 2013, p. 15.
Botsman en Rogers 2011, introduction.
11
Ibid.
12
Prettenthaler 1999, p. 447.
13
Schwarz 2013, p. 15.
14
Botsman en Rogers 2011, introduction.
15
Schwarz 2013, pp. 17-19.
10
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Een platform dat inmiddels al een aantal jaren meegaat is Couchsurfing. 16 Couchsurfing biedt de
mogelijkheid een slaapplaats (op de bank) te regelen bij een onbekende die zich op de site heeft
aangemeld. De aanbieder van de slaapplek doet dit niet om extra geld te verdienen, er zijn namelijk
geen kosten aan verbonden, maar het gaat puur om gastvrijheid en nieuwe mensen ontmoeten.
Airbnb is een platform waar particulieren tegen betaling een kamer of appartement kunnen huren of
verhuren.17 Het biedt veel flexibiliteit voor verhuurders doordat zij de verhuur eigenhandig kunnen
regelen via het platform. De motivatie om (een deel van) het huis te verhuren is tweeledig aldus
Botsman en Rogers, het gaat verdienen van extra geld en om het ontmoeten van nieuwe mensen.18
Het winstmodel van Airbnb is de betaling die via het platform loopt, zij houden daar een percentage
op in.19 Voor de bezoeker is Airbnb aantrekkelijk omdat het een kleinschaliger en persoonlijker
verblijf biedt. Vertrouwen in de verhuurder wordt gecreëerd door reviews over de verhuurder en
doordat de betaling via Airbnb loopt. Roomorama is een soortgelijk product als Airbnb,
huizeneigenaren kunnen (een deel van) hun woning ter huur aanbieden. 20
Ook voor auto’s zijn er tal van systemen ontstaan. Zo is er Car2Go, een netwerk van elektrische
Smarts.21 Als Car2Go-lid kun je via de App (die gelinkt is aan Google Maps) opzoeken waar de
dichtstbijzijnde vrije Car2Go zich bevindt, om die vervolgens te lenen en op een willekeurig plek in
de stad achter te laten. Doordat het om een elektrisch autootje gaat is de reikwijdte van het netwerk
beperkt; een Car2Go gebruiker in Amsterdam kan bijvoorbeeld de stad niet uit. Het lidmaatschap is
flexibel, de gebruiker betaalt geen abonnementsgeld, maar slechts eenmaal een kleine borg om lid
te worden, en rekent daarna per minuut het gebruik af. Om kwaliteit te waarborgen vraagt Car2Go
bij het afsluiten van de auto of er schade gereden is, en vraagt bij het instappen of de auto schoon
en schade vrij is. De nieuwe gebruiker controleert daarmee de vorige gebruiker.
Carsharing Zuidas is een pilotversie van een soortgelijk idee, alleen wordt er in plaats van een Smart
een Audi gereden.22 Het systeem moet dienen als vervanging van de leaseauto, zodat er met het
openbaar vervoer naar het werk gereisd kan worden, maar voor afspraken een representatieve auto
gepakt kan worden. Het initiatief is een samenwerking tussen Greenwheels (een soortgelijk systeem
als Car2Go) WTC, Audi en Green Business Club Zuidas.23 Naast deze systemen zijn er meer
carpoolachtige systemen zoals Toogethr, taxi-achtige systemen zoals Uber en particuliere huur en
verhuur zoals Snappcar en MyWheels.24 Sommigen, zoals MyWheels, zijn uit idealistische oogpunten
ontstaan en hopen op minder auto’s ‘in die “volle” Nederlandse wijken’.25
Niet alleen auto’s en huizen worden gedeeld. Zo is er bijvoorbeeld Peerby, een platform waarbij je
spullen kan lenen van je buren.26 Je bespaart geld én je leert nieuwe mensen kennen, adverteren ze.
Maar ook bijvoorbeeld honden worden gedeeld via Dogvacay, tuinen via Landshare en maaltijden via
Thuisafgehaald. 27 Ook platforms als Wikipedia, Flickr en Pinterest worden gezien als delen, je deelt

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

<https://www.couchsurfing.com/>
<https://www.airbnb.nl/>
Botsman en Rogers 2011, introduction.
Ibid.
<https://www.roomorama.com/>
<https://www.car2go.com/nl/amsterdam/>
<http://www.thenewmotion.com/carsharing/elektrische-autos-delen-aan-de-amsterdamse-zuidas/>
<http://www.greenbusinessclub.nl/nl/zuidas>, [24 oktober 2013] en <https://www.greenwheels.com/nl-en>
<http://www.toogethr.com/>, <https://www.uber.com/>, <http://www.snappcar.nl/> en <https://mywheels.nl/>
Anon., ‘Deelauto's veroveren de weg’, NRC, 21 december 2012, pp. 28-29.
<https://www.peerby.com/>, de case study op pagina 23 van dit rapport en Appendix H.
<http://dogvacay.com/>, <http://www.landshare.net/> en <http://www.thuisafgehaald.nl/>
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immers kennis, informatie en beelden met elkaar.28 Daarnaast zijn er nog een tal van hybride vormen
zoals de openbare Facebook pagina’s ‘Gespot in …’ en ‘Hartstocht in de trein’, waarbij mensen
elkaar via-via proberen terug te vinden of met elkaar in contact te komen.29

INDELING VAN DE DEELSYSTEMEN
Ondanks dat bovenstaande paragraaf bij lange na niet volledig is blijkt wel dat er grote diversiteit
bestaat in wat, met wie en op welke wijze er gedeeld wordt. Botsman en Rogers onderscheiden drie
categorieën in collaborative consumption.30 De eerste categorie die ze onderscheiden zijn ‘product
service systems’, waarbij individuen gebruik kunnen maken van een product zonder het te bezitten.
Het gaat hierbij om het delen van producten die zowel privé- als bedrijfsbezit kunnen zijn. De tweede
zijn ‘redistribution markets’, waarbij goederen verplaatst worden van locaties waar ze niet nodig zijn
naar locaties waar ze wel nodig zijn, bijvoorbeeld door middel van ruilen. Als derde noemt ze
‘collaborative lifestyles’, waar ze aspecten die minder tastbaar zijn, zoals tijd, ruimte en skills, schaart.
Ze noemt daarbij voorbeelden als werkruimte, voedsel, parkeerplekken en klusjes, maar ook peer to
peer activiteiten schaart zij onder ‘collaborative lifestyles’.

DE ROL VAN INTERNET EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Dat internet en technische vooruitgang een grote rol spelen in deze veranderingen lijkt evident.
Niet alleen biedt internet de mogelijkheid online informatie of data met elkaar te delen, maar ook
wordt makkelijker contact gelegd met andere mensen, o.a. via social media en de apparaten die
daarvoor beschikbaar zijn. Het is daardoor veel eenvoudiger contacten te leggen met de juiste
mensen of je aan te sluiten bij een community. Belk maakt daarbij wel de kanttekening dat het de
vraag is of een virtueel netwerk leidt tot eenzelfde samenhorigheidsgevoel als een face-to-face
netwerk.31
Botsman en Rogers stellen dat het online delen op platforms zoals Youtube, Flickr en Wikipedia ten
grondslag liggen aan de fysieke deeleconomie.32 Door zulke platforms hebben gebruikers niet alleen
plezier in het delen gekregen, maar is ook het vertrouwen gegroeid dat delen niet ten koste gaat van
het individualisme.33 Nieuwe technologie biedt tevens de mogelijkheid om oude
consumptiemodellen op zo’n manier te veranderen dat ze weer levensvatbaar zijn.34 Zo stellen
Botsman en Rogers dat Airbnb eigenlijk een oud systeem is van slapen bij familie en vrienden, en
ook oude deelsystemen van fietsen en auto’s door huidige mogelijkheden meer draagvlak hebben.35

STRONG TIES EN WEAK TIES – BANDEN MET COMMUNITIES
Het ontstaan van de deeleconomie gaat gepaard met het ontstaan van communities, de groep
waarbinnen of waarmee gedeeld wordt. Wat het gedeelde is, kennis, interesse of fysieke producten,

28

< http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina>, <https://www.flickr.com/> en <https://www.pinterest.com/>
Bijvoorbeeld <https://www.facebook.com/GespotUBUVA> maar er zijn vele ‘Gespot’ pagina’s en
<https://www.facebook.com/HartstochtInDeTrein>
30
Botsman en Rogers 2011, introduction.
31
Belk 2010, p. 726.
32
Botsman en Rogers 2011, introduction.
33
Ibid.
34
Ibid.
35
Ibid.
29
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is in dit kader niet van belang. Hoe hecht de community is en hoe groot de verplichting ten opzichte
van de communities is verschilt. Er wordt ook wel gesproken van sterke en zwakke banden, strong
ties en weak ties. Weak ties kunnen uitgelegd worden als flexibele banden met meerdere netwerken
tegelijk, strong ties als banden die loyaliteit en lange termijn verbinding vereisen ten opzichte van
één community.36 Uit onderzoek naar de populariteit van hardlopen blijkt dat mensen graag weak
ties aangaan met hun sportvereniging.37 De populariteit van hardlopen is dan ook groot bij volwassen
die drukke sociale en werklevens hebben, er kan op eigen voorwaarden en wanneer het uitkomt
gerend worden. Deze flexibele banden lijken tevens ook de populariteit van apps en communities
zoals Nike+ en Runkeeper te verklaren.38 Ook bij bijvoorbeeld een deelsysteem als Car2Go is er
sprake van weak ties, de leden hebben onderling nauwelijks contact en de verplichtingen ten
opzichte van Car2Go zijn klein - je betaalt immers pas wanneer je gebruik maakt van een Car2Go.

DELEN, LENEN, RUILEN OF GEVEN?
Marketing professor Russel Belk zet in zijn artikel Sharing de verschillen tussen de op het eerste oog
zo duidelijke begrippen delen, lenen, ruilen en geven uiteen. Het artikel biedt een goede context
voor het onderzoek naar deelsystemen omdat Belks gedachtegang dwingt tot het beter specificeren
wat er gedeeld wordt, hoe er gedeeld wordt en waarom er gedeeld wordt. Hij benadrukt tevens dat
er veel culturele verschillen zijn in de betekenis en gewoonten van delen. Aangezien de
deelsystemen in mijn onderzoek allemaal Westers zijn, heeft onderstaande betrekking op de
westerse opvattingen die Belk bespreekt.
Delen is een woord dat veel in de context van familie wordt gebruikt, je deelt bijvoorbeeld het huis,
het interieur en het eten.39 Dat er in een gezinssituatie gedeeld wordt is volgens sommigen zelfs zo
vanzelfsprekend, dat cadeaus worden ingepakt zodat kinderen onderscheid kunnen maken tussen
het krijgen van cadeaus en het ‘gewone’ delen.40 Niet iedereen beschouwt deze situatie als delen. Zo
is het standpunt van de Franse beweging MAUSS dat een kind altijd een schuld heeft bij de ouders
aangezien een gift een schuld veroorzaakt.41 Een gift zou in de meest ideale situatie echter geen
tegenprestatie behoeven, dat is immers inherent aan het doen van een gift.42 Wanneer een
tegenprestatie verwacht wordt lijkt de term ruilen dan ook beter geschikt. Deze ‘schuld’ wordt ook
wel geduid door delen te zien als een soort uitwisseling, als een ‘self-interested’ activiteit, zoals bij
het geven van een cadeau de gever niet alleen de ontvanger maar ook zichzelf een goed gevoel wil
geven.43

36

Duyvendak and Hurenkamp 2004; Delnoij 2005, zoals aangehaald door Bottenburg, p. 26.
Bottenburg 2006, p. 26.
38
Conclusie van het onderzoek ‘Social Media Apps and the Popularity of Running’, in 2012 geschreven voor het vak Sport &
Society (VU), in samenwerking met Vincent de Jong en Arne Hendriks.
39
Belk 2010, p. 715.
40
Ibid., pp. 716-717 en 724.
41
Ibid., p. 722.
42
Ibid., p. 718.
43
Ibid, p. 716.
37
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Delen gaat dus om meer dan alleen gedeeld eigenaarschap.44 Delen kan ook zoals geven zijn,
bijvoorbeeld bij het delen van een maaltijd, of als een soort lenen, bijvoorbeeld wanneer een auto
gedeeld wordt met anderen maar in eigendom is van een maatschappij. In dat laatste geval zou ook
gesproken kunnen worden van ruilen, aangezien er geld wordt betaald om de auto te gebruiken.
Belk stelt dat er bij een economische uitwisseling in veel mindere mate sprake is van vertrouwen en
verbinding.45 Je ruilt daar de rechten van een product, maar het is geen representatie van de relatie
tussen mensen.46 Bij ruilhandel zullen mensen zelfs meer terug proberen te krijgen dan te geven.47 In
de tabel hieronder (afbeelding 1) zijn een aantal van de karakteristieken van delen, geven en ruilen
door
Belk in schema gezet.
SHARING
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TABLE 1
PROTOTYPES AND CHARACTERISTICS
Sharing

Gift giving

Commodity exchange

Prototype

1. Mothering
2. Pooling and allocation of household
resources

The perfect gift (Della and Jim in
“The Gift of the Magi”)

Buying bread at a store for
money

Characteristics

Nonreciprocal
Social links to others
De facto or de jure shared ownership or
usufruct rights
Money irrelevant
Singular objects
Networked inclusion
Inalienable
Personal
Dependent
Sharing context
Social reproduction
Nonceremonial
Love, caring

Nonreciprocal in appearance; reciprocal exchange in practice
Nonobligatory in appearance;
obligatory in practice
Transfer of ownership
Thought that counts
Sacrifice; luxury
To please recipient
Nonfungible
Singularizes objects
Wrappings; ceremony
Lingering imbalance
Networked inclusion
Inalienable
Personal; dependent
Gift giving/alliance-formation
context
Qualitative relations between
people
Thank yous

Reciprocal
Balanced exchange
No lingering obligations
Transfer of ownership
Monetary
Nonsingular
Partible commodities
Calculation
Inspection
Alienable
Impersonal
Independent
Trade/barter context
Quantitative relations between
objects

Counterindications

Reciprocal expectations
Formal monetary debt
Forced compliance
Exchange
Thank yous

Appearance of reciprocity
concern
Too quick a return gift
Too generous a gift
Gift scrutiny; inspection
Gift requests

Love, caring
Embedded relationships
Socially meaningful money (e.g.,
inheritance)
Thank yous

Exceptions

Borrowing and lending
Some paid caregiving
Voluntary anonymous charity

Age and wealth exceptions to
reciprocity
Money gifts; gift certificates
Mandated charity (e.g., Zakat)

Secondhand goods
Relationship marketing
Usury prohibitions; Shariah
banking

Afb. 1, Prototypes and characteristics of sharing, gift giving and commodity exchange, Belk 2010, p. 721

more alienated from one another (e.g., Putnam 2000) are
overly negative.

STREAMS OF GIFT-GIVING AND
SHARING THEORY
Sharing within Gift-Giving Theory
A central stream of theory in cultural and economic anthropology as well as consumer research holds that reciprocal gift giving is distinct from the market and a key feature
of human social life. While this emphasis on reciprocity is
often attributed to Mauss (1925/1967), Sigaud’s (2002) careful analysis reveals that it was really Lévi-Strauss (1949/
1967) who simultaneously propelled Mauss to iconic status
44
p. 727. and reinterpreted his work as being all about
in Ibid.,
anthropology
45
Ibid., p. 717.
reciprocity.
As Graeber (2001) and Hart (2007) emphasize,
46
Ibid., was
p. 718.
Mauss
a lifelong socialist who wrote The Gift in order
47
to Ibid.,
call into
question the assumptions that marketplace exp. 722.
change and self-interest are the necessary order of human
interaction, even though he ironically ended up reinforcing

rather than overturning these assumptions. A history of the
stream of gift theory since Mauss will aid in understanding
the newly emerging branch of this stream that focuses on
sharing.
Bourdieu (1972/1979) first diminishes the distance between gift giving and economic exchange by noting that all
that separates the gift from simple barter is the time delay
between the gift and the countergift. But he goes on to
suggest that this disguise of the economics of gift exchange
is critical “to prevent the economy from being grasped as
an economy, i.e., as a system governed by the laws of interested calculation, competition, or exploitation” (Bourdieu
1972/1979, 172). Arguably, just as the traditional Kabyle
of Algeria studied by Bourdieu went to great lengths to make
it seem that there is an alternate realm—gift giving or sharing—where the laws of self-interested exchange do not apply, so do contemporary market societies insist upon these
two worlds. But, as we shall see, this is a largely Anglophone
view that differs from the Francophone view.
Sahlins (1972) took another tack in arguing that there is
indeed a realm in which the laws of self-interested exchange
11

SHARING IN EN SHARING OUT
Belk onderscheid naar aanleiding van een theorie van Ingold een verschil tussen sharing in en
sharing out.48 Bij sharing in is er sprake van een verbinding met mensen, terwijl bij sharing out het
gaat om delen met mensen die verder weg van je staan. De grenzen tussen sharing out en het geven
van cadeaus zijn echter niet zo scherp.49 Belk schetst een voorbeeld van sharing in aan de hand van
een meisje dat haar drankje moet delen met haar kersverse vriendinnen.50 Hoewel ze er eigenlijk
niets voor voelt om uit hetzelfde glas drinken doet ze het toch, en ze voelt zich daardoor meer
verbonden met haar vriendinnen. Meer algemeen zullen mensen eerder geneigd zijn hun drankje te
delen met iemand die dichtbij staat dan met een vreemde. Delen, en zeker sharing in, gaat dan ook
hand in hand gaat met vertrouwen en verbinding.51
Een ander voorbeeld dat hij geeft om de verschillen tussen sharing in en sharing out duidelijk te
maken is het delen van een auto. Wanneer je een auto deelt met je huisgenoot of vrienden dan is er
sprake van sharing in, wanneer je hem deelt met anderen maar de auto in eigendom is bij een
grootschalige commerciële organisatie dan wordt het gezien als sharing out. Een kleine commerciële
organisatie kan hier ergens tussenin zitten. Hij noemt een onderzoek van Jonsson naar een Zweedse
organisatie waarbij sommige leden bang waren dat de groep met 340 man te groot zou worden. 52
De angst was dat niet iedereen elkaar meer zou kennen en het groepsgevoel daardoor zou
verdwijnen.

REDENEN OM TE DELEN
Hoewel de economische crisis niet wordt gezien als de grootste drijfveer van het ontstaan van
deeleconomieën, kan de motivatie om te delen wel een economische grondslag hebben. Het kan
immers toegang geven tot dingen die anders niet of moeilijker betaalbaar zijn.53 Tegelijk is
onafhankelijkheid een beweegreden voor mensen om juist minder graag gedeelde spullen willen
gebruiken.54 Een andere belangrijke motivatie om te delen is ‘geven om een ander’, het soort delen
waarover gesproken wordt bij sharing in.55 Mensen hebben meer moeite met het delen van spullen
waar ze een sterke emotionele band mee hebben, dan wanneer daar geen sprake van is.56 De kans
dat een emotioneel geladen voorwerp wordt uitgewisseld, is echter groter wanneer beiden elkaar
vinden in een gezamenlijke overeenkomst.57 Belk verduidelijkt dat met een voorbeeld van een
garage sale, een koper met hetzelfde beroep als heeft zal sneller de geliefde spullen mogen kopen.
Uit onderzoek is zelfs gebleken dat verzamelaars van hetzelfde object vaak een soort verwantschap
voelen.58 Mensen die een liefde voor een merk voelen kunnen zich op die manier ook met anderen
verbonden voelen, tegelijkertijd zijn ze vaak sterk gehecht aan hun product.59

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ibid., pp. 724 – 726.
Ibid., p. 725.
Ibid., p. 725.
Ibid., p. 717.
Ibid., p. 726.
Ibid., p. 728.
Ibid., p. 728.
Ibid., p. 728.
Ibid., p. 727.
Ibid., p. 726.
Ibid., p. 726.
Ibid., p. 727.
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MATERIALISTEN
Meerdere studies lijken te wijzen op een verband tussen materialisme en de mate waarin mensen
bereid zijn om te delen. Zo verwijst Belk verwijst naar een onderzoek van Richins en Dawson 1992,
die ondervinden dat materialisten minder geneigd waren om te delen.60 In hun onderzoek bleek ook
dat materialisten warme relaties met anderen minder snel als persoonlijke waarde kozen.61 Volgens
Belk suggereert dit dat materialisten minder bereid zijn te delen aangezien zijn spullen over mensen
verkiezen.62 Dat standpunt wordt volgens hem ondersteund door een onderzoek van O’Guinn en
Faber, die onderzochten dat dwangmatige kopers hoger scoorde op gierigheid en een onderzoek
van Kasser en Ryan die ondervonden dat materialisten kortere en meer problematische relaties
hadden dan zij die minder materialistisch waren.63
Ook Loes Stockman schrijft in haar scriptie Ik bezit dus ik besta over een relatie tussen materialisme
en sociale vaardigheden: ‘studies naar materialisme en sociale relaties hebben tot dusver geleid tot
de algemene conclusie dat materialisten meer moeite hebben met het ontwikkelen en in stand
houden van hun sociale relaties dan minder materialistische individuen’.64 Een verklaring daarvoor is
dat materialisten zich meer richten op bezittingen dan op relaties, maar ook wordt gesteld dat
mensen juist ergens bij willen horen door bezittingen.65 De bezittingen worden dan gezien als een
manier om de sociale steun uit te breiden.

COPRODUCTIE
Bij coproductie is er sprake van een interactie van de consument met het productieproces. Daarbij
kan gedacht worden aan het assembleren van een computer (bijvoorbeeld Dell), maar ook Wikipedia
wordt als coproductie beschouwd.66 Marketing professor Michael Etgar onderscheid coproductie van
co-creatie; bij coproductie heeft de consument al in het productieproces invloed, terwijl bij co-creatie
er pas invloed mogelijk is bij de consumptie, als het productieproces is afgerond.67 Door
consumenten te betrekken in het productieproces wordt een directe betrokkenheid met het
uiteindelijke product gecreëerd. De manier waarop de klant betrokken wordt in het productieproces,
de hoeveelheid invloed die hij daarbij heeft en ook hoe direct de klant betrokken is verschilt.
Coproductie kan tevens zorgen voor een dialoog met andere co-producers en een (virtuele)
community tot stand brengen.68
Uiteraard moet ook het product geschikt zijn voor coproductie, als er nauwelijks iets aan te
veranderen valt heeft een coproductie weinig toegevoegde waarde.69 Er geldt dan ook hoe groter
het effect van de coproductie, hoe groter de bereidheid om eraan mee te werken. Merken en
designer objecten zijn een categorie apart, aangezien het daar juist gaat om de visie of kunde van de
designer zal coproductie minder aanspreken.70 Daar zijn zeker uitzonderingen op, zoals het populaire
NIKEiD waarin je zelf je schoenen kunt customizen of de ‘Colour-In Dress’ van mode ontwerpster
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Ibid., p. 727.
Ibid., p. 727.
Ibid., p. 728.
Ibid., p. 728.
Stockman 2013, p. 9.
Ibid., p. 4.
Etgar 2008, p. 98.
Ibid., p. 98.
Etgar 2008, p. 103.
Ibid., p. 100.
Ibid., pp. 98 en 100.
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Berber Soepboer en grafisch ontwerper Michiel Schuurman, die juist vraagt om het zelf inkleuren van
de jurk.71 Over de laatste zou gediscussieerd kunnen worden of dit valt onder co-creatie, de jurk
wordt immers pas na de productie ingekleurd, of coproductie, het inkleuren van de jurk kan gezien
worden als een onderdeel van het productieproces. Voor zowel de schoenen als de jurk ontwerpt de
ontwerper echter eigenlijk al de set waarmee gecustomized kan worden.
Sommige consumenten zijn meer bereid om deel te nemen aan coproductie dan anderen, o.a.
afhankelijk van de middelen en capaciteit die zij tot hun beschikking hebben om aan coproductie
mee te doen.72 Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het hebben van tijd, maar ook om de aanwezigheid
van technische skills zoals het overweg kunnen met de computer. Ook vertrouwen is een belangrijke
factor in het meewerken aan coproductie, consumenten willen niet het gevoel hebben dat ze
opportunistisch behandeld worden.73 Consumenten zijn zelfs eerder geneigd tot coproductie als ze
verwachten dat de andere partij sympathiek is.74 Een andere belangrijke factor om tot coproductie te
komen is het hebben van dezelfde culturele waarden en normen.75

SAMENVATTEND
De insteek ‘delen is het nieuwe hebben’ zorgt voor meer aandacht voor communities, lokaliteit,
proportionaliteit, bottum-up initiatieven, verbinding (o.a. door social media) en sociale en
economische duurzaamheid. Dat is onder andere terug zien aan de grote hoeveelheid
‘deelsystemen’ die inmiddels bestaan. Wat er gedeeld wordt is zeer divers: grond, huizen,
vervoersmiddelen, producten, huisdieren, kennis, interesse enzovoorts.
Het internet en nieuwe technologie spelen bij de meeste systemen een grote rol, sommigen zijn
zelfs een herontdekking van oude systemen waar door technische mogelijkheden nieuw leven
ingeblazen is. Ook hebben nieuwe media en technologieën het veel makkelijker gemaakt om contact
te leggen met een community en daar bij aan te sluiten, en maken digitale netwerken het makkelijker
om losse en flexibele verbanden aan te gaan (in plaats van long term commitment en verplichtingen).
Niet alleen wat er gedeeld wordt maar ook hoe dat wordt gedaan verschilt enorm. Het woord
‘delen’ kan dan ook op veel manieren worden geïnterpreteerd en toegepast. Wat de exacte definitie
is of welke gehanteerd wordt is in dit onderzoek echter niet van belang, om tot vernieuwende en out
of the box inzichten te komen is er juist voor gekozen om zeer diverse vormen van delen te
onderzoeken.
Delen bewerkstelligt echter bijna altijd een vorm van vertrouwen of verbinding, zeker wanneer het
gaat om het delen met naasten: sharing in. Wanneer een community te groot wordt kan het gevoel
van verbinding verdwijnen, en is er eerder sprake van sharing out. De grens tussen beiden is echter,
net als de exacte definitie van delen, niet heel scherp.
Er zijn meerdere drijfveren voor mensen om te delen, bijvoorbeeld geven om een ander (sharing in)
of makkelijker toegang krijgen tot dingen die anders niet bereikbaar zijn. Daar staat tegenover dat
mensen soms juist niet willen delen vanuit onafhankelijkheidsgevoel. Emotioneel geladen
voorwerpen worden makkelijker gedeeld met iemand die dichtbij staat, of dezelfde interesses heeft.
Materialisten lijken minder bereid te zijn om te delen.

71
72
73
74
75

Voor Nike zie http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/nikeid, voor de Colour-In Dress zie http://berbersoepboer.nl/#18.
Etgar 2008, p. 100.
Ibid., p. 101.
Ibid., p. 101.
Ibid., p. 101
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Ook betrokken worden bij het productieproces creëert verbinding, met zowel het product als met
mede-coproducenten. Hoe meer er te customizen is, hoe meer waarde het heeft om dat te doen.
Daarbij geldt dat mensen wel zelf de middelen moeten hebben om mee te doen, zoals tijd of
vaardigheden. Wanneer het gevoel bestaat dat de partij sympathiek en betrouwbaar is en dezelfde
waarden en normen heeft, zal eerder tot coproductie overgegaan worden.
In het volgende hoofdstuk worden de case studies van de zes uitgekozen deelsystemen besproken,
waarin steeds kort zal worden teruggegrepen naar de bevindingen van dit literatuuronderzoek.
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CASE STUDIES
ZES INTERVIEWS
Om tot vernieuwende en out of the box inzichten te komen is ervoor gekozen om zeer diverse
vormen van delen te onderzoeken. De zes case studies hebben dan ook allemaal op geheel eigen
wijze met het onderwerp delen te maken, maar alle geïnterviewden bouwen op een vernieuwende
manier gemeenschappen en spelen met begrippen als verbondenheid, delen, samenwerken,
vertrouwen en solidariteit. Hoe datingcoach Irma Ellens Maat, curator Femke Dekker, CEO van

Peerby Daan Weddepohl, ontwerper Luud Schimmelpennink, architect Hans Vermeulen en creatief
LEGENDA
directeur Joris van Tubergen in relatie staan tot delen zal duidelijk worden in de samenvattingen van
de interviews die in dit hoofdstuk achtereenvolgens besproken zullen worden.

LEGENDA

DEELMACHINE LEGENDA

Om de systemen visueel te kunnen vergelijken is per case een diagram gemaakt waarin de
organisatieprincipes van het systeem duidelijk worden. Alle diagrammen zijn middels de elementen
in de onderstaande legenda samengesteld en zijn direct na de samenvatting van het interview
ingevoegd. Een korte vergelijking van de 6 diagrammen volgt aan het eind van dit hoofdstuk.

open community

gesloten community

bedrijf

eigen product

gedeeld product/
beheer bij bedrijf

community die om een product/
persoon heen is geschaard

online persoon

vereniging

weak ties

mogelijkheid

strong ties/ verbinding
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DATINGCOACH IRMA ELLENS MAAT
Stel je wil een community starten, hoe weet je dan welke mensen bij elkaar passen? Voor deze
vraag ging ik te rade bij Irma Ellens Maat, dating coach voor de online datingsite e-Matching.76
In de twaalftal jaren dat Irma datingcoach is ziet ze dat mensen steeds losser met relaties om gaan.
Dat is volgens haar het gevolg van nieuwe media die het voor mensen veel makkelijker heeft
gemaakt elkaar te ontmoeten. Je meldt je aan op een datingsite en kunt op hetzelfde moment al
contact leggen met andere leden en hoeft daarvoor geen – kostbare – tijd meer te verliezen in de
kroeg of hobbyclub. Het bereik is hierdoor enorm vergroot. Voor de romanticus heeft dat overigens
ook een keerzijde: de ‘wegwerpmentaleit” zoals Irma die noemt. Door het grote aanbod vrijgezellen
is er bijna te veel keus, waardoor daters gemakzuchtiger worden en eerder van partner wissele
De eerste selectie voor een partner maak je bij het online daten niet op uitstraling of lichaamstaal,
maar door de keuze van de datingsite waar je op inschrijft. Zo is er dating voor hoger opgeleiden (eMatching), dating voor vegetariërs, dating voor spirituelen, voor knappe mensen, voor moslims, etc.
Uiteraard biedt deze eerste selectie geen garanties, een fysieke ontmoeting is volgens Irma
onontbeerlijk want die moet uiteindelijk alsnog voor ‘de klik’ zorgen.
Dat een date uitgroeit tot een relatie heeft de meeste kans van slagen wanneer de achtergrond van
de partners, zoals het milieu waarin je bent opgegroeid, je religie of opleiding, overeenkomt denkt
Irma. De partners zullen elkaar dan beter begrijpen. Uiteraard zal dat ook voor een community
gelden. Een community matchen zal echter makkelijker zijn verwacht ze, dat is minder beladen en de
eisen bij een community zullen lager zijn. Het gaat dan om zaken als ‘kan ik je vertrouwen’, ‘kom je
afspraken na’, ‘kunnen we samenwerken’. Een partner moet naast deze zaken ook nog geweldig,
eerlijk, de beste minnaar, de beste vriend, het maatje zijn, en het liefst eigenlijk aan alle denkbare
eisen voldoen.

DATINGSITE MODEL - OP ZOEK NAAR EEN MATCH
De rol van het internet is hier vanzelfsprekend groot en Irma beaamt dan ook het gemak waarmee
mensen tegenwoordig verbinding met elkaar maken. De vraag van Belk of een virtueel netwerk leidt
tot eenzelfde samenhorigheidsgevoel als een face-to-face netwerk wordt in die zin negatief
beantwoord, doordat een fysieke ontmoeting nog altijd voor ‘de klik’ moet zorgen.77
De keuze voor een specifiek datingplatform vormt een eerste selectiecriterium (hogeropgeleiden,
vegetariërs, etc). Dit zijn de eerste gezamenlijk gedragen waarden en de kans op een match neemt
daardoor toe. Bij het vormen van een wooncommunity kan op eenzelfde wijze een eerste
selectiecriterium toegepast worden, bijvoorbeeld door een wooncommunity op te zetten rondom
duurzaamheid. Ook om tot coproductie te komen bleken volgens Etgar gedeelde waarden en
normen van belang.78

76
77
78

Zie appendix C voor het volledige interview met Irma Ellens Maat
Belk 2010, p. 726.
Etgar 2008, p. 101.
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CURATOR FEMKE DEKKER
	
  
Hoe zou het werken als een community gesticht wordt door een curator? Freelance curator Femke
Dekker geeft haar inspirerende kijk over wonen & curatoren.79
Femke omschrijft een curator als iemand die signaleert, inkadert en verbindt. Met een eigen kijk,
want elementen die door een curator worden gesignaleerd zijn door kunstenaars zelf wellicht niet
gezien. Wat er met een tentoonstelling gecommuniceerd wordt - draait het bijvoorbeeld om een
thema, een boodschap of enkel om de kunstwerken - is dan ook vooral de keuze van de curator. Het
samenstellen van een tentoonstelling is vervolgens met name een selectieproces aan de hand van de
gekozen inslag, wie en wat past daar wel of niet bij. Soms stelt Femke eerst een thema vast en vraagt
ze kunstenaars aan de hand daarvan werk te maken. Uiteraard is dan lang onbekend wat voor een
werk uiteindelijk te zien zal zijn op de tentoonstelling. Overigens denkt Femke niet dat kunst een
boodschap moet hebben, maar dat het vooral aan de curator is om een eventuele boodschap mee te
geven en die met de buitenwereld te communiceren. Ze zal dan ook nooit aan kunstenaars vragen
‘toegankelijk’ werk te maken.
Ondanks dat ze het een controversieel gegeven vindt, kan Femke zich goed voorstellen dat een
curator ingezet wordt om mensen te selecteren voor een woonproject. Het zou dan aan de curator
zijn om de visie van de bewoners te vertalen. Nu komt het wel al voor dat bewoners een
appartement kopen en met de architect om tafel gaan zitten om alle functies binnen het gebouw
samen te ontwikkelen. Dit werkt haar inziens heel goed omdat ‘leken’ en een professional samen om
tafel zitten en de kwaliteit van (ver)bouwen op die manier behouden blijft. Daarnaast zorgt het voor
feeling/commitment met het huis, en hebben ook alle buren vaak al met elkaar gesproken voor ze
daadwerkelijk buren worden. Als er inspraak mogelijk is vanuit het publiek gaat dit echter te vaak op
een Idols-achtige wijze, stemmen op wat jij het beste vindt. Graag zou ze zien dat een curator dan als
het ware de katalysator zou vormen tussen de kunstenaar en het publiek.

CURATOR MODEL - OP ZOEK NAAR DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELER
Bij de vorming van een wooncommunity kan een curator ingezet worden om de visies van
verschillende bewoners een eenduidig karakter te geven. De curator vormt tevens een goede
mediator tussen verschillende partijen, bijvoorbeeld tussen architect en bewoners, door de taal van
beiden te spreken. Door bewoners al in het ontwerp proces te betrekken is er sprake van
coproductie. Femke beaamt dat hierdoor zowel een groepsgevoel gecreëerd wordt tussen de
toekomstige bewoners - andere coproducenten – als een commitment met het huis.80

79
80

Zie appendix D voor het volledige interview met Femke Dekker
Etgar 2008, p. 103.
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CURATOR MODEL
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ONTWERPER LUUD SCHIMMELPENNINK
Oud Provo’er Luud Schimmelpennink is al jaren gepassioneerd voorvechter van een ‘witte stad’,
een stad met minder milieuverontreiniging. Met hem praat ik over de collectieve
openbaarvervoersmiddelen in zo’n stad: de witte fiets en de witkar.81
In 1965 presenteert Provo in Amsterdam de eerste witte fiets, bedoelt als collectief bezit waar gratis
gebruik van gemaakt kan worden.82 In onze hoofdstad komt het witte-fietsenplan nooit van de
grond, maar in veel andere Europese steden is wel een dergelijk collectief fietsenplan ingevoerd.
Luud vertelt over de diverse systemen die de steden daarbij hanteren, hetgeen een goede leerschool
blijkt. Zo wordt aan het onderhoud van de fietsen in Barcelona en Parijs twee keer meer uitgeven dan
de fiets zelf kost, is in Kopenhagen en Wenen de prikkel om de fiets terug te brengen niet groot
genoeg (5 kronen resp. 2 euro) en verspreiden de fietsen in Parijs zich dusdanig over de stad dat ze
met aanhangwagens terug gebracht moeten worden naar plekken waar de fietsen wél nodig zijn.
Onder meer omdat de ‘glorieuze toekomst’ niet aan de fiets maar aan de auto is, ontwerpt Luud
eind jaren zestig de witkar; een elektrisch autootje voor collectief gebruik. In de stad moet een
netwerk van 15 stations komen waartussen 100 witkarren kunnen rijden. De – geregistreerde –
gebruiker boekt een rit van station naar station, maar enkel als er plek is op het aankomststation is
kan de rit geboekt worden. Zo wordt de verspreiding van de wagens gereguleerd en in het station
worden de witkarren gelijk opgeladen. De eerste witkarren komen er, maar de schaal blijft door
weerstand van de gemeente zeer beperkt. Daardoor zijn ze, volgens Luud, helaas zijn niet verder
gekomen dan ‘laten we zeggen demonstreren dat het werkt’.
Interessant is ook dat voor de witkar de Coöperatieve Vereniging Witkar wordt opricht, die op zijn
hoogtepunt ruim 4000 leden kent. Luud vertelt dat de leden samen werken aan de witkar krant, het
onderhoud, de administratie en de publiciteit. In slechte tijden wordt er extra geld ingezameld. De
leden lijken zeer betrokken te zijn geweest. Die betrokkenheid heeft Luud nog steeds, met eenzelfde
passie werkt hij momenteel aan een nieuwe witkar en witte fiets, die gebruik maken van moderne
technieken.83

WITKAR MODEL - COLLECTIEF GEBRUIK
Wanneer iets niet eigen is moet de prikkel groot genoeg zijn om er goed zorg voor te dragen.
Betrokkenheid kan ook gecreëerd worden door een gedeelde visie of idealisme, zoals bij de leden
van De Coöperatieve Vereniging Witkar het geval was. Wederom blijken gedeelde waarden en
normen dus van belang.84
Het herontwerp van de Witkar en de Witte Fiets waar Luud momenteel aan werkt laten bovendien
duidelijk zien dat nieuwe technologieën nieuw leven kunnen blazen in oude systemen.85
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Zie appendix E voor het volledige interview met Luud Schimmelpennink
Zie appendix F voor het pamflet van Provo
<http://dewittestad.nl/>; Appendix G
Etgar 2008, p. 101.
<http://dewittestad.nl/>; Appendix G; Botsman en Rogers 2011, introduction.
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Systeem waarbij gebruiker auto kan lenen die beschikbaar is.

WITKAR MODEL
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CEO VAN PEERBY DAAN WEDDEPOHL
Met Daan Weddepohl, CEO en oprichter van Peerby, praat ik over zijn applicatie die buren met
elkaar verbindt door spullen met elkaar te delen.86
Daan wilde graag ‘iets’ maken waarmee je via een mobiele telefoon zou kunnen communiceren met
mensen in de buurt. Daarbij ging het hem niet zozeer om communicatie met bekenden, maar
letterlijk met diegenen die om je heen zijn. Geïnspireerd door het boek What’s Mine is Yours van
trendwatcher Rachel Botsman besluit hij een product service system (een systeem waarbij niet enkel
een product, maar een combinatie van dienst en product verkocht wordt) te combineren met een
communicatie systeem. Opvallend is dat hij benadrukt dat het hem niet zozeer om de spullen gaat:
“Nee. Kijk, een leuke bijkomstigheid van die spullen is dat, doordat het om spullen gaat die je
efficiënter gebruikt, het ook duurzaam is. Maar ik vind ‘t het allerleukst om mensen te verbinden.”
Veel soortgelijke sites vergeten volgens hem vaak het persoonlijke aspect. De gebruiker wil uiteraard
een product lenen, maar er is iemand nodig die in de buurt is, die bereid is het uit te lenen en die tijd
heeft. Hij stelt de verhoudingen dan ook op 20% product en 80% menselijke match die gemaakt
wordt.
Verassend genoeg is het geen probleem om mensen te vinden die spullen willen uitlenen, maar
blijkt het juist een uitdaging om leners te vinden. Omdat mensen aannemelijker wijs niet uit zichzelf
op de website gaan kijken of ze nog iets kunnen uitlenen stuurt Peerby de vraag telkens rond.
Gebruikers van de Peerby app worden daardoor steeds actief betrokken bij de community en
worden zo ook geprikkeld zelf een leenvraag uit te zetten. Peerby doet momenteel nog niets extra’s
om vertrouwen te winnen tussen gebruikers maar bouwt op het principe ‘beter een goede buur dan
een verre vriend’, als je de deur uit stapt wil je niet steeds bang zijn je buurman tegen te komen die
je nog wat verschuldigd bent. Toch zijn ze wel bezig met het ontwikkelen van een optioneel
verzekeringsmodel voor de uitgeleende producten. Vooral leners hebben behoefte verzekering af te
sluiten. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het product en verzekeren graag het risico dat er iets
mee gebeurt. Het verzekeringsplan heeft ook voor Peerby zijn voordelen, het wordt hun
verdienmodel.

PEERBY MODEL - DELEN MET JE BUREN
Peerby laat zien dat mensen enkel op basis van vertrouwen bereid zijn spullen met elkaar te delen.
De app zorgt voor de toegang tot spullen die anders niet bereikbaar zijn, ‘delen is het nieuwe
hebben’. Een andere zeer belangrijke drijfveer voor het uitlenen van de spullen is het sociale aspect
dat bij de uitwisseling komt kijken, zoals ook bij apps als Airbnb en Couchsurfing het geval is. Dat
bevestigt de stelling van Belk dat delen, zeker sharing in, gepaard gaat met vertrouwen en
verbinding.87 In tegenstelling tot een economische uitwisseling, zou je kunnen stellen dat Peerby een
representatie vormt van de relatie tussen mensen.88
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Zie appendix H voor het volledige interview met Daan Weddepohl
Belk 2010, p. 717.
Ibid., p. 718.
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PEERBY MODEL

PEERBY DIAGRAM
Systeem waarbij gebruikers spullen aan elkaar uitlenen
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ARCHITECT HANS VERMEULEN
Hoe ziet gemeenschappelijk wonen in de eenentwintigste eeuw uit? Architect Hans Vermeulen van
DUS Architects vertelt over de renovatie van een Gemeenschappelijk Wonen project.89
Het desbetreffende gemeenschappelijk wonen project in Nieuwegein is voor te stellen als een stuk
buurt met meerdere gebouwen. Op het terrein bevinden zich naast woningen ook een kroeg,
winkeltje en werkplaats op verenigingsbasis. Deze zijn enkel toegankelijk voor de bewoners. Elke
bewoner is –verplicht – lid van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen, maar heeft een
huurcontract bij de woningcorporatie. Hans merkt terecht op dat dit model heel mooi laat zien dat
mensen zich ook binnen de laag van sociale huur kunnen organiseren.
De in 1981 gebouwde woningen rusten op mooie bouwprincipes, desondanks is het een grote
chaos als DUS bij het project wordt gehaald. Iedereen leefde, zoals Hans het verwoord ‘op, over en
door elkaar heen’. Het geheel blijkt niet levensloopbestendig, veel staat leeg en vooral van binnen
zijn de panden flink vervallen. De corporatie wil de panden slopen, maar zowel de bewoners als DUS
zien liever een andere oplossing. De corporatie laat zich overtuigen doordat de sloop niet alleen de
sociale structuur kapot zou maken, maar ook het sociale kapitaal. De bewoners hebben zich immers
zo georganiseerd dat zij zelf zorgdragen voor het onderhoud en beheer van het vastgoed, een
enorm voordeel voor de corporatie. In plaats van sloop wordt dan ook besloten om uit te zoeken wat
gemeenschappelijk wonen in de eenentwintigste eeuw inhoudt.
De huidige bewoners vormen een enorme bron van ervaring en informatie, dus wordt gewerkt met
een representantengroep. Er wordt goed gekeken waar de behoeften van de bewoners nu én in de
toekomst liggen zodat de woningen voor meerdere generaties geschikt zijn. Vooral het niveau
waarop mensen willen delen blijkt behoorlijk uiteen te liggen. Dat varieert van ouderen die een
washok en logeerkamer willen delen, gezinnen die enkel de tuin willen delen, tot jongeren die alleen
behoefte hebben aan een eigen slaapkamer maar verder alles willen delen. DUS ontwerpt daarom
een waaier van pakweg 20 verschillende manieren van (samen)wonen. Door de leegstand is het
mogelijk de renovatie zo te organiseren dat de meeste bewoners kunnen en willen blijven,
bovendien keren na de renovatie een hoop oude bewoners terug. Inmiddels geldt een wachtlijst!

GEMEENSCHAPPELIJK WONEN MODEL - EIGENAARSCHAP ZONDER BEZIT
Gemeenschappelijk wonen is zo georganiseerd dat zonder individueel bezit toch een gevoel van
eigenaarschap ervaren wordt. De gevoelsmatige eigenaren dragen zelf zorg voor het onderhoud, wat
voordelig is voor de echte eigenaar. Door de bewoners als bron van ervaring en informatie te
gebruiken voor het herontwerp is coproductie bewerkstelligt, wat zou kunnen verklaren dat de
meeste bewoners ook wilden blijven – er immers al betrokkenheid gecreëerd met het huis.

89

Zie appendix I voor het volledige interview met Hans Vermeulen
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CREATIEF DIRECTEUR JORIS VAN TUBERGEN
De open source 3d printer Ultimaker ontstond in 2010 vanuit masterclasses ‘bouw je eigen 3d
printer’ georganiseerd door Fablab Utrecht. Met Joris van Tubergen, creatief directeur van dat
Fablab, praat ik over de opvallend actieve community van de Ultimaker.90
Binnen no-time na zijn ontstaan was de Ultimaker bekend bij een groot publiek; het bericht over de
komst van een nieuwe 3d printer had zich razendsnel verspreid via al bestaande (tech)communities.
Ook rondom de Ultimaker ontstond een eigen community, die zich inmiddels zowel online als offline
manifesteert. Zo is er bijvoorbeeld een Google Group en een Ultimaker forum, maar worden er ook
bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten, zogeheten Ultimaker avonden, zijn belangrijk
voor de community benadrukt Joris, omdat niet iedereen met internetvraagbaken om kan gaan en
face-to-face contact bovendien zorgt voor drempelverlaging om wél online een vraag uit te zetten.
Hij vertelt dat er twee vuistregels aangehouden worden voor continuering van de avonden:
regelmaat (elke zes weken) en ze gaan altijd door.
De community vervult een zeer belangrijke taak voor de ontwikkeling van de printer. Normaliter
besteed een bedrijf 5 tot 10% van het personeelsbudget aan research and development schat Joris,
maar door gebruik te maken van open source software is potentieel elke Ultimaker gebruiker
onderdeel daarvan. Wanneer binnen een community van 8000 man slechts een half procent echt
actief is, betekent dat toch 40 man extra op R&D. In het geval van Ultimaker zijn dat mensen die
overdag in vooraanstaande bedrijven werken en hun vrije tijd aan de ontwikkeling van de printer te
besteden. Dat levert veel kennis en mogelijkheden – bijvoorbeeld qua apparatuur – die je als startup
zonder deze community niet zou hebben. Om zo goed mogelijk om te gaan met de kennis die
binnen de community bestaat worden communities daarom steeds vaker gemanaged.
Joris denkt dat rond ieder product wel een community kan ontstaan, maar dat zeker het maakcircuit
er vruchtbaar voor is omdat daar veel ervaringen en resultaten gedeeld worden. Maar, ‘communities
moeten ontstaan, die kan je niet creëren’ meent Joris. Ze kunnen echter wel gestuurd worden door
de juiste faciliteiten te bieden.

ULTIMAKER MODEL – HET DELEN VAN KENNIS EN KUNDE
Het maakcirquit nodigt uit tot het delen en uitwisselen van kennis en kunde en door het faciliteren
van de juiste omstandigheden, zoals het aanhouden van de twee vuistregels, vergroot je de kans op
community vorming. Dat sluit aan bij Etgar, die stelt dat coproductie zorgt voor een dialoog met
andere co-producers en een (virtuele) community tot stand kan brengen.91 Naast het virtuele netwerk
stelt Joris dat het van belang is om face-to-face contact te hebben, wat de vraag van Belk over de
samenhorigheid van een virtueel netwerk wederom negatief beantwoord.92 Een andere reden die
Joris hiervoor geeft zijn de technische skills die nodig zijn om een internetvraagbaak te gebruiken,
net als het hebben van de juiste skills voor coproductie.93
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Zie appendix J voor het volledige interview met Joris van Tubergen
Etgar 2008, p. 103.
Belk 2010, p. 726.
Etgar 2008, p. 100.
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GRAFISCHE ANALYSE
Zoals eerder aangehaald dwingt het op gelijke manier schematisch in kaart brengen van de
deelsystemen tot het maken van vergelijkingen tussen de verschillende deelsystemen, en leidt dus
ook tot inzicht in de overeenkomsten en verschillen in de opzet van de systemen. Zeker omdat het
onderwerp ‘delen’ in de zes systemen op zeer verschillende wijze benaderd wordt, schept deze wijze
van analyseren veel duidelijkheid. Uit de zes diagrammen blijkt dan ook dat de werking van de
systemen enorm verschilt. Het visualiseren van de systemen houdt tevens ook in dat de informatie
vooral visueel overgedragen wordt, een uitgebreide tekstuele vergelijking van de systemen zou dan
ook het doel voorbij schieten. Hieronder worden enkel de belangrijkste en opvallendste punten
aangestipt.
De meeste communities uit de case studies hebben flexibele banden, gemeenschappelijk wonen
vormt hierop de uitzondering. De curator vormt in de normale werkzaamheden geen community,
maar, zo bleek uit het interview, zou dat wel kunnen doen. De curator maakt wel gebruik van een
netwerk om tot een selectie te komen, een netwerk is echter anders dan een community (een
netwerk kan bijvoorbeeld uit meerdere communities bestaan).
In veel gevallen volgt er een transitie van een offline persoon naar een online persoon, door aan te
melden op het platform waar de community zich verzamelt. Dat bevestigt het belang van internet en
nieuwe technologie binnen de deelsystemen. Ultimaker heeft zelfs een online en een offline
community, de face-to-face Ultimaker avond vormt daarbij de transitiemogelijkheid van een online
community member naar een offline community member.
Binnen een product service systems zoals de witkar is er in principe geen sprake van onderling
contact tussen de leden. Uit het interview met Luud Schimmelpennink bleek dat zij zich wel sterk
verbonden voelden met de doelstellingen van het product: de witte stad. Onderling contact is dus
niet hetzelfde als verbonden voelen met het product, en verbinding voelen met het product betekent
niet dat er vaste verplichtingen zijn ten opzichte van de community.
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CONCLUSIE
Het internet en nieuwe technologie spelen bij de meeste deelsystemen een grote rol, sommigen
zijn zelfs een herontdekking van oude systemen waar door technische mogelijkheden nieuw leven
ingeblazen is. Het herontwerp van de Witkar en de Witte Fiets waar Luud Schimmelpennink
momenteel aan werkt laten dit duidelijk zien. Ook hebben nieuwe media en technologieën het veel
makkelijker gemaakt om contact te leggen met een community en daar bij aan te sluiten, en maken
digitale netwerken het makkelijker om losse en flexibele verbanden aan te gaan (in plaats van long
term commitment en verplichtingen). Irma Ellens Maat beaamt het gemak waarmee mensen
tegenwoordig verbinding met elkaar maken, maar noemt als keerzijde ook de wegwerpmentaliteit
van daters. Zowel Joris van Tubergen als Irma Ellens Maat benadrukken het belang van face-to-face
contact naast virtueel contact.
Er zijn meerdere drijfveren voor mensen om te delen, bijvoorbeeld geven om een ander (sharing in)
of makkelijker toegang krijgen tot dingen die anders niet bereikbaar zijn. Delen bewerkstelligt bijna
altijd een vorm van vertrouwen of verbinding, zeker wanneer het gaat om het delen met naasten.
Peerby laat zien dat mensen enkel op basis van vertrouwen bereid zijn spullen met elkaar te delen.
Een andere zeer belangrijke drijfveer voor het uitlenen van de spullen is het sociale aspect dat bij de
uitwisseling komt kijken, zoals ook bij apps als Airbnb en Couchsurfing het geval is. Dat bevestigt de
stelling van Belk dat delen, zeker sharing in, gepaard gaat met vertrouwen én verbinding.94 Wanneer
een community te groot wordt kan het gevoel van verbinding echter verdwijnen. Tegenover de
verbinding die delen veroorzaakt staat dat mensen soms juist niet willen delen vanuit
onafhankelijkheidsgevoel, en ook materialisten minder bereid zijn om te delen. Emotioneel geladen
voorwerpen worden juist weer makkelijker gedeeld met iemand die dichtbij staat, of dezelfde
interesses heeft, het voelt dan meer als sharing in.
Gezamenlijk gedragen normen en waarden lijken in veel opzichten van belang. Zo worden de
eerste gezamenlijk gedragen waarden bij online daten gevormd door de keuze voor een specifiek
datingplatform (hogeropgeleiden, vegetariërs, etc) en de kans op een match neemt daardoor toe.
Ook om tot coproductie te komen zijn naast het gevoel met een sympathieke en betrouwbare partij
te maken te hebben, gedeelde waarden en normen van belang. Daarnaast kan betrokkenheid
gecreëerd worden door een gedeelde visie of idealisme (die samenhangen met gedeelde normen en
waarden), zoals bij de leden van De Coöperatieve Vereniging Witkar het geval was. Uit de
verschillende collectieve fietssystemen die Luud Schimmelpennink aanhaalt blijkt wel dat wanneer
iets niet eigen is de prikkel groot genoeg moet zijn om er goed zorg voor te dragen.
Gemeenschappelijk wonen is zo georganiseerd dat zonder individueel bezit toch een gevoel van
eigenaarschap ervaren wordt, de gevoelsmatige eigenaren dragen daardoor zelf zorg voor het
onderhoud (wat voordelig is voor de echte eigenaar).
Ook betrokken worden bij het productieproces creëert verbinding, met zowel het product als met
mede-coproducenten. Femke Dekker beaamt het groepsgevoel dat gecreëerd wordt tussen de
toekomstige bewoners - andere coproducenten – en de commitment met het huis wanneer de
bewoners in het ontwerpproces met de architect om tafel zitten. Ook bij het gemeenschappelijk
wonen project Nieuwegein hebben de architecten de bewoners betrokken om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij hun wensen. Bij coproduceren geldt, hoe meer er te customizen is, hoe meer waarde
94

Belk 2010, p. 717.
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het heeft om dat te doen. De verbinding met andere co-producers kan een (virtuele) community tot
stand kan brengen. Het maakcirquit - waarin veel te customizen is - nodigt bij uitstek uit tot het
delen en uitwisselen van kennis en kunde, zoals bij de Ultimaker duidelijk naar voren komt. Voor
coproduceren geldt wel dat mensen wel zelf de middelen moeten hebben om mee te doen, zoals
tijd of vaardigheden.
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AANBEVELINGEN
Naast dat dit onderzoek in zijn geheel als inspiratiebron dient, komen zowel uit het
literatuuronderzoek als de case studies een aantal punten naar voren die goed lijken om in acht te
nemen bij het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Hieronder volgt puntsgewijs een opsomming
van een aantal van de belangrijkste punten, maar, om aan te haken bij Joris van Tubergen,
‘communities moeten ontstaan, die kan je niet creëren’. Ze kunnen echter wel gestuurd worden door
de juiste faciliteiten te bieden.
§ Flexibele connecties en veel vrijheid lijken het beste te passen bij de huidige samenleving,
hoewel dit afhankelijk is van de insteek (gemeenschappelijk wonen v.s. Peerby).
§ Een te grote community kan ervoor zorgen dat het groepsgevoel verdwijnt.
§ Sociale contacten zijn belangrijke drijfveer om te delen.
§ Toegang tot ‘dingen’ die anders niet bereikbaar zijn vormt een andere belangrijke drijfveer om
te delen. Dat kan toegang tot een product, maar ook tot vastgoed (bijvoorbeeld tuin of huis),
huisdier, kennis of kunde zijn.
§ Delen gaat makkelijker bij gezamenlijk gedragen normen en waarden en dezelfde interesses.
§ Hoe meer er te customizen valt, hoe meer waarde het heeft dat te doen
§ Sociale netwerken, zoals Facebook, maken het makkelijk aan te sluiten bij een community
§ Een duidelijke insteek/ thema van de community zorgt al voor de eerste gezamenlijk gedragen
waarden.
§ Communities kunnen ontstaan rondom alles wat gedeeld kan worden, kennis, kunde, producten,
vastgoed, gedeelde interesses, een merk, etc.
§ Face-to-face contact blijft belangrijk.
§ Meetings hebben vaste regelmaat en gaan altijd door.
§ Betrokkenheid in het ontwerpproces zorgt voor verbinding met zowel mede coproducenten als
met het product.
§ Het maakcirquit leent zich goed voor het delen van kennis en kunde. Zorg dus dat er inbreng
mogelijk is.
§ Winst zit hem ook in kennis en sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Ultimaker en gemeenschappelijk
wonen)
§ Een gevoel van eigenaarschap zorgt ervoor dat mensen beter voor een product zorgen.
§ Wanneer een product niet eigen is moet de prikkel groot genoeg zijn om er goed voor te
zorgen. Bijvoorbeeld door een sterke verbinding met product te creëren (coproductie, zelfde
normen en waarden, etc) of, minder idealistisch, een financiële prikkel

34

DISCUSSIE
Zoals eerder aangegeven beslaat dit onderzoek slechts een klein deel van de
onderzoeksmogelijkheden omtrent het onderwerp ‘delen’. Gezien het doel van dit onderzoek, tot
vernieuwende en out of the box inzichten komen, is ervoor gekozen om zeer diverse vormen van
delen te onderzoeken. Dit heeft er echter toe geleid dat verdieping in specifieke onderwerpen niet
mogelijk was. Hoewel veel van de aanbevelingen door zowel literatuur als de case studies werden
bevestigd, zou verder en diepgaander onderzoek op veel van de in het rapport aangeraakte
onderwerpen gewenst zijn om meer nuance aan te brengen. DUS werkt echter vanuit de insteek
learning by doing, en de aanbevelingen en het rapport dienen vooral ter inspiratie voor de
ontwikkeling van nieuwe concepten.
Tevens kan gediscussieerd worden over de keuze van de zes specifieke case studies. Hoewel
bewust is gezocht naar een diversiteit aan deelsystemen, mag niet worden aangenomen dat zij de
gehele deeleconomie vertegenwoordigen. De grafische analyses geven veel inzicht in de opzet van
het systeem, maar doordat de systemen zo verschillend zijn dreigt het gevaar ‘appels met peren’ te
vergelijken. Ook blijft de gebruiker onderbelicht in de case studies, er is enkel met ontwerpers of
deskundigen gesproken. Verder onderzoek naar de ervaringen van gebruikers van deelsystemen en
hun motivaties zou dan ook een interessante toevoeging zijn.
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APPENDICES

APPENDIX A – OPDRACHT DUS

Update PR_PZ

OPEN WOON COOP
Oktober 2013

DUS Architects en Partizan Publik ontwikkelen binnen het
programma  ‘Publieke  Ruimte  – Publieke  Zaak’  strategieën  
voor coöperatief wonen in de 21e eeuw.
De woningmarkt ligt stil, terwijl de groep van mensen die
een woning zoekt toeneemt. Er is – al dan niet onder invloed
van de crisis – een trend dat mensen openstaan om bezit te delen. Woningbouwcorporaties
staan onder financiële en maatschappelijke druk. De misstanden bij bestaande corporaties
leiden tot publiek ongenoegen. Er is met name in Amsterdam een grote groep mensen die al
jarenlang in een eigen inkomen kan voorzien, maar momenteel bij banken geen hypotheek los
krijgt. Deze nieuwe arbeidersklasse zoekt mogelijkheden voor toegang tot de woningmarkt.
Gezien de scherp gedaalde bouwvergunningsaanvragen, lijkt het erop dat de
woningbouwproductie van de corporaties flink zal afnemen. 1
Vanuit bovenstaande observaties wordt in vijf stappen onderzocht of en hoe een alternatieve
woningbouwcoöperatie kan worden opgericht in Amsterdam: De Open Woon Coop.

Manifest
De eerste stap betrof het opstellen van een manifest waarmee de uitgangspunten van de Open
Woon Coop werden onderzocht. De tweede stap was een diner met twaalf mensen waarin het
thema en manifest zijn besproken. Uit dit gesprek kwamen twee wezenlijke onderdelen voor de
nieuw te vormen Open Woon Coop naar voren:
1. nieuwe organisatievormen (communities) en
2. nieuwe woonvormen (typologieën).

Communities
De derde stap (en in die fase zit het project nu) betreft het analyseren van een vijftal
organisatieprincipes van communities middels een grafische analyse. De principes worden in kaart
gebracht: hoe komen de communities tot stand; wat/wie zijn de verschillende actoren; welke
verschijningsvorm hebben ze; welke financiële structuur is gewenst; hoe ziet de sociale
‘congregatie’  eruit;  et cetera.

1

Zie ook: Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters (UvA, Centre voor Urban
Studies. September 2013).

1
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Die vijf principes zijn:
1. Ultimaker model - symbiose tussen corporate & community (delen tussen bedrijf en
gemeenschap)
2. Community Curator - individuele vormgever van het collectief (delen onder toezicht)
3. Gemeenschappelijk Wonen model - historie (delen door ideologie)
4. Global home / space share model - delen van meerdere zelfstandige woonruimten
5. Facebook / Datingsite model - individuen vinden individuen (delen tussen individuen)

Gemeenschappelijk Wonen project Nieuwegein: Samenleefvormen voor de 21e eeuw. (DUS architects)

Locaties
In de vierde stap worden de verschillende communities gekoppeld en getoetst aan een vijftal
mogelijke ontwikkellocaties in Amsterdam. Resultaat zijn meerdere provocatieve
‘ontwikkelscenario’s  voor  nieuwe  wooncoöperatieven’,  weergegeven  in  conceptmaquette  en  
grafisch stappenplan met ontwikkelaanpak.
Uiteindelijk  worden  verschillende  ontwikkelscenario’s  voor communities en locaties
weergegeven in een matrix waardoor de slagingskansen van de verschillende modellen
overzichtelijk kunnen worden vergeleken. Tijdens deze stap in het onderzoek zullen de modellen
worden voorgelegd aan het team van (amateur-)experts ter toetsing en aanscherping van de
modellen.

Oprichting Open Woon Coop
De mogelijke vijfde stap betreft het opstellen van de overkoepelende statuten voor de Open
Woon  Coop  waarbinnen  de  verschillende  ontwikkelscenario’s  worden  aangeboden  aan  potentiële
2
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leden. Het einddocument van deze fase van het onderzoek is een pamflet voor de overkoepelende
organisatie van de Open Woon Coop met daarin:
- Plan van aanpak voor oprichting.
- Concept statuten voor de Open Woon Coop (ook toe te passen op de vijf ontwikkelscenario’s)
- Vijf provocatieve  ontwikkelscenario’s

Vervolg
Doel is het daadwerkelijk oprichten van de
Open Woon Coop en een of meerdere van
voornoemde ontwikkelstrategieën verder te
brengen in een vervolgonderzoek.
Zie over de ideeën die de basis vormen voor
de Open Woon Coop ook:
- De 7 principes van Rochdale uit 1844.
> Lees verder
- 14 Observaties van de Open Woon Coop.
> Lees verder

PR_PZ – Open Woon Coop is een onderzoek van DUS Architects i.sm. Partizan Publik, in het kader
van het Trancity-project Publieke Ruimte – Publieke Zaak , uitgevoerd door Hedwig Heinsman,
Hans Vermeulen, Thijs Middeldorp en Joost Janmaat. www.dusarchitects.com en
www.partizanpublik.com Ondersteund door

3
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APPENDIX B – INTERVIEWVRAGEN ALGEMEEN
	
  
Algemene set interviewvragen, die steeds als leidraad diende voor het gesprek. Uiteraard is in de interviews afgeweken van de
specifieke vraagstelling, evenals van de volgorde. Tevens zijn de vragen aangepast per interview/thema.

Introductie
Vertellen wat de aanleiding van het interview is
- kun je jezelf voorstellen en je positie ten opzichte van het bedrijf?

Organisatie/bedrijf
- hoe is het bedrijf/ de organisatie (/tentoonstelling) ontstaan en wie waren de actoren?
aanname: dat de organisatie in 3 stappen is ontstaan:
a. initiatieffase
b. pioniersfase
c. werkend model
- wat was het kantelpunt / de kantelpunten van fase a - b - c (dat het echt een werkende organisatie werd)
- organogram
- hoe open zijn de verschillende actoren / platforms in het organogram (hoe open is de organisatie?)
- wat is het winstmodel?

Community
delen
- wat is de gemene deler; wat wordt er gedeeld?
- hoe wordt er gedeeld, hoe krijgen mensen dit in hun bezit?
- eigendom of beheer?
- wat is het gemeenschappelijk eigenbelang; waarom deelt men?
- wat is het voordeel van delen ten opzichte van hebben?
- heeft het delen toegevoegde waarde ten opzichte van hebben?
matchen
- hoe ontstaat een community?
- hoe wordt het eerste contact gelegd? eigen initiatief/ neemt organisatie initiatief/ vraag/ …
- doelgroep?
- min / max aantal deelnemers?
aanname: je wil enerzijds een zo groot mogelijke groep, anderzijds bestaat het gevaar dat het ‘groepsgevoel’ dan teniet
gedaan wordt
in stand houden
(- wie creëert?)
- welke commitmentsvorm (abonnement/ eenmalige inschrijving/ gratis/ …?)
- tijdspad van de commitment / hoe lang blijven mensen bij de community/ hoe lang delen ze?
- Hoe behoud je kwaliteit van het ‘gedeelde’?
- Op welke manier worden/zijn leden (actief) betrokken bij de community?
Overig
- Waarom (denk je) dat het zo succesvol is?
- Gevaren, valkuilen?
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APPENDIX C – INTERVIEW IRMA ELLENS MAAT
Participanten: Irma Ellens Maat (IEM) en Birte Ketting (BK)
Beroep: Dating Coach
Datum: donderdag 12 december 2013
Locatie: telefonisch

Opening van het gesprek
BK

Zou u zichzelf kort kunnen voorstellen?

IE

Ik ben Irma Ellens Maat en ik ben al langer dan 10 jaar datingcoach. Ik schreef eerst stukken voor […] en ook wel
voor andere krantjes en online sites en toen op een gegeven moment ben ik, uh, gevraagd voor e-matching om voor
hun, ja elke maand stukken te schrijven maar ook workshops te geven maar ook mensen dus online te begeleiden en
dat is eh, gewoon eigenlijk eh, per mail. Het gaat vaak om het verbeteren van profiel of mensen beter leren
communiceren, dus hoe schrijf leuke interessemailtjes en, ja dat is heel erg communicatief en de workshops, nouja,
dat is eigenlijk alles wat komt na het mailen, dus de eerste ontmoeting maar ook afwijzing, hoe wijs je iemand af,
hoe ga je daar mee om, dus eh, ja, dat vult dan de workshops vullen weer wat, het online begeleiden aan, en
daarnaast heb ik nog dat ik elke maand zeg maar stukken schrijf en eh, een item bijvoorbeeld, nouja, ik kan, ja, ik, je
eerste mailtje of wat voor foto’s plaats jij online of hoe ga je er mee om als je partner al kinderen heeft, of hoe ga je
met een handicap om, dus ja, eigenlijk alles wat met liefde te maken heeft is bespreekbaar.

BK

En moet ik dan uhm, het zo zien dat uhm, dat u niet daadwerkelijk de match maakt maar mensen helpt om de match
te maken of, of…

IE

Ja, ik help mensen om de match te maken, ik help mensen zich beter te kunnen verwoorden omdat mensen vaak eh,
nouja, in plaats dat ze vertellen wie ze zijn gaan ze bijvoorbeeld om internet, mannen kunnen het vaak doen,
vertellen wat ze doen, snap je? Van dan krijg je een hele lijst met hobby’s en of over het werk en ja uh, in een goed
profiel heb je toch altijd een eh karakter beschrijving nodig, maar kijk ik heb niet dat ik mensen aan elkaar koppel,
maar ik leer mensen zichzelf beter te verwoorden of communicatief eh beter eh te worden, dus eh, ja hoe houd je
een leuk gesprek gaande, wat voor vragen stel je wel en niet tijdens een eerste dat, dus eigenlijk alles rond
communicatie en ook alles wat met liefde te maken heeft.

BK

En dan dus inderdaad vooral ehm, over het online dating en wat daarna komt maar met als eerste instap het online
gebeuren.

IE

Ja. Het begint al een goed profiel schrijven van eh, dat je toch wel iets over jezelf vertelt maar dat mag niet
langdradig worden want dat vinden mensen ook niet leuk, of eh, aantal dingen kun je beter wel inzetten
bijvoorbeeld wat leuke karaktereigenschappen, maar houd niet hele verhalen over je minder leuke kanten, ja, op zich
is dat wel heel eerlijk maar een profiel moet kort, krachtig, bondig zijn en een beetje een algehele indruk geven, een
soort van visitekaartje zijn en kijk dat online begeleiden, ja dat gaat hem voornamelijk wel over profiel, interesse
berichtjes en dat soort dingen en kijk de workshops dat is voornamelijk het eerste date, hoe houd je een gesprek
gaande, hoe wijs je iemand af en alles daaromheen. Tot en met waar ontmoet je elkaar, zelfs die vragen, zelfs dat
vinden mensen een eh, het lijkt niet zo moeilijk maar zelfs dat vinden sommigen mensen soms een punt. Wat doe je
op de eerste date.

BK

Dat soort, jaja. En dat is natuurlijk voor iedereen verschillend uiteindelijk, ga ik vanuit.

IE

Jaja. Maar je hebt wel algehele richtlijnen, want ik heb wel eens meegemaakt dat iemand een hele leuke dag had
ingevuld van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en die persoon wist na vijf minuten ooh, dit is een helemaal geen
date die leuk is, of die past helemaal niet bij me en dan zit je de hele dag met elkaar opgescheept he.

BK

Ja.

IE

Ja, dus eh, mensen kunnen soms zo enthousiast zijn dat ze een dag vullend programma eh gaan doen, en nouja ik
raad altijd aan, je mag het ten eerste zelf weten, het is jouw leven, maar begin gewoon met een etentje of ergens
koffie te drinken, dat je toch na een paar uurtje er vanaf bent want vind je iemand heel leuk dan ontmoet je die
persoon wel weer.

BK

Ja, ja. En d’r, er is dus ook altijd een fysieke ontmoeting nodig, kan duidelijk worden of er, zonder fysieke
ontmoeting of er een match is? Of eh?
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IE

Ja, ja. Want eh, wat ik heel vaak zie in eh, nouja, al meer dan 10 jaar zie ik dat mensen die helemaal hotel de botel
van elkaar zijn en hij schrijft zo leuk en hij is zo belangstellend en hij is zo attent, maar dan ontmoeten ze elkaar, ze
kijken elkaar in de ogen en ze weten eigenlijk binnen een paar minuutjes nee, dit is het helemaal niet, dus ik eh, ik
raad altijd aan om eh, ook al heet het internet daten, maar om zo snel mogelijk iemand te ontmoeten. Want dan pas
weet je hoe die ander is, de mimiek, je kijkt diegene in de ogen, hoe hij praat, maar zelfs hoe iemand ruikt, het is wel
echt noodzakelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Nu zal het op den duur wel zo zijn dat we allemaal nog meer
moderne apparaten krijgen, weet je wel, dat je elkaar dan echt in d3 ziet en eh, ja, dat je op die manier elkaar
ontmoet, maar ook dat is nog niet te vergelijken met de echte fysieke ontmoeting dat je iemand echt kunt aanraken
zeg maar.

BK

En zou dat alleen voor de liefde gelden of meer in het algemeen voor ook mensen online leren kennen wat, dat je
niet kan inschatten hoe iemand precies zonder hem te zien of gaat het echt om de liefdes-klik zeg maar. Of zou het
voor alle vormen zo zijn?

IE

Nou, ik denk sowieso dat eh, omdat 60% van de communicatie non verbaal is, dat het sowieso met elke ontmoeting
belangrijker is, maar kijk eh, soms dan kun je ook een eh, zakelijke ontmoeting hebben of je bent lotgenoten en
moet je voorstellen dat je bepaalde gekke ziekte hebt, een zeldzame ziekte en je ontmoet lotgenoten, als die in
China zit of Amerika dan lijkt het me fantastisch zo via internet, maar ik denk voornamelijk dat in de liefde, daar heb
je die klik nodig. Kijk en is het zakelijk of gaat het over een hobby of een ziekte, nouja dan vind ik dat mensen zich
wel redelijk met internet kunnen behelpen. Hoewel jij zegt het zelf ook al, een interview zeg maar, als je hier zou
komen ja dan was je een hele dag kwijt, was niet aan te raden, maar dat is toch altijd dat je elkaar weer begrijpt dan
alleen een stemmetje door de telefoon.

BK

Ja.

IE

Zo werkt het wel, alleen met de liefde werkt het helemaal zo, dat mensen elkaar moeten ontmoeten. Maar wat ik
gewoon als eh, of moeten ontmoeten, je snapt wel wat ik bedoel, dat het gewoon raadzaam is omdat je dan pas
weet of je die fysieke aantrekkingskracht hebt.

BK

Ja. Ja.

IE

Ja, en mij valt het op omdat wij zo ontzettend veel apparaten hebben weet je het is niet alleen internet, maar ook
IPod, smartphones, nou noem maar op, het is allemaal hartstikke leuk, maar wat me wel opvalt is dat mensen soms,
je zou het niet zeggen, maar mensen worden gemakzuchtig. Mensen willen iemand toch die vlak in de buurt eh zit,
ergens worden mensen ook wat lui van eh, dan hoor ik van een vrouw, nou die man was zo leuk, maar dan zit er 150
km ofzo tussen, dan denk waar hebben ze het helemaal over, 150 km, moet je toch wel over hebben om je geliefde
te ontmoeten, misschien wordt het wel je echtgenoot. Maar mensen zijn best wel gemakzuchtig, vreemd genoeg
willen ze dan toch wel een eh liefje waar ze niet heel, heel lang voor moeten reizen. Ja, op enkelingen na hoor, maar
t, een groot deel van de mensen is best wel een beetje gemakzuchtig wat dat betreft.

BK

En dat eh, u wijt dat aan inderdaad de nieuwe vormen van communicatie?

IE

Ja, omdat je elkaar zo makkelijk kunt bereiken, maar wat je ook soms hebt dan heeft iemand, en daar heb ik alle
begrip voor hoor, een paar kinderen en die zitten op school en dan zegt zo’n vrouw, ja ik zit in Amsterdam, ik kan
niet naar Groningen verhuizen, m’n kinderen die hebben al een echtscheiding meegemaakt, die zitten hier op
school, die hebben hier een eh, eh, vriendjes en vriendinnetjes. Kijk en dan, ja, dat vind ik dan eigenlijk wel weer een
goede reden, maar wat ik soms een beetje, wat mij opvalt de laatste jaren is dat mensen, nou het lijkt soms net alsof
ze niet een afstandje voor elkaar willen afleggen ofzo.

BK

Dat daar toch verandering in is gekomen.

IE

Ja, er is er best wel wat verandering in gekomen. Ik heb het gevoel dat vroeger 10 jaar geleden dat mensen zo,
nouja, als het 100 km was, wat maakt het uit, spannend, ik heb een date, maar tegenwoordig, we zijn ook allemaal
zo makkelijk, het is niet alleen via datingsites, maar je hebt ook Twitter, Linkedin, Facebook, we zijn allemaal heel
bereikbaar voor elkaar he.

BK

En, eh, want zelf had ik het idee dat ehm, dat misschien juist door dit soort nieuwe vormen van communicatie het
daten om, makkelijker, of het koppelen makkelijker zou gaan, maar als er minder voor elkaar over is, dan weet ik niet
of dat is. Is, laten mensen zich makkelijker koppelen, of gaat daten sneller, vaker, of,… Ziet u daar verschil in?

IE

Nou, wat ik wel zie, dat is, ja ik vind mensen hartstikke leuk hoor, anders werk ik ook niet met mensen…

BK

Nee, nee, nee.
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IE

Ja, ik wil het niet onvriendelijk brengen maar ik dacht vroeger zelf dat iedereen alles voor de grote romantische
liefde over had, maar tegenwoordig, we zijn zo makkelijk bereikbaar, wat ik heel vaak merk, dat is iemand is even
niet leuk of een paar mailtjes zijn niet leuk, nou, na deze komt een betere. Er is bijna teveel keuze. Vroeger had je,
nou heel vroeger, onze voorouders dan via de kerk, of het dorpje of de dorpsvereniging, was alles heel petieterig en
klein. Maar tegenwoordig, eh, relaties lijken soms minder hecht, mensen nemen soms veel, niet iedereen hoor, ik wil
niet generaliseren, maar een beetje wegwerp mentaliteit. O, deze man die toont niet genoeg belangstelling, nou de
volgende beter. Weet je, ik heb zelf die meneer Bakas geïnterviewd, weet je wel, die trendwatcher?

BK

Ja

IE

Nou, en hij heeft er ook een boek geschreven over de liefde, hij had contact met mij gezoekt, uh, gezocht, of zijn
carrière mensen of ik iets met zijn boek kon doen en Bakas zegt zelf op den duur is een huwelijk misschien 10 jaar en
dan bijtekenen, dus het wil niet zeggen dat we allemaal slechter of egoïstischer worden, maar we gaan lakser met
relaties om. We gaan gewoon lakser met relaties om. De echtscheidingen nemen toe, maar mensen hebben ook
vaak eh, meerdere relaties. Dat is ook helemaal niet slecht ofzo, maar dat we iemand, nouja, mensen kunnen nu 100
worden, later ook misschien nog wel ouder, vroeger werden de mensen niet zo oud en dan was het huwelijk voor
levenslang. Maar als ze, onze kinderen ofzo later 120 jaar worden, dan is een huwelijk ja, dan is levenslang wel heel
erg lang, tenzij het heel goed gaat. Dus ik zie dat mensen wat losser met relaties omgaan en ze hebben ook omdat
het via internet gaat, maar ook via Linkedin, Facebook, nou Hyves is nu uit, mensen kiezen ook weer makkelijker voor
een ander wanneer een relatie even niet zo leuk is offeh. Het gaat allemaal wat makkelijker.

BK

Omdat het contact maken ook makkelijker is geworden?

IE

Nouja, omdat wij kunnen makkelijk mensen bereiken. Kijk iemand die denkt nou ik wil een andere relatie, die kan
zich vandaag inschrijven op drie datingsites en die kan vanavond al bezig om berichtjes te versturen en om te
proberen nieuwe mensen te leren kennen.

BK

Ja.

IE

En vroeger had je minder keuze van… De wereld is nu een dorp geworden. Kijk, vroeger was je een beetje
afhankelijk van in je familiekring of vrienden en vriendinnen van kennissen of had je zo dat je zocht in je eigen kring
of bijvoorbeeld op het werk, wie kom je daar tegen en nu zijn er mogelijkheden, dat vind ik ook wel weer leuk, maar
er zijn momenteel gewoon veel meer mogelijkheden.

BK

En zijn de criteria, want er zijn waarschijnlijk ook wel vaste criteria voor een match, zijn die ook veranderd? Wat, wat
verbindt mensen aan elkaar behalve dat , dat onduidbare, die onduidbare klik zeg maar, want die is natuurlijk niet,
ja, die is misschien niet in…

IE

Die kun je niet precies beschrijven….

BK

Nee.

IE

…maar je ziet wel dat mensen uhm, kijk de eisen zijn ook veel hoger, van vroeger trouwde je en dan, ja, had je
misschien samen de kinderen door de tijd te krijgen, en, en, en scheiden was gewoon niet in. En tegenwoordig
mensen willen, uhm, echt eh, wat ik heel veel merk, ook dat woord kom ik heel veel tegen, mensen die me mailen, ik
wil graag m’n soulmate ontmoeten, ik wil echt me helemaal goed bij iemand voelen, dus de romantische standaard
is eigenlijk best wel heel hoog terwijl je zou denken nou je hebt zoveel echtscheidingen, een ouder gezinnen,
samengestelde gezinnen, maar toch, aan een kant, wat ik zonet al zei, mensen zijn gemakzuchtig, er zijn zoveel
profielen op internet dat heel vaak, nouja, 100 of 200 km er voor reizen, vinden ze soms problematisch, want er is
bijna teveel keuze op internet he, we zitten met 2,5 miljoen singles alleen al in dit kleine kikkerlandje, maar aan de
andere kant zie ik dat mensen ook weer hunkeren naar soulmate en iemand die je helemaal compleet maakt. Dat
romantische ideeën die zijn volop aanwezig en kijk mensen willen ook een stukje gelijkwaardigheid, van, ik hoor van
heel vrouwen dan doen ze toch een man die minstens zo’n goede opleiding heeft als dat ze zelf hebben gehad, dus
dat kan soms ook wel wat problematisch zijn, dat, misschien verandert dat weer op den duur, maar vrouwen die
eigenlijk nu al hoger opgeleid dan mannen. Toen ik op de universiteit zat had je 60% van de mensen op de
universiteit waren jongen en 40% meisjes en nu is het al andersom he.

BK

Ja, ja. Dat eh.

IE

En toch merk ik dat wij vrouwen, en dan maakt het niet eens uit of ze 60 zij of 30, ze willen, ja, de generatie daarna,
dat kan misschien wat veranderen, maar ze willen toch wel vaak iemand die minstens zo’n goede opleiding heeft.

BK

ja
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IE

En mensen zijn erg op hun zelfstandigheid gesteld, dusseh, sommige mensen nog heerlijk om hun eigen huis te
houden, dat, dat samenwonen, trouwen, dat hoeft van veel mensen niet, dat ze denken gewoon m’n eigen stekje,
dat vind ik wel zo lekker.

BK

En dat is ook een nieuwe, eh, een nieuwe trend, of een nieuwe ontwikkeling die u ziet.

IE

Nou, dat speelde al een tijdje zo, maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld twee of drie keer al gescheiden zijn,
mensen zijn aan de ene kant eh, gaan ze wat sneller van relatie naar relatie, maar aan de andere kant hebben ze ook
weer ja ik wil me helemaal goed bij iemand voelen want ik heb al eerder m’n huis, m’n baan, alles opgegeven, en als
het dan mis gaat dan kan ik weer opnieuw beginnen.

BK

Ja.

IE

Wat je ook wel ziet dat zijn gewoon mensen die willen LATTEN. Nou, dat was 20 jaar geleden ook al, was ook al zo.
Maar je ziet ook dat het veranderd he, dat gaat voor de [onverstaanbaar] ook nog veranderen, want in Nederland
was het altijd zo dat je per definitie als je niet naar de notaris ging dan was je in gemeenschap van goederen
getrouwd en dat, in Europa was dat al anders en dat gaat in Nederland ook veranderen, dat het wordt nu per
definitie op huwelijkse voorwaarden. Dat heb jij vast ook wel gehoord.

BK

Daar heb ik inderdaad wel iets van meegekregen.

IE

Ja, dat verandert, dus mensen hechten erg aan hun zelfstandigheid.

BK

Ja. En uhm, kunt u duiden wat voor een, ik hoor inderdaad eenzelfde opleiding, maar zijn er nog meer criteria die,
die maken dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen of dat ze in ieder geval misschien, ja, dat is dan misschien
die klik, maar, criteria om in ieder geval een match te hebben of, of…

IE

Nou, vrouwen vinden het heel belangrijk dat ze goed met een man eh kunnen praten en ook kunnen ze meestal met
hun vriendinnen nog beter praten, want vrouwen praten gewoon meer, beter en vaak wat diepgaander. Soms ook
vinden ze dat mannen oppervlakkig zijn, maar mannen hebben weer een andere manier van communiceren. Weet je,
vrouwen die bespreken alles met je beste vriendinnen, nou je, hoe voel je, hoe gaat het, en je bespreekt bijna alles
met elkaar en mannen denken soms eerst na en melden dan iets en een vrouw, al pratend komt ze tot oplossingen,
maar ik hoor van vrouwen vooral, zij willen gewoon een goede gesprekspartner. Dus behalve het IQ, zeg maar de
opleiding en ja ook wat succes natuurlijk, want dat, dat is er inherent aan, dat ze ook wel willen dat zo’n man een
goede baan heeft, vooral in deze tijd van recessie zie je dat mensen ook willen, vrouwen willen vooral dat een man
een beetje een hoog EQ heeft, dat hij gevoelig is, dat, nouja, empathisch, een goed luisteraar. En ja, heel
ouderwets, ik merk bij mannen, vind ik ook wel wat irritant hoor, maar als datingcoach merk ik bij mannen omdat het
natuurlijk op e-matching helemaal heen en weer kan surfen naar al die profielen, die kijken toch vaak naar de leuke
foto’s, naar de knappe koppies hoor. Dan zijn ze zelf zestig dan zoeken ze nog een leuke meid van 40 of zelfs
mannen van bijvoorbeeld 48 die mailen nog vrouwen van 32 en je zou zeggen van, he, wat ouderwets, je hebt nu
tegenwoordig toch van die Patricia Paay types, die vrouwen die voor jonger, maar wat ik gewoon merk op internet
dat ik denk jahaa, die mannen, dan zien ze er gewoon echt een al een beetje uit op zo’n leeftijd zelf, maar dan
voelen ze zich zo jong. Ja, maar een vrouw van 50 voelt zich natuurlijk ook niet 80 dus die voelt zich ook nog wel
jong en dan zijn die vrouwen van 50 die gaan een beetje bij me klagen van Irma, ik krijg allemaal mails van mannen
68 of 70, weet je, dat is wel een beetje. Nouja, wat best wel speelt dat eh, dat komt best wel veel voor, dus
mannen gaan ja, helaas, toch wel vaak voor het uiterlijk, of fris jong en vrouwen gaan eh, nouja, die willen eigenlijk
een eh, iemand ook hebben die naar ze luistert, waar ze zich goed bij voelen, waar ze zich op gemak bij voelen. Dus
dat zijn wel een beetje de criteria. Nu wil ik niet zeggen dat elke man voor jong en voor mooi gaat, maar ik kom ze
wel heel erg veel tegen…

BK

[vult aan]. Heel erg veel tegen…
En zijn er ehm, ik dacht misschien zijn er ook nog wel, ehm, andere criteria als gelijke hobby’s, of, maar…

IE

Ja, ja, want het is heel saai met mensen die een beetje dezelfde achtergrond hebben, dat is ook een belangrijk
criterium, dus je ziet bijvoorbeeld, uh, nouja mensen toch wel, dat de ouders bijvoorbeeld een groot huis ergens in
het Gooi ofzo hebben, van dat het elkaar opzoekt, een beetje hetzelfde milieu, maar je ziet dan ook wel, je hebt ook
farmdating he, voor mensen die van het platteland komen, die willen dan weer iemand van het platteland. Mensen
schijnen ook aangetrokken te worden of ze voelen zich thuis bij iemand die een beetje t zelfde achtergrond heeft,
dus het werk van mijn ouders, dat, mensen zijn wat dat betreft ook wel weer een tikkeltje saai hoor, van ze zeggen
dan van tegenstellingen dat trekt elkaar enorm aan, maar je ziet toch dat de meeste mensen kiezen voor iemand die
ongeveer even mooi is, ook al willen mannen eigenlijk altijd mooier, bijna altijd, ze kijken ook toch naar de sociale
achtergrond van iemand en dat zou je zeggen dat dat tegenwoordig in de eenentwintigste eeuw niet zo’n rol meer
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speelt, maar toch speelt het wel een rol. Want dan zie je dat uiteindelijk iemand toch wel weer gaat met iemand die
uit een beetje soortgelijk milieu komt.
BK

En is dat een bewuste aanpak of zou dat ergens in doorspelen, in uitstraling, of

IE

Nou, ik denk eerder dat iemand zich thuis bij iemand voelt, dat het herkenbaar is, kijk moet je voorstellen, je komt
gewoon uit een normaal gezin en je komt dan bij iemand waar alles heel duur en luxe is, weet je wel, van die expats
of een bankier of weet ik veel wat, dan voel je je misschien wat minder op gemak als wanneer je komt bij iemand uit
hetzelfde milieu.

BK

Ja.

IE

Het is gewoon je thuis voelen bij dat iets, dat het wat herkenbaar is, dat je, ja, mensen zijn heel saai, ze kiezen toch
vaak voor wat, wat ze al kennen, wat voor de hand ligt.

BK

En uhm, is dan een voortzetting daarvan ook nodig om de relatie in stand te houden, of wat zijn ja, wat zijn, wat is er
nodig om de relatie in stand te houden?

IE

Nouja, gek genoeg, heel saai, maar vaak blijkt het wel dat mensen die een beetje aan elkaar gewaagd zijn, dus al die
dingen die ik zonet zei, ongeveer gelijke opleidingen, ongeveer t zelfde achtergrond, ongeveer evenveel geld,
dezelfde religie, of geen religie, die mensen die, zo’n huwelijk daar is onderzoek naar gedaan, heeft vaak een
grotere kans van slagen. Dat eh, ja, die hebben toch wel grotere kans van slagen. Ja, ik denk zelf dat dat komt
omdat die mensen elkaar misschien beter eh, begrijpen ofzo.

BK

Ja.

IE

Het is eigenlijk heel voorspelbaar, terwijl je verwacht in de liefde altijd dat het spannend romantisch is, en een
onbekende en eh, ja een beetje het avontuur, dat eh, ik bedoel zo zou ik het zelf dan misschien zien, maar het schijnt
toch dat mensen voor het eh, voorspelbare vaak gaan. Dus toch wat soort zoekt soort. En dan moet je het heel
breed zien, dat heeft met heel veel aspecten te maken. En je hebt natuurlijk, dat vind ik dus wel leuk, je hebt ook
een site voor mensen die moslim zijn. En dan denken sommige mensen, zeiden tegen, wacht eens even, dat is toch
helemaal niet goed integratie he, dat die moslims elkaar opzoeken. Nou, ik zei, ik vind het juist ontzettend goed
teken van integratie dat die mensen ook al meedoen aan internet daten. Dus eh, want ik zit nou, ik werk
hoofdzakelijk voor e-matching, dat is, dan moet je een afgeronde HBO/WO opleiding hebben en die mensen
selecteren op opleiding, dus daar werk ik voornamelijk voor, voor e-matching. Maar ik heb ook via m’n eigen site,
die kommen, komen mensen tegen. Maar er zijn ook mensen die kiezen bijvoorbeeld iemand die van het platteland
komt, of die vegetarisch, vegetariër is, die bestaan al, die site. Maar ook sites voor mensen, maar volgens mij is dat
spirisamen ofzo, die een spirituele insteek hebben, dus er zijn, zo ongelofelijk veel internetsites en je kunt eigenlijk
dan zelf kiezen wat je belangrijk vindt.

BK

Ja. Daar begint eigenlijk de eerste selectie al, of de grootste criteria…

IE

Ja, ja, kijk ook bij e-matching is het zo dat die mensen willen toch allemaal iemand die een beetje slim, dus die
mensen vinden belangrijk dat je slim bent. En dan heb je zo’n spirituele site, nou die mensen geloven meer in
reïncarnatie en karma en die mediteren en die willen dan een soulmate hebben die dat, ook feeling daarvoor heeft.
En er bestaat dan een site, ja de naam weet ik zo niet, dat is voor mensen die vegetariër zijn en heb ik zelf een
vriendin die is veganist, maar die heeft het zo sterk dat als ze, nouja, als ze iemand vlees ziet eten, dat vindt ze al zo
gruwelijk want dan eet je een dier op. Zij zou, haar is man is nu gedwongen vegetariër, want ze kookt, want zij kan
niet met iemand leven die vlees eet. Zij vindt dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen , dus. Zou ze vrijgezel
zijn dan zou zij daarop selecteren.

BK

selecteren.

IE

En je hebt ook een site voor mensen, dat vind ik zelf wat overdreven, voor de mooie mensen. Dus dat zijn mensen
die willen, die voelen zichzelf heel knap, die worden ook uitgezocht of ze wat knap zijn en die zitten op een site met
alleen maar mooie mensen.

BK

Een bijzondere eh, ik bedoel dat blijft natuurlijk toch een onmeetbaar criterium.

IE

Nouja, dat vond ik dus ook, en wat ik ook haha. Ik heb wel eens gekeken, ach jullie zien er heel normaal uit, maar kijk
he, ja, dat is niet een site waar ik enthousiast over ben hoor. Maar dat is ook zo van, ben je een beetje te zwaar ofzo
weet je dan kom je er niet op. Maar ik denk ja, wie kijkt dat na, want ik vind het altijd heel relatief. Ik vind eigenlijk
zelf dat als iemand wat uitstraling heeft mooier dan zo’n fotomodel mooi, snap je
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BK

Ja.

IE

Maarja, die mensen beweren weer, nouja, dan zit ik op een normale site op een relatieplanet en dan word ik
helemaal belaagd en dat vind ik helemaal niet leuk, dus ik zit dan liever bij een site waar iedereen knap is en dan, ik
wil sowieso ook een knappe partner.

BK

Maar dat

IE

Kijk, dat is heel persoonlijk en dat mogen we ook niet veroordelen, alleen ja, persoonlijk, eh, kijk die mensen die
voelen dat zo, maar ik denk jeetje, wat oppervlakkig, want ik denk een mooie uiterlijk went en een lelijk karakter
went nooit, dus ik vind karakter veel belangrijker dan uiterlijk. Maarja, dat is die mensen hun goed recht, of ze dat
willen, nouja, het zij zo.

BK

En daarbij komt natuurlijk, want dat is ook nog een van mijn vragen, hoe ont.., hoe vertrouwen kan ontstaan tussen,
zeker via, zeker via online matchen. Uhm, hoe waarheidsgetrouw is een profiel, of is een foto, uhm

IE

Nou, ik zeg altijd, plaats een foto die niet, die heel recent is, niet ouder dan een half jaar, maar helaas, het is o zo
menselijk om een foto te plaatsen waar je zelf heel mooi op staat of een foto die niet helemaal meer recent is, of een
foto die flink gephotoshopt is, dat kan bijna iedereen tegenwoordig en ik moet zeggen dat ik dat toch heel vaak
tegenkom hoor, van dan, ik help bijvoorbeeld momenteel een vrouw van 58 en dan krijgt ze een foto van iemand al,
die man is dan 59 en dan denk ik jeetje, die ziet er uit als 40 jaar en dan heeft ze hem ontmoet, zij heeft al een paar
keer zoiets meegemaakt en dan blijkt toch dat die foto al 10 jaar oud is, dan had die man nog een weet ik veel een
bos wilde krullen en een slank figuur en dan kon ze hem niet herkennen want dan in werkelijkheid had hij weinig
haar, maarja, dat vindt ze niet eens zo erg, maar ze kon hem niet herkennen, hij was ook uitgedijd, en ehm, het is
heel verleidelijk en menselijk om toch niet helemaal ,om een beetje te sjoemelen, maar ook met gewicht en, er
wordt soms ook nog wel met opleiding gesjoemeld of, bij e-matching kun je dan invullen, je inkomen, weet je, van,
van, niet relevant, of modaal, of boven modaal, nouja, daar wordt best ook wel wat mee gesjoemeld. Dus ja, helaas,
eh, is sjoemelen en beetje de waarheid wat rooskleuriger voordoen, dat is toch aan inherent aan internetdaten.

BK

En dat vertrouwen, dat kan dan bijna niet online ontstaan of eh?

IE

Joah, bij sommige mensen wel, maar je ziet ook heel veel mensen die zeggen van eh, ja maar ik ben afgeknapt, hij
was best wel leuk, maar toch omdat ik merkte, nouja ik had vorige week iemand, die man was dan leidinggevende,
en die had een heel interessant beroep opgegeven en die vrouw ontmoet die man en die vrouw zegt nou ik had
niets tegen z’n beroep maar die meneer was vrachtwagenchauffeur, ja ik vind het moeilijk en zwaar beroep maar dat
terzijde, maar ze zei, ik ben totaal afgeknapt want hij had een vaag verhaal dat boerenrecessie dat hij daarom ander
beroep had gekozen, maar het bleek dat dat helemaal niet waar was, dat die man interessant wilde doen, dus ja, als
datingcoach zeg ik altijd tegen de mensen vertel de waarheid, want eh, ze komen er toch wel achter als je iemand
ontmoet of iemand die leert jou kennen, dan, dan komen de mensen wel achter de waarheid. Het is niet eens dat de
man ofzo dan afknapt dat de vrouw 10 kilo zwaarder is, maar wel op, of vier jaar ouder, maar wel op het feit dat die
vrouw gelogen heeft over die man.

BK

Ja.

IE

Het is heel vaak bij vrouwen zie je het in kilo’s, of eh, ja, toch wel wat onlangs dat je denkt we zijn toch hartstikke
geëmancipeerd, nee, vrouwen liegen minder vaak bijvoorbeeld over salaris of baan dan mannen. Bij vrouwen is het
vaak, nouja, dan zijn ze 80 kilo en dan maken ze daar 72 kilo van, want dat oogt wat slanker weet je?

BK

Ja, jaja.

IE

Mannen liegen vaak over lengte. Ja, het is nu, het lijkt nu alsof iedereen zit te liegen, maar ik bedoel, je moet maar
denken, ik kom heel veel mensen tegen en met name de mensen waarbij het niet lukt, dus en, nou dan hoor je ook
heel veel weet je, van dan, waar zo’n man 1,80 , zo’n vrouw is 1,73 en dan ontmoet ze die man en dan denkt ze, ach
jammer, ik ben nog een stuk groter. Ja, en dan denk je wat stom, dan heeft zo’n man ook nog universiteit, dan denk
je, nouja, staat blijkbaar los van intelligentie, maar het is gewoon niet zo slim om eh, bijvoorbeeld over je lengte te
liegen. Maar sowieso, liegen is niet slim, over je beroep of over iets anders. Je wilt immers een relatie en dan komt
die ander er toch wel achter, maar kijk mensen doen dat omdat ze dan aan het begin meer kans hebben dat ze meer
mensen, nouja, die, meer mensen vinden hen leuk, alleen als je dan daadwerkelijk die ander ontmoet, kijk dan heb
je wat meer leuke mails, het gaat allemaal wat lekkerder, maarja, kijk, dat staat hier als het ware gestraft bij de
daadwerkelijke ontmoeting want dan, ja dan komen de lijken wel uit de kast.

BK

Ja. Ja, inderdaad, dan eh. Dus dat vertrouwen, dat, dat eh, of de bevestiging ontstaat pas bij weer de fysieke
ontmoeting omdat dan er meer duidelijk wordt.
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IE

Ja. Maar weet je dat je, het schijnt toch, het is niet eens alleen bij internetdaten hoor. Want als je op Facebook ziet,
iedereen heeft hippe feesten, iedereen voelt zich happy, want het schijnt ook dat sommige pubers die voelen zich
wat depressief omdat ze denken dat Facebook al die vriendjes en vriendinnetjes die hebben allemaal een te gek
leven en mensen, mensen beschrijven alles over zichzelf op Facebook, maar vaak heel erg roosgeurig van dat
allemaal fantastisch is, dus mensen zijn geneigd om de boel wat op te pimpen. Ook, dat is een manier om aandacht
te krijgen, dus het niet alleen via internetdaten, maar ook via social media zoals Facebook dat mensen zich toch wat
leuker afspiegelen of happier dan dat de werkelijkheid is.

BK

Ja.

IE

Daar is ook een onderzoek naar gedaan. Dus dat, kijk maar eens op Facebook van iedereen doet het geweldig
goed,

BK

Ja, en dus, dat is eigenlijk een ehm, je, de min-kant of de slechte kant aan het eh, online ontmoeten terwijl het
natuurlijk ook wel veel mo, nieuwe mogelijkheden biedt, maar die dualiteit

IE

Nou, ik vind. Klopt! Ik vind de pluskanten nog steeds wat meer opwegen tegen de minkanten. De pluskanten is dat
je zoveel meer keuze hebt, ja, je hebt bijna teveel keuze, maar ik maak ook vaak mee, dan is iemand weduwe of
weduwnaar, dat hij denkt, nouja, ik heb toch liever iemand die ook weduwe of weduwnaar is, en, en niet iemand die
gescheiden is. Nou, dat moeten ook zelf weten, maar kijk, je vindt elkaar veel makkelijker. Als je 40 plus bent en je
bent weer single, of nog steeds single, dat komt ook voor, dat staat niet op je voorhoofd he, en ze zien het niet in
een supermarkt, en het staat ook niet op je huis. Maar op, via internet daten, ja het is zoveel makkelijker, dus, en je
hebt ook veel meer keuze. Kijk, als je in een dorpje op het platteland, kijk in Amsterdam heb je sowieso heel veel
mensen en heel veel keuze misschien, maar zit je in een klein dorpje op het platteland, nou weet dan maar net een
singel van je leeftijd te vinden die een beetje dezelfde interesses heeft, dus ik, als datingcoach zeg ik, ik vind nog
steeds een prachtig, prachtig medium, ik heb ook best wel vaak meegemaakt dat er toch een leuke relatie uit
ontstond, of dat ik later een geboortekaartje of een trouwkaart of weet ik veel wat kreeg van mensen die heel
gelukkig waren geworden, maar kijk het is niet volmaakt. De, die, kijk, je kunt gewoon niet verbloemen dat er veel
gesjoemeld wordt, dat er sowieso getrouwde mensen op internet zitten die een affaire willen, gelukkig heb je nu
second love en eh, meer datingsites voor mensen die al een relatie hebben en het, er bestaan denk ik al drie van, en
nog een tweede relatie erbij willen hebben en eigenlijk is dat voor sites zoals e-matching enzo alleen maar positief,
want dan hebben we minder getrouwde mensen op de site, snap je?

BK

Ja, jajaja, zeker.

IE

Dus het is zowel heel positief en ja, mensen zijn ook minder eenzaam en ze kunnen elkaar sneller bereiken en je kunt
iemand ook bereiken gewoon als je gewerkt hebt, mensen hebben het heel druk, en je hebt een drukke baan en je
hebt nog een kind en je moet je huishouding doen, nouja, dan is internet daten, dat bespaart veel meer tijd als
wanneer je kroegen in moet, of je houdt niet van de kroeg, of je moet op hobby clubs, het is wel weer een heel, eh,
nou een medium wat ook wel weer heel goed werkt weet je.

BK

En ehm, als mensen nou niet weten waar ze naar op zoek zijn of, of, ehm, want ik begrijp inderdaad uhm, als je als
weduwe op zoek bent naar een weduwnaar, dan , dan kan je makkelijker scheiden, of gerichter zoeken, als mensen
nou niet weten naar, naar wat voor man of vrouw ze op zoek zijn, wat adviseert u ze dan?

IE

Ik adviseer ze dan, nouja, ik had dus iemand een keer die zei nou, ik kan helemaal niet kiezen, want ik wil ook geen
mensen afwijzen, nou, ik zeg ojeetje, als je niemand wilt afwijzen dan moet je maar niet gaan internetdaten, want
afwijzen hoort er praktisch bij, maar die vrouw beweerde, ik kan helemaal niet kiezen, want ik weet het gewoon niet.
Iedereen is ergens wel leuk, nouja, het klonk heel vriendelijk en ze was denk eind dertig, en toen zei ik, nouja, het is
wel leuk, want er zijn heel veel mannen van 60, die willen wel met iemand van eind 30, dus je zult hoge ogen
gooien. Nou, toen begon die vrouw heel erg te piepen, toen bleek, nou, ze wilde niet een man die meer dan vier
jaar ouder was, dus toen bleek, dat ze wel haar criteria wel had, maar dat ze het ergens heel sociaal vond om te
zeggen van, ik kan niet zo goed kiezen, maar toen zei ik wat vind jij echt belangrijk in het leven, nou toen kwam ze
toch op een aantal, nou, eigenlijk bleek dat ze juist heel veel eisen had, dat was wel grappig juist. En eh, mensen die
niet kunnen kiezen, dus dat deed ik ook bij haar, toen zei ik, wat vind jij heel erg belangrijk, nouja, dan zegt ze dat ik
goed met iemand kan praten, dat eh, nou die vrouw was toevallig vegetariër, ik ben vegetariër, ik zou zou het ook
heel leuk vinden als hij vegetariër was, dat hij niet auto rijdt, nouja, toen bleek dat die vijver helemaal niet zo heel
groot was, waaruit ze wilde vissen. Dus het is vaak dat mensen het eigenlijk wel heel goed weten wat ze willen,
alleen dan weten ze het zelf nog niet dat ze het weten.

BK

[vult aan] dat ze het weten…

IE

Want dat, het, dat was juist het grappige, want die vrouw dacht nouja, eigenlijk kan ik wel met iedereen, de meeste
mensen zijn wel aardig, maar toen bleek nouja, iemand van 10 jaar ouder vond ze al veel te oud. Maar kijk als het

48

hypothetisch geval dat iemand echt zou zeggen, ik weet echt tussen de bomen het bos niet meer dan zou ik ze toch
zeggen, nouja, zoek dan toch maar tussen vier jaar ouder, vier jaar jonger, ongeveer dezelfde opleiding, ongeveer
ook in dezelfde buurt tenzij je heel graag reist, maar kijk iemand uit Groningen en iemand uit Limburg, dan moet je
toch wel heel wat uurtjes auto of trein per week maken, en als je het, ja er zijn toch genoeg singles, dus zit je in
Amsterdam, dan denk ik, ja, in Amsterdam zijn er genoeg singles en ook best wel veel singles die misschien bij je
zouden passen maar zou toch ook dat criterium afstand in gaan bouwen.
BK

Ja.

IE

Wat heel belangrijk is, en ehm, het feit of ehm, kijk heel veel mensen op internet zijn al een keer getrouwd geweest,
uhm, het is ook heel belangrijk of je het leuk vindt dat iemand anders al kinderen heeft. Sommigen mensen vinden
dat juist super leuk, hee, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dan hebben ze zelf ook kinderen, vinden ze ook prettig
dat die andere kinderen heeft, maar het komt soms ook voor dat iemand een gezinnetje wil opbouwen en eigenlijk
helemaal niet eh, al met twee stiefkinderen wil beginnen. En ik denk altijd dat dat ook heel erg belangrijk is omdat ik
vaak veel verdriet heb gezien, dat ik denk ik wil nooit dat kinderen het slachtoffer van worden, dus realiseer je wel of
je het leuk vindt dat iemand al een paar kinderen heeft want eh, kinderen mag je nooit negeren of ontkennen want
die kinderen horen dan echt bij die man of die vrouw. Wat soms ook nog gebeurt is dat mensen verzwijgen op
internet dat ze kinderen hebben.

BK

Ja.

IE

Dat ben ik wel een paar keer tegengekomen. Dat is gewoon absurd. En dan heeft iemand een paar keer met iemand
gedatet, en die is wel leuk en ineens blijkt die man heeft drie kinderen. Dat is heel persoonlijk hoor, maar een beetje
sjoemelen met gewicht nouja, daar kan ik niet wakker van liggen maar ik vind het wel shocking als iemand dan
verzwijgt dat hij kinderen heeft. Want ik denk, ja, dat is zo essentieel in het leven, en dat kun je die kleine mensjes
ook niet aandoen.

BK

Nee.

IE

Nee, die horen er helemaal bij enne, ik denk ja, dat dat bijvoorbeeld ook heel belangrijk is als je kinderen hebt, dan
ja, dan is natuurlijk ten eerste onder een liefdesrelatie en dat je goed en happy en gelukkig en verliefd bij een man
voelt, maar kijk ook of jouw kinderen vooral als ze klein zijn of die een beetje met die man of vrouw overweg kunnen,
dat is ook heel belangrijk.

BK

En dat zijn allemaal criteria die u opnoemt die best wel direct zijn, of die best wel ehm, het echt een omstandigheid,
de buurt, of de opleiding, kinderen wel of niet, is dat ook nog met interesses of met eh, ja u zei net al vegetariër of
niet, is het belangrijk dat er dezelfde hobby’s gedeeld worden of maakt dat?

IE

Ja, die hobby’s die vind ik dan zelf eigenlijk niet zo heel belangrijk, wat mij dan wat verbaasde is dat soms dan houdt
iemand heel erg van klassieke muziek, dat ben ik ook wel eens tegengekomen of, nouja van een andere, van een
schouwburg, of van kunst, en dan denk ik dat is heel belangrijk, maar persoonlijk vind ik dan het is toch veel
belangrijker dat je iemand kunt vertrouwen, dat hij eerlijk is, dat hij, dat jullie respectvol met elkaar omgaan, maar je
ziet dat sommige mensen zelfs zo selectief zijn dat ze echt nou, iemand moet perse sportief zijn, die moet perse van
die bepaalde soort muziek houden, die moet zich goed kleden, dus dat komt ook inderdaad nog wel voor hoor. Dat
ik denk jeminee, van dat is toch niet zo heel belangrijk, dan gaat die man maar fietsen met een vriend van hem. Ik
ben wel eens tegengekomen iemand die helemaal gek van fietsen was en ja, eigenlijk het belangrijkste aan een
vrouw die hij zocht was dat ze van fietsen hield.

BK

Ja.

IE

Nou, als datingcoach gaan je haren een beetje recht overeind staan want je denkt ‘o help’ is dat een criterium. Ja,
nouja, wie ben ik om te oordelen dat fietsen niet belangrijk is.

BK

Ja, ja, is..

IE

Ja, maar het komt voor, terwijl je denkt, nou, al die kapot gelopen relaties en mensen die niet met elkaar kunnen
praten van let er vooral op het feit dat je een beetje goed met elkaar kunt communiceren, dat je wat lief bent en dan
zie je dat de mensen echt buitenissige eisen stellen over hobby’s, terwijl ik denk ja hobby’s, hobby’s horen eigenlijk
toch een bijzaak te zijn.

BK

En eenzelfde achtergrond en eenzelfde opleiding zou, draagt daar natuurlijk dan aan bij omdat je meer op hetzelfde
niveau zit en elkaars normen en waarden wellicht beter kent, waardoor hobb…
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IE

Ja klopt dat is zo en wat het ook zo is, je ziet toch van, dat gaat gelukkig veranderen, maar dat mannen vindt wel
prettig als, nouja, als ze net iets groter zijn, als ze net iets meer inkomen hebben, als ze net iets hoger opgeleid zijn,
want het schijnt dat, wat was het alweer, ja, die vrouwen die een Oscar hadden gewonnen die waren vaak eh, van
zoveel Oscar winnaressen waren binnen twee jaar gescheiden want sommige mannen hebben nog steeds een
beetje een probleem als de vrouw succesvoller is.

BK

Aha.

IE

Ja, het klinkt zo banaal, maar er is uitgebreid onderzoek naar gedaan dat mannen het vaak prettig vinden als zij het
meeste geld verdienen. En dan denk je, ja ik denk dan waar hebben ze het over, als je maar gelukkig bent samen,
maar dat is toch een beetje het mannelijk ego nog.

BK

Dat zit er dus nog steeds wel behoorlijk in.

IE

Nog steeds! In 2000, nou we zijn bijna in 2014, zit er nog steeds in .Het gebeurt soms ook dan, dan gaat de vrouw in
haar carrière streeft de man voorbij. En dat vinden veel mannen toch nog steeds niet echt prettig.

BK

Dat eh,

IE

Dan willen ze net de boventoon voeren.

BK

Grappig.

IE

Ja, ja, en dan denk ik, ik denk jeminee, wat ouderwets, maar het is nog steeds zo.

BK

Verbazend inderdaad.

IE

Ja,

BK

Uhm, en, speelt de, het fysiek delen van spullen bijvoorbeeld nog een rol binnen een relatie of binnen een match of
is dat irrelevant?

IE

Uh, nouja, we gaan nu richting een maatschappij dat meer gedeeld worden, dat zelfs buren met elkaar de auto’s
delen, maar ik merk dat heel veel singles, die, nouja, die vinden eerst al wel prettig om hun eigen stekje aan te
houden als ze bijvoorbeeld al een paar keer gescheiden zijn of samengewoond hebben, mensen worden
voorzichtiger als ze een tikkeltje ouder zijn, maar ik denk op den duur dat we veel meer dingen gaan delen. Dat, ja,
we lenen ook veel meer uit, we ruilen meer, mensen delen auto’s die ook voor het milieu, je hebt toch die Greencar
ofzo, dat een aantal mensen in een stad samen een auto delen, dus we gaan toch wel een beetje richting ruilen,
delen, ja, die kant gaan we wel op.

BK

En binnen een relatie, is dat daar nog relevant of niet specifiek?

IE

Eh, nou, gek genoeg zie ik daar juist weer dat ze het nu gaan instellen dat mensen eh, nouja, niet meer direct in
gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dat iedereen eigenlijk op huwelijkse voorwaarden is getrouwd, dus het
lijkt heel paradoxaal ja.

BK

Inderdaad.

IE

En wat ik zelf ook nog wel vind, dat is soms is het echt nog bij sommige mensen een beetje een ding van wie betaalt
het etentje. En zelf ben ik romantisch ingesteld dat ik denk van, ja, ik vind dat een beetje muizenissen weet je, van
eh, van, van, jahaa, soms zijn mensen toch ieder betaalt voor zich of eh, mensen zijn soms heel strikt, maar kijk,
vroeger was ook alles, was alles had je, vroeger had je regels. De jongen hoorde te betalen enzo, waar, ja, waarom
moet de jongen tegenwoordig betalen als het meisje ook werk heeft.

BK

Ja.

IE

Dus de hele maatschappij is veranderd. Je hebt nu ook meer, ja, die mannen willen eigenlijk nog steeds de
boventoon voeren, maar toch zijn er steeds meer vrouwen in Nederland de kostwinner. Maar wat zie je weer in de
gezinnen waar de vrouw de kostwinner is om, zouden wij zeggen misschien wel [….onverstaanbaar] emancipatie,
maar dan zie je juist weer dat die gezinnen weer minder verdien dan waar de man kostwinner is. Dus het is dan niet
allemaal heel gelijkwaardig.

BK

Nog niet helemaal gelijk getrokken.
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IE

Nee, nee, het is dan niet heel gelijkwaardig want het schijnt juist dan weer, die verdienen dan weer best wel een,
een, eh, veel lager salaris dan de gezinnen waar de man de hoofdkostwinner is. Want je hebt tegenwoordig vaak
twee kostwinners, maar het aantal vrouwen die de hoofdkostwinner is, die het meeste verdient, dat is de afgelopen
vijf jaar veel hoger geworden, en dan zie je dat het jaarinkomen van het echtpaar samen weer lager is.

BK

Ok, ja.

IE

Maar kijk dat verandert ook wel, je hebt tegenwoordig, het is niet zo’n schande meer dat die man huisman is. Want
er werd twintig jaar geleden had je dat je dat al, maar daar werd soms wat over gegniffeld, van zo van ja meisje, wat
een verwijfde man, maar tegenwoordig, nouja, ik ken ze ook wel, en jij vast ook wel, het is al eh, het is niet meer
schaamtevol als de man huisman is.

BK

Nee.

IE

Ja, dat vind ik ook al een positieve ontwikkeling. Ik vind dat wel gelijkwaardiger.

BK

Dus dat begint wel, toch langzaam te komen.

IE

Dat begint wel door te komen met het verschil dat die gezinnen nog steeds minder geld verdienen dan wanneer de
man carrière maakt. Maarja het is ook nog steeds een feit dat voor hetzelfde werk, ik weet niet hoeveel procent het
is, mannen toch meer worden uitbetaald dan vrouwen.

BK

Ja.

IE

Maar dat, het schijnt ook vrouwen kunnen minder goed onderhandelen, van je wilt vaak als vrouw aardig gevonden
zijn en collega’s zijn leuk en je kunt met je baas opschieten en een man is veel zakelijker, hup ik wil loonsverhoging,
ga je met m’n baas praten en een vrouw die wil vooral, dat moet gezellig en leuk zijn.

BK

Ja.

IE

En je ziet ook vrouwelijke bazen, nou ze willen eigenlijk wel vriendin zijn met de werkneemsters. Dus daar zie je som
ook wel weer wat wrijving, ja, vrouw wil toch vaak dat het gezellig en leuk moet zijn en een man pakt het met
onderhandelen enzo en [onverstaanbaar] vaak wat slimmer aan.

BK

Toch verschillende insteek…

IE

Maar moet een vrouw onderhandelen voor een ander dan eh, dan kan ze het juist wel weer heel goed.

BK

Grappig dat de verschillende karaktertrekken tussen mannen en vrouwen daarin duidelijk worden.

IE

Ja, maar ik denk ja het is natuurlijk ook een gat in de markt, je zou, ja daar ga ik niet om, maar je zou workshops
kunnen geven leer vrouwen beter te onderhandelen over haar salaris.

BK

Ja [lacherig].

IE

Maar je hoort ook veel meer vrouwen zeggen, van ja, nouja eigenlijk, we hebben allemaal geld nodig maar m’n werk
moet vooral leuk zijn. Weet je van, nouja, dat heb ik zelf eigenlijk ook wel wat moet ik zeggen hoor, ik verdien liever
wat minder dat ik het heel leuk vind dan dat ik dat heel veel verdien en dat ik het niet leuk vind. En dat is toch
typisch ook wel weer vrouwen denk ik dan.

BK

Dat eh, ja, daar, misschien is dat inderdaad een vrouwelijke, dat weet ik niet goed want ik ken ook wel veel mannen
die dat hebben, maar dat ehm…

IE

Ja, maar misschien ben jij weer wat jonger dan mij?

BK

Ja, dat eh, ik ben 27.

IE

Ja, zie je wel, dat verandert heel erg, want ik ben al 49 en jij zit ook al in die categorie van dat er meer meisjes
gestudeerd hebben volgens mij dan, dan jongens en mijn nichtje dat studeert nu medicijnen, die is 20, en daar zijn
de meisjes presteren al veel beter dan de jongens en toen ik studeerde, nouja, toen was nog echt 60 procent van de
studenten was jongen en 40 procent was meisje. Dus dat is eigenlijk heel erg veranderd, net uh, net in dat
leeftijdsverschil wat er tussen ons zit. Want van mijn generatie zie je dus ook heel veel vrouwen die 2 dagen ofzo
werken.
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BK

Ja,

IE

Dan zijn ze, ja, 40, 50, maar dan werken ze parttime en de man werkt fulltime. Dat eh, kijk, maar ik denk dat dat op
den duur ook gaat veranderen.

BK

Ja, dat ehm, ja, dat verwacht ik ook wel, maar dat [lacht]. Maar dat is ook lastig in te schatten of dat daadwerkelijk
doorzet omdat er natuurlijk veel aspecten meespelen.

IE

Maar weet je wat het is, heel veel dingen, wat ik toch merkte, de mannen willen wat meer prestige hebben, net iets
langer, net iets meer verdienen, maar weet je, dat is wel iets wat eeuwen zo geweest is en ergens kunnen we denken
het gaat ook nog wel langzaam he, maar eigenlijk is dat niet zo want als je ziet hoeveel we wel niet binnen een paar
generaties aan het veranderen is, dat, dat…

BK

Ja, dan gaat het ineens rap.

IE

Ja, voor ons lijkt dat natuurlijk lang, omdat het ons hele mensenleven is, maar binnen een paar generaties is er wel
ontzettend veel veranderd.

BK

Ja, zeker.

IE

Ja, het gaat ergens ook wel weer ontzettend snel.

BK

Ja, helemaal, helemaal mee eens. En…

IE

Ja, en kijk, ja, relaties, ja, ik vind liefde iets prachtigs anders zou ik dit werk ook niet kunnen doen, maarja, ik zie toch
in die korte, korte, ja 12 –tal jaren dat ik datingcoach ben dat mensen steeds losser met relaties om gaan. Ergens
hebben we dus dat we veel meer delen, ruilen, auto delen, dus dat veel meer samen wordt, een maatschappij van
delen en ook omdat ja, alles wordt ook duurder en mensen, we moeten zuinig zijn met ons milieu, maar andere kant
zie ik dus dat heel erg individueel is, dat mensen heel erg aan hun eigen leventje vasthouden en dat ze toch een
relatie makkelijker, nou van relatie switchen of misschien iets makkelijker uit hun huwelijk stappen.

BK

Ja. Ja, want eh, we hebben het nu inderdaad de hele tijd, heel logisch want daar gaat, dat is ook uw werk, over een
relatie tussen twee personen, maar ehm, ik vraag me ook, ik ben dus ook aan het kijken naar communities hoe die
ontstaan, en ik ben wel benieuwd of, wat uw gedacht daarover zijn, of dat, of ehm, de communities die, ja, die bij
elkaar, die elkaar vinden, of mensen, dus grotere groepen die elkaar vinden of daar dezelfde soort criteria voor
gelden of dat dat toch heel anders is dan tussen twee personen.

IE

Ehm, ik denk dat het ehm, soepelder gaat. De liefde is zo vreselijk beladen weet je. Van de, er komt dan zoveel bij,
oude pijn bijvoorbeeld uit je eigen opvoeding neem je mee in je relatie, nou het seksuele aspect, want ik ken ook
wel mensen die zitten in een woongroep nou dat gaat allemaal best wel wat relaxter en de eisen zijn minder hoog. Ik
bedoel daar hoef je niet iedereen, dat je met iedereen heel lekker vrijt of dat iedereen je helemaal moet begrijpen,
in de liefde zijn de romantische eisen zo vreselijk groot.

BK

En de basis criteria die u net noemde zoals een gelijke opleiding of gelijke achtergrond, zouden die wel spelen of
maakt dat ook minder uit. Want hoe, hoe zouden mensen elkaar…

IE

Ja, nog altijd wel een beetje denk ik, want nouja, even dat voorbeeld van de mensen die heel erg christelijk zijn, echt
eh, nou pinkstergemeenschap ofzo, zie ik die mensen willen alleen maar in hun eigen kring omgaan, van die willen
ook in de vrije tijd alleen met die mensen van die pinkstergemeente of van de baptistische gemeente omgaan en zie
je bijvoorbeeld mensen die heel erg pro-milieu zijn, nouja, die mensen voelen zich niet zo thuis met iemand die heel
vaak in het vliegtuig zit, drie auto’s bezit en die denkt na mij de zondvloed, die genieten van het leven en weet ik,
die zijn afval niet goed scheidt, dus ik denk mensen zullen wel een beetje kijken of die ander op dezelfde eh,
golflengte zit. Ik bedoel, ja, ook politiek gezien ook wel. Ja, een VVD’er zou sneller vriendschap met een VVD’er
beginnen dan met een SP’er, maar eh, het is minder beladen, ehm, van vrienden accepteer je ook soms veel meer
dan van je eigen partner die, mensen willen vaak, het is zo’n romantisch plaatje he, de ware die je zo gelukkig maakt,
de eisen die je aan een partner stelt zijn in wezen hoger. Ehm, van hij moet echt eerlijk en betrouwbaar en geweldig
zijn en mooi en lekker kunnen vrijen, maar kijk de eisen die je aan iemand stelt in een community die zijn meer
basiseisen van kan ik je vertrouwen, hou jij je een beetje aan de afspraken, kunnen we samenwerken.

BK

Ja.

IE

Dus je kunt eigenlijk met veel meer mensen wel ehm, gelukkig samenwonen zeg maar of een huiskamer delen, of
samen koken, dat lijkt me zelf ook wel gemakkelijk hoor, van ik ook elke dag voor mij en mijn man maar kijk, dat, dat
gaat makkelijker dan wanneer je alles in een persoon vindt.
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BK

Ja.

IE

De ideale minnaar, de goede luisteraar, de beste vriend, het maatje, en

BK

Omdat er meer afwisseling is

IE

het moet ook romantisch blijven, dus ik denk dat je een liefdesrelaties toch hogere eisen hebt en vaak wat wrijving,
maar ik denk toch dat in een community dat je, ja, politiek wel een beetje op eenzelfde lijn moet zitten, want, nee, ja
denk bijvoorbeeld die eis van het milieu. Ik vind het best wel belangrijk om plastic en ander afval te scheiden dat ik
denk nouja dat is, draag ik ook mijn steentje bij, maar als je dan met iemand samen woont die daar niet zo nauw
mee neemt, ik denk dat je wel je hele duidelijke regels moet stellen.

BK

Ja, ja. Ja, dus dat dat toch op een andere, en eh, een ander vlak is en dat er ehm meer afspraken gemaakt kunnen
worden terwijl je van je partner verwacht dat dat ge..

IE

Die moet je gelukkig maken en kijk eh in een community dat kan, je ziet toch ook al dat mensen eh, dat komt ook
een beetje door de recessie maar dat je ergens een maaltijd kunt halen, iedereen heeft het zo druk maar dan kun je
ergens voor een lage prijs, in Amsterdam komt dat veel voor, dan kun je daar voor 5 of 7 euro ergens lekker eten
halen.

BK

Ja.

IE

Maar dat soort dingen is hartstikke leuk en ik denk zelf, ik ben een beetje dikker geworden ik was wat mager, maar ik
geef bijvoorbeeld mijn kleding weer weg aan een vriendin die geen kleding kan kopen en die wat mager is. Dus ik
denk ja, dat delen, en dat ruilen, dat dat wel de toekomst is. Maar dat ook dat mensen eh, veel meer gaan delen,
dat ze veel meer gaan ruilen.

BK

En waar denkt u dat dat, waar dat vandaan komt?

IE

Nouja, we worden ook allemaal wat bewuster, misschien is dat ik-tijdperk straks een keer afgelopen en ja, we
moeten ook gewoon rekening houden met milieu en er komen steeds meer mensen op de wereld. Het is eigenlijk
ook dat, dat eindeloos communicere-, com, consumentengedrag van steeds meer voor mezelf en steeds meer
hebbedingen en steeds meer dingen in m’n huis, jaa, men, ik denk ook dat de jongere mensen eigenlijk op een
bepaalde manier heel sociaal zijn. Ik ken zelfs mensen die de gereedschapskisten delen. Dat ze denken waarom heb
ik een hamer en al die schroeven en al die dingen nodig, dat ze dat samen doen. En ik denk toch dat dat ook wel
komt dat ze allemaal toch wel, niet allemaal, maar dat, we moeten gewoon wat rekening houden met het milieu.

BK

Ja.

IE

En op de weg, al die files, het is ook veel prettiger dat er vier mensen in een auto zitten dan hele grote auto’s met
een persoon erin.

BK

Ja, ja, dat dat toch…

IE

Dit is niet om een recessie hoor, het is ook wat sociaal bewustzijn, van het, het heb je ook wat te maken, ja, bijna de
vrouwelijke waarden die wat belangrijker worden en samen delen en je hoort ook heel veel mensen praten over
moeder aarde en daar moet je voorzichtig mee zijn en ook dat mensen hun warmte bij elkaar zoeken weet je, die,
die en ook een stukje nostalgie van de mensen willen weer samen eten, alle, we hebben een hele tijd fastfood
gehad en het moest snel en kant-en-klaar maaltijden, mensen willen nu vaak weer een soort eten een belevenis is,
dat je het samen doet, met streekproducten of dat je ziet hoe het gemaakt wordt, of wat ik zelf wel zie, ik heb zelf
doe ik er trouwens ook aan mee, maar dan zie ook mensen die hebben zelf hun eigen komkommertjes en tomaatjes
op het balkon staan van, dat zie je ook heel veel van die, van die. Ik woon op het platteland, maar in de stad van die
eh, eigenlijk verticale tuinbouw weet je, dat mensen gewoon in flats toch op het balkon allemaal van die
cherrytomaatjes hebben en eigen kruiden verbouwen, ja.

BK

Dus toch meer terug naar ambacht en dat soort, ja…

IE

Ja, ja, aan een kant heb je allemaal moderne apparaten en apparatuur en aan de andere kant willen mensen weer
terug naar puurheid weet je wel, raw food, terug naar de boerenmarkten, moet iemand het liefst achter een
kraampje staan met een boerenoutfit zo van waar wordt m’n eten gemaakt, of, eh, dat mensen echt zien waar het
eten gemaakt wordt, dus meer, ja, dat authentieke meer. Ja.
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BK

Ik denk dat ik nog een afsluitende vraag voor u heb. Uhm, en, uhm, dat is wat maakt u tot een goede datingcoach, is
dat bijvoorbeeld door intuïtie of eh, daar ben ik wel benieuwd naar. Niet dat ik daar aan twijfel, maar ik vraag me af
wat de karaktereigenschappen zijn die daarvoor nodig zijn, dat.

IE

Ja, ik heb twee letterenstudies afgerond, ik vind zelf altijd wel heel erg mooi om iets te verwoorden, om een goed
stuk te schrijven, een mooi profiel te doen en ik heb ook een deel psychologie gestudeerd, dat, ik vind het heel leuk
karakter van iemand, of met iemand zoeken wat die persoon echt heel belangrijk vindt, maar ik denk ook dat het een
stuk intuïtie is, want wat ik wel eens heb meegemaakt, en al wel meerdere keren, dan was iemand heel onhandig en
die kon helemaal z’n profiel niet bedenken en die zegt ik weet echt niet, nouja, dat is dan een beetje raar, maar dat
dan gaf ik een voorbeeldprofiel, en dan zei die persoon toch, hee, t is, en dan mailde ik terug jij hebt mijn profiel
overgenomen, dat was een voorbeeldprofiel, maar dan zei die persoon toch van ja, maar ik herken me erin, t was
zowat een schot in de roos, dus ik denk eh, dat merk ik bij workshops wel eens, dat mensen zeggen je kunt op me
inzoomen, weet je [lacht], dat klinkt een beetje sciencefiction achtig maar dat je op iemand kunt inzoomen, dat is het
allerbelangrijkste want heel vaak eh, kom je d’r achter met bijvoorbeeld iemand wat hij of zij belangrijk vindt terwijl
die persoon dat ergens wel wist maar er nog niet achter kwam. Dus dat je op iemand inzoomt, dat je ja, iemand een
beetje, ja wat meer in aanraking met zichzelf eh, eh. Bijvoorbeeld ik had ooit iemand die had dan eis van die man
moest van die en die muziek houden en die mocht geen foute laarzen aan hebben en die moest zo en zo en het was
zo perfectionistisch en toen ineens ging ze huilen want we zaten te praten en toen bleek haar moeder was altijd heel
negatief en afkrakerig en dat had ze eigenlijk overgenomen en ze vond het eigenlijk ook allemaal onzin wat ze eruit
kraamde, maar toen bleek dat ze best liefde ook nog wel weer wat confronterend en eng vond, kijk, weet je, de
datingcoach moet eigenlijk ook weer onzichtbaar zijn en je moet jezelf heel snel overbodig maken. Ik denk gewoon
dat heel belangrijk is dat je op iemand inzoomt, dat de intuïtie belangrijk is, en ook, het wordt nooit lopende band
werk, ieder mens tot nu toe is anders. Dus dat je dat ook heel leuk vindt, ik vind mensen gewoon heel leuk. Dus je
moet zelf ook steeds geïnteresseerd zijn in mensen, want het is niet een vast aantal regeltjes wat je,

BK

Nee, dat eh [lacht]

IE

.. want je hebt heel veel van die boekjes van hoe leer ik een eh, nou hoe vang ik een leuke man ofzo, terwijl het, er
zijn eigenlijk ook weer geen regeltjes voor, het is heel individueel, dat maakt het ook weer zo spannend.

BK

Dat inderdaad. Ik had, had misschien verwacht dat u, dat u daar ook wat meer vaste punten voor kon noemen,

Afronding van het gesprek
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APPENDIX D – INTERVIEW FEMKE DEKKER
Participanten: Femke Dekker (FD) en Birte Ketting (BK)
Beroep: Founder van My Little Underground en, zoals ze zelf omschrijft, “freelance curator, creative and consultant
specialized in creative concepts & contemporary culture”.
Datum: maandag 10 januari 2014
Locatie: Studio My Little Underground in This is the Place, Crynssenstraat 33, Amsterdam

FD

Ja, delen en kunst en hedendaagse kunst. Ik denk dat je, het is heel lang denk ik zo geweest dat bepaalde sociale
bewegingen zich ook voordeden in hedendaagse kunststromen en voornamelijk als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de
jaren zestig, liep dat vrij gelijk op. Terwijl wat mij juist opvalt de afgelopen jaren, is, eh, dat je juist enerzijds een
soort groep hebt van beeldende kunstenaars die zich eerder afkeert…

BK

Ja.

FD

…van de maatschappij waarin we leven en dus ook van bijbehorende sociale problemen, maar dus ook de
oplossingen en dus heel erg bezig is met zijn eigen werk. Heel erg daarop focust en ehm, ja ik wil niet zeggen een
bubbel want ik wil er geen waardeoordeel over vellen, maar wel het idee van ja, dit zijn kunstenaars die heel erg
met hun eigen werk bezig zijn en juist daarnaast heb je een hele grote groep van wie het werk misschien nog niet
eens meer zo belangrijk is maar eerder de ideeën die ze inderdaad verspreiden en die heel erg gaan over delen,
over gemeenschap, over de rol als kunstenaar binnen die gebieden en ehm. Nouja, bijvoorbeeld het meest recente
voorbeeld wat veel in de pers is geweest is Metahaven, ontwerpbureau maar eigenlijk ook kunstenaar, zijn eigenlijk
ook activisten, die zich heel erg bezig houden met de hele beweging rond WikiLeaks, rond lekken, rond
informatieverstrekking. Informatieverstrekking als activisme, dus ook over delen, over informatiedelen gaan, ehm,
dus dat heb je dan weer aan de andere kant. Je hebt ook, ik weet, even nadenken, een jaar of twee geleden bij
Bureau Europa een tentoonstelling gezien over eten en de stad en dat ging inderdaad van kunstenaars die bezig
waren met dumpster diving tot aan kunstenaars die bezig waren met nieuwe manieren van het, ja, een soort van
zelfvoorzienende stad te ontwikkelen. Dus,

BK

Ja.

FD

Dus je hebt eigenlijk op dit moment, zie ik nu twee bewegingen en ik ben heel benieuwd wanneer dat bij elkaar gaat
komen en of de, of je de, gaat zien dat, ja, dat er weer echt, ik heb het idee dat we nu echt op een soort van
keerpunt staan, niet alleen binnen een beweging binnen de kunst hoor, maar dat gewoon,

BK

Dat er twee eh..

FD

Ja, nou ik denk dat we sowieso op een keerpunt staan in de samenleving en dat er iets staat te gebeuren. Dat is een
beetje vage omschrijving.

[gelach]
FD

Er staat iets te gebeuren, maar wat het is weet ik niet [lacherig]. Maar je voelt wel dat er een kentering gaande is en
dat heel erg, dat mensen heel erg nu nog bezig zijn met een soort onderzoek binnen die kentering van wat moet er
dan veranderen en wat gaat er veranderen en wat denken we dat er gaat veranderen en de vraag is nu, gaat er dan
daadwerkelijk iets veranderen? En dat is het spannendste denk ik.

BK

En zou dat iets met inderdaad meer bewust, ik heb het gevoel dat mensen steeds bewuster worden van hoe ze
leven en wat voor een invloed dat heeft op gewoon …

FD

Alles.

BK

Ja.

FD

Ja. Nou, dat denk ik ook. Ik denk wel dat dat voorbehouden is aan een hele kleine kliek nog. En dat dat wel nog
steeds een soort voorhoede is, hoeveel je dat ook om je heen hebt. Kijk ik denk dat als je in meer een cultureel
circuit je beweegt, ook qua vrienden en nou waar je woont, en, dat ja, weet je het is logisch dat mensen in mijn
omgeving heel erg bezig zijn met inderdaad duurzaamheid, sociale ontwikkelingen, want dat is nou eenmaal, dat zijn
de dingen die ons interesseren. Maar ik ben bang dat eh, een gemiddeld doorzon gezin uit Apeldoorn zeg maar zich
daar misschien veel minder druk om maakt en gewoon rustig kipcorn en plofkip-filetjes in de boodschappenmand
neerlegt.
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BK

Ja

FD

Dus ehm, die kentering is er wel, het interessante is om te kijken van hoe kun je nu van voorhoede naar mainstream
gaan worden.

BK

Ja.

FD

En hoe voorkom je ook dat, nouja, dat je zeg maar als een soort van ehm Randstedelijke elite ja, dat je dat verspreid
naar een soort mainstream, dat je zorgt dat je niet alleen maar, weet je wel van allemaal Marqt, met een q,
boodschappen doet. Dat ik denk, ja het voelt ook af en toe wel heel elitair en voelt heel, heel erg ja, ons, ons
grachtenkringetje. En soms kan het me niet elitair genoeg zijn, want ik denk ook wel dat er een soort van, nouja, de
laatste tien jaar er een ontwikkeling is geweest dat, ik wil niet zeggen dat idioten het voor het zeggen hebben
gehad, maar er valt een soort van, nouja, de verpopularisering van de maatschappij, waarin dingen die dumbing
down is echt zo’n term die je heel veel hebt gehoord. Zo van alles moet makkelijk, alle moet toegankelijk, alles moet
easy, enneh, en dat je dan soms denkt van nou, het mag wel wat elitairder en het mag wel wat moeilijker en het mag
wel uitdagender. Alleen moet je dan wel oppassen dat je als je dat doet, dat je jezelf niet compleet afzondert van de
rest van de maatschappij zeg maar.

BK

Ja, dat het een, een stroming is die verspreid in plaats van..

FD

Ja, precies die dan alleen maar heel erg, ja, precies.

BK

Ja, dat eh, ja, ik hoop dat van die deelinitiatieven daar wel al een start van zijn. Misschien is marktplaats eigenlijk wel
ook een goed voorbeeld.

FD

Ja, is een voorbeeld. Gaat natuurlijk wel heel erg over handel, wat natuurlijk ook heel Nederlands is. Lekker
hosselen, lekker handelen, en, uhm, maar het is wel zo, en je hebt natuurlijk veel meer van dat soort initiatieven.
Want jij noemde dan net van die buurt-app om spullen te delen, maar je hebt natuurlijk ook die auto-app, ehm…

BK

Car2Go?

FD

Nee, niet Car2Go, je hebt...

BK

Snappcar?

FD

Snappcar. Ja, weet je dus, dat is Snappcar, en je hebt natuurlijk ook eten met je buren, zodat je eten kan gaan halen
bij iemand die wat over heeft, dus wat soort kleine lokale initiatieven, die zie je natuurlijk steeds meer en die zijn, die
zijn ook wel ontstaan denk ik, misschien wel onbewust, vanuit een behoefte om inderdaad weer contact te maken
met mensen en dat je dus niet eh, nouja, die angst voor inderdaad 10 jaar dood in je woning liggen voordat iemand
het merkt, die is er wel onder mensen. En je merkt dat dus de behoefte aan menselijk contact…

BK

Weer meer…

FD

Ja, die is heel erg aanwezig.

BK

Ja.

FD

En ja, dus, daarom zijn markten inderdaad heel populair, dat is natuurlijk ook weet je wel, bijvoorbeeld van die
dingen als de IJ-hallen waar massa’s mensen heentrekken, niet alleen omdat je wat goedkoops kan vinden maar ook
omdat het toch om een bepaalde soort interactie gaat die we misschien bang zijn te verliezen.

BK

Ja. Dat eh, ik had er nog niet zo over nagedacht, maar ik denk dat je daar wel eh, wel zeker een punt hebt. Dat eh.

[gelach]
FD

Ja, ik roep, ik orakel ook maar wat hoor, want, nouja, goed, t, nouja, wat ik zeg, dat je de laatste tijd het gevoel heb
dat er binnen de beeldende kunst een, dat gevoel een beetje kwijt bent, dus ook die connectie met, tenzij het dus
hele sociale projecten zijn en of tenzij het projecten zijn zoals Metahaven, die veel gewoon eigenlijk conceptueel en
heel academisch zijn, dus veel meer gaan over onderzoek.

BK

Ja.
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FD

En dan heb je dus inderdaad de individuele kunstenaars die gewoon hun eigen projecten doen en die misschien wel
veel meer op zichzelf staan en niet zozeer bezig zijn met anderen om zich heen.

BK

Ja.

FD

Maarja goed, het is ook een, ja, het is ook iets wat misschien wel verandert, en …

BK

Want merk je dat ook als je een tentoonstellen cureert, dat er..

FD

Nou, ik merk wel dat ik als curator wel heel erg op zoek ben naar onderwerpen die heel erg met actie te maken
hebben.

BK

Ok.

FD

Waar misschien, nouja bijvoorbeeld he, op dit moment ben ik dan bezig met de Nuit Blanche, dat is een festival in
Amsterdam…

BK

Ja.

FD

…wat op de Wallen plaatsvindt en daar ben ik nu de voorzitter van de programmaraad voor, en we, de, eigenlijk,
meteen, we hadden eigenlijk na een eerste brainstorm met die programmaraad hadden we eigenlijk al meteen een
thema en dat is namelijk activisme.

BK

Ok.

FD

En dat heeft misschien te maken, achteraf, met het feit dat je, nouja volgend jaar is vijftig jaar geleden dat de Provo
beweging is opgericht, dus er hangt wel wat in de lucht, en eh, nouja, ook vanuit onszelf, maar dat geeft wel aan dat
dat iets is waar we heel erg mee bezig zijn, waar we ook heel erg graag iets mee willen doen. En of dat nou, of ik
merk ook, bijvoorbeeld, iets waar ik me vroeger helemaal niet mee bezig hield, uhm, maar feminisme, dat dat ook
opeens thema is waarvan ik als curator denk, o, daar wil ik iets mee, of daar wil ik iets mee doen en wat dat dan
precies is dat weet ik nog niet, maar, ik wil iets daar mee doen.

BK

En om dan eh, uit inderdaad een activistisch standpunt om dat meer bij de mensen te brengen of…

FD

Nee, meer om dan denk ik, om beeldend kunstenaars bij elkaar te brengen die vanuit dat principe opereren denk
ik. Dus, die dus bezig zijn, nouja, bijvoorbeeld dat met activisme, die dus inderdaad bezig zijn met een soort van
verzet en daar hoort Metahaven bijvoorbeeld heel erg bij. Maar je kan je ook voorstellen, iemand als Mark Bain, dat
is een kunstenaar die doet bijvoorbeeld ook heel veel met architectuur, die, bijvoorbeeld een van zijn bekendste
werken was een soort, ja, wat was het, een, een machine die gebouwen kan laten trillen bijvoorbeeld. En, dus
eigenlijk een soort mini aardbevingen veroorzaakt. Nouja, dat is iemand die natuurlijk binnen z’n werk altijd op zoek
is naar destructie en eh.

BK

[lacht]

FD

Dat is interessant, dat is natuurlijk ook een vorm van activisme, en dat heeft zich dan vertaald naar inderdaad
installaties, en, die vrij dreigend zijn, en die ik heel interessant vind om inderdaad binnen zo’n activistisch kader te
plaatsen. Ja.

BK

Want, heb je altijd eerste een concept voordat je…

FD

Ja, ja.

BK

Je begint vanuit het concept?

FD

Ja, ja, ik, meestal, dat, zo werk ik hoor, ik moet ook wel zeggen dat er andere mensen zijn die helemaal niet zo
werken, maar ik vind het heel prettig om een kapstok te hebben waaraan ik dingen kan ophangen en, ik, het hoeft
niet altijd heel academisch te zijn, maar ik vind het heel prettig om, uhm, ok, ik krijg een opdracht, of dat nou van
een instituut is, of van mezelf is, om een tentoonstelling te maken en dan ga ik nadenken van nouja, wat houdt mij
nu bezig, en het liefst doe ik dan ook nog een periode onderzoek om te kijken, niet alleen naar kunstenaar die
binnen zeg maar je vraag passen, maar ook om te kijken van ja, wat is er al op dat gebied, en waar kunnen we het
dan verder aan ophangen en ook, ja, theoretisch, wat kun je er dan mee. En dan ga je kijken van nouja, wat wordt
dan de tentoonstelling en soms kan dan die academische laag helemaal worden weggelaten en dan is de
tentoonstelling genoeg en soms wil je juist wat meer die academische laag hebben, dus eh, dus en dat is een beetje
de balans en ook je rol als curator van nou, gaat het hier puur en alleen om weet je de kunstenaars zelf, die je onder
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een bepaald thema bij elkaar hebt gebracht of gaat het om een soort signaleren en laat je dat zien door middel van
je tentoonstelling.
BK

En met dat laatste bedoel je dan echt een statement uitdragen of..

FD

Ja, ja. En dan hoeft nog niet eens zozeer echt een statement statement te zijn, want het is niet echt zo van en nou en
nu ga ik de maatschappij eens vertellen wat…

BK

Nee, maar een boodschap.

FD

Ja, ja, er is wel, ja. En, maar die boodschap hoeft niet perse een soort van actie teweeg te brengen bij je bezoeker,
het hoeft niet perse van nou, nu moeten jullie allemaal duurzaam worden. Na 10 van deze …

BK

Maar een vraag misschien?

FD

Dat is het. Vragen oproepen. En iets laten zien waardoor mensen gaan nadenken en iets mee naar huis nemen, ja,
meer dan alleen van o ik ben nu naar een tentoonstelling geweest en ik heb moderne kunst gezien en that’s it zeg
maar. Ja.

BK

En is dat ook je, stempel of je stijl als curator die je er dan aan mee kan geven of?

FD

Ja, dat, ik denk dat je dat kan. Ik denk dat als ik nu kijk naar wat ik heb gedaan in de afgelopen jaren, dat het wel
meespeelt maar wel, niet heel dominant aanwezig is. Ik denk dat ik de laatste paar jaar eigenlijk heel erg bezig ben
geweest met het kijken van hoe, ik merk, ik ben geen Appel geschoolde curator zeg maar, dus ik heb niet via een
soort, ik heb ook geen kunstgeschiedenis gestudeerd, ik heb film- en televisiewetenschappen gestudeerd en daar
kun je eigenlijk helemaal niks mee behalve een beetje goed analytisch nadenken. Dus ik kom niet uit, ik ben zeg
maar niet volgens de, de regels van het curatorschap opgeleid. En wat ik altijd heb geprobeerd, en dat is ook de
reden waarom ik tentoonstelling, maar het zijn ook evenementen schaar ik daar ook onder, organiseer, is het
proberen bij elkaar, of tenminste het bij elkaar brengen van mensen die ik goed vind. En dan maakt het mij eigenlijk
niet uit of ze muzikant zijn, of grafisch ontwerper, of beeldend kunstenaar, of modeontwerper, het zijn gewoon
mensen die ik inderdaad vanuit een bepaald thema bij elkaar wil zetten. En dat kan dus ook architectuur zijn. Ja, in
mindere mate bijvoorbeeld ook theater of iets anders. Maar gaat het inderdaad, ja, werk ik dus heel erg vanuit de
vraag en werk ik heel erg vanuit een soort verhaal waar ik mee bezig ben…

BK

En niet vanuit een bepaalde kunstenaar of.

FD

Nee. Hoewel het wel kan voorkomen dat ik een bepaalde kunstenaar, of dat ik het werk zie van een bepaalde
kunstenaar, en denk nou hier wil echt heel graag iets. Er is nu inderdaad, het is een jongere kunstenaar uit
Maastricht, daar heb ik een aantal jaar geleden toen hij net was afgestudeerd een project mee gedaan en ik ben
hem altijd blijven volgen, hij heet Chaim van Luit en ik vind alles wat hij doet echt zo ontzettend goed en, ja, je ziet,
waar ik me heel, ik kan me heel erg vinden in zijn werk dus ik wil ook heel graag met hem iets…

BK

Daar iets eh

FD

Ja, iets doen. Dus ik wacht gewoon op de goede gelegenheid.

BK

Ja, want het klinkt inderdaad alsof je ideeën en, hebt zeg maar en een platform zoekt om ze te kunnen..

FD

Ja.

BK

Komt het eigenlijk altijd vanuit jouw initiatief?

FD

Ja.

BK

Of een vraag en dan denk je hee, eindelijk eh..

FD

Ja, soms wel. En, nou, t is een beetje 50-50. Uhm, op dit moment, nou bijvoorbeeld de Nuit Blanche is dus,
inderdaad, is die vraag bij mij neergelegd, van nou wil je nadenken over de invulling van de Nuit Blanche. Uhm,
maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met een tentoonstelling in Stockholm en dat is het kader van, d’r is weer eens
zo’n jaar Nederland-Zweden jaar is dit jaar..

BK

Oo, ok.
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FD

En vanuit Nederland wil niemand er wat mee doen, maar Zweden wil heel graag, dus eh. Dus ik ben nu aan het
kijken van nou, t, ik heb een hele, er is hier een hele grote gemeenschap van Zweedse kunstenaars.

BK

Ok.

FD

Dus ik dacht daar wil ik heel graag iets mee doen en heb ik dus een format bedacht voor een tentoonstelling in
Zweden.

BK

Cool.

FD

Ja, dus ik ben nu op zoek naar de locaties, en dingen aan het doen. Maar dat, ja, dus daar, en dat is dus vanuit
mezelf gestuurd zeg maar.

BK

En heeft dat dan ook weer nog een, een boodschap of een vraag of een eh?
Wat verbindt dat, of is dat…

FD

Nee, dat, dat, de verbinding is eigenlijk, daar gaat het heel erg over, gedeeltelijk over de Zweedse kunstenaars die
in Nederland wonen maar dus nu werk naar Stockholm gaan brengen, aan de andere kant is het thema, en ik doe
het samen met nog een curator, hebben we als thema onaf gemaakt werk bedacht, of bedacht werk, maar wat nooit
is uitgevoerd. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig, om te kijken van hoe kunnen we dat in een tentoonstelling en
in een serie lezingen samenvatten zeg maar.

BK

Want dan krijgt het ineens toch een af status.

FD

Ja. Dan kan het dus af zijn. Zeker als je, wat laat je zien, laat je niks zien, laat je een idee zien, laat je een ontwikkeling
zien, een model, een proces, dus het is interessant om te kijken van, en is het ehm, is het wel de bedoeling dat we
onaf werk zien? Of op het moment dat je een kunstenaar vraagt naar ok, weet je, doe je iets met een project waar je,
wat je nooit hebt afgemaakt en wie weet verzinnen ze wel iets compleets nieuws ofzo, weet je wel.

BK

Een nieuwe toepassing van..

FD

Ja. Dus ehm, dus het is een heel conceptueel ding maar wel heel erg leuk om aan te gaan zitten.

BK

Klinkt wel heel goed.

FD

Ja, ik heb er ook heel erg zin in, bedoel, er zijn, er is een project en dat vind ik wel heel interessant om te kijken wat
daaruit komt. Drie Zweedse kunstenaars die alle drie hier aan de Rietveld hebben gezeten, waarvan er een hier nog
woont, dat is Jonas Ohlsson, en de andere twee Magnus Monfeldt en Pär Strömberg die wonen inmiddels ergens
anders, maar die hebben vroeger heel veel met zijn drieën samengewerkt. Dus ik kan me voorstellen dat zij, 100
projecten samen hadden willen doen die ze nooit hebben gedaan, inmiddels zijn we 10 jaar verder, vind ik het heel
leuk om die groep weer bij elkaar te brengen en te kijken van oke, wat komt er dan nog uit, kunnen ze nog
samenwerken? Want ze zijn ieder hun eigen kant opgegaan, ze zijn ook echt ieder heel erg een eigen, bedoel Jonas
Ohlsson maakt echt heel ander werk dan Magnus Monfeldt, dus het is heel interessant om te kijken kun je dat nog
bij elkaar brengen of wordt het dan een mislukking. En dat vind ik ook heel interessant. Ik vind…

BK

Ja. Dus dat weet je zelf eigenlijk ook nog niet zeker wat de verbinding is.

FD

Nee, nee.

BK

En of die er wel…

FD

En of die er is. Nee. En falen is ook een optie. Dus dat is wel leuk ja.

BK

Ja dat was het thema, symposium van twee jaar geleden van, wat was t ook, ik weet niet er was laatst een thema…

FD

Ja, ik zit ook te denken, ik zeg het…

BK

Nee, het was het Stedelijk.

FD

O het Stedelijk was het inderdaad.

BK

Daar was zo’n falen is ook een optie…
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FD

Nouja, het gaat uiteindelijk over het proces dan weet je wel, en dan is t eigenlijk niet erg of dan, of je aan het eind
faalt of niet faalt of wat er dan ook uitkomt. Dan gaat het heel erg over dat proces.

BK

Ja. En zeker met onaf werk is dat [laat laatste deel zin wegvallen]

FD

Ja, ja.

BK

Ja ik ben heel erg op zoek naar wat nou inderdaad nou dan een groep verbindt en hoe je, hoe je als curator dan in,
die verbindende factor ziet of, of zoekt.

FD

Nou, je kan heel erg als curator, en zeker als je met de hedendaagse kunst bezig bent, dan is het ook, je kan alleen
maar, weet je, jouw rol is ook signaleren. Dat is wat een curator doet. Een curator signaleert en op basis daarvan
brengen ze mensen bij elkaar. Uhm, ja, het kan bijna niet anders dan, dan dat dat jouw rol is om dat in te kaderen en
daar een soort van, ja inderdaad een betekenis aan te geven die misschien de kunstenaar zelf niet eens zullen zien
weet je wel, maar omdat jij bepaalde elementen signaleert die misschien voor al je kunstenaars binnen jouw
tentoonstelling gelden, kun je zeggen van oke, dit is het thema ja.

BK

En ehm, heb je ook dat je mensen selecteert, of werk selecteert en dat later toch weer aan de kant schuift, is het
echt een soort van selectieproces of, is het een groeiend, groeiende…

FD

Hmm, ja. Nee, het is wel een selectieproces. Want je begint eigenlijk altijd, tuurlijk ben je ook weet je, even los van
de praktische zaken dat je natuurlijk altijd afhankelijk bent van of iemand kan, de ja en de nee, of mee wilt doen, dan
kan ook nog wel eens, maar je hebt altijd wel als dat thema er eindelijk is, maak je een soort van long list van
kunstenaars die je er bij wil betrekken en dan ga kijken van ok, die wel, die niet, dat… Maar dat doe je wel al heel, in
een heel vroeg stadium en je bent dus niet, ik bedoel het is niet zo, ik heb nog nooit aan de hand gehad dat ik
iemand zeg maar, echt letterlijk uit m’n tentoonstelling moest schoppen omdat het op het allerlaatste moment niet
werkte.

BK

Niet omdat je al hebt gevraagd of iemand mee wil doen en dan later nog denkt eh.

FD

Ja, nee, kan natuurlijk wel eens voorkomen dat iemand, zeker als er werk moet worden gemaakt, dat iemand, ja, dat
je denkt nou, ik weet niet of dit. Maar dat is dan onderdeel van het experiment. En ik vind het heel fijn als
kunstenaars voor mijn tentoonstellingen echt nieuw werk maken. Vaak omdat ik dus inderdaad dus wel een bepaald
verhaal in m’n hoofd heb, dat, dat ook vaak hun opdracht is, van nou, maak werk bij dit thema of denk hier eens over
na. Misschien willen ze, kunnen ze dan wel wat uit hun eigen collectie laten zien, maar soms ja, gaan mensen echt
met iets nieuws aan de slag en dan is het, ja, dan gaat het inderdaad heel veel over dat proces en dan is het
resultaat moet je dan maar afwachten.

BK

Ja.

FD

Ja.

BK

Wat het ook wel heel spannend maakt.

FD

Ja, heel spannend ja.

BK

Dan weet je niet zeker, tot het moment of het..

FD

Nee, of het goed is. Maar, ik, wat ik zeg, ik heb nooit aan de hand gehad dat ik echt dacht, nou, nou, dit is zo slecht,
dit kan echt niet. Nee.

BK

En hoe betrek je de bezoeker dan in dit geval bij een tentoonstelling, of bij…

FD

Ja, dat kan soms best ingewikkeld zijn. In de zin van, ah, vooral als je echt met conceptueel werk aan de slag bent,
uhm, is het soms best lastig om die bezoeker over die drempel heen te halen. Maar, nouja, bijvoorbeeld bij Nuit
Blanche, ik, het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk weet je tussen de, de, nou, volgens mij is het 2,5 a 3000 man
zo meteen in voorjaar volgend jaar een kaartje koopt voor dat festival. Dus ik moet zorgen dat mijn programmering
heel prikkelend is en heel spannend, want dat is wel wat we doen met Nuit Blanche, maar ik moet ook wel zorgen
dat het toegankelijk is. Of ja, of toegankelijk is, vind ik misschien een beetje naar woord, want dan klinkt het weer
alsof het allemaal toch heel makkelijk en heel pleasing moet zijn.

BK

Ja, want het is, wel een heel ander concept dan museumnacht bijvoorbeeld, dat moet echt toegankelijk zijn.
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FD

Ja. Ja. Nouja, kijk museumnacht vind ik verworden tot we zetten een DJ neer en we zijn klaar, we gooien het
museum ’s nachts open en that’s it. En dat vind ik heel jammer. En ik vind dat het de taak is van de Nuit Blanche om
inderdaad te kijken van nou, hoe kun je dat wallengebied, wat valt daar nog te verkennen en hoe kunnen we door
middel van bepaalde interventies, en dat kan op het gebied van kunst zijn, maar ook theater en ook muziek en ook
mode, kijken wat, ja, of we die buurt nog iets anders kunnen meegeven of dat er een soort rare dingen gebeuren en
dingen die mensen niet verwachten. En ik denk dat het de sleutel voor de Nuit Blanche ook wel is dat je, dat je
mensen best kan confronteren met vrij ingewikkelde kunst, of ingewikkeld dan tussen aanhalingstekens. Maar omdat
mensen dan weten van nou, ik geef me deze avond over aan een soort weet je, verrassend elementen of
vernieuwende dingen, ja, dan kun je die, eigenlijk die lat kun je vrij hoog leggen zeg maar. Dus ehm, dus het gaat er
ook wel om, dat in hoeverre vertel je de bezoeker wat je van plan bent en waar richt je je dan op. En bijvoorbeeld,
nouja, wat ik zeg bij de Nuit Blanche gaat het heel erg over spanning, nieuw, het laten zien van ook onbekende
plekken op de Wallen. We zijn ook heel erg op zoek naar, behalve dat we met 12 bestaande locaties werken, ook
heel erg op zoek naar nieuwe locaties die mensen nog niet hebben gezien, dus dat je echt verrast wordt en daar
reageer je op. Terwijl bijvoorbeeld, ik heb een aantal jaar geleden een tentoonstelling in Marres gedaan, en dat is
een heel ander publiek. Marres is een instituut voor hedendaagse kunst in Maastricht.

BK

Ok, ja.

FD

Dat is vrij high-brow, dat gaat over iets heel a-, dat is een hele ander, hele andere setting.

BK

Ja.

FD

Dat ging inderdaad veel meer over het proces, en dat had een hele academische laag inderdaad, dus ehm, ja, dat
was gewoon een hele andere, daar trek ik ook een hele andere bezoeker mee. Maar de bezoeker van Marres is dat
gewend en is ook op zoek naar zo’n soort tentoonstelling.

BK

Ja.

FD

Dus, ja, eigenlijk per tentoonstelling kijk van nou wat…

BK

..de doelgroep…

FD

De doelgroep. En misschien nog niet eens zozeer, ja bijvoorbeeld met die tentoonstelling in Zweden, kijk mijn
doelgroep daar, nouja, van kunstacademie studenten en kunstminnend publiek, dat is een beetje het idee, maar het
hoeft niet heel mainstream te zijn. Het wordt een kleine tentoonstelling, dus het mag best wel, ja, wat ik zeg, het
hoeft geen stedelijke aantallen te trekken weet je. En we gaan wel bijvoorbeeld de kunstacademie in Stockholm erbij
betrekken en we mogen daar ook een ruimte gebruiken om dingen te doen, maar ik richt me veel meer op
inderdaad de kringen rondom zo’n kunstacademie en dat je eigenlijk al die, nouja, al die early adopters binnen haalt
zeg maar.

BK

En dat heeft natuurlijk ook een experimenteel karakter.

FD

Ja, karakter. Dus, de, dus dat is ook helemaal niet erg om de mainstream wat meer te laten varen zeg maar.

BK

Nee. En het dus wat minder toegankelijk eh..

FD

Ja. Ja. Nouja, nou ben ik nooit zo dat, weet je, al het werk wat ik betrek bij mijn tentoonstellingen, het maakt mij niet
uit of het toegankelijk of heel ontoegankelijk werk is. Het s inderdaad aan mij als curator…

BK

Om dat…

FD

ja, en aan de mensen die voor het platform werken waar binnen ik mijn tentoonstelling en evenementen doe, om te
kijken hoe communiceren we dat nou zo naar de buitenwereld dat de buitenwereld wil komen.

BK

Ja.

FD

Maar ik vind dat ik niet aan de kunstenaars moet gaan vragen van, wil je, maak eens ff iets leuk en iets, vooral iets
leuks.

[gelach]
FD

Leuk en makkelijk. Waarbij ik niet wil zeggen dat een leuke ervaring, weet je, meteen slechte kunst is. Want een van
mijn favoriete beeldende kunstenaars is Olafur Elliasson, nouja, dat zijn natuurlijk echt een soort van architectonische
ervaringen.
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BK

Ik ben echt een drama in namen en werk koppelen daaraan.

FD

Nouja, Olafur Elliasson, ik denk dat zijn bekendste werk is de zon in de Tate, Tate Gallery.

BK

Oo, ok.

FD

Ja. Hij is een beeldend kunstenaar die heel erg werkt met illusie, bedrog, maar ook architectuur. Het zijn eigenlijk
altijd architectonische ingrepen die hij doet. Dus, en dat zijn echt belevingen en ik weet dat ik, nou, dat is inmiddels
denk ik ook wel acht jaar geleden, misschien wel veel langer, dat hij het Deens, hij is Deen, dat hij het Deense
paviljoen op de biënnale in Venetië in zijn eentje had gedaan. Nou, dat was een soort Efteling. Maar het was tof! Het
was echt geweldig. Dus je ging dat paviljoen in en iedere kamer was een soort andere beweging, en ik weet ik kwam
op een gegeven moment een kamer in en toen dacht ik, er is hier iets, maar ik weet niet wat het is, en toen opeens
realiseerde ik me dat we allemaal zwart-wit waren. Dat hij een lamp had geplaatst die zeg maar de kleur weghield
overal. Weet je, dat soort dingen. Dus.

BK

Simpele…

FD

Simpele ingrepen en die heel effectief zijn qua inderdaad impact, dus je bent als bezoeker als bezoeker natuurlijk
meteen betrokken en dat ja, dus, je hebt totaal geen, het is bijna een soort spel weet je wel. En het is inderdaad die
entertainment gehalte is heel hoog. Dus dat, en dat kan dus ook hele goede kunst zijn, maar ik vind het ook wel heel
prettig als ik soms heel hard moet nadenken en denk, ik weet niet wat ik hier van vind en ik weet niet wat ik hiermee
moet, en eh…

BK

Wat er precies de boodschap…

FD

Ja. Ja. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om inderdaad, uhm, moet kunst een boodschap hebben? Denk ik
niet. Kan. Maar dat hoeft niet. En dat is inderdaad heel erg aan de curator denk ik om te zorgen wat is die
boodschap, wat is die boodschap die je mee wilt geven aan je publiek. En misschien is dat geen boodschap, of
misschien gaat dat heel erg over van nou ik zet nu zes kunstenaars bij elkaar en die komen uit dezelfde school, dus
dat is de boodschap die je meegeeft of je geeft inderdaad meer een sociale boodschap mee.

BK

Dus er zijn eigenlijk gewoon een tal van mogelijkheden.

FD

Ja, ja. En iedere curator vult dat ook weer anders in, ja.

BK

Ja, want er is een Japanse architect geweest, Sejima, of sesjiema, ik weet niet precies eh, maar zij heeft een pand
gerenoveerd en daarna mocht zij de bewoners selecteren.

FD

O, wow.

BK

En zij was dus eigenlijk een curator van..

FD

Ja, van de bewoners!

BK

Ik kan daar niet heel veel informatie over vinden, maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan in zijn werk zou kunnen
gaan. Kan jij het je voorstellen dat je inderdaad eh, ehm, mensen?

FD

Ja.

BK

Ja?

FD

Ja, ik vind het wel een, ik vind het een heel interessant, het is een heel controversieel gegeven.
[Deel weggelaten i.v.m. privacy]
Nouja dat gebouw best wel een architectonisch hoogstandje, maar er wordt ook door iedereen geklaagd dat de
architecten eigenlijk nog in het gebouw zit. Dat hij, dat ze die mee hebben gekregen, van ja, ja, je huis is af, maar de
architect is in de keuken gaan wonen en die beslist inderdaad wie er op bezoek komt en ja, hij bemoeit zich dus ook
daadwerkelijk met de inhoud van het gebouw. Wat ik een interessant gegeven vind.

BK

Maar, in de persoon echt?

FD

In de personen echt ja.

62

BK

Ok…

FD

[Deel weggelaten i.v.m. privacy]
Maar het is wel interessant, kijk in dit geval is het vervelend, want je hebt iemand die zich met de inhoud bemoeit
zonder dat hij verstand heeft van de inhoud.

BK

Ok.

FD

Dus dat is vervelend, en ook niet luistert naar degene om zich heen die daar wel daar verstand van hebben.

BK

Maar de inrichting of echt de inhoud, wat er…

FD

Wat er gebeurt.

BK

Okee….

FD

Ja, ja, dus dat is best heftig.

BK

Ja!

FD

Maar, ik kan me ook voorstellen dat als je als architect een paviljoen ontwerpt en het is inderdaad, meer een
autonome uiting dan daadwerkelijk een gebruiksvoorwerp, dat het heel interessant kan zijn om te kijken als architect
zijnde van ja, maar nu wil ik zo iemand erin hebben. En ik wil dat dit huis inderdaad bijvoorbeeld duurzaam wordt
ingezet, dus ik vind ook dat degene die er inzitten, zich daarmee moeten bezig houden. Misschien wel een aantal
taken moeten verrichten. Nouja, ik noem maar iets doms, maar, oké je hebt nu al die groene daken die je door de
stad kunt aanleggen, van die grasdaken, nouja, dat vergt best wel wat onderhoud. Dus ik kan me ook voorstellen dat
je, ja, dat als architect, als jij opeens besluit van ja, ik ga een huis maken van gras, omdat ik wil dat er, dat er meer
zuurstof de lucht inkomt en schone lucht er is, want ja, dat, dat is het idee van die groene daken, is wat meer
zuurstof in de stad uiteindelijk creëren. Nouja, dat, dat je dus wel iemand moet hebben die daarvoor kan zorgen en
die daar ook in mee gaat.

BK

Dat dat het criteria.

FD

En ik denk dat dat eigenlijk al heel vaak gebeurt dus dat bewoners de architect wil uitkiezen, en dat is dus, nouja,
bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeldje, er worden nu in de Houthavens worden nieuwe huizen gebouwd. Mijn
ouders hebben daar net een appartement gekocht en dat gaat heel erg over collectief bouwen. Dus de architect die
er zelf ook komt te wonen heeft niet alleen het gebouw ontworpen maar eigenlijk alle functies binnen het gebouw
worden samen met de bewoners ontwikkeld. Van ja, waar is behoefte aan en wat kunnen we, en hoe kunnen we dit
gebouw zo groen mogelijk opleveren. Dus ja. En het is heel, het is heel mooi dat mensen als mijn ouders die verder
helemaal geen verstand hebben van architectuur maar wel weten wat ze willen, met zo’n architect aan tafel kunnen
zitten en zeggen, nouja, zo gaat het dan worden.

BK

En dat het dus echt heel specifiek op…

FD

Ja. Ja, en het, bedoel het heet ook echt, het gaat echt om duurzaam bouwen, en aan alle materialen die worden
gebruikt zijn ook allemaal duur-, nouja, nu kan je bijna niet, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je niet duurzaam
kan bouwen in deze tijd.

BK

Nee.

FD

Er zijn zoveel strenge regels, dat is, ja, dat is bijna onmogelijk. Maar toch weet je wel, als je kijkt van nouja, waar
wordt over nagedacht en dat ze inderdaad een dakterras aanleggen met een moestuin en ja, weet je dat soort
dingen.

BK

Gaaf!

FD

Ja, dat je echt denkt, nou.

BK

Het lijkt me ook dat het heel veel commitment of heel veel betrokkenheid met het huis..

FD

Nou, en wat je nu al, wat je dus nu al krijgt, er zijn dus 20 appartementen geloof ik in dat gebouw, is dat al die
mensen al met elkaar aan het praten zijn en dat ook het leuke is aan het gebouw is dat het niet alleen maar zes, weet
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je, bemiddelde zestigers zijn zoals mijn ouders, maar ook jonge stellen die net, die een studio daar hebben gekocht
en eh.
BK

Ja.

FD

Dus, weet je, de verschillende niveaus zijn er ook, dus iedereen wordt bij elkaar gezet. Het is echt heel leuk.

BK

Gaaf.

FD

Ja. Er zou nu eigenlijk nog een sociale huurwoning in moeten komen, dan heb je..

BK

echt eh

FD

Het plaatje wel compleet zeg maar.

BK

Want ehm, gemeenschappelijk wonen heb je natuurlijk ook.

FD

Ja.

BK

Nee, waar ik ook nog aan zat te denken dat, ik weet niet of ik dat er bij verteld had eigenlijk, maar is dat het de
bedoeling is om die systemen, de analyse van die systemen, om dat te vertalen naar woonconcepten en bij een
curator denk ik er dan bijvoorbeeld aan uhm, aan een concept waarbij dus inderdaad de, de, een curator die dan in
dit geval niet de architect ook zijn, maar echt dat iemand, dat mensen zich inschrijven op ok, ja, ik vind dat die altijd
heel tof werk maakt.

FD

Ja, nouja, dat is eigenlijk kunst in de openbare ruimte heb je dan bijna over. Maar je kan het, nou bijvoorbeeld, een
goed voorbeeld waarvan dus het effect uiteindelijk heel anders is geworden. In Parijs heb je Le centquatre, le
Centquatre was een oud slachthuizen terrein, waar, nouja, goed het waren geen slachthuizen dat zijn de abattoirs in
Casa Blanca, maar Le Centquatre is een cultureel centrum middenin een achenebbisj buurt in Parijs die eh, en de
bedoeling was wij halen hier de mensen uit de buurt naar binnen en die trakteren wij inderdaad op hedendaagse
kunst en dat moet dan, nouja op zijn Frans, moet dat een verrijking zijn voor de buurt. Ik vind het altijd heel tof dat
dat in Frankrijk gewoon kan, maar uiteindelijk is het natuurlijk het heel anders geworden. Het is nog steeds een
cultureel centrum, maar wat de architecten niet hadden voorzien is dat het bovenste niveau, ja het is een beetje, het
is een gebouw van verschillende niveaus en je komt binnen op een soort middelste niveau en op dat middelste
niveau is een hele grote vloervlak gemaakt van een soort beton die uitermate geschikt is om op te dansen. Dus, en
het is een openbaar toegankelijke gebouw, dat betekent dat die hele vloer, die staat helemaal vol met dansgroepen
als je daar komt. En met mensen die acrobatiek doen, en mensen die aan het breakdansen zijn, en dus wel allemaal
mensen uit de buurt er is dus iets gecreëerd wat totaal niet was voorzien met die ruimte. En dat is eigenlijk, ja, is
heel tof, en dus is het ook de vraag van ja, gun je als architect, je gebouw de vrijheid om zich te laten ontwikkelen
zoals het gaat. En, en weet je, bouw je die ruimte in of zeg nee, we gaan inderdaad met de bewoners of de
gebruikers gaan we zitten en kijken van, nou, dat kunnen we inderdaad plaatsen aan hedendaagse kunt. Je kan ook
denken van ja, nee, je ja, je zet het in dat gebouw en, want ik denk wel dat, op het moment dat je, nouja, het kan
gewoon twee kanten op. Ik denk dat het soms heel goed is om iemand te hebben die zegt, nee maar we gaan het
zo doen. Dat is gewoon namelijk beter voor iedereen.

BK

Ja [lacherig]

FD

Soms moet je daar heel streng in zijn. Maar het kan ook werken door inderdaad met gebruikers te gaan zitten en te
zeggen van nouja, weet je, we hebben hier een pand, we kunnen hier met zijn allen over nadenken wat willen we
hier mee, hoe gaan we dat invullen. Wat dan je dan misschien wel zou kunnen doen is inderdaad een curator inhuren
die die wensen verzamelt en vervolgens die vertaling maakt naar kwalitatief hoogwaardig werk.

BK

Ja, want ik vroeg me inderdaad ook af of jij dat dan wel eens doet, dat je met de kunstenaars die hebt…

FD

Nee, maar ik zou het wel heel graag willen! Het klinkt heel spannend namelijk.

[lachen]
FD

Ja, nee. Nee, mijn tentoonstellingen zijn tot nu toe eigenlijk altijd heel erg, nouja los, los inderdaad van zoiets
geweest. Het zijn wel altijd eigenlijk manifestaties of tentoonstellingen die in een bepaalde ruimte plaatsvinden of
voor een bepaald instituut. Maar het lijkt me ontzettend leuk om hierover na te denken. Ja. En te kijken van, zeker
als je het hebt over kunst in de openbare ruimte, wat het dan eigenlijk is, om te kijken hoe je dat nou, ja hoe maak je

64

iets wat inderdaad van toevoeging is op het landschap waarin je je bevindt, en met landschap bedoel ik ook gewoon
een gebouw, of…
BK

Ja.

FD

Dus ja, nee, dat lijkt me echt te gek, het lijkt me ook wel te gek, ja bijvoorbeeld, ik, ik vind het geen mooi werk, maar
ik vind de discussie eromheen geweldig, de Kabouter Buttplug in Rotterdam. Ja, ik, het is natuurlijk wel geweldig
dat zoiets in de openbare ruimte staat. Het is heel jammer dat het nu vervolgens een beetje uit het zicht moest
worden verhuisd, en terug op het pleintje bij Boijmans, maar het feit dat zo’n ding er staat is eigenlijk geweldig. En
dat mensen er over nadenken en dat mensen, tuurlijk zeggen mensen dan is dit kunst. Nouja, en dat is dan weet je,
ja de vraag

BK

Juist die vraag oproepen.

FD

Ja, precies, is al genoeg. En ehm, maarja inderdaad ook gezamenlijk een project, ik zit gewoon even te denken of ik
nou een voorbeeld weet binnen de architectuur waarin je, eh

BK

Ja, op zich, ehm, voor mij hoeft een voorbeeld niet binnen de architectuur…

FD

Nee, maar, ik zit wel te denken, waar heb je nou plekken waar inderdaad die gemeenschap betrokken wordt bij de
inrichting ehm, ja bij de inrichting van de publieke ruimte en dan op het gebied van de beeldende kunst en ja vaak
genoeg is dat niet zo.

BK

Pas achteraf.

FD

Ja. En wat ik wel jammer vind is als het wel zo dan ehm, dan is het vaak in een vorm gegoten die inderdaad heel erg
op een soort Idols pitch-achtige van ja, u mag nu bepalen welke van deze 5 kunstenaars hier een beeld moet
neerzetten.

BK

Ja

FD

En dat , ja ik snap wel dat dat een manier is om een soort mainstream en inderdaad gewoon het publiek, de
samenleving aan je te binden, aan de andere kant misschien mag je wel wat meer verwachten en ja mag dat
inderdaad onder leiding van een curator kan dat misschien heel veel andere dingen opleveren en misschien wel iets
interessanters opleveren en misschien wel inderdaad een soort interactie opleveren. Of nouja goed, misschien is het
inzetten van een curator dan wel een manier om de kwaliteit te bewaken en ehm, om een mainstream visie te
vertalen.

BK

En ook dingen te signaleren die anderen niet zien.

FD

Ja. Precies. Ja.

BK

Uhm.

Oja. Denk je dat er, dat een tentoonstelling of een groep te groot kan worden?

Bij..
FD

Nou, ehm, ik zou kunnen, ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja, de klachten van bijvoorbeeld een Documenta, een
kunstmanifestatie in Kassel in Duitsland, te groot.

BK

Ok/

FD

Te groot. Kun je nooit, kun je niet doen in, weet je mensen werden echt, wat ik van de afgelopen Documenta heb
meegekregen, ik kon zelf niet gaan omdat ik toen heel druk was met een andere tentoonstelling, maar was dat
mensen zeiden van ja, het is geweldig, maar ik heb maar een tiende kunnen zien en ik ben er twee dagen geweest.
Weet je, hoe? Hoe moet ik godsnaam hier, weet ik, en de, de keuze inderdaad. Dus dat soort dingen zijn misschien
wel te groot. Een biënnale in Venetië heeft hetzelfde. Dat is enorm.

BK

En ook om dan nog het thema, of het gevoel van eenheid mee te krijgen?

FD

Nouja, en dat is bijvoorbeeld, kijk het verschil met een biënnale in Venetië is waar ieder land een eigen paviljoen
heeft en waar ook buiten zeg maar het, het biënnale-dorp, het is bijna een soort Olympisch-dorp, gebeuren er ook
allerlei dingen, ja, daar zijn, daar is geen overkoepelend thema.
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BK

Nee, daar is het per land.

FD

Ja precies, en per inderdaad instituut en per curator gedaan, terwijl een Documenta heeft wel degelijk een aantal
thema’s, nouja, je ziet door de bomen het bos niet meer.

BK

Niet meer terug te vinden.

FD

Nee. Nouja, misschien wel terug te vinden, alleen of je dat allemaal mee krijgt als bezoeker, dat is de vraag ja.
Terwijl, ik zit even te denken, dat was niet echt een thema, maar dat was wel heel mooi, o god, nou ben ik de naam
kwijt, het is een park in zuid Duitsland. Dat ook eigenlijk een soort kunstroute wandeling is langs een aantal
paviljoens die in dat park staan en dat is een wandeling waar je zeker twee, drie uur over kan doen alleen, ja, dat is
heel erg behapbaar en het thema blijft ook vaak vrij duidelijk. Dus je loopt van paviljoen naar paviljoen en dan ja,
dus, en uiteindelijk op je drie uur durende wandeling heb je zes of zeven paviljoens gezien. Dan ben je nog, kun je
die connectie nog maken.

BK

Ja.

FD

Terwijl wij inderdaad bij een Documenta, nouja, je moet uit 350 verschillende kunstenaars kiezen, dus dan moet je
eigenlijk al van te voren weten…

BK

Een lijstje hebben

FD

Ok, ik wil, weet je ik wil perse Ryan Gander zien of ehm, nouja, noem maar nog een kunstenaar.

BK

Ja, want bij communities wordt wel gesteld dat ze inderdaad te groot, zeg maar menselijke communities, dat ze te
groot kunnen worden. Dat mensen elkaar niet meer kennen en daardoor het gevoel …

FD

Ja, nouja dan gaan we weer terug naar dat we, weet je wel, wat we in het begin zeiden …

BK

In het begin zeiden ja.

FD

…van de ontzettende behoefte aan menselijk contact, aan elkaar kunnen aanraken, met elkaar kunnen discussiëren
en dus ook inderdaad misschien met een interactie met een werk aangaan, dat is heel belangrijk.

BK

Ja, en ook het té makkelijk, té groot, teveel…

FD

Ja, teveel ja. Té massaal. Nee, dat merk je ook weet je. Het is niet alleen, massaliteit is iets waar mensen kennelijk
heel slecht in gedijen. Kijk je wil wel anoniem in de stad wonen, en anoniem genoeg om weet je, daarom is er
natuurlijk die trek naar de stad er. Ben je meer het individu, maar, als individu hecht je toch inderdaad aan een
bepaalde connectie en je merkt dus ook bijvoorbeeld, nouja, weet je, al die, die ontwikkelingen en dat is heel
trendgevoelig, maar al die mensen, jonge mensen die nu weer echt een ambacht oppikken, dus die allemaal barbier
worden bijvoorbeeld, dat is echt, dat komt uit een soort nostalgische hang naar vroeger was alles beter en waren we
echt nog met elkaar verbonden en ik denk dat je dan wel heel erg moet oppassen dat er niet een soort van spruitjes
lucht terugkomt, want zo goed was het nou ook allemaal niet in de jaren vijftig. Maar, en, en ook dat ik een beetje
allergisch ben voor als mensen barbierzaken gaan open doen. Barbier/espressobars. Dan denk ik nou ok, en nu
ophouden.

BK

Ja, dat begint wel een beetje z’n, echt wel z’n max te bereiken ja.

FD

Ja, ja, het is gewoon klaar nu. Ja, ik heb, we lopen sowieso al, nou, ik weet, wanneer zou dat zijn geweest, ik denk in
2002, dat ik voor het eerst echt Brooklyn in ging vanuit New York, daarvoor zat ik als ik dan naar New York ging bleef
ik altijd op Manhattan en dan zorgde ik altijd in de Lower East Side en ik denk in, toen rond 2001/ 2002, dat ik voor
het eerst zo, oja, Brooklyn, bestaat ook. En Williamsburg, wauw. En toen al inderdaad al die koffiebars zag en al die
hele toffe tenten en dan, ja, in Nederland, dat kwartje valt gewoon bij ons altijd te laat eigenlijk.

BK

Iets later haha.

FD

En dan voelt het vaak, op het moment dat het kwartje hier valt voelt het vaak geforceerd. Oja, dat concept, dat
werkt in het buitenland, dus dat pakken we over en dat droppen we gewoon hier en het heeft niks eigens. Dus ik, ik
ben heel benieuwd naar dingen die wel eigen zijn weet je wel. Daarom denk ik wel dat, he bijvoorbeeld dingen als,
wat ik heel eigen vind is de plekken als NDSM eiland, de broedplaatsen in, waarbij je je ook kan afvragen hoor van
die regulatie van broedplaatsen vind ik ook niet heel goed. Dat is wel heel Nederlands, reguleren.

BK

Ja.
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FD

Maar, weet je, bijvoorbeeld plekken als Noorderlicht, dat vind, dat vind ik heel Nederlands, en dat vind ik heel
eigen, en eh…

BK

Locatie gebonden.

FD

Ja, locatie gebonden.

BK

Of uit de locatie ontstaan…

FD

Ja, nouja, dat soort dingen. En dat, ik denk dat dat heel Nederlands is. En dat zie ik dan liever dan hoe graag ik ook
een goede Espressobar wil hebben hoor, maar ga geen Brooklyn nadoen, want dat zijn wij gewoon niet.

BK

Ik ben er nog nooit geweest dus ik, ja, ik kan niet die vergelijking maken, maar wel inderdaad dat niet eigen voelen
van…

FD

Ja, nouja, maar dat merk je nu al, Williamsburg is Williamsburg allang niet meer, in de zin dat de laatste twee jaar
iedereen dat gevoel van Williamsburg wil hebben, dus iedereen is Williamsburg ingekomen, dat betekent dat er nu
alleen nog maar grote condo’s worden gebouwd, dat de espressobars inmiddels ketens zijn, dat alle restaurantjes
waar je vroeger goedkoop kon eten nu heel duur zijn en dat vervolgens die inderdaad, dat je natuurlijk altijd met
gentrification hebt, is dat de volgende wijk aan de beurt is.

BK

Het is een beetje Javastraat.

FD

Ja.

BK

Op een andere manier, maar met

FD

Op een andere manier. Nee, het is ook heel grappig, ik woon dus in Oost, ik ben, ik hou echt van Oost en ik woon
er al, ik woon er nu 14 jaar, en ik woon net nog zeg maar aan de goede kant van het spoor zoals het vroeger heette,
en ik heb het dus allemaal gezien. Ik heb nooit het idee gehad dat de Javastraat echt, echt getto was, dus dat van
hele erge gentrification is ook geen sprake, maar het is wel echt grappig om te zien dat inderdaad, Surye??, Wilde
Zwijnen, Coffee Company…

BK

Ja.

FD

Dat het opeens een soort van oja, Oost is het nieuwe Pijp weet je dat je echt denkt, oke, en nu ophouden denk ik
dan. Het is nu net goed.

BK

Ja, de voorspelling is toch dat het nu steeds meer, steeds meer inderdaad de Pijp gaat worden?

FD

Ja, nog erger dan het nu al is?

BK

Ja.

FD

Ja, ik vind het al heel erg. Ik vind het echt nu precies de goede mix.

BK

Ja, er komen steeds meer espressobars en al dat soort dingen.

FD

Ja. Jahaa, die heet toch, die heet Bedford Stuyvesant.

BK

Ja, precies. Waar ik gister nog koffie heb gedronken maar haha.

FD

Ze hebben hele goede koffie. Ik ben meer van de Drovers Dog, die vind ik echt geweldig. Die zit op de Eerste Atjeh
straat, pleintje.

BK

Oohw.

FD

Vond ik echt, echt heel lekker. Australische jongens met echt hele goede koffie. Ja.

BK

Goede tip!
Ik geloof, ik denk [checkt de tijd, korte conversatie over de tijd]
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Nee, wat ik interessant gegeven vind is dat ehm, dat musea, eigenlijk al heel lang hun werk uitwisselen, dus dat daar
al een soort van deelcultuur allang bestaat, maar, uhm, op hoe zij daar hun belangen in, in vinden.
FD

In reizende tentoonstellingen, ja, prestige en geld he ook. Vergis je niet, ik bedoel een reizende tentoonstelling van
bijvoorbeeld Mike Kelley tentoonstelling en dat zal bijvoorbeeld met Malevich tentoonstelling ook gaan gebeuren,
dat zijn reizende tentoonstellingen, er wordt gewoon voor betaald. Dus dat betekent dat als de Mike Kelley
tentoonstelling die nu bijvoorbeeld in het Centre Pompidou te zien was, daar betaalt het Centre Pompidou het
Stedelijk voor om een gedeelte van die tentoonstelling te laten zien. Dus daar zitten rechten op de, het is ook geld
ding.

BK

Ok.

FD

Ja. En zeg maar als je een werk bijvoorbeeld uitleent, dus stel het stedelijk leent inderdaad een Mondriaan uit aan
het Moma dan is het meer, er zal ook wel iets huur van worden betaald hoor, maar dat is meestal een soort prestige
ding.

BK

Voor het Stedelijk.

FD

Ja. Ja,

BK

Want in het Moma staat dan, het komt uit…

FD

Nouja, dat, die wordt dan weer genoemd in. Want je moet natuurlijk altijd, weet je, er hangt dan altijd zo’n keurig
bordje naast, in bruikleen van, en ehm, dus dat is gewoon, dat is ja, dat is je PR machine, ja.

BK

Ok, dus dat, het klinkt eigenlijk eh.

FD

Nee, dat klinkt heel leuk, alles delen, en ja, nee, maar dat heeft, dat is echt puur economische agenda ja.

BK

Ja, ja.

FD

En daar is niets mis mee, maar dat is zeg maar, er iets niet zoiets van… Nouja, wat je wel ziet trouwens, trouwens,
dat zeg ik nou wel zo snel, is dat sommige instituten wel samenwerken om bijvoorbeeld een programma te delen.
Dus, en dan doen ze het vaak tegelijkertijd, of heel kort achter elkaar. Dus, ehm, nou, moet ik dan even denken,
maar volgens mij, kom ik weer bij m’n Maastrichtse voorbeeld want daar zie je het veel gebeuren namelijk,
bijvoorbeeld zoiets als Bureau Europa, dat is een architect-, een afsplitsing is van het NAI in Rotterdam, maar dan in
Maastricht zit, die werken veel samen met een instituut in Luik, dus dan kan het zijn dat je inderdaad tegelijktijdig
een zelfde soort tentoonstelling hebt alleen dan is bij de een net iets anders te zien dan bij de ander, maar je kan
sprekers uitwisselen, dus.

BK

Zelfde…

FD

Ja, dus op klein vlak, ja kleinschalig gebeurt dat zeker, ik denk ook wel dat, dat sommige instituten dat nog niet
doen omdat ze misschien bang zijn, een soort concurrentie positie. Kijk Nederland is natuurlijk vrij klein he. Maar eh,
ja, maar er zijn wel samenwerkingen tussen verschillende instituten.

BK

Ja.

FD

Ja.

BK

En dan inderdaad uit een [onverstaanbaar].

FD

Ja, en dan is het niet perse, nouja, dan is het ook een economische agenda, want het zijn vaak inderdaad kleine
instituten die dan natuurlijk hun bezoekersaantallen omhoog kunnen trekken of bijvoorbeeld de kosten van zo’n
tentoonstelling dan kunnen delen.

BK

Doordat de curator…

FD

Ja, door het samen te doen ja.

BK

Ja.

Afronding van het gesprek
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[kletsen nog wat na over het project]

FD

	
  

Mensen die een koopwoning hebben die zorgen vaak vrij goed voor hun huis want die zijn zelf verantwoordelijk
voor onderhoud. Als sociale huurwoning, nou, bijvoorbeeld ik zit in een sociale huurwoning, mijn voordeur valt echt
uit elkaar maar ik heb echt al 30 keer gebeld en ze komen hem gewoon niet vervangen. Dus, nouja, dan is het
eigenlijk aan mij om het zelf te doen en daar word ik ook wel bijna toe gedwongen want mijn straat is wel inmiddels,
ik denk dat het meer dan de helft dat dat koopwoningen zijn, en alles ziet er inderdaad keurig netjes uit, dus dan
denk ik, ja kom ik aan met mijn armoedige voordeur, weet je wel, dat wil ik ook niet. Dus nu ben ik dus ook bezig om
dan van het voorjaar toch maar even zelf te schilderen en te zorgen dat het er een beetje netjes uitziet want ik wil
niet als een oja, met die mensen van nummer vijf die zo’n armoedige voordeur hebben weet je wel? Lachend.
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APPENDIX E - INTERVIEW LUUD SCHIMMELPENNINK
	
  
Participanten: Luud Schimmelpennink (LS) en Birte Ketting (BK)
Van: Witte Fietsen Plan en Witkar
Datum: vrijdag 6 december 2013
Locatie: kantoor Y-tech, Amstel 58, Amsterdam

Opening van het gesprek.
[praten wat over wonen in Amsterdam]
BK

Ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in uw plannen van de Witkar en de Witte Fietsenplan.

LS

Nou, dat betreft de hele stad. He, dus laten we zeggen als je dus nu naar Amsterdam kijkt, wat vrij goed gaat op
een aantal punten, dan is opvallend dat dus de, Amsterdam in een trend voorop loopt die over de hele wereld
plaatsvindt. He, dus ook bijvoorbeeld onderzoekafdelingen van DaimlerChrysler en van Renault, die hebben al
vastgesteld, en dat is niet hun belang, maar dat is gewoon de uitkomst van hun research en marktonderzoek wat zij
doen, dat de, alleen in de steden de verkoop van auto’s stagneert.

BK

Ok, ja.

LS

Dus de verkoop van auto’s gaat op zichzelf vrij goed naar hun idee, wel met stagnatie door andere economische
omstandigheden, maar er zit niets structureels fout. Maar in de steden zien ze wel dat daar de, de verkoop stagneert,
respectievelijk terugloopt. En zij verwachten, dat is hun prognoses uit alle onderzoek die ze gedaan hebben, dat
daar de elektrische auto verder zal opkomen omdat daar de afstanden wat beperkter zijn in zo’n, die stedelijke
agglomeraten en dat ook dat voor een belangrijk deel collectief gebruik zal gaan worden.

BK

Ok.

LS

Wat niet hun belang is want zij kunnen beter een auto verkopen aan iedereen.

BK

Inderdaad.

LS

He? Maar dat is gewoon de realiteit. Nou. Die collectieve auto, dat weet je, daar hebben we al wat aan gedaan. Op
zich zelf is het een wonder hoe ver we dat toen hebben kunnen realiseren, maar we zijn niet verder gekomen dan
een, uh laten we zeggen, demonstreren dat het werkt, alleen de schaal waarop het gebeurde was dus té klein om
verder effectief te zijn.

BK

Want…

LS

Dus laten we zeggen, nou?

BK

Ziet u dat ook als de reden dat het, dat het niet…

LS

Ja. Dus, laten we zeggen, toen we startten hebben we enorm weerstand gekregen vanuit Amsterdam en dat is echt
bij de beesten af….

BK

En waar ging die weerstand om?

LS

Nouja, ik zal het je vertellen. Ik had dus, uhm, mijn opdracht vanuit Provo was in de Raad te gaan om het Witte
Fietsenplan te realiseren. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb een voorstel gedaan, 10.000 fietsen, stadsfietsen met
onderhoud erbij. Ik had ook uitgerekend dat de kosten daarvoor per persoon kilometer maar 10% was van wat de
overheid toelegde op het openbaar vervoer in Amsterdam.
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BK

Ok.

LS

He, dus voor 10% wat daaraan toegelegd werd kon dit draaien. Dus er waren geen financiële of technische
belemmeringen zou je kunnen zeggen. Maar die Raadsleden zeiden wel meteen van ‘ja, de fiets, dat hoort toch
meer bij de hongerwinter, de glorieuze toekomst is aan de auto’.

BK

Dus de fiets was eigenlijk te…

LS

Fiets was passé in hun ogen.

BK

…niet modern genoeg.

LS

In hun ogen. Moet je nagaan. Moet je nou kijken naar het verhaal he.

BK

Ja, inderdaad.

LS

Dan zie je dus dat zo’n, ja je zou verwachten dat politici toch een beetje oog op de toekomst hebben want ze zijn
dat beleid aan uitzetten, maar dat hebben ze dus niet. Uhm. Nou, toen heb ik gezegd van ‘ja god, jullie snappen het
niet, het is een vorm van individueel openbaar vervoer, het is een product wat gebruikt wordt door, om een rit te
maken en dan blijft het gewoon weer achter zodat een ander ermee een rit kan maken. We kunnen het ook doen
met een elektrisch autootje.’ En, uh, toen zeiden ze ‘nou, dat klinkt goed!’

BK

Dus de Witkar kwam eigenlijk voort uit de…

LS

Uit de Witte Fiets. Omdat zij dat weigerden. Want anders hadden we gewoon die Witte Fiets gemaakt. Nou, die uh,
ik kom zelf, ik doe industriële product ontwikkeling, dus ik heb toen een wagentje gemaakt en dat heb ik vrij snel
gedaan want die was dus in in een jaar stond die er. En, uhm, gedemonstreerd, maar ik kreeg geen vergunning om
te gebruiken. Het was dus een wagentje die ik een beetje gebruikte als de Witte Fiets, je kon hem dus gebruiken,
moest je een munt ingooien en dan liet je hem staan waar hij was, net zoals de Witte Fiets en dan kon een ander
hem weer gebruiken.

BK

Ok. O, ze hoefden niet in de, ik dacht dat ze in de stations moesten staan.

LS

Ja, maar dit is even wat we dus gedaan hebben in 68/69, he, zo in die geest.
Dat was dus terwijl ik nog in de Raad zat. Ik ben 1,5 jaar in de Raad geweest. Nou, ik heb ook niet meteen het
fietsenplan ingedaan, ik heb dus in ieder geval binnen een jaar een rijdend elektrisch autootje weten te verzinnen…

BK

Dat is eh…

LS

Wat overigens toen geweigerd werd. Ze zeiden nou, want ik wilde een voertuig maken wat met lage snelheid reed
zodat je zonder rijbewijs zou kunnen rijden. Maar, hebben ze geweigerd. Nou, toen dacht ik van nouja, dan maken
we een WitKar die gewoon normaal rijdt op een snelheid waar je een rijbewijs voor nodig hebt en die gewoon
goedgekeurd wordt door de Rijksdienst wegverkeer, dan kan Amsterdam het niet weigeren.

BK

Ok, want, de auto daarvoor werd afgekeurd door…

LS

Nou, hij werd niet afgekeurd maar we kregen dus geen toestemming om hem dus zonder rijbewijs te gebruiken.

BK

Ohw, ok.

LS

He, dat had Amsterdam kunnen doen, he, dat was alleen op dat moment was dat wel een voorwaarde. Als daar ja
tegen gezegd hadden had ze gewoon gebruikt kunnen worden.
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Nou, die WitKar is gemaakt, twee WitKarren, een model, uh die hebben we gebruikt voor presentaties,
demonstraties, en we hebben daarnaast een coöperatieve vereniging opgericht Witkar, uh, zodat de gebruikers als
het ware de baas werden van zo’n systeem. Nou, uh, dat is gepresenteerd naar buiten toe vrij goed op de Intertraffic
in ik dacht mei 1972 en daar stond dus een compleet station met boven-rail, twee WitKarren met connectors, ze
werkten dus zoals het dus later ook gegaan is, en een paal waar je de boeking kunt doen en toen was dus het
systeem niet langer dat eerste dat je hem kon laten staan waar hij was, maar toen was het dus bedoeld als een
netwerk van stations waar je van het ene station naar het station kon rijden en waarbij ook, op het moment dat je
vertrekt, een plaats in je bestemming gereserveerd wordt. Nou, dat had ik gevraagd aan een verkeersachtig bedrijf,
dat heette de NV Nederland, die zitten in Haarlem, toen, ze hebben nu een andere naam, uhm, en die directeur die
zij van nou, dat vind ik niet zo gek, dat wil ik wel verkopen enzovoort, enzovoort. Nou, die eh, dat is een
tentoonstelling van 3, 4 dagen, ik heb er zelf ik ben er ook bijgebleven en er was veel belangstelling voor. Het was
natuurlijk redelijk vergaand en uniek enzovoort, maar het werd toch positief behandeld he. Dus dat klonk allemaal
best leuk.
BK

Ja.

LS

Na afloop van die tentoonstelling zei die directeur, die zei van, ‘nou, we hebben er nog eens zitten kijken, doen, en
geëvalueerd, we gaan het toch niet doen.’ Dat was onbegrijpelijk, maarja.

BK

Uit het niks eigenlijk.

LS

Maar ik kon er weinig aan doen, he, dus dat was heel jammer. Uhm, ja, dat is ook een beetje, uh, afijn, het had een
hoop nadelen natuurlijk. Veel later, kwam ik hem nog een keer ergens tegen en toen was die directeur was al
gepensioneerd, en toen zei hij ik wil nog wel eens vertellen hoe dat nou precies gegaan is. En toen hij, van wij, op
de tweede dag van de Intertraffic toen kwam meneer Vos langs, die was hoofd van de Verkeerspolitie in Amsterdam
en zij leverden aan Amsterdam alle verkeerslichtinstallaties enzovoort. En die zei van jongen, als jullie hiermee
doorgaan dan kun jullie die verkeerslichten bij ons ook wel schudden. Zo is het gegaan.

BK

Dus om zo’n, uh, ja.

LS

Nou, dat liet ook zie he, de enorme weerstand die vanuit het politieapparaat was tegen dit, en wat daar nou precies
de achtergrond van is dat weet je natuurlijk nooit. He, ik bedoel, het kwam natuurlijk een beetje uit de oude Provo
hoek, waar zij natuurlijk wel tegen waren, en dat zou kunnen.

BK

Ja, dat, dat de achtergrond…

LS

Het kan ook zijn dat ze verkeerstechnisch dat niets vonden. Goed, dat weten we niet precies. In ieder geval, uhm,
was daarmee werd die weerstand gedaan. Nou, we hebben die twee wagens, die zijn verder nooit goedgekeurd
geworden voor de Rijksdienst Wegverkeer. Die hebben we alleen voor demonstratie gebruikt en toen zijn we uh, dat
gebeurde met Kok in Assen, die hadden dus wel die twee wagentjes gemaakt, maar de carrosserie die was weer in
Nieuw-Vennep gemaakt. Nou, ontwerpen hadden we gewoon keurig gemaakt allemaal. Zij hadden dat redelijk goed
gedaan, dat reed allemaal wel. Uhm, toen, uhm, ging het erom dat we goedkeuring ervoor kregen. Wij hadden toen
een uhm, een combinatie van een paar bedrijven en uhm het ministerie van milieu. Het ministerie van milieu en die
bedrijven, dat waren vier bedrijven, dat was dus uhm, Spaarbank voor de stad Amsterdam, de gemeente Giro, het
Parool en Delta Loyd. En die wilden dat wel op gang brengen. Dat was dus zo dat wij hadden gezegd van, nou, wil
zo’n systeem draaien heb je een zekere omvang nodig, een minimale omvang waarop zoiets werkt. Nou, dat was,
onze inschatting was dat we daarvoor 15 locaties nodig hadden met 100 WitKarren.

BK

Ok, ja.

LS

En in die onderhandelingen met die bedrijven hadden ze dus gezegd van laten we dat in twee stappen doen, eerste
stap is vijf stations met 35 wagens en de tweede stap is dan 15 stations met 100. Als ze dan bij die 5 stations goed
werkt, dus niet dat het economisch rendabel is maar dat die wagens niet in de gracht verdwijnen of weet ik veel wat,
wat je allemaal kan denken.
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BK

Ja.

LS

Dan, gaan we door. Nou, dus dat klonk als een mooi systeem. Ondertussen was de coöperatie opgezet he, al eerder.
Daarvan was toen Ed van Thijn en daar zaten dus uhm, vier vertegenwoordigers van die bedrijven in en nog
secretarissen en ander, dat was in ieder geval een serieuze constructie. Uhm, alleen, we kregen geen vergunning.
Dus, we hebben dus na 72, zijn we aan de gang geweest he, om opzet te vragen voor 15 stations met 100
wagentjes, en dat kwam niet voor mekaar.

BK

Ok.

LS

He, dus er was van alles gedaan, dingen, enzovoorts. Nou was natuurlijk met een voorzitter als Ed van Thijn die dus
fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam geweest was, die in de tweede kamer zat, eh, was natuurlijk niet de
eerste de beste, liet zich ook niet met een kluitje in het riet sturen, he enzovoort. Dus die was behoorlijk aan de
gang. Die heeft, had dus op een gegeven moment overleg met uhm, Samkalden en daar had Samkalden op een
gegeven moment tegen hem gezegd nou, er is vrij grote weerstand van de politie die dat niet wil enzovoort, maar
wij zien eigenlijk dat jullie plan is dat je eigenlijk met 5 stations zou willen beginnen en 35 wag… he, kan je dan ook
niet een vergunning vragen voor 5 stations en 35 wagens?

BK

Ja.

LS

He, en als het dan goed gaat dan kunnen we altijd weer een vergunning geven enzovoort. Dus Ed van Thijn die
kwam weer bij het bestuur, die zegt van nou, zo is de kwestie enzovoort, nou toen zei het bestuur, ja, nou, moeten
we dat zo maar doen. He, wat moet je anders. Dus dat gebeurde. Dat was al vrij, er waren al jaren overheen gegaan,
maargoed. Uiteindelijk kregen we toch die vergunning niet.

BK

Helemaal niet?

LS

Nee.

BK

Ok.

LS

En toen zei uh, in weer opnieuw een gesprek tussen Samkalden en Van Thijn, en toen zei Samkalden zei van ja, god,
die politie, enorme weerstand, dingen, enzovoort. Ik kan het er toch zo niet doorheen duwen. En toen zegt hij, maar
we zouden jullie vergunning kunnen geven voor 1 station en 4 WitKarren en als dat dan goed gaat dan krijgen jullie
een vergunning voor 5 stations en 35 WitKarren. Dus Ed van Thijn komt weer terug, dan zeiden wat moeten we daar
nou mee, ik bedoel je kan nergens naar toe!

BK

Nee, dan is het….

LS

Wat hebben we daar nou aan.

BK

….concept ineens een stuk minder sterk.

LS

En toen zei Ed van Thijn die zei van ja, moet je nou eens luisteren, uh, als we eenmaal op straat zijn moeten ze maar
zien dat ze ons er weer vanaf krijgen. Ik bedoel, hij vond gewoon, praktische overweging, gewoon doen. Nou, is dus
gebeurd, betekent overigens dat uhm, ja, financieel het een enorm verandering is als jij nu in een keer 100
wagentjes bouwt of je moet eerst 4 wagentjes bouwen en weet ik wat, dat is natuurlijk allemaal veel duurder en
moeilijker. Nou, voor Kok was het ook natuurlijk een probleem, he dat, wij hadden enzovoorts. Nou, goed, die vier
wagentjes zijn gebouwd, die zijn goedgekeurd door Rijksdienst Wegverkeer wat ook niet niks was he, dus die
wagentjes die reden 35 km/h die moesten, hoe noem je dat, uh…

BK

Gordel aan.

LS

…veiligheidsgordels hebben, die werden gekeurd alsof ze 120 konden rijden enzovoort.
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BK

Ja.

LS

Was dus best een heel gedoe. Maar we hebben het allemaal voor elkaar gekregen. Dus op een gegeven momenten
die vier wagentjes, we hebben een station gebouwd op het Amstelveld, eh, en dat is dus geopend in eh, 21 maart
1974.

BK

Ja.

LS

Uhm, dat gebeurde door minister Vorrink [Irene Vorrink, indertijd minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene],
die had op dat moment 360.000 gulden he, daarvoor uitgegeven en die bedrijven die zouden in die eerste fase
100.000 gulden betalen, vier keer. Uhm. Nou. D’r kwam in het begin ook een politieautootje achter rijden soms, om
te kijken hoe dat ging als die mensen dan een ritje maken enzovoorts. Wij moesten dat ook heel ingewikkeld doen.
Uh, we hebben toen uh, nou we hebben wat mankracht stonden daar van ’s morgens 10 uur tot weet ik veel 3 uur
om mensen ritjes te laten maken, om het uit te leggen en dan ’s avonds zetten we die vier WitKarren zetten we weer
in de Amstelkerk want we dorsten ze niet op straat te laten staan. He, dus dat is drie maanden gebeurd, maar die
drie maanden zijn goed verlopen. Moet wel gezegd worden dat de politie zei na afloop wel van eh, wij trekken onze
bezwaren in, er is niets aan de hand. Dus dat was gunstig.

BK

Ja.

LS

Nou, wat gebeurde er toen, toen kregen we dus toestemming, niet voor 100 wagentjes dinges, nee, we kregen
toestemming weer voor 5 stations en 35 wagens. [Mompelt: wat natuurlijk een beetje onzin was, maargoed.] Nouja,
toen, zijn er eerst nog 7 WitKarren bijgemaakt, toen hadden we er 10 en ondertussen zijn er stations gemaakt, kostte
ook natuurlijk wat tijd. He, dat was allemaal niet zo simpel. Nou op een gegeven moment, toen we qua, toen wilden
we dus die stations dat gebeurde en aan de andere kant wilden we 25 WitKarren bij laten maken, maar toen ging
Kok failliet. Dat had hem toch wel wat geld gekost, waarschijnlijk ging dat bedrijf al niet zo goed, het zal echt niet
aan ons alleen gelegen hebben, maar hij ging failliet en dat was natuurlijk toch weer een enorme slag.

BK

Ja.

LS

Want eh, de wagentjes waren ontworpen, dingen gemaakt, maarja, het bedrijf was er niet meer. Uhm, nou, zitten
zoeken. In Nederland had je toen Speijkstaal die nogal veel aan elektrische auto’s deed, die wilden het wel, maar
moest toch weer een nieuwe, moest weer opnieuw ontworpen worden naar hun. Nou, we hadden zelf hadden we al
gemerkt dat op de grachten toch wel nogal veel hobbels en dingen waren, waar we zegden nou, die wielen van 400
dat kan beter wat groter, he, de, enzovoorts. Dus we hebben ook een paar dingen verbeterd he, die erin zaten.
Maar het heeft wel weer geld gekost, dat was natuurlijk de andere kant van het verhaal. Nou, toen zijn dus die 25
wagens zijn gemaakt, dat kostte ook weer wat tijd en nou, ondertussen waren we dus aan de gang he, dus om die,
om die systemen te maken. Nou, de…. Ja. Uh, ook dat was natuurlijk een punt he, de, de, het was natuurlijk niet niks
om in een tijd toen de computer nog amper bestond om dat allemaal rond te krijgen.

BK

Nee, dat snap ik.

LS

En, uh, dus daar moest aardig wat aan gebeuren en we hadden er eigenlijk veels te weinig geld voor. He, dus want
wat er dus in feite is in totaal, uh, op een geven moment heeft uh, het ministerie van milieu heeft z’n bedrag nog wat
verhoogd, er kwam 180 bij en, en we hebben geld ook zo’n, een kleiner bedrag, van het ministerie van verkeer
gekregen. Bij elkaar was het wat we aan, ehm, niet van de, we hadden natuurlijk ook geld van de coöperatie zelf he,
dus op het hoogtepunt hadden we 4.000 leden, die hebben ook nogal wat geld bijeen gebracht en dat, die
betaalde 25 en 25 statiegeld voor de sleutel.

BK

25 gulden per jaar?

LS

Nee, eenmalig voor het leven.

BK

Eenmalig.
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LS

En de WitKar zelf die kostte 10 cent per minuut. Nou wij, in het begin hadden we, we hadden veel vrijwilligers, we
hadden een werkgroep publiciteit he, die eh, daar zaten ook grote bedrijven in, daar zat, nou, het grootste
reclamebureau in Amsterdam en, en, wat kleinere bedrijven en die deden publiciteit voor Witkar.

BK

Die zaten ook in de coöperatie?

LS

Nee, zaten niet in de coo.. dat deden ze vrijwillig.

BK

Gewoon buiten…

LS

Vrijwilligers ja. Niettemin werden, moesten ook dingen gedrukt worden, dat kostte dan wel weer geld he. Nou we
hadden een eh.., er was de publiciteitsgroep, we hadden de administratiegroep he, want die mensen moesten
allemaal, die leden moesten allemaal ingevoerd worden enzovoort, was best wel wat werk, dat was een groep
vrijwilligers, we hadden een groep onderhoud,

BK

Waarom denkt u dat zij vrijwillig mee wilden doen? Is dat vanuit de…

LS

Nou omdat ze, omdat, er waren veel mensen in Amsterdam die wilden graag dat hele WitKar systeem in Amsterdam
doen en dat was dus een systeem wat toch, uh, eigenlijk naar een ander type stad wilde en wat meer van die auto af
wilde. He, dat was de… Er zaten ook een aantal actiegroepen in…

BK

Vooral uit een idealistische oogpunt, milieuverontreiniging…

LS

Ja. Ja. En, een, op een autovrije stad gerichte beweging. He, dus bijvoorbeeld had Amstel, je had een groep op
Amstelveld, Amstelveld autovrij, Elandsgracht, groep in de Weteringbuurt, afijn, er waren een stuk of wat van dat
soort groepen. En die, ja we hadden ook een groep die deden dus het onderhoud, dat was nog best een hoop werk.
En we hadden een groep die deed, even kijken wat waren die nou aan het doen, nou, die, uhm, die zorgden weer
dat de WitKar krant werd gedistribueerd. He, dus dat deden we dus zelf over die stad.

BK

Wat stond er in de WitKar krant?

LS

De WitKar krant was gewoon een blad wat, eh, nouja, eh, doorging waar we mee bezig waren en wat we wilden…

BK

De updates, en hoe het ging en…

LS

Ja. Nou, verder er werving gedaan, dus ze stonden soms bij het Spui, we hebben ook in de Bijenkorf gestaan om
leden te werven he, want dat gaat ook niet vanzelf. Maar we hebben toch uiteindelijk meer dan 4000 leden
geworven. En de club zelf he, wij hadden een, een systeem dat was gebaseerd op een magneetsleutel, die moest,
die kregen dus de gebruikers, en die werd gebruikt, je hebt het waarschijnlijk wel eens een keer gezien op WitKarren
die enerzijds werden gebruikt voor de boeking en d’r werd via de centrale gekeken of die gebruiker valide was en
ook waar hij naar toe ging, of daar plaats was en er werd zo’n rit gereserveerd en dan uh, met diezelfde sleutel kreeg
je ook weer toegang tot de WitKar.

BK

Ja.

LS

Het was eigenlijk, systeem technisch, een behoorlijk goed systeem. Als je het nu vergelijkt bijvoorbeeld met Car2Go,
wat met die Smarts doet, dan is dit systeem wat wij hadden superieur aan wat zij doen.

BK

Ja, hoe?

LS

Nou, op een aantal punten, uhm, als ik nu met een smart weg wil dan moet, dan is het niet zo dat er gewoon een
plek is waar ik weet dat dingen staan maar dan kijk ik op mijn telefoontje waar ze zijn [kijkt op iPad]. Even kijken of ze
hier wel op staat, bij eh.. Nouja, goed je krijgt dan gewoon keurig, m’n mobiel heb ik het wel op staan, en dan ..

BK

Ja, ik ken het.
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LS

uh, meestal zit ik hier al vrij ver van dat ding af want die systemen, die witte fiets achtige systemen, of die, die, dat
zie je ook in Parijs of in Londen of weet ik veel wat, die hebben als een van de zwakke punten aan hun systeem is dat
die gebruikers eh, niet de exploitant bepaalt wat er gebeurt maar het gebeurt door de gebruiker. En dat betekent
dat er een ongelijke verdeling ontstaat over de stad. En grofweg gesproken, als een vuistregel is het zo dat als je het
echt in evenwicht wil houden dan moet je op de 7 ritten moet je voertuig van een vollere locatie naar een legere
brengen dan houd je het evenwicht.

BK

Ok, ja.

LS

En daarvoor had WitKar een systeem dat je had dus stations, die hadden gewoon een maximale omvang en een
minimale omvang uiteraard he, van niks tot vol, en de eh, als je een rit maakte dan werd ook gekeken of er plek was
en dan werd die rit geaccepteerd en anders werd de rit geweigerd omdat er geen plaats was. He, dus dat zat wel in
het systeem.

BK

Ja.

LS

En, uh, even kijken, wat hadden we nog meer. Dus dat is de ene kant van het verhaal, verder was, is de boeking, he,
dat kan je zien dat is gewoon een kwestie van 10 seconden en je bent weg. Bij Car2Go is het zo, de, je boekt dus
met je kaart ga je dan naar eh, naar de hoe-heet-het toe, word je geaccepteerd, he, de eh, en verder ga jij waar je
naartoe wil en daar laat je hem achter. Maar, er moet natuurlijk wel een plek zijn. He, dus als je bij drukke locaties
komt, Leidseplein dingen, daar vind je natuurlijk geen plek. En hier is het ook vrij moeilijk, want hier zitten we tussen
de Hermitage en Carre in en dan moet je, nou, ergens hem weer vinden en dan drop je hem daar.

BK

Ja.

LS

Dus….

BK

Ja, want op zich mag..

LS

…het systeem en netwerk van locaties is superieur aan wat zij doen. Maar, er zit nog iets vervelenders bij, die
WitKarren die staan altijd op zo’n locatie automatisch te laden. En dat is bij Car2Go niet, he, bij Car2Go is het zo dat
als je, ja, ik eh, je ziet dan hoe vol hij is, en dat betekent soms dat je denkt ja dat is te weinig om naar toe te gaan
waar ik naar toe wil he. En verder is het zo, onder de 20 % ben je verplicht om hem dan op te laden. Maar dan moet
je dus naar een laadplaats gaan, ergens he, vinden, en die moet dan niet vol zijn want dat kan je niet zien of hij vol is,
of er al wagens staan. Nou, dan moet je op een vrij ingewikkelde manier moet je een kabel uit die wagen halen, die
moet je eerst in de auto steken, dan zit er nog een kaart om de paal te ontgrendelen, want die deksel kan je niet
open krijgen, dus die moet je uit de dashboard halen en die moet je dan d’r insteken en die moet je ook weer
terugzetten. Nou, al met al…

BK

Teveel handelingen?

LS

Veel, veel gedoe, enzovoorts. Nou, dat is bij WitKar allemaal niet. Die dingen die staan gewoon, die worden pas
uitgegeven als ze 80 % geladen zijn en dat is dus na een normale rit in 7 minuten, was dus ook super snel. He, dus
bij het gebruik in de stad, wat altijd natuurlijk beperkt is, dat is maar een paar kilometer, dan eh, dan is het weer
laden tot 80% is in 7 minuten gebeurd. Nou, dus op dat punt he, kan je zeggen, nou, dat is een behoorlijk vergaand
systeem voor een eerste, voor de eerste keer.

BK

Ja.

LS

Verder was het dus zo, wij deden dus samen met de Gemeente Giro. Nou, zonder de Gemeente Giro had dit niet
gekund, de Gemeente Giro was in Nederland de eerste bankorganisatie die op computers werkte. Geen van de
andere banken, niet de Postbank, de dingen of de uh.. hadden nog computers. En in de computerruimte van de
Gemeente Giro stond dus onze PdP 11. He, dat was een minicomputer, was zo’n kast zoiets [maakt handgebaar], en
daar zat ook een recorder in, en dan moest je zo’n beetje zo heen en weer ging enzo, en er zat verder zo’n
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toetsenbord in dat heette een, nouja, alles wat je nu hebt was er niet. Er was niet een schermpje, er was niet een dit
er was niet dat, uh..
BK

Nee, nee.

LS

Er zat maar 8 k geheugen in, het was dus heel, wat wou ik zeggen, effectief geprogrammeerd om dit allemaal te
kunnen doen met 8 k geheugen. Want er zat ook geen harde schijf in of weet ik veel wat. Maar, de mensen van de
Gemeente Giro konden die tape eraf halen, konden die op hun grote systeem douwen en konden dan de ritten
laten betalen. Dus dat was natuurlijk wel behoorlijk vergaand systeem.

BK

Ja, zeker.

LS

Alleen, wij waren met 5 stations, met alle vertraging, had op een gegeven moment ministerie van milieu zei van ja,
moet je nou eens luisteren, we hebben nu dat geld gegeven, we vinden Amsterdam heeft het zo enorm vertraagd
en dingen, het is verder de taak van Amsterdam om dit af te maken. En daar sloten zich weer andere bedrijven bij
aan, he, dus zij hadden bij elkaar hadden ze een bedrag betaald dat was net iets minder dan 1 miljoen euro, dus dat
is in feite, was het minder dan een half miljoen euro, nou we hadden zelf nog wat geld en nu nog he, zijn mensen
zeggen, jaa, er is miljoenen ingestoken, nou dat is echt absolute onzin. Er is minder dan een half miljoen ingestoken,
waarvan eh, bijna de helft door bedrijven uit Amsterdam. He, dus de… Nou, terwijl als je, nuchter bekijkt dan zeg ik,
god als dit TNO had moeten doen, hadden ze het waarschijnlijk voor minder dan 4 miljoen hadden ze het nog
geeneens gedaan.

BK

Ja.

LS

Maargoed. Dat was een beetje het verhaal. Dus die 5 die hebben we nooit gehaald, dat is jammer. Maargoed, nu
heb ik hier…

BK

Ja, ik zag inderdaad al.

LS

…dit staan. We hebben dus gewoon eens gekeken en zeggen nou eigenlijk is die WitKar als ik het vergelijk met een
smart-ding is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is dus ten eerste plaats is het dus echt een stadsvoertuigje, he,
openbaar vervoer dat ken je duidelijk zien. Uhm, we hebben het achterelkaar parkeren maakt het heel compact. Bij
dit systeem, daar hebben we iets vernieuwd, daar hebben we het zo gemaakt dat die voorwielen komen precies om
de achterwielen heen. En dat wil dus zeggen dat dus de steek van dit verhaal is anderhalve meter. En dat betekent
dat je op 1,5 meter dit voertuig parkeert. Dus dat is super compact, nou je, die dingen worden automatisch geladen
en wat we bij dit systeem ook willen dat het zo is dat in principe met twee wagentjes gereden kan worden.

BK

Ok. Dat ze aan elkaar…

LS

Dus, dan uh, kan je dus voorstellen dat voor sommige ritten als hij net van een volle naar een lege gaat dat je zegt
van nou hij krijgt een extra wagentje mee en dan kunnen we dus op een vrij simpele manier her-distributie doen om
die voertuigen verdeeld te houden.
Ja, dat is een beetje het verhaaltje. Nu zeggen we van ok, we moeten een netwerk maken van 120 depots met 350
WitKarren dan hebben we gewoon een goed systeem en dat kan zich dan verder uitbreiden tot de omvang die
gewenst is.

BK

Dus u zegt echt de WitKar heeft toen niet gewerkt omdat echt de omvang…

LS

De omvang uh…

BK

… te klein was om te kunnen…

LS

Ja.
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BK

Ja.

LS

Dus wij hadden toen het idee, en ik denk dat dat nog een beetje aan de kleine kant was, maar met 15 stations was
het wel zo geweest dat er voldoende ritten gemaakt werden om het systeem dekkend te laten draaien. Zeker op de
manier zoals WItKar toen draaide en dan zou je dus kunnen zeggen vrij makkelijk om er hier en daar een stationnetje
bij te doen, dus je zou op een rustig tempo zou je dat kunnen uitbreiden. Nou, wat is dus de andere verhaal, dat zie
je hier een beetje. Kijk, dit is het model van de stad [wijst op presentatiebord].

BK

Ja.

LS

We zeggen van nou, wat je nodig hebt is dus een rondweg, he, dus laten we zeggen Parijs bijvoorbeeld die heeft
ongeveer dezelfde om…, uh grootte van de rondweg als Amsterdam. Binnen dat gebied maak je gewoon een
netwerk van stations en het betekent ook dat mensen die bui.., die aan komen rijden kunnen hun vuile auto hier
parkeren, ze kunnen elektrische auto nemen, ze kunnen naar hun bestemming gaan en ze kunnen zonder dat het
parkeergeld kost, kunnen ze daar die wagen achter laten. Want die is gewoon weer in een systeem.

BK

Ja!

LS

En ze kunnen weer terug gaan. Dus dat is een, ja, een zeer aantrekkelijke optie voor mensen die de stad inkomen.
En uh, die betalen, 4/4,5 euro per uur, en nu betalen ze geen parkeergeld.

BK

Dus dan zou het delen, want dat vraag ik me ook af, wat delen voor mensen voor meerwaarde heeft, en dat zou dan
in dit geval echt eh, kostenbesparing zijn.

LS

Ja, en het tweede element is een beetje dat je zou, je ziet dus we gaan eigenlijk naar een soort een deeleconomie in
de stad, he dus dat, we hebben nu al in Amsterdam hebben we meer dan 1000 deeltijd auto’s, we hebben de eerste
300 elektrische auto’s, die Smarts, he die kunnen uitstekend gebruikt worden ook buiten die ring. He, die kun je ook
in de regio gebruiken, je kan er ook mee naar Almere of weet ik veel wat, dat kan allemaal. Deze voertuigen blijven
binnen die ring en zijn echt bedoeld voor de korte afstanden. Het kan ook perfect samenwerken met het openbaar
vervoer, he, want het openbaar vervoer is dus heel sterk in de snelle langere afstanden, de Metro. He, op dit
moment is het zo dat de, voordat die Noord-Zuidlijn klaar is, is nu al zo dat de helft van de persoonskilometers
worden afgelegd in de metro, terwijl we nog maar een beperkt netwerk hebben. En daar zit nog iets belangrijks bij,
bij de metro gebeurt dat kostendekkend door de grote aantallen passagiers, maar het geld, er gaat nog veel geld
naar het openbaar toe, dat is, wordt dus gebruikt voor de trams en vooral voor de bussen. En daarbij is het zo, daar
krijg je die buslijnen, die lopen soms als een soort stofzuiger door de wijk om mensen op te vangen…

BK

Ja, ja…

LS

En die eh, ja, dat zou dit individuele openbaar vervoer prima kunnen doen. Daar kun je makkelijk de afstand van eh,
naar zo’n metro of naar zo’n ding kan je even, want dit staat op jou te wachten, kost geen wachttijd, he, je bent in 5
minuten bij die snelle lijn.

BK

Dus gemak zeg maar, om eh…

LS

Ja, het is gewoon een goed verkeerssysteem.

BK

Want eh, en het hebben van een au..

LS

En het lost ook het parkeren op, want ja, die collectief gebruikte voertuigen daar heb je maar heel weinig plaatsen
voor nodig.

BK

Ja. En is dat, is dat ook, eh…

LS

Het plan?
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BK

Nou, is dat u ook, want ik begrijp van de WitKar was echt uw insteek en intentie ook gewoon echt idealistisch, een
beter…

LS

Ja, nou, dat is het nog steeds natuurlijk.

[LS en BK door elkaar heen]
BK

Is hier ook? Of is het hier een meer een winstmodel toch?

LS

He, dus we willen gewoon naar een stad. Kijk we hebben nu een stad waar bijvoorbeeld in de Westerse wereld het
meeste fietsverkeer gebeurt.

BK

Ja.

LS

Dat is natuurlijk al fantastisch! Die mensen doen het op eigen spierkracht, het gaat gewoon uh. Nou ook daar zie je
al dat het aan de grenzen komt, he bij bezoekerslocatie met parkeren van fietsen.

BK

Ja.

LS

He, dat geven bij het Leidseplein, bij dingen al enorme ellende. Maar het collectief gebruiken van fietsen dat heeft
dat parkeerprobleem niet. He, daar heb je gewoon vaste plekken en dat kan gewoon goed gebruikt worden. Nou
datzelfde heb je met de Witkar. Je hebt het nu ook als derde systeem voor regio gebruik heb je de Smart. Dat is
natuurlijk ook vrij gunstig. Ik ben twee weken geleden bij in Stuttgard, bij de man geweest die dit runt, he op het
ogenblik in 20 steden in de wereld rijden die voertuigen en ik heb tegen hem gezegd, jullie systeem kan een heel
stuk beter, nu clustert zich, he, je hebt plekken waar helemaal niks is, je hebt plekken waar veel te veel voertuigen
staan. Nou daar hebben we een vrij goed systeem voor, dat zal ik je niet uitleggen, maar gebruiken die intelligente
fiets en daar komt het grofweg op neer dat iedere gebruiker houdt zelf zijn eigen ritten in balans. Dat kan vrij simpel
en daar heeft hij ook voordeel bij, dan kan hij, heeft hij als het ware reserve voertuigen en plaatsen die je kan
gebruiken als je gewoon mee doet aan dat systeem en eh, nou, doordat de mensen dat collectief allemaal doen
blijft het systeem dan al aardig in evenwicht.

BK

Speelt het ook niet mee dat dit soort systemen nu met een smartphone en…? Dat het …

LS

Ja, dat is, dat maakt het natuurlijk enorm veel eenvoudiger.

BK

Zou het daardoor ook meer kans van slagen hebben?

LS

Veel meer kansen, ja.

BK

Dus dat, ja…

LS

Dat is natuurlijk een enorme winst.

BK

Voordeel..

LS

Kijk, t andere element is de fiets.

BK

Ja, want ik vraag me ook af hoe de kwaliteit in stand gehouden wordt van producten?

LS

Ja. Nouja, kijk we hebben de Witkar, die WitKar is prima, viel goed te onderhouden, dus die heeft eigenlijk al
bewezen dat dat goed gaat. We hebben er nu twee zijn er gerestaureerd he, die gebruiken we voor demo
doeleinden en in principe willen nu er 6 restaureren, en die zouden dan gebruikt worden als een soort
museumwagen om het systeem zichtbaar te houden voor wat in het verleden gemaakt is en die zouden dan ritten
kunnen maken van de Hermitage naar het Museumplein. Naar de andere musea.
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BK

Ok, leuk.

LS

En dat is natuurlijk best aardig.

BK

Ja! Zeker.

LS

Dit heeft dus als voordeel dat je zegt van nou, je kan dus stedelijke reclame maken, je kan wat bedrijven hebben die
daar belang bij hebben [wijst op reclame mogelijkheid van nieuwe Witkar] het Parool was daar bijvoorbeeld een van.
He, dat zou in principe wel weer kunnen. Die ehh. Verder denk ik, als zo’n systeem goed industrieel gemaakt wordt
dat ze, dat systeem gewoon over de wereld moeten verspreiden. Eh, dat zou het beste kunnen door de
componenten eh, die kun je als onderdelen in containers kan je die verschepen en die kunnen door een stad, we
hebben nu meer dan 500 steden waar, waar dat Amsterdamse Witte Fietsen systeem uh, gebruikt wordt.

BK

Ja, dat wordt in zelfs in veel andere steden meer gebruikt dan in Amsterdam zelf toch?

LS

In Amsterdam wordt het helemaal niet gebruikt.

BK

Nee, ja, er is natuurlijk nu de OV-fiets, maar dat is niet helemaal vergelijkbaar.

LS

De OV-fiets is helemaal niet vergelijkbaar. De OV-fiets is natuurlijk een fantastisch systeem. Het is ook de combinatie
met openbaar vervoer, in dit geval de trein, maar dat betekent als ik naar Delft ga dan pak ik zo’n OV-fiets, ik ga
waar ik naar toe moet en ik kom weer terug op de eigen plek.

BK

Ja, je levert hem ook weer. Ja, inderdaad.

LS

He, dus het is hetzelfde als de deeltijdauto, ik kan hier dus een auto pakken, maar die moet wel weer naar zijn zelfde
plek terug.

BK

Ja, ja inderdaad, dat is natuurlijk …

LS

En wat wij hier hebben is de single rit, dat is dus een ander systeem, je vertrekt ergens en je laat hem achter...

BK

Ja,

LS

…beëindigt de rit bij jouw bestemming. Binnen het verzorgingsgebied. He, dus dat is ook het systeem wat eh,
Car2Go gebruikt.

BK

Ja, inderdaad.

LS

Car2Go ziet het ook als een WitKar gebeuren. Zij noemden zichzelf in de opstart fase, noemde zich 2.0.

BK

Maar zij hebben wel een, ook een duidelijk winst...

LS

Nouja, ze moeten uitkomen ja.

BK

Ja.

LS

In principe is het een bedrijf wat gewoon hun elektrische voertuigen wil verkopen.

BK

Dat is toch een andere intentie als ik het goed zie.

LS

Zij doen het nu, maar op een gegeven moment verkopen ze het aan Herz of weet ik veel wie. He, het is niet hun
core business om voertuigen te verhuren.

BK

Nee,
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LS

Uh, dus zij steken er op dit moment vrij veel geld in om het….

[BK en LS door elkaar heen]
BK

Om puur de auto te promoten?

LS

zichtbaar te maken en dan neem ik aan dat ze het overdragen aan een bedrijf die wel auto’s verhuurd.

BK

Ja, maar dat is een hele andere insteek natuurlijk dan een….

LS

Dat is een, ja. Dat is een andere insteek. Uh, zij zien wel een andere stad komen. He, dat is gewoon, dat hebben ze
uit de marketingdingen allang gezien. En eh, dus op zichzelf, ja, is dat een verstandige bedrijfsoverweging he.

BK

Ja.

LS

He, dat is helemaal niet zo gek wat ze doen.
Uhm. Wat was ik nou aan het vertellen? Uhm, nou ik heb met uh, afgesproken met Daimler dat we proberen om dat
hier in Amsterdam zichtbaar te maken.

BK

Ok.

LS

He, dus om het systeem om te bouwen en als eerste stap zijn we nu bezig aan een ondergrondse parkeergarage,
daar is een ontwerp voor gemaakt, he want in principe moeten deze systemen juist op de plekken waar geen plaats
is moeten ze wel plaats bieden.

BK

Ja.

LS

He, dus laten we zeggen het Leidseplein is zo’n plek. Dat barst van de theaters, De LaMar schouwburg, Balie, uh, ga
maar door, Melkweg, enzovoorts. Uhm, nou, op pla, op grond is er onvoldoende plaats, maar je kan deze wagentjes,
en dat is dus het andere element wat ik aan ze gevraagd heb, ik zeg van nou, we kunnen vrij makkelijk een
automatische parkeergarage maken, net zoiets als dit.

BK

Ja, waar ze..

LS

Waar die wagentjes zelf doorschuiven, he, dus dat hoeft het systeem niet te doen, die dingen kunnen gewoon dat
doen, maar dan moeten ze wel hun smart voor inrichten. Je zou zeggen, nouja, dat is wel te doen zeiden ze. He. En
dat moet zo zijn dat ze iets op zo’n plek ook automatisch opgeladen worden.

BK

Ja.

LS

He, dus je brengt je wagentje af, die gaat gewoon een soort liftje in, verdwijnt onder de grond.

BK

komt weer naar boven op het moment dat.

LS

En dan kan je gewoon, die komt weer naar boven, die worden daar geladen. Nou, dus dat is de eerste wat ik dus in
Stuttgard bereikt heb. Ik heb nu die opzet voor het parkeren dat is verder uitgewerkt door Lomink systems in
Lissebroek. We hebben het al uitgetekend in basis, en dat heb ik dus aan de wethouder gegeven en die zijn het nu
aan het bestuderen of dat onder te brengen is in dit verhaal. En dan krijg je eigenlijk dat je zegt van nou die mensen
die hebben een plek, die plek is in het huidige systeem van de wethouder zeggen ze, nou dan betalen ze maar 1
euro voor, dus dat is natuurlijk al een.,,

BK

Ok. Ja, het gaat er niet om dat het winstgevend wordt, het gaat erom dat het toegankelijk….
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LS

Nee. Het is gewoon een faciliteit die de stad wil bieden…

BK

Ja.

LS

… om te zeggen, nou die auto’s die hoeven dan niet de stad in, wij nemen kosten op ons nek, hebben wij op ons
voor 1 euro worden niet betaalt om dit mogelijk te maken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, ze kunnen ook met
openbaar vervoer kunnen ze stad in. Maar ze kunnen ook zelf met een autootje de stad in en ze kunnen hem dan
zonder parkeerkosten kunnen ze dat doen. En dan betalen ze in feite, dat ritje kost minder dan 1 uur per keer he,
dus ze zijn altijd goedkoop uit.

BK

Goedkoop uit. Ja.
En hoe denkt u dat eh, is dat eh, puur uit gemak dan wat ook de community maakt?

LS

Nouja, het punt is gewoon het stedelijk gebied is natuurlijk vervoer, maar de stad is in basis is de voetganger
natuurlijk de echte gebruiker van de stad.

BK

Ja.

LS

Die loopt winkelend de stad door, bij uitgaan, dat noemen ze stappen he, ga je dingen… maar voor langere
afstanden moet je openbaar vervoer hebben en dat zou dus aangevuld kunnen worden met deze vorm van
individuele openbaar vervoer.

BK

Ja, nee, dat, ik denk dat ik mijn vraag verkeerd formuleerde, maar er ontstaat vaak natuurlijk nu om een product
heen, ontstaat er bijna een soort van community tussen de gebruikers. Dat gebruikers zich met elkaar verbonden
voelen omdat ze hetzelfde product gebruiken of, ehm.

LS

Ja. Nouja, dat is natuurlijk leuk he, als dat gebeurt, als je dat geeft natuurlijk ook politiek uhm enorme kracht he als
de gebruikers, dus ik denk dat een coöperatie om dat uit te voeren zoals dat de WitKar gedaan heeft, dat daar ook
nu verreweg de beste manier is.

BK

Want hoe was dat bij de WitKar? Was daar echt sprake van een, want er waren dus heel veel vrijwilligers begreep ik,
dus dat duidt ook wel op een sterke vorm van samenhorigheid.

LS

Absoluut, en toen wij op een gegeven moment ja, gewoon geen geld meer hadden om de dingen uit te voeren
ondanks de vrijwilligers moesten we toch ook dingen gekocht en gedaan worden,…

BK

Ja, uiteraard.

LS

Toen hebben we een actie onder de leden gehouden en dat heeft een vrij vors bedrag bij mekaar gebracht wat, eh,
uit schenkingen.

BK

Ja. Dat eh, en dat was daar denk ik echt een inderdaad het idealisme…

LS

Ja, was idealisme.

BK

En dat zou hier zou dat combinatie van beiden kunnen zijn?

LS

Ja, de combinatie van beiden. He, dus een gebruikers coöperatie waarin je gewoon zegt, nouja we hebben daar
invloed op op dit gebruik, he, en dat collectief gebruik, die deeleconomie, dat is natuurlijk toch wel een punt. Je kan
dus de gebruiker van deze stad, zou je dus kunnen aanbieden, zeggen van nou, het systeem dat biedt aan
deeltijdauto’s voor als je nog een keer ergens verder weg moet, weet ik veel, je hebt in de stad kun je die WitKar
gebruiken, je kan in de regio kan je de, kan je de Smart gebruiken van Car2Go, en dat zijn je middelen. En daarmee
is het ook makkelijk om zonder auto in de stad te leven. He, want dat is dus de andere kant van het verhaal,
Amsterdam heeft dus als je het vergelijkt met de omliggende gemeentes, heeft maar 50% van de auto’s die de
mensen erbuiten hebben. Dus hier is het auto bezit al vrij laag. En dat is over de hele stad, maar als je naar de
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binnenstad kijkt is dat nog veel minder.
BK

Ja, ik heb bijna geen vrienden die een auto hebben, want, nee, niemand heeft hem nodig.

LS

Ja, ik gebruik ook al heel lang geen auto, maar ik gebruik hem wel. He, dus ik kan dus die Smart gebruiker, daar ben
ik, heb ik een sleutel van en ik kan Connectar heb ik dus, ben ik dus lid van. Kost me beide geen geld per jaar, dus
het kost alleen maar het gebruik wordt belast.

BK

Ja, ideaal eigenlijk.

LS

Ja.

BK

En denkt u dat er iets veranderd is in de maatschappij dat dat delen momenteel ehm,

LS

Ja, absoluut.

BK

En kunt u duiden wat dat is?

LS

Nou, het is dus een, we gaan een beetje naar een deeleconomie in de stedelijke gebieden.

BK

Maar uit, waaruit zou dat voort kunnen komen? Heeft u daar een idee…?

LS

Nouja, het is net, je merkt nu de jongeren die hebben al voor een belangrijk deel geeft dat al wel een beetje aan.
Zitten veel minder op die eigen auto, en eh, op moment dat dus die deelauto’s als dat goed functioneert is, wordt
dat de voor de hand liggende manier om dit probleem te, op te lossen.

BK

Dus dan wordt dat eigenlijk gevoed om eh, die eh…

LS

Ja. Want het is natuurlijk veel goedkoper en eenvoudiger. Bezit is ook last he. De en als je het alleen maar kan
gebruiken heb je natuurlijk het voordeel dat je die lasten niet hebt.

BK

Ja.

LS

Je hoeft niet te denken, waar staat hij nou of weet ik veel wat, dat heb je allemaal niet.

BK

Ja, inderdaad.

LS

Ik heb zelf mijn auto weggedaan, de, in eind zestiger jaren, toen was de opkomst van de parkeerautomaat.

BK

Aah, ja.

LS

Nou, en ik woonde op de Heiligerweg, de Kalverstraat,

BK

Ja, dat is dat, haha.

LS

Nou, daar begonnen die meters en dan stond hij de ene keer op de Singel of stond hij nou weer op het Rokin, op
gegeven moment dacht ik, joh, ik heb veel meer last van het gezeur, die auto moet weg.

BK

Ja.

LS

En in de stad zelf, ja, uh, ik fiets bijna alles.

BK

Ja, inderdaad.

LS

En als ik naar de Bijlmer moet dan pak ik de metro.
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BK

Maar als het zulk weer is als vanmorgen dan heeft het, vanmorgen hagelde het heel hard, dan is een autootje
kunnen pakken is, lijkt…

LS

Nou, en dat kan ook. Ik heb hier ook op de hoek van eh, bij de Magere Brug staan, zie je hem zo staan, daar staat
een, een wagen van Connectcar, en bij die andere brug daar staat er ook een.

BK

Ja.

LS

He, dus de, ik heb al binnen, eh, nou en dat is dus een systeem wat natuurlijk zich kan uitbreiden en ook heel
makkelijk elektrisch kan worden.

BK

Ja.

LS

He, dat is natuurlijk een onderdeel van het plaatje. Dus waar we over bezig zijn is natuurlijk iets wat over een jaar of
10 loopt he, dat is niet iets van de super korte termijn, maar ik denk wel dat we gewoon naar een stad moeten, ik
noem dat dan de witte stad, waarin dit soort plannen gerealiseerd worden en waarbij we zouden moeten zeggen wij
willen, uh, Utrecht heeft dat nu gedaan, dat zij voor diesels ouder dan 10 jaar die mogen dus niet de stad in.

BK

Oke, ja.

LS

Er is een milieuzone voor gemaakt waarin dat dus uitgesloten wordt. Nou, kan Amsterdam natuurlijk ook doen. Kan
je ook zeggen van god, we willen geen scooters met viertak, met een tweetak motor he, want die vervuilen ook
enorm met de interne olie en het andere wat je zou moeten zeggen is dat je zegt van wij willen over een bepaalde
tijd, dat kan tien jaar zijn, dat kan vijf jaar zijn, net wat de mensen willen he, want ik kan het moeilijk van bovenop
opleggen, maar als Amsterdam zou je je dus druk kunnen maken en zeggen nou, wij willen op een gegeven moment
geen uitlaten in de stad hebben en daar nemen we tijd voor. He, dus mensen die eh, als ze aan een nieuwe auto zijn
dan zullen we, moeten ze elektrische nemen of een hybride, of iets dergelijks en dan kunnen we op een bepaald
moment dan kom je er niet in. En ook mensen die gewoon van buiten komen kunnen we redelijk goed gastheer zijn,
we bieden ze een plek aan aan de rand van de ring en ze kunnen overstappen op onze collectieve elektrische auto.

BK

Ja

LS

Vinden ze waarschijnlijk nog leuk ook.

BK

Ja, ja, ja.

LS

En dat is zonder parkeerkosten, dus dat biedt ook nog voordelen.

BK

Ja, daar, dat vroeg ik net al inderdaad eventjes, uhm, hoe de kwaliteit behouden kan blijven? Ik weet bij de Car2Go
heb je bijvoorbeeld een…

[praten door elkaar heen]
LS

Oja, kijk dat is een belangrijk punt he?

BK

Ja want mensen hebben ook de neiging om niet goed te zorgen voor iets wat niet van hun is.

LS

Nee. Maar dat is wel ff belangrijk in het plaatje, hoe is dat nou allemaal gelopen he. Dus wij hebben op een
gegeven moment hebben we een systeem neergezet, met die Witfiets, die werkte dus precies zoals de WitKar
werkte. Dus stations waar die fiets geparkeerd werd, daar werd je fiets vergrendeld aan het rek, er stond een paal bij
waar je de boeking deed met een uhhh, chipkaart en dat was toen de chipkaart van de Postbank en Telecom.

BK

Ok.
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LS

En dat heette de chipper. Dat was voor doen van kleine betalingen.

BK

Ja.

LS

Alleen het gekke daarbij was, dat de andere banken, die hadden een ander systeem: dat heette de chipper. En wij
startte toen en toen hebben we gezegd van, wij dachten van laten we het gewoon proberen onder te brengen bij
het GVB want het is toch een vorm van openbaar vervoer, individueel openbaar vervoer, nou dat wou het GVB wel,
we hadden er geld voor georganiseerd uhm, en uhm, dat was van het ministerie van milieu wou daar geld aan
besteden. Dat was al in een fase, uhm, nou ik denk een jaar of 15 geleden, toen kwamen twee mensen uit
Kopenhagen kwamen hier naartoe en die zeiden wij willen zo’n fietssysteem maken in Kopenhagen en dat willen we
doen met een munt en dat wouden zij doen met 20 Kronen, dat was ongeveer iets van 2,5 euro, 2/2,5 euro, of 5
gulden, toen, dat was ons geld op dat moment, uhm, en toen dacht ik denk van nou, dat vind ik toch wel een
aardig idee want wij waren met Witkar waren we een soort sleutelclub. We moesten die mensen werven, die hadden
een sleutel nodig enzovoort, was natuurlijk ingewikkeld. Uhm, maar een munt, vijf gulden was dat dan, ja, dat heeft
ook een toerist, iedereen kan het meteen gebruiken…

BK

Ja.

LS

He, en als iemand zijn fiets ergens laat staan, dan brengt een ander hem wel terug en dan krijgt hij die vijf gulden.

BK

Ja.

LS

Dus, klonk, fantastisch. Ik ben er naar minis-, toen zei ik tegen hun, ik zeg van nou, laten we het samen doen en
misschien kunnen we ook nog bijvoorbeeld Brussel nog interesseren, dan kunnen we de Europese steun van de
Europese Unie ervoor verzorgen. Dus dat hadden we afgesproken. Nou, Brussel een paar keer geweest, maar dat
met Brussel is uiteindelijk niet voor elkaar gekomen, was toch te ingewikkeld, je had een Vlaams deel en een, uh,
dinges deel.

BK

[Instemmend geluid], jajaja.

LS

Afijn. Dat was niet te overbruggen. We hadden wel mensen gevonden die het wilde, maar dat lukte niet. Nou, toen
waren we met zijn tweeën waren we bezig. Ik ben ministerie van Verkeer geweest, en die zeiden nou we willen dat
ook wel steunen, dus dat was, klonk goed. We hebben een systeem gemaakt wat gebaseerd was om vijf euro in te
gooien en ondertussen waren de mensen in Kopenhagen die deden het veel simpeler, wij hadden een echt systeem
gemaakt met een paal en dat soort dingen, weet ik veel. Met vergrendeling van die auto’s, zij hadden dus niks
anders gedaan dan een, zo een, net zoals bij de supermarkt, een soort hek, daar hingen met kettinkjes hingen die
sleutels aan, he, die je in de, uh, in het wagentje douwt.

BK

Ja, jajaja.

LS

En daar moet je dan, moet je dan vijf, uhm, vijf gulden in doen en daar 20 kronen en op de fiets zelf zit dan dat
doosje he, waar het ingaat.

BK

Ja,. Waar dat in eh..

LS

Nou, verder hadden ze vrij normale fietsen daarvoor gebruikt, dus ze hadden, we waren ook wel vrij, ze waren
uiteraard sneller klaar dan wij hier klaar waren.

BK

Ja.

LS

Maar, toen wij bijna klaar waren, en we hadden, we konden al demonstreren, toen was er ondertussen was, zij waren
begonnen in Kopenhagen, toen waren mensen van Verkeer en Waterstaat waren naar Kopenhagen gegaan en die
zeiden van nou, dat gaat helemaal niet goed. En wat ging er nou niet goed: er zat eigenlijk geen push achter om dat
ding terug te brengen. Wel je zou kunnen zeggen als iemand hem laat staan, dan wordt hij wel terug gebracht om
die vijf euro te krijgen, maar wat gebeurde er, Kopenhagen is minder dan Amsterdam van binnen wonende
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bewoners, je hebt veel gebieden er omheen en mensen gingen gewoon met zo’n fiets
BK

naar buiten

LS

naar hun huis en die kwamen soms na vijf dagen weer terug. Dat maakte niet uit, want ze kregen die 20 kronen toch
wel terug. En er waren ook mensen, die bleven gewoon met die fiets rijden en pas als hij kapot was zette ze hem
terug en dan pakte weer een nieuw. [lacht]

BK

Ja.

LS

Dus dat was niet het systeem

BK

Nee. Nee, inderdaad, dat eh..

LS

Dus de, Verkeer en Waterstaat had we gelijk, die zei ja zo werkt het niet.

BK

Nee.

LS

Nou. Uhm, dus dachten we, ja moeten we anders doen.

BK

Ja.

LS

Toen was dus dat systeem wat ik net vertelde, van de chipper en chipknip, was aan de gang. He, dat was een nieuw
systeem.

BK

Ja

LS

Uhm, wij hadden toen contact gelegd met de Postbank en met Telecom, en die zei nou we willen wel meedoen, we
betalen, we willen er ook wel wat aan betalen enzovoorts. En zij hadden een prachtig systeem waarbij ehm, het zo
was dat als de mensen met een chipper bij een depot kwamen, die staken ze dan gewoon erin, heel simpel en dan
vroeg het systeem, want ze waren dan volkomen nieuw, het depot had nog nooit van ze gehoord, die vroegen
mogen wij uw NAW gegevens, mogen we uw naam, adres en woonplaats hebben he, en enzovoort. Nou, als ze daar
ja op zeiden moesten ze dat met hun pincode moesten ze dat onderwijzen en dan kwamen die NAW gegevens
kwamen dan op de computer en dan waren ze gelegitimeerd. En dan de volgende keer was er niks aan de hand,
konden zij gewoon gebruiken, ze hoefden dus helemaal niks te doen, ze hoefden niks te betalen, ze konden meteen
van het systeem gebruik maken. Dat was natuurlijk ideaal.

BK

Ja.

LS

Nou, wij hebben, dat is een beetje altijd onze manier van werken, wij zeggen nou we moeten eerst moet er een eh
pilot komen waarin eh, het systeem getoetst wordt of alles goed werkt en daar moeten we ook een uh, werkgroep
voor hebben die dat gebruikt, die ook wil melden als er iets niet helemaal goed is, dus dat is zo gegaan, zo zijn we
aan de gang gegaan. Nou, er waren natuurlijk niet goed, he, dat heb je altijd met dit soort systemen, dus dat waren
we aan het bij uh, doen, er moest wat aan de software veranderd worden enzovoort, maar dat was het normale
proces, dat ging allemaal redelijk goed. Alleen in die periode, uh, waren die twee banken tot de conclusie gekomen
dat dit niet ging, die twee systemen want bij de sigarenboer die had geen behoefte om twee kastjes op z’n
toonbank te hebben en die wou dat dus niet. Dus die zei ja jongens, we moeten dit in elkaar schuiven. Dat hebben
ze dus overlegd en gedaan en toen is dus uiteindelijk zou daar voor het systeem van de chipper gebruikt worden.

BK

Ja.

LS

Dus daarmee viel het systeem van de chipknip van de chipper wat wij gebruikte stopte

BK

Voel weg. Ok, ja.
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LS

En, nou wij waren ondertussen aan het proberen bij de GVB is natuurlijk niet zo’n innovatief bedrijf die hadden wel
daar wouden dat wel, maar die zagen nu plotseling de kans om de postbank en telecom om te zeggen jongens,
moet je eens luisteren, jullie systeem, jullie stoppen ermee, je brengt ons in de, je zal gewoon dat eens even moeten
vergoeden. Dus die hebben dat zichzelf op een handige manier eruit weten te werken, en die stopten plotseling met
het system. Nou, wij, uh, dat was Y-tech innovatiecentrum daar hadden we een apart bedrijf voor opgericht, depot,
die dat ging doen, daar zaten de bedrijven in die dus de fietsen maakten die rekken maakte, enzovoort.

BK

Jaja

LS

Nou, dat is toen, ja ongeveer failliet gegaan, natuurlijk verdomd jammer geweest, maar wij kregen wel op bezoek
JCDecault, dat is dus het bedrijf he waar hier al die wachthokjes van zijn

BK

Jaja, inderdaad ja.

LS

En die zeiden van god, dat systeem van jullie, dat is het beste wat wij tot nu toe op de wereld gezien hebben,
mogen wij dat niet gaan maken? En dat hebben ze de eerste keer toegepast in Wenen.

BK

Ok, ja.

LS

En in Wenen was dus het systeem uit Kopenhagen met de munten, was dus echt mislukt. Daar hadden ze 1700 van
die fietsen rijden, over Wenen verdeeld en daar was op een gegeven moment de roep dat je voor twee euro daar
een fiets kon krijgen en houden. He, de fietsen verdwenen en dat systeem nokte er mee. Nou, zij hebben het
opgezet in Wenen en dat was een succes.

[BK checkt dictafoon]
LS

Alles goed?

BK

Ja, ik wilde even controleren.

LS

Nou, uh, na Wenen hebben ze het in Lyon opgezet en als derde, en dat was echt de eye-opener voor de hele
wereld was het in Parijs.

BK

Datteh, ja.

LS

En ik had ook tegen hun gezegd ik zeg van, zelfde verhaal wat ik net vertelde, die voertuigen raken ongelijk
verdeeld. Je krijgt dus volle en lege locaties. Toen zeiden ze, nouja, oke, goed dat je het zegt, we maken wel
autootjes waar we 20 fietsen op kunnen zetten en dan kunnen we die gewoon her distribueren. Maar, in Parijs,
maakte ze al vrij snel 100.000 ritten per dag, dus dan zouden ze iets van 14.000 fietsen moesten verplaatsen. Nouja,
dat was natuurlijk veels te duur en geen beginnen aan.

BK

Ja.

LS

Dus d’r worden wel fietsen verplaatst, maar zo weinig dat je ook volle en lege locaties altijd nog steeds hebt he, dus
dat is het zwakke punt aan het verhaal.

BK

Ja.

LS

Er is nog een tweede zwakke punt, dat is, ik ken de gegevens van Barcelona en van Parijs, er wordt zowel in
Barcelona als in Parijs wordt aan onderhoud wordt twee keer zoveel uitgegeven per jaar als wat de fiets zelf kost.

BK

Ok, dat is veel.

LS

Dat is erg veel, en dat komt ook voor een deel omdat de mensen natuurlijk niet die fiets naar die onderhoud
werkplaats brengen. Die fiets is dan kapot, die staat daar, en die moet opgehaald worden, moet weer terug
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gebracht worden, dus dat maakt het ook extra duur. Maar het betekent ook dat eigenlijk de fiets gewoon te zwak is
voor het doel waarvoor hij gebruikt wordt.
BK

Inderdaad.

LS

Nou, wij hebben een fiets ontwikkeld, die zie je hier op dit plaatje.

BK

Ja.

LS

Hier zit een trap generator in, dus er zit geen ketting meer in, en de ketting en de versnelling dat zijn..

BK

de punten

LS

de onderdelen die vaak kapot gaan.

BK

Ja

LS

Hier, op deze trap je gewoon alleen maar, nou, dat ding dat gaat nooit kapot, er zit ook nog wat elektriciteit in en dr
zit verder zit er een uh, nou dat is zo’n elektrische, zo’n naaf-motor, die gaan ook nooit kapot want dat zijn alleen
maar magneten die langs windingen draaien met een boegspleet ertussen, daar is totaal niks mee aan de hand en
dat is het systeem. En verder, deze bijvoorbeeld, die zet dus de zadel altijd op jouw hoogte.

BK

Ok.

LS

Kent het systeem dus he, en die, nou dus dat is, hier zit een eh, soort iPad in die ook weer je onderweg zegt hoe je
rijden moet maar ook informatie geeft over je omgeving he van wat er te doen is of waar je naar toe kan gaan.

BK

Klinkt goed.

LS

Ja. Dus dat zijn de twee systemen en wat we eigenlijk willen is dat we zeggen nou dat moet gewoon een keer
moeten we een bedrijf voor vinden die dat ziet zitten en dat uitrolt over de wereld.

BK

Ja. Leuk om te zien dat de twee concepten, ehm, uh, ja, alle nieuwe technieken mee hebben genomen.

LS

Jaja.

BK

Ik kan me ook voorstellen dat ze daardoor inderdaad een sterkere positie kunnen

LS

Ja. Nee, dat is waar. Nouja, goed en wat je dus, eigenlijk wat je dus wil is het moet, het moeten niet twee systemen

bemachtigen.

zijn het moet gewoon een stedelijk vervoersysteem worden.
BK

Ja, het moet natuurlijk een...

LS

Een compleet stedelijk vervoerssysteem he, waar parkeren, dingen, auto’s regelingen, rond wat je met vervuilde
auto’s doet en niet, openbaar vervoer, ook waar die systemen heel goed in zijn, ontsluiting van gebieden he, want
daar staan ze gewoon te wachten op een gebruiker nou, daar moet je misschien nog iets doen voor mensen die niet
kunnen fietsen of niet in zo’n witkar kunnen rijden. Nou, er zijn al systemen die scootmobieltjes maken, die eh, bij
een snelheid van 4, 5 kilometer zichzelf kunnen…

BK

kunnen sturen

LS

De weg rijden. En dat zou dus betekenen, he, dat mensen die dat niet kunnen toch ook nog die weg naar naar zo’n
snelle openbaar vervoerlijn op een handige manier kunnen maken. Dus dat is een, een, je zou een lijn inzetten die
gewoon door de industrie opgepakt moet worden, he, dat is dan de andere kant van het verhaal en ook een beetje
open systeem is die uh, ja verder opgenomen wordt. En je ziet dus over de hele wereld, en dat is uit voorbeeldjes al
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dat deze systemen al meer in 500 wereldsteden gebruikt worden, dat die ontwikkeling eigenlijk al een beetje op
gang is, alleen er wordt nog niet voldoende goed inhoud aan gegeven, he, invulling. Nou, dat moeten we dan maar
eens doen. En misschien kunnen we dat vanuit Nederland doen, zou best een eh, een leuke innovatie zijn.
BK

Zeker.

Gesprek wordt afgerond
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APPENDIX F – PAMFLET PROVO
	
  
Provo’s fietsenplan, Luud Schimmelpennink, 1965
Bron: http://www.gramschap.nl/provo/chrono/prpk5.jpg
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APPENDIX G – WITTE FIETSENPLAN
Witte fietsen & Witkar plan, Luud Schimmelpennink 2013
Bron: verkregen van Luud Schimmelpennink tijdens interview op 6 december 2013 (zie appendix E)
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APPENDIX H - INTERVIEW DAAN WEDDEPOHL
	
  
Participanten: Daan Weddepohl (DW) en Birte Ketting (BK)
Bedrijf: Peerby
Datum: dinsdag 26 november 2013
Locatie: kantoor Peerby, Vijzelstraat 79-I, Amsterdam
Ten tijde van de publicatie van dit rapport in november 2014, heeft Peerby inmiddels een nieuwe locatie aan de Herengracht,
zijn ze gegroeid naar 20 man en hebben ze een Android app ontwikkeld.

Opening van het gesprek
BK

Zou je jezelf kunnen voorstellen en de positie ten opzichte van Peerby kunnen omschrijven?

DW

Ik kauw even snel mijn snoepje weg, dat praat wat makkelijker
Ik zal mijn naam enzo ook even zeggen.
Mijn naam is Daan Weddepohl en ik ben de oprichter van Peerby. Ik ben ooit daar alleen mee begonnen. Inmiddels
zijn we met zo’n 14 mensen en ik ben actief als de CEO, zoals dat dan sjiek heet. Het is nu, ja twee jaar geleden zei
ik he, ongeveer twee jaar geleden begonnen, 1 jaar geleden ongeveer de software gereleased. En nu zijn wij, denk
ik dat ik mag claimen dat Nederland het meest delende, spullen delende land ter wereld is dankzij Peerby.

BK

Ja, is dat zo snel…?

DW

Ja. We zijn op dit moment voor zover ik weet de enige succesvolle marktplaats voor het lenen van spullen ter wereld.

BK

Gave positie.
Kun je uitleggen hoe het precies werkt?

DW

Hoe het werkt is eigenlijk, mensen kunnen zich inschrijven via de app of via de website. Op dit moment alleen via
een iOS app - we hebben nog geen Android app maar die is onderweg - en inschrijven wil zeggen dat ze vertellen
waar ze wonen en dat ze ons hun emailadres geven, of zich met facebook registreren, en als ze dan een keer iets
nodig hebben dan kunnen ze dat vragen. Dus je hoeft niet aan te geven wat je allemaal te leen hebt voor anderen,
want we beginnen bij de vraag. Als je iets nodig hebt dan zeg je… stel dat je zoekt een boormachine, je wilt een
schilderij ophangen maar je… nouja, je hebt geen boormachine dan kun je dat dus intikken bij ons, dan vragen we je
om een korte motivatie te geven en dat sturen wij naar de mensen die om je heen wonen. Eerst in een kleine cirkel
en dan als het wat moeilijker te vinden blijkt in een steeds grotere cirkel totdat er mensen zijn, ‘ja dat heb ik’. Met
één klik. En dan wordt je verbonden via een chat en dan kunnen mensen afspraken maken en het ophalen.

BK

En gaat dat volledig geautomatiseerd of moeten jullie echt doorgeven dit en dit is er?

DW

Dat gaat bijna helemaal geautomatiseerd. Het enige wat wij doen is eigenlijk, we hebben bepaalde filters en als er
bepaalde oproepen uitgefilterd worden dan kijken we of er iets aan de hand is, als ze er niet uitgefilterd worden
checken we ook even of ze in orde zijn.

BK

En komen er rare dingen voorbij?

DW

Soms. Niet vaak, maar het gebeurt wel. Wij filteren op wapens, racisme, drugs, scheldwoorden, ziektes, dat soort
dingen. In de meeste gevallen is het vals alarm en heel soms vraagt er iemand naar voorwerpen wat, nouja, wat wat
minder geschikt voor familie gebruik.
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BK

Daar maken jullie zelf dan nog… jullie beslissen eigenlijk de ethische…

DW

Ja, wij proberen dat wel een beetje in de gaten te houden ja. Dat we in ieder geval geen dingen rondsturen die echt
aanstootgevend zijn.

BK

Om ook kwaliteit te waarborgen.

DW

Ja.

BK

En waarom denk je dat mensen bereid zijn om te delen?

DW

Ja, dat is een goede vraag. Het grappige is dat twee jaar geleden toen ik het eerst over dit idee begon te vertellen
dat mensen zeiden, ja, maar wie wil er nou zijn spullen uitlenen. Inmiddels blijkt onze grootste uitdaging niet te zijn
om mensen te vinden die willen uitlenen maar om leners te vinden.

BK

Ja?

DW

Ik had vandaag bijvoorbeeld weer een mevrouw die was op zoek naar een decoupeerzaag in Eindhoven en die
kreeg zeven aanbiedingen van buren. Dus, het is in ieder geval dat mensen willen len… uh, delen. Waarom ze dat
willen doen, dat eh... Kijk ik heb de indruk dat het is… ik denk eigenlijk dat mensen er voor gemaakt zijn. Dat
mensen van nature in... eigenlijk gemaakt zijn om zeg maar om in stammen samen te leven en samen te werken en
dat daarin allerlei modellen van uitwisseling bestaan die heel natuurlijk zijn. Ik schiet een hert en jij hebt een mand
met noten en daar eten we samen van. Dus wat dat betreft is het volgens mij een heel natuurlijk mechanisme en een
heel logisch mechanisme wat ook nodig is voor onze overleving. Uhm. Ja, en dat daar in de afgelopen paar honderd
jaar verandering in is gekomen doordat we het individualisme verheerlijkt hebben neemt volgens mij niet weg dat
het eigenlijk nog steeds, dat dat meer in lijn ligt met de natuur van de mens dan het hele consumenten denken.

BK

En denk je dat dat de laatste tijd ook nog veranderd is?

DW

Ja, ik denk dat mensen nu weer, eigenlijk wat meer terug willen naar dat, ja naar dat, ja naar gewoon universele
menselijke principes. Dat het ultieme marktdenken zijn hoogtij dagen wel gehad heeft en dat het nu ook door
moderne technologie ook steeds makkelijker wordt om mensen weer op een heel direct niveau met elkaar samen te
laten leven en werken. Want je zou kunnen zeggen dat steden het steeds moeilijker gemaakt hebben om iedereen
te kennen die om je heen woont en te weten wat je waar kunt halen. Dus daarmee zijn, is zeg maar de, zijn allerlei
centralisaties belangrijk geworden en het adverteren wat je in de aanbieding hebt. In feite kunnen netwerken dat
probleem nu weer voor je oplossen en je gewoon direct in contact brengen met de persoon die je nodig hebt
zonder dat daar allerlei, ja, winkels of centrale instanties voor nodig zijn.

BK

Door de nieuwe media zeg maar?

DW

Ja, door mobiel, doordat betalen via mobiel makkelijk is, doordat er locatie gebaseerde technieken zijn, doordat we
eigenlijk heel snel heel makkelijk… iedereen, iedereen is altijd verbonden. Dat kunnen we nu dus met die apps, met
die apps kunnen we dat gebruiken om mensen met elkaar in contact te brengen.

BK

Want denk je dat er ook een… is er een bepaalde doelgroep?

DW

Uiteindelijk is het wat mij betreft voor iedereen. Onderzoek laat nu wel zien dat ongeveer de helft, dat iets meer dan
de helft van de mensen bereid is om te delen, maar ik vind dat nogal ingewikkeld onderzoek. Want ja, wat is dat
dan? Ik heb net nog, beweerde ik nog dat het een universeel menselijk gegeven is, dus, ik denk dat dat misschien
de huidige stand van zaken is.

BK

En dat is onderzoek vanuit jullie of… ?

DW

Dat zijn verschillende bronnen. Een is Latitude research, Amerikaans onderzoeksbureau, die hebben onderzoek daar
naar gedaan en recent heeft Pieter van der Glint van ShareNL onderzoek gedaan naar de potentie van collaborative

96

consumption in Amsterdam. En die kwam ook bij het delen van spullen uit op zo’n, ik geloof 52 of 51 procent van de
mensen, dat die vinden… doelgroep...
BK

Dat is best…

DW

…dat is een goede doelgroep.

BK

Ja, zeker. En dat loopt ook door eigenlijk de hele bevolking heen?

DW

Dat denk ik wel. We zien wel dat er early adopters zijn nu en dat er, en dat is een specifiekere groep denk ik. Dus
dat zijn mensen die iets bewuster leven, die iets bewuster bezig zijn met duurzaam, stedelingen, hoger opgeleid
over het algemeen denk ik. Dus dat, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de Iphone. Voor iedere nieuwe
technologie die uitkomt of kwam, dat die, dat de early adopters, de early adopters van technologie lijken denk ik
allemaal een beetje op elkaar.

BK

Ja, daar kan ik me inderdaad ook wel wat bij voorstellen
Want hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen?

DW

De hele simpele technische uitleg zonder alle menselijke motivaties is dat ik graag iets wilde maken waarmee je via
je mobiele telefoon zou kunnen communiceren met mensen in je buurt. Dus niet op basis van wie je Facebook
vrienden zijn of wie je volgt op Twitter, maar gewoon op basis van wie zit er nu om mij heen. Maar ik was op zoek
naar een goede toepassing daarvoor want dat is nogal breed zo’n idee. Toen las ik What’s Mine is Yours van Rachel
Botsman. Rachel Botsman is een trendwatcher die eigenlijk de term collaborative consumption verzonnen heeft zou
je kunnen zeggen. En ze omschreef daar een product-service-system en dat was echt een dat je producten gebruikt
als diensten in plaats van dat ze je bezit hoeven te zijn. En toen ik daar over las dacht ik he, als ik dat communicatie
systeem combineer met zo’n product service system dan zou dat wel eens een heel goed werkend idee kunnen zijn.

BK

En is het dan eigenlijk, als ik het zo hoor klinkt het bijna meer vanuit het oogpunt om mensen

te…

DW

...verbinden...

BK

Ja. En niet zozeer om de spullen.

DW

Nee. Ik vind, kijk, een leuke bijkomstigheid van die spullen is dat, doordat het om spullen gaat die je efficienter
gebruikt dat het ook duurzaam is. Maar ik vind het het allerleukst om mensen te verbinden. Dat vind ik het
interessants er aan.

BK

Denk je ook dat de Peerby gebruikers het meer daar om doen, of om de spul… wat hun motivatie zou kunnen zijn?

DW

Ik denk wel dat het persoonlijke aspect… Uiteindelijk diegene…. Iemand die het gebruikt heeft een boormachine
nodig. Maar om de match te kunnen maken is volgens mij het persoonlijke aspect veel belangrijker. Ik denk dat heel
veel andere sites die dat proberen dat die dat nog wel eens vergeten. Dus dat die denken ik moet gewoon iemand
een boormachine aanbieden en dan zit het goed. Maar wat je nodig hebt is een buurman die in de buurt is, die op
dat moment tijd heeft, die bereid is, en die een boormachine heeft. Dus je hebt eigenlijk vier factoren die vooraf
gaan aan de boormachine. Het is maar 20 % product en 80% menselijke match die we maken.

BK

Ja...

DW

En ik denk dat de meeste van onze concurrenten dat niet inzien. Dat ze mensen aan het verbinden zijn…

BK

...in plaats van…

DW

…met een ding en niet, dat ze niet dingen aan het verbinden zijn met een mens. Nouja, goed zoiets.
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BK

Ik snap wat je bedoelt. En hoe ontstaan dan het vertrouwen tussen de ene Peerby gebruiker en de andere Peerby
gebruiker?

DW

Uhm. Het grappige is dat wij op dit moment nog heel weinig doen aan vertrouwen. We zijn wel bezig om nu
profielen te ontwikkelen en een soort van ratings. Maar tot nu toe was dat er allemaal niet. En wat volgens mij de
belangrijkste factor is is dat dit mensen zijn die bij elkaar in de buurt wonen en ook het feit dat Peerby zelf al
verbindt. Dat ze dus allemaal gezegd hebben ik wil onderdeel zijn van een gemeenschap die spullen met elkaar
uitwisselt. En dat ze het belangrijk vinden dat je mensen ook vertrouwt. Dat is wel grappig. Dat is een van de dingen
die onze leden zeggen vaak, van ja, je moet mensen toch een beetje kunnen vertrouwen. Nouja, we willen zorgen
dat dat vertrouwen terecht blijkt. Maar we gaan er ook vanuit en dat is niet zo’n heel populair, commercieel niet zo’n
heel populair verhaal, maar we gaan vanuit dat het een keer in de zoveel tijd, dat het fout gaat, dat er iemand iets
niet terug brengt.

BK

Ja?

DW

Op dit moment vergoeden wij dat dan. Maar dat hoort ook een beetje bij het leven ofzo, dat je niet alles 100% kan
afdichten. En dat kan in het echt niet, dat kan ook op internet volgens mij niet. Maar we doen er alles aan om dat zo
veilig mogelijk te maken.

BK

En met profielen willen jullie dan meer inzicht zoals bijvoorbeeld bij, ik zie dan Airbnb…

DW

...zoals bij Airbnb ofzo. Ja. Ja.
Maar uit onderzoek van BlaBlaCar, dat is een Franse ride sharing dienst, kun je ritten delen, carpoolen eigenlijk, via
internet, blijkt dat als je kijkt naar de vertrouwens top vier ofzo, dan staat op een staan vrienden, op twee staan
buren, op drie staat familie en dan op vier staan vreemden. Dus we, zeg naas je vrienden, na vrienden zijn buren de
mensen die je het meest vertrouwt. Boven je familie nog.

BK

Ja, dat is, eh, verbazend.

DW

Ja. Ik denk dat het, het grote verbindende aspect van dat je bij elkaar in de buurt woont dat dat het wel heel
relevant maakt. Het gezegde beter een goede buur dan een verre vriend. Ik denk dat het er wel iets mee te maken
heeft. Als je je buurman oplicht dan moet je iedere ochtend als je de deur uitloopt moet je om je heen kijken of je
niet toevallig ook je op staat te wachten.

BK

Misschien ook omdat. Ja, nouja, dat lijkt wel bijna wel weer op het modernisme waarbij een mooie wijk een fijne
plek om te leven, weer de levensvreugde verhoogt. Zou dat dan ook, zou dat een soort van zelfde uitgangspunt
zijn? Dat je een fijne omgeving om in te wonen en in te leven dus ook in stand wil houden? Of zie ik dat, maak ik
daar nu zelf een mooi verhaal van?

DW

Uhm, ja, ik denk dat je voor jezelf ja, je leefomgeving prettig wil houden.

BK

Dus ook je buren te vriend houden.

DW

Ja, dat is wel, ja, ik denk dat wel… ik bedoel als je, dat het wel een beetje, nouja, dat het wel de intelligentste stap is
om te nemen, gewoon je buren te vriend houden.

BK

Terwijl er in de stad vaak gezegd wordt natuurlijk dat, dat mensen elkaar…

DW

…buren elkaar niet kennen.

BK

Nee, inderdaad.

DW

Nee, dat is ook zo. Heel veel mensen elkaar niet.
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Het gesprek wordt kort onderbroken voor een inkomend telefoongesprek bij Daan

DW

Ik ben er weer klaar voor.

BK

Zijn jullie ook actief bezig met het werven van nieuwe leden en hoe betrekken jullie ze dan bij de Peerby
community?

DW

Ja, wij, want wij proberen steeds groter te worden omdat Peerby daarvan steeds beter gaat werken ook. En omdat
het als wij een verdienmodel willen ontwikkelen dat we veel leden nodig hebben en omdat we gewoon willen dat
zoveel mogelijk mensen gaan delen. Dan heeft het ook de grootste impact maatschappelijk en duurzaam gezien.

BK

Denk je dat er een maximum zit aan de grootte van de community?

DW

Nee, dat denk ik niet. Mensen, zeg maar, hoe meer mensen er gaan delen hoe dichterbij we de match kunnen
maken. Dus als iedereen op een gegeven moment lid is dan, ja dan kunnen we je echt verbinden met de mensen
die gewoon links en rechts, boven en onder je wonen.

BK

Dus eigenlijk wordt er dan al een soort van sub community gemaakt door de afstand.

DW

Ja, het is eigenlijk hoe minder mensen er lid zijn van Peerby in een stad, hoe groter gezien geografisch gezien de
community is.

BK

Ja.

DW

En in Amsterdam is het vaak echt binnen, nouja, in je eigen straat of om de hoek dat we een match vinden.

BK

Het groeit dus snel in Amsterdam?

DW

Ja, het groeit exponentieel.

BK

En denk je dat er nog, hoe denk je dat ze betrokken blijven bij de community? Blijft dat een interesse die blijft
bestaan of komt dat door de vraag die…

DW

Ja, dat komt ook door, ja dat komt doordat wij de vraag telkens rondsturen. Dus we hebben een mechanisme
verzonnen waardoor mensen actief, er iedere keer erbij getrokken worden zeg maar. Dus we zijn er niet vanuit
gegaan dat mensen uit zichzelf op een website gaan kijken of ze nog iets kunnen uitlenen, maar dat we die vraag
moeten stellen aan ze. En dat dat zo ook werkt, als je, ja, op zoek bent naar hulp, dat je het beste kan vragen.

BK

Waardoor ze ook misschien weer herinnerd worden dat…

DW

...dat Peerby bestaat...

BK

Waardoor als ze zelf iets nodig hebben denken...

DW

...er weer aan denken. Ja, ja.

BK

En, ik weet niet hoeverre ik m’n vraag mag stellen, over het verdienmodel? Want ik ben inderdaad wel benieuwd als
eh...

DW

Ja, mag wel. We zijn bezig op dit moment om een garantie te creëren, die er eigenlijk voor zorgt dat op het
moment dat je iets, nouja de lener betaalt een klein bedrag om er voor te zorgen dat zowel de uitlener als de lener
beschermt zijn tegen schade of verlies of diefstal, noem maar op.

BK

Ok.
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DW

En daar krijgen wij dan een marge op. En daar kunnen mensen voor kiezen, om die wel of niet af te sluiten.

BK

Waardoor het wel toegankelijk blijft. En zou dan de uitlener, ja, de uitlener daarvoor kunnen kiezen of de lener?

DW

Ja, zowel de lener als de uitlener kunnen ervoor kiezen. Maar de lener betaalt altijd.

BK

Ok, ja. Slim systeem denk ik.

DW

Ja, ik hoop het. Onze vroege experimenten lijken wel uit te wijzen dat dat goed gaat. Dat we meer dan vijftig
procent van de mensen daar ook echt behoefte aan hebben om dat te doen. Gek genoeg is dat ook 51 of 52
procent. Wat dan weer precies overeenkomt met het percentage dat bereid is om te lenen, maar dan binnen die
populaties. Ja. Dus een kwart van de mensen wil verzekering. Dat is een vroege gok.

BK

Zou dat dan ook iets te maken hebben met toch het vertrouwen, of het…?

DW

Uhm. Dat heeft denk ik ermee te maken dat mensen het gewoon fijn vinden, grappig genoeg mensen die iets lenen
willen dat graag, omdat zij, zij worden verantwoordelijk voor spullen van een ander. Ik hoor wel eens van mensen die
dan bijvoorbeeld een hele dure cameralens meekrijgen van 1500 euro of die een racefiets mee krijgen, en dat ze
opeens denken ‘shit als ik dit nou laat vallen of ik rij ergens tegenaan met die racefiets, dan ben ik hier
verantwoordelijk voor, dan heb ik dus een schade’. Dat idee vinden ze, ja, die verantwoordelijkheid willen ze graag
beschermen.

BK

Ja.

DW

En voor uitleners, ja, die vinden het natuurlijk fijn als, dat spullen die ze uitlenen ook weer terugkomen en dan ook
heel zijn. Ja, is dat vertrouwen? Ja, kijk, ongelukjes kunnen altijd gebeuren.

BK

Ja, dus het heeft niet per se met het vertrouwen met elkaar te maken, maar weer het menselijke.

DW

Ja, precies. Ze vertrouwen elkaar wel, maar het is gewoon fijn en het scheelt ook, je hoeft dan geen ingewikkelde
afspraken te maken over wat doen we dan als het kapot gaat, wie betaalt dan wat, wat is dan redelijk. In feite zorgt
het ervoor dat zij puur relationeel met elkaar om kunnen gaan. Dat ze het ongemak van de afspraak, dat dat beperkt
wordt. Dat je alleen maar het sociale contact hoeft aan te gaan. En dat, ja, dat is, veel leuker. Veel leuker onderdeel
van het contact.

BK

Ik vind het, ik vind het heel interessant dat de grootste drijfveer het sociale contact. Als ik dat goed interpreteer.

DW

Ja, dat denk ik wel. Ja, je wil die, je wil niet in een vervelende situatie terecht komen, dus je wil het contact leuk
houden. Dat kun je doen, daar helpt dit bij. Je koopt er een leuke relatie mee. Je verzekert de relatie eigenlijk.

BK

Ja, ja, inderdaad.
Even kijken, volgens mij heb ik bijna al mijn vragen al gesteld.
Waar ik ook benieuwd naar ben is wanneer het van een idee naar echt een bedrijf… want toen je dit idee kreeg had
je toen al het idee dat je er echt een bedrijf mee ging opzetten of wilde je het gewoon uitvoeren omdat het
interessant is?

DW

Ik wilde vanaf het begin wel al een bedrijf van maken ja. Ik vind dat wel leuk. Een bedrijf is in feite gewoon hoe je
zorgt dat je, dat je, eigenlijk is een bedrijf een idee duurzaam maken. Doordat het een bedrijf wordt zijn er
inkomsten en kun je er aan verder bouwen. Het is eigenlijk een eh...

BK

En kan je er tijd instoppen die je anders in iets anders moet stoppen.
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DW

Ja. Precies.

BK

Heel even doorlopen hoor.
(Birte bekijkt vragenlijst)
Ik geloof dat alle vragen gehad heb, op de vraag na of je denkt dat er valkuilen zijn van Peerby, voor jullie of… ?

DW

Valkuilen? Het verdienmodel dat we op het oog hebben uiteindelijk niet slaagt. Dat er uiteindelijk niet genoeg
mensen zijn die dit echt willen. Of niet vaak genoeg. Uhm. Die twee eigenlijk. Want die betekenen alle twee dat we
er niet genoeg aan zouden kunnen verdienen om te kunnen blijven bestaan.

BK

Kosten voor de ontwikkeling en bijhouden gewoon te hoog zijn ten opzichte van.

DW

En wat misschien nog goed is om te vermelden is dat wat wij op de lange termijn willen als het gaat om
verdienmodel. Kijk. Eigenlijk wil ik heel graag spullen circulair maken. En daarmee bedoel ik dat uiteindelijk, dat wij
een soort Spotify voor spullen worden. Als jij een boormachine nodig hebt, om nog maar een vergelijking uit de bus
te halen, moet het zijn als een bus. Gewoon dat je, he, je kan er op stappen als je vervoer nodig hebt en je stapt er
ook weer af en je betaalt voor de rit. En een boormachine zou eigenlijk net zo moeten zijn. Dus wij willen eerst
mensen er aan laten wennen dat als ze iets nodig hebben dat ze niet naar de winkel hoeven maar dat ze hun
mobiele telefoon kunnen pakken en dat het dan naar ze toekomt. Vervolgens willen we ze er aan laten wennen dat
ze daar een klein bedragje voor betalen. Dus dat uiteindelijk die boormachine niet meer gekocht wordt, maar dat je
hem afrekent op zijn performance. Dat je per gat, of per uur, of per dag of via een abonnement afrekent en we
willen graag ervoor zorgen dat de producent van de boormachine eigenaar blijft van de boormachine. Dat dat
uiteindelijk er voor zorgt dat de producent verantwoordelijk blijft voor wat hij maakt. Dus dat dat het product
uiteindelijk beter maakt, en duurzamer maakt en meer recyclebaar en noem maar op.

BK

Dat is eigenlijk wel een nog weer een heel ander uitgangspunt. Nouja, niet uitgangspunt, maar wel een ander, echt
een heel ander model toch? Ten opzichte van...

DW

Ja, je zou kunnen zeggen dat die, als je kijkt naar de totale levensspanne van een boormachine wordt nu het
grootste gedeelte, zeg maar het hele bedrag bijna vooraf betaald en kleine stukjes risico reken je af via ons. Eigenlijk
als je ieder stukje van het leven van die boormachine, als je daar zowel zeg maar een stukje van dit geld als je dat
uitspreid en een stukje van het risico erover uitspreid dan heb je eigenlijk hetzelfde model. Dus het is eigenlijk de,
we verplaatsen alleen het betaalmoment en heel belangrijk het eigendom van het apparaat.

BK

Alleen, de sociale ontmoetingen?

DW

Nou wat ik graag wil is dat die boormachine dat die gewoon door een gemeenschap circuleert. Dus als je hem
nodig hebt dan komt hij naar jou toe, of dan kun je hem gaan ophalen bij je buurman en de volgende die hem
nodig heeft die komt hem bij jou ophalen.

BK

Hij ligt dus niet bij de producent of bij een afhaalpunt.

DW

Nee hij is gewoon in de wijk.

BK

Dus stel dat je hem een jaar bij je houdt, dat zou ook kunnen gebeuren?

DW

Ja, als niemand hem nodig heeft dan kan hij bij jou blijven liggen. Tenzij dat heel onhandig is, dan ja, maarja.

BK

En zou dat naast elkaar kunnen bestaan, zoals het nu is en…

DW

Ja, dat denk ik wel. Ik denk het, dat er altijd spullen zullen blijven bestaan die je graag wil

BK

Ja, want mensen hebben ook de drang om spullen te kopen en bezitten..

hebben.
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DW

Ja, hoewel ik wel denk dat het wel minder wordt als je kijkt naar nieuwe generaties dat mensen steeds minder
belang hechten aan iets hebben, waar je 20/30 jaar geleden een auto nog heel veel zei over wie je was, en is het nu
gewoon iets waarmee je van a naar b gaat en wat je liever niet teveel, waar je liever geen eigenaar van bent want
dan moet je de parkeerkosten betalen.

BK

En zou dat in dit geval… Ja, ik vind het wel een heel interessant concept ook het andere model zoals je dat uitlegt.
Maar ik vind het nog even lastig in te denken hoe dat is met heel veel spullen omdat je nu natuurlijk, iedereen heeft
weer iets anders en iedereen heeft verschillende spullen... zou dit dan vanuit beheer van jullie komen? Dat jullie
zorgen dat het hele bestand er is van alle...

DW

Ja, dat is dan een beetje het idee dat we, en dat zal dan gaan vooral om spullen die je maar een keer of een keer in
de zoveel tijd nodig hebt. Maar dat, maar misschien kun je wel een peerby kampeer abonnement nemen en dan heb
je de hele zomer tenten en luchtbedden en slaapzakken, ik weet het niet, zoiets.

BK

Dat ligt nog open.

DW

Dat moeten we allemaal nog verkennen, ja we moeten ontdekken hoe de toekomst eruit ziet. Wij geloven niet dat
we de toekomst kunnen voorspellen, alleen maar dat we langzaam kunnen ontdekken hoe die eruit ziet en daarin
proberen we mee te gaan

BK

En dan plannen voor hebben hoe dat zijn invulling zou kunnen krijgen.

Afronding van het gesprek.
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APPENDIX I - INTERVIEW HANS VERMEULEN
Participanten: Hans Vermeulen (HV) en Birte Ketting (BK)
Bedrijf: DUS
Datum: maandag 23 december 2013
Locatie: kantoor DUS, ToIhuisweg 2, Amsterdam

Opening van het gesprek.
BK

En dan is het misschien handig om eerst te introduceren hoe jij betrokken was bij het project.

HV

Ja. Als architect.

[gelach]
BK

Dat had ik inderdaad verwacht.

HV

Eigenlijk wilde de…
Het gemeenschappelijk wonen is best een bijzonder project, het is een van de grootste woongroep projecten van
Europa, volgens mij dan het grootste van Nederland. Bestaat sinds eind zeventiger jaren, opgeleverd 81, maar de
groep bestaat, of tenminste het idee in de groep en de idealen bestaan sinds de jaren 70. Toen hebben ze met een
corporatie dat gebouwd, dus het is in eigendom van de corporatie en de vereniging Gemeenschappelijk Wonen
huurt het,

BK

Ok. De hele, de verenging huurt het hele pand.

HV

Nee, met losse contracten

BK

Ok

HV

Ja. Dus iedereen heeft een los contract met de corporatie. Toen wij daar aankwamen was het een grote chaos, want
iedereen woonde op en over en doorelkaar heen en eigenlijk door na 20 jaar of 30 jaar, was dat enigszins
onduidelijk geworden. Dus de corporatie wilde er eigenlijk vanaf. Want het zag er niet uit, het stortte half in elkaar,
van binnen zeker. Er waren allemaal, je had er echt een drager inbouwprincipe, dus de constructie was los van de
inbouw, dus alle badkamers waren van plastic, de toiletten waren van plastic en er was echt een soort van caravanachtige units, en alle wanden moesten verplaatsbaar zijn, dat was dan het ideaal. Alleen als ze dat een keer gedaan
hadden dan kon je je hand over de, over een wand heen steken.

BK

omdat eh, ja.

HV

D’r zat dus heel veel mooie dingen in om na te denken over hoe je woont, in dat project an sich, alleen het werkte
allemaal niet zo goed meer. Achterstallig onderhoud waardoor het natuurlijk in een negatieve spiraal was gekomen.
Alleen de, dus de corporatie wilde het slopen, alleen de bewoners die nog over waren die wilden dat niet. Dus er
was een soort van patstelling. Nou, dan komen wij meestal binnen. En toen hebben we gezegd tegen de corporatie
dat ze natuurlijk het kunnen slopen, maar dat je dan ook de sociale structuren sloopt. En dat is voor een deel ook
kapitaal wat je hebt. Plus dat als je het sloopt dat je dan een, dat er dan waarschijnlijk een generiek
woonprogramma terug zouden bouwen, want dat is wat de markt, dat is hoe de markt werkt.

BK

Ja.

HV

Terwijl je hier eigenlijk een unieke kans had om met een groep bewoners een transformatie aan te gaan van een, van
een grotere buurt. Het is eigenlijk gezamenlijk te herontdekken wat samenwonen voor de 21ste eeuw is.

BK

Ook al. Ja.
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HV

Ja. Wat natuurlijk enigszins raakt aan de zorgvraag, dus hoe woon, hoe zorg je, hoe woon je langer thuis, en dan kan
je dus in een bepaalde korrel van een woonwijk ook voor elkaar zorgen. Het aardige was dat er doordat het als heel,
hele, stuk buurt van Nieuwegein was georganiseerd in een vereniging, dat ze niet alleen de woongroep deelde,
maar met alle woongroepen, of woningen, of units, of eenheden, ook nog gezamenlijk de kroeg hadden, en de
werkplaats en een winkeltje en…

BK

OK, echt een eh..

HV

Alles was georganiseerd om drie grote binnentuinen, dus op heel veel verschillende niveaus, van het huis, tot het
blok, tot de buurt, deelde ze ruimtes en functies. Tot op bijna wc niveau. Maar een aantal al niet, dus die hadden
alleen een studio, dus een eigen studio, en dan deelden ze de tuin en ze waren onderdeel van de kroeg en van het
hele vereningsleven rondom het wonen, zeg maar. En eigenlijk hebben we van daaruit gedacht van nouja, eigenlijk
heb je veel meer soorten producten nodig, woonproducten, zodat mensen ouder kunnen worden, want dat bleek
niet te werken in een woongroep.

BK

Want hoe oud, eh, waren de..?

HV

Nou, dat waren dan wel tot en met 55, alleen, er zaten heel veel trappen.

BK

Ok, ja.

HV

Eigenlijk eengezinswoningen plus nog vier hoge, hoogbouw noemden ze dat [zegt hij lachend], vier lagen
appartementen-achtige type. Maar er zat geen lift in.

BK

Dat is voor ouderen natuurlijk…

HV

Dus er was heel weinig begaande grond, gelijkvloerse woningen. Dus dat aan de ene kant, dus de groep werd
ouder maar kwam daar eigenlijk tegenaan te hikken dat het niet helemaal levensloop bestendig was, terwijl zij wel
heel graag wilden blijven wonen. Andere waar de groep tegenaan was gelopen in dat, die periode van dat ze dat
hebben gedaan in 30 jaar, is dat als je een kind krijgt dat dat in een woongroep, dat je dan 8 ouders hebt opeens.

BK

Ja.

HV

Dus heel veel mensen die een kind, kinderen, dat, die zijn uiteindelijk toch, het project, hebben die het project
verlaten naar een rijtjeswoning met een gesloten achtertuin. Wat ze eigenlijk niet wilde, maar toch. Dus het, het
bleek gewoon experiment-technisch, of hoe zeg je dat, al doende leerde men, dat de woongroep niet altijd het
perfecte project, product was. Alleen er was geen ruimte om daarin heel erg te schakelen. Dus vanuit eigenlijk dat al
die leerpunten en wensen, daar hebben we toen een hele, ja een waaier aan verschillende manieren van wonen,
samenwonen.

BK

En verschillende type huizen dan? Of appartementen?

HV

Uhm, nou verschillende types dus, wat de ouderen, voor ouderen die hebben dan, we hebben een lift toegevoegd
zodat je ook meerdere plekken met een rolstoel kan bereiken en dan hebben ouderen mensen kunnen bijvoorbeeld
kiezen voor of een woongroep of ja z’n eigen privé studio waarbij ze dan gezamenlijk met zijn zessen een
logeerkamer delen en een wasruimte delen.

BK

Ja.

HV

En juist een ander type is meer op jongeren gericht, dus dat je naast een eigen studio juist een grote woonkeuken
deelt. Er zijn hele klein eengezinswoninkjes voor een ouder gezinnen met kinderen.

BK

Ja.
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HV

Er zijn ook hele grote woningen, voor een heel groot gezin. De woongroep is er ook nog, maar dan met iets meer
badkamer en wc functies.

BK

En de woongroep is gewoon dat iedereen een kamer heeft maar verder alles deelt?

HV

Ja, dat je eigenlijk een soort woon-slaapkamer privé hebt, maar in, achter dezelfde voordeur eigenlijk ook een
woonkamer, een keuken, een badkamers en een wc deelt.

BK

Ok, ja.
Ja. En dat is weer anders dan de, die voor de jeugd om te…

HV

Ja, want dan heb je eigen unit in, onder een dak, dus dan heb je wel een gedeelde opgang, dus eigenlijk het
trappenhuis deel je, en aan het trappenhuis beneden heb je dan nog een woonkamer, maar daar hoef je niet te
komen. Dus als je geen zin hebt in een ander, dan blijf je lekker in je eigen unit.

BK

Want daar zitten ook alle…

HV

Want daar zitten alle functies in.

BK

Ok, ja. Aah, ok, ja.

HV

Dus het was heel erg schuiven naar even kijken, wat deel je, wat is privé, heb je nodig, en wat is de behoefte nu en
in de toekomst, waarschijnlijk. En op basis daarvan hebben we denk ik iets van 20 verschillende types in het huidige
GW gekregen.

BK

Dat zijn er best nog een hoop

HV

Ja. Ja.

BK

En is dat dan allemaal aangepast op de wensen, zeg maar zijn, hebben jullie tegemoet kunnen komen aan alle
huidige bewoners of zijn er ook bewoners vertrokken enne...

HV

Er zijn ook wel vertrokken, maar in verhouding zijn er heel veel gebleven en zijn ook ouderen, of mensen die uit het
project waren vertrokken in het verleden weer teruggekomen in het project.

BK

Ok, dat is cool.

HV

Ja. Ja. Plus weer nieuwe.

BK

En, en waarom, wat is dan zeg maar eh, wat trek het, wat trekt ze eh, aan tot het gemeenschappelijk wonen?

HV

In het algemeen?

BK

Ja?

HV

Uhmm, nou dat je weet met wie je naast wie je woont.

BK

Echt het contact tussen..

HV

Ja.

BK

Wat in de stad vaak weg is, dat je je buren niet kent.

HV

Ja, dat denk ik toch wel. En dat je eigenlijk meer ruimte hebt dan dat je, dus dat je, omdat je dingen deelt dat je
meer gebruik kan maken van, dat je eigenlijk meer ruimte hebt dan dat je het alleen op lost.
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BK

Ja. Ja, meer kan ehh

HV

Dat je slimmer omgaat met de ruimte die er is.

Bk

Want hoe zat het dan met die kroeg en die winkel? Was dat, was dat, dat echt een coop –idee of?

HV

Nee, dat was puur voor, dat was meer het buurthuis principe, want er zat niet echt een business model achter.

BK

Ok, dus dat, maar. ..

HV

Dus iedereen die, want er was er een vereniging en dan binnen de vereniging heb je werkgr-, heb je commissies,
dus de kroeg-commissie, de filmcommissie, de badminton-commissie, de tuin-commissie, de, nouja, hoe een
vereniging zich organiseert in dit land.

BK

Ja.

HV

Dan heb je een bestuur en dan heb je een algemene leden vergadering…

BK

Vrijwilligers die eh.

HV

Ja, dus dat was veelal op vrijwillige basis, ja.
Dus dat was eigenlijk de woonkamer van het hele project, de kroeg.

BK

Ja. En, ok en vereniging huurde dat van de corporatie maar alle bewoners waren zowel lid van de vereniging als…

HV

ja

BK

Een huurcontract bij de corporatie.

HV

Ja.

BK

En wie bepaalt dan wie d’r in komt, de vereniging?

HV

Uh, de vereniging.

BK

Ok. En hoe eh?

HV

In overleg met de corporatie.

BK

Ok. Maar, en ook met de, de vereniging met zijn allen dus?

HV

Uh, nou dat gaat natuurlijk in een woongroep bepaalt de woongroep wie er in komt.

BK

Ok, ja, per eh.

HV

Maar de vereniging heeft volgens mij de mogelijkheid om te adverteren op hun site, dus de aanwas komt via hun
kant binnen en niet via woningnet of iets anders. Pas als er niets binnen komt, dan gaan, dan kan het opgevuld
worden

BK

Maar dat was waarschijnlijk zeker na een renovatie niet..

HV

Nee, want het was heel snel, liep het vol eigenlijk. Grote wachtlijst.

BK

Ja?
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HV

Nu.

BK

Echt?

HV

Ja.

BK

O, wat goed.

HV

Ja, dus het stond eerst half leeg toen wij binnen kwamen, en toen het opgeleverd werd was het overvol. Of nou
overvol, het was gewoon vol. Het bleek dat het product ook gewild is.

BK

Dus ook alle vormen van, die jullie...

HV

Ja.

BK

Want dan heb je eigenlijk ook nagedacht over hoe die vormen van samenwonen in elkaar zitten.

HV

Ja. Ja, je hebt eigenlijk een soort van vier basistypes. Een is de woongroep, daar deel je eigenlijk alles. Twee is de
studio, dus waar je voor een deel een mini eigen huisje hebt plus dat je onder eenzelfde dak of achter het voordeur
dingen deelt, dat is dan gemeenschap, dat is gemeenschappelijk wonen heet dat dan. Denk ik.

BK

Ok ja.

HV

Ja. En dan heb je de, eigenlijk de eengezinswoning optie, dus dat je op huisniveau niet zozeer wat deelt, maar
alleen de tuin en de rest van de gemeenschappelijke buurtfuncties. En er was nog een vierde type, maar dat was
meer omdat er ook een zorginstelling, humanitas, een deel van het project bewoont.

BK

Ok, ja.

HV

En dat zijn een soort, ja, die worden, dat is zeg maar begeleid wonen, dus die, veelal jongeren hebben dan een
eigen studio, maar dat is eigenlijk een heel groot huis waarbij ook begeleiding is.

BK

Ok. Dat is begeleid wonen eigenlijk.

HV

Ja, ja. Dus dat waren de vier types en tussen die types hebben we gedurende het project enigszins geschoven met
de aantallen. Dus een woongroepen was eerst nog wat groot, is gedurende het project ietsjes gekrompen en
eengezins is wat gekrompen en dat gemeenschappelijk wonen is eigenlijk wat gegroeid en gedifferentieerd naar
ouderen die dus een logeerkamer delen en een washok en jongeren en gezinnen, dus daar zit heel veel verschuiving
in en subtypes.

BK

Want is het ook zo ingericht dat het, dat dat kan verschillen, of komt er een plek vrij in een woongroep en ga je dan
in een woongroep en komt er plek…

HV

Ja, zo werkt het meer ja. Dus we hebben eigenlijk..

BK

Dus de verschuifbare wanden dat…

HV

Nee, de verschuifbare wanden hebben we er allemaal uitgegooid, en wanden gemaakt waar het stopcontact zeg
maar niet opgelegd was maar eruit komt zeg maar. Dus dat je niet alle leidingen ziet.

BK

Ja.

HV

En dat je ook een fotolijstje op kan hangen als je dat wil, want dat kon ook niet.
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BK

En een echte muur zonder eh…

HV

Eigenlijk een echte muur hebt ja. Waardoor de geluidsisolatie verbeterd is. Wat ook de privacy ten goede komt. Plus
dat we de, de beuk, de, het aantal vierkante meters wat tussen de dragende muren was hebben we zo efficiënt
mogelijk proberen in te delen, want, dus we hebben heel veel gangen die er waren in het project, die hebben we er
uit ge, uit ontworpen zeg maar.

BK

Dus eigenlijk zijn alleen de muren, draagmuren overeind blijven staan.

HV

Uiteindelijk hebben we alleen de draagmuren overeind laten staan, alles gestript tot beton casco, alle gevels zijn eraf
gegaan, alle daken zijn eraf gegaan en toen hebben we eigenlijk helemaal van binnenuit opnieuw dat casco
ingericht. En dat klopt ook weer bij de idealen van toen, dat je drager inbouwt. Dus eigenlijk hebben we een
nieuwe inbouw inge-, een nieuwe inbouw plus zeg maar.
[Lachend] Ook nog een hele gevel, ja.

BK

Enneh, door wie werd dat uiteindelijk dan, want de vraag kwam vanuit gemeenschappelijk wonen of kwam die ook
vanuit de corporatie?

HV

Nee, de vraag, of wij werden gevraagd door de corporatie want zijn hadden een probleem.

BK

Ok. En niet zozeer om..

HV

Want hun vastgoed rendeerde niet.

BK

Ja. En dan niet zozeer om opnieuw gemeenschappelijk wonen te?

HV

Op zich niet. Ze wouden gewoon..

BK

Maar dat hebben jullie…

HV

Ja. Maar we hebben toen gezegd van, nouja, volgens ons moet je het niet slopen maar moet je denken wat je nu
hebt en kijken wat, hoe je daar een nieuw product voor kan maken met zoveel mogelijk met bestaande…

BK

Ja, want je noemde het net ook het, al kapitaal hebben door de bewoners die, die er waren, maar hoe bedoel je dat
precies?

HV

Ja. Nou, dat, wonen gaat natuurlijk verder dan stenen en dat wat je binnen in je gebouw hebt zitten, vooral als
corporatie, als je een groep bewoners zo weet te organiseren dat ze eigenlijk zelf zorg dragen voor, voor, eh, voor
het vastgoed, ja. Reken uit je winst! Zal ik maar zeggen.

BK

Dus zelf willen zorgen voor een fijn huis dan eh, zal het beter onderhouden worden dan wanneer je random huurders
erin zet.

HV

Ja.

BK

Ja, dat is eh.

HV

Dus daarmee hebben ze, kijk in Amsterdam heb je heel veel woningdruk dus dat gaat wel goed.

BK

Ja.

HV

Maar in Nieuwegein wil het wel eens leegstaan dan op een gegeven moment.

BK

Ja. Enneh, ja. Nee, dat.
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HV

Dus dat is dan het sociaal kapitaal dat je gebruik maakt van de georganiseerde bewoner. En het aardige vond ik dat
we, doordat ze zich hadden georganiseerd waren ze ook een gesprekspartij voor de corporatie en voor de, voor ons
ook. Want je gaat niet met iedereen afzonderlijk praten.

BK

Nee.

HV

Dus het laat goed zien dat je, dat het heel erg gaat om hoe organiseer je. En een vereniging van eigenaren is vaak
georganiseerd rondom een wat kleinere unit, en dit was echt 150 units. Dat is best wel tof.

BK

En met wie hebben jullie dan gepraat als, want inderdaad, ik kan me voorstellen dat je niet met elke bewoner…

HV

Nee, dat werkte met een eh, hoe heet dat, een representantengroep.

BK

Ok, ja.

HV

Vooral mensen die het leuk vonden om mee te doen. Ongeveer 15 man. En daarmee deden we eerst persoonlijke
gesprekken, dus gingen we gewoon eigenlijk koffie drinken en vanuit hun perspectief het project leren kennen. Bij
hun thuis. En van daaruit een aantal werksessies georganiseerd rondom wat zou je kunnen doen als je bepaalde
wensen als hoofd uitgangspunt neemt. In eerste instantie waren er ook nog, was er ook nog de vraag voor
uitbreiding van het project en nieuwbouw en, dat was nog allemaal voor de …

BK

…crisis…

HV

Voor de crisis inderdaad. Maar het project heeft zeg maar zichzelf overeind gehouden, zelfs gedurende crisis klap.
Dus dat is wel tof.

BK

En, door, door de bewoners?

HV

Nou, we hebben wel enigszins terug geschaald uiteindelijk, is het eigenlijk wat simpeler gehouden. Maar ik denk dat
dat uiteindelijk juist wel slim was.

BK

En hebben mensen dan een paar jaar ergens gewoond?

HV

Nee, we hebben ook het proces van bouwen en verhuizen zo georganiseerd dat men maar een keer hoefde te
verhuizen.

BK

Ok, wauw. Dus het was bijna meer een soort van…

HV

Het is een logistieke…

BK

Ja.

HV

Planning ja.

BK

Een hele andere manier van ontwerpen dan…

HV

Nou wat je vaak hebt, dat je, dat mensen worden uitgeplaatst en dan komt 30% terug.

BK

Ok, ja.

HV

Dat is zeg maar de statistiek van de Westelijke tuinsteden bijvoorbeeld.

BK

Ja.
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HV

Want dan vinden mensen het wel ok om daar te blijven.

BK

ja, en verhuizen is gewoon een hoop werk, dat wil je niet.

HV

Ja. Maar dan, dat is dus kapot, eigenlijk kapot maken van sociale structuren.

BK

En er stond toch al een deel leeg, dus er was ruimte.

HV

Ja, dus dat schuifsysteem was inderdaad al gecreëerd door de, door het achterstallige onderhoud. In principe was
dat een voordeel ja. Klopt.

BK

Ja.

HV

Maar het was heel erg dat tijdens die werksessies en dat je dan met ze naar voorbeeldprojecten gaat en dat je dan
eigenlijk een soort van bijna educatietraject waarbij het ontwerpen aan een plan de katalysator is voor welke
stappen er gewoon, genomen wordt. Plus dat dat dan ook de, het communicatietool is tussen aan de ene kant de
wensen van de corporatie en aan de andere kant de wensen van de gemeente en aan de andere kant weer de
wensen van de bewoners.

BK

Maar deden die ook mee in de gesprekken dan, de gemeente en de?

HV

Ja.

BK

Ok, niet alleen de bewoners, maar alle…

HV

Nee, nee, het was altijd, tijdens de sessies waren altijd mensen van de corporatie en van de gemeente ook. En dan
als er een bepaald keuze moment was werd dat voorgelegd aan de hele ALV en dan werd er gestemd.

BK

En hoeveel invloed, of hoe hadden jullie de invloed, door de ideeën die je op tafel legt?

HV

Uh, nou, doordat je ontwerpt en laat zien wat er wel en niet kan, en dat je zegt nou volgens ons moeten we deze
keuze maken omdat we dan dit en dit en dit overeind kunnen houden.

BK

Ja

HV

Dat is dan wat je, wat de toegevoegde waarde is van je, van de ontwerper binnen zo’n traject.

BK

Ja.

HV

Plus dat je de continue factor bent uiteindelijk.

BK

Die, ja.

HV

Zes jaar lang.

BK

Zes jaar, zes jaar lang?

HV

Ja

BK

En dat van is het begin tot de oplevering?

HV

Dat is begin tot oplevering ja. Waarbij wij niet altijd intensief daar rondgehuppeld hebben, maar aan het begin toch
wel redelijk heftig.

BK

Is dat lang voor jullie? Of is, duren projecten vaak zo lang? Grafisch is natuurlijk vaak kort.
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HV

Projecten in de architectuur duren vaak vrij lang ja.

BK

Ja, natuurlijk, er gaan jaren overheen.

HV

Dat zijn complexe processen.

BK

En wie nam de uiteindelijke besluiten? Is dat dan de eh?

HV

Uiteindelijk moet het gefinancierd worden. Dus uit de plannenvorming komt een begroting en een bouwteam en
daar komt de, ja, daaruit voort komt een investeringsnoodzaak en daar moet een besluit over worden genomen
door de, in dit geval de RVC van de corporatie.

BK

Ok, ja, dus dat is de corporatie die uiteindelijk de..

HV

Ja, diegene die de investering neemt. In dit geval.

BK

En het proces was dus eigenlijk heel open, hoe het…

HV

Ja

BK

.. in elkaar stak. En, los gezien van het, van het, de renovatie, is het winstmodel wat er achter zit natuurlijk gewoon
de verhuur van de corporatie aan Gemeenschappelijk Wonen en is Gemeenschappelijk Wonen gewoon het, een
extra, zeg maar, daar wordt geen winst uitgehaald toch?

HV

Nee.

[Door elkaar]
BK

Dat is gewoon sociale winst zeg maar

HV

Nouja, sociale winst. Dus dat heel veel mensen op een hele prettige manier wonen.

BK

Ja, en dat is uiteindelijk ook winst voor de sociale…

HV

Maar het is niet in die zin een coöp die zichzelf overeind houdt zeg maar.

BK

Nee, nee.

HV

Dus als je kijkt wat we nu hier proberen te doen is dat je als coöp eigenlijk dat risicodragende partij wordt.

BK

Ja, ja en dat is dus de huur. Is dat altijd met gemeenschappelijk wonen, weet jij dat? Of is, was dat specifiek met …

HV

Volgens mij is gemeenschappelijk wonen vaak een huur situatie.

BK

ok

HV

Dus met een, nog met een partij erbij.

BK

Ja.

HV

Ja.
Wat ook wel goed is. Of tenminste, kijk de, een van de redenen dat er corporaties zijn dat is om sociale
woningbouw mogelijk te maken.
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BK

Ja.

HV

En het aardige van dit model is dat, dat het laat zien dat ook, dat ook binnen die sociale laag mensen zich gewoon
kunnen organiseren.

BK

Ja, en dus ook wel…

HV

Want dat wordt vaak gezegd, ja, dat is allemaal leuk wat jullie doen, met je high-end georganiseerde topmensen die
dat inderdaad wel kunnen maar hoe gaat, jantje en pietje dat doen zeg maar. Maar dit laat zien dat dat ook gewoon
al gebeurt, weet je het is niet dat, dat mensen dat niet kunnen.

BK

Nee. Denk je dat het voor iedereen zal werken?

HV

Waarom niet?

BK

Je zou niet weten..

HV

Ik denk dat een aantal mensen het niet prettig zouden vinden om in die, in zo’n constellatie wonen, maar dat is een
keuze. Dat is meer dat je dat wil of niet. Dat is niet dat je dat kan of niet.

BK

En het is ook wel bijzonder, omdat het natuurlijk vaak over sociale huur, woningen gewoon uitgeleefd worden
omdat mensen niet het gevoel hebben dat het van hun is en minder goed ervoor zorgen, en dat voorkom je
natuurlijk wel heel erg als mensen meer betrokken zijn.

HV

Je krijgt een soort van eigenaarschap, toch wel.

BK

Ja, terwijl het uiteindelijk..

HV

Terwijl je huurt, maar dat, ja, dat hoeft ook niet tegen iets, dat hoeft eigenlijk niet te conflicteren natuurlijk, dat als je
iets huurt dan kan je net zo goed daar eigenaarschap bij voelen.

BK

Ja, of er goed voor willen zorgen omdat je er wil blijven, prettig wil blijven ja. Hadden jullie ook de inrichting voor de
gemeenschappelijke ruimte gedaan, de tuin en..?

HV

Nee, dat hebben ze zelf konden ze dat prima.

BK

Ok, o dat wordt zelf..

HV

Wij hebben er gewoon voor gezorgd dat die tuinen openbaar bleven.

BK

En niet van, bij bepaalde huizen gingen horen.

HV

En niet bij bepaalde huizen gingen horen. Dus dat is de basis.

BK

En staat het dan ook

HV

Ja, het staat, het is eigenlijk om 3, eh, er zijn eigenlijk 3 hoven.

BK

Waarbij dus de binnentuinen, zeg maar een soort van binnen, grote binnentuinen ontstaan.

HV

Ja.

BK

En die zijn voor alle drie de blokken ook toegankelijk? Tuin een is voor eh..
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HV

Nouja, tuin1 is iets meer voor blok 1, en tuin 2 is iets meer voor blok 2.

BK

Maar je

HV

Je kan er wel in. Als je er nu heen gaat loop je zo naar binnen. Maar er was wel een discussie natuurlijk hoe erg moet
je dat wel of niet afsluiten en. Nouja, dat..

BK

Ook voor

HV

Dat is meer die discussie, gewoon veiligheidsdiscussie.

BK

Ook voor nog buiten het gemeen, zeg maar voor buiten de gemeenschappelijk wonen…

HV

Ja, ja, want er loopt door het gemeenschappelijk wonen ook gewoon een openbare stoep.

BK

Ow! Wat grappig.

HV

Ja.

BK

Ja, ik dacht, had verwacht dat dan wel weer een afgesloten plek was, maar het is dus gewoon openbaar.

HV

Nee, nee, het is echt een redelijk open, ja. Er zit geen hek, nou, er zit nu wat meer hekken dan.. Maar dat is meer om
naar de tuinen te gaan.

BK

En waarom zijn die er uiteindelijk gekomen>?

HV

Nou om toch, omdat vaak de achterdeuren, uh, zo’n informele achterdeur is.

BK

Waardoor het toch goed is om een afscheiding te hebben.

HV

Die vaak open staat.

BK

Ja. En dan meer voor buitenaf dan voor van binnenuit gemeenschappelijk wonen.

HV

Ja, ja. Dus het is meer om, zodat je de binnendoor routes binnen de community open kan houden.

BK

Ja, door buiten. ..

HV

Door, door net even de buitenste schil iets meer, minder toegankelijk te maken.

BK

Uhm. En, hoe denk je dat dat community gevoel gevoed wordt? Of in stand gehouden wordt?

HV

Ja, omdat ze een vereniging zijn. Dus dan heb je een bestuursorgaan en je hebt commissies en je hebt
ledenvergaderingen en ze organiseren dagen en tuincursussen en volleybal.

BK

Maar als je nou in zo’n eengezinswoning woont en je denkt nou ik vind het eigenlijk allemaal wel best, kan je je er
dan aan onttrekken of wordt je er in meege-eh?

HV

Ja, je kan je er iets meer of minder mee bemoeien, dat denk ik.

[door elkaar]
BK

Maar je kiest er wel voor of mee te doen.

HV

Maar je kiest er voor om daar in te zitten en je gaat ook door die ballotage zeg maar heen, van gemeenschappelijk
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wonen.
BK

Want weet je, heb je, ben je wel eens bij zo’n proces geweest van nieuwe instroom?

HV

Nee.

BK

Of dat echt kennismaken is met alle bewoners offeh…

HV

Nee..

BK

Ik zie een soort van instemming in een studentenhuis voor me.

HV

Nee, weet ik niet precies hoe dat gaat. Maar ik zie dat ook voor me.

BK

Dat het echt..

HV

Ja

BK

Hospiteren is.

HV

Ja. En dat is per woon type anders. Dus bij de woongroep is natuurlijk veel intiemer als er iemand bij komt dan in…

BK

Ja.

HV

…dat je alleen met diegene een logeerkamer deelt.

BK

Ja

HV

En nog weer iets minder als je alleen de binnentuin met diegene deelt.

BK

Ja, ja.

HV

Dus daar zit een gelaagdheid in. Maar ik weet niet precies hoe ze dat, ik denk ook dat dat per woon, of per huis,
want we hebben eigenlijk brede, hele grote huizen heb je, met een voordeur en daarachter zitten dan 5 of 8 kleinere
huisjes, en ik denk dat dat per huis anders wordt georganiseerd. Ze hebben ook allemaal ande-, ze hebben allemaal
namen. Dus elk huis heeft een naam. Dus de heksenketel en de ehhh, ik weet ze allemaal niet meer uit m’n hoofd…

BK

Nee.

HV

…maar dat soort namen. Dus je woont eigenlijk in een heel groot huis.

BK

En heeft het wel gewoon ook een uh, een gewoon adres, zeg maar?

HV

Ja, volgens mij heb je wel je eigen brievenb.., je hebt wel je eigen brievenbus.

BK

Dus het is deels openbaar, met ook met die stoep d’r doorheen en gewoon van buitenaf echt een eigen…

HV

Ja. Je hebt eigenlijk hele brede huizen van 2 beuk, van 12, 13 meter 20 breed, en daar zit in het midden een deur,
een woon, een voordeur en daar zitten of zes of acht brievenbussen naast.

BK

Net als een galerij…?

HV

Uh, nou, net als een villa zeg maar. Ja, je kan het meer als een, dus het is een begane grond en dan kom je gewoon
in een trappenhuis.

BK

En daarachter eh, ja.

HV

En als het een woongroep is dan is het eigenlijk de hal van de woongroep waar je meteen door naar de woonkeuken
en woonkamer gaat.

BK

Dan is de voordeur ook echt de voordeur en …
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HV

Ja, maar

BK

anders zitten achter de deur nog weer nieuwe..

HV

Ja maar zelfs als je in een woongroep zit heb je allemaal voordeuren, maar dat is van de slaap/woonkamer. Privé
slaap-, privé vertrekken.

BK

Ja.

HV

Dus die hebben wel, dat zijn dezelfde voordeurprincipes.

BK

Ok.

HV

Alleen wat je deelt is iets groter, achter de voordeur.

BK

Ja.

HV

Wel leuk hoor!

BK

Ja, het klinkt best wel top. Het lijkt me ook wel heel leuk om daar mee bezig te zijn en te kijken hoe het werkt en
zeker als er al bewoners zijn. Denk je dat het ook nog veel groter had kunnen zijn?

HV

Hmmm.

BK

Dat er nog zes ehh…

HV

Ja, goede vraag. Ik weet niet of zo’n vereniging, ik denk dat je, dat daar wel een max aan zit, aan een vereniging. Op
dit niveau. Anders wel wordt het wel weer een wijk.

BK

Ja, want er is automatisch een…

HV

Dus ik vind 150 al best wel aardig, dat dat dus werkt.

BK

Ja, het is groot wel.

HV

En dan kom je wel op een schaal dat dat ook iets verder gaat dan een CPO blokje zeg maar, Collectief Particulier
Opdrachtgevers-schap korrel.

BK

Collectief Particulier ….?

HV

Opdrachtgevers-schap…

BK

En dat…?

HV

Dat is, je hebt zeg maar de grachtengordel variant, of de Almere variant, dus je koopt een kavel en daar bouw je je
eigen huis op.

BK

Ja.

HV

En dan, maar dat is echt voor een, ja voor een eigenaar. In de stad is dat wat moeilijker, of je moet heel veel geld
hebben en er zijn niet zoveel kavels.

BK

Nee.

HV

En we moeten de hoogte in.

Bk

Ja.

HV

Of we moeten iets compacter en denser bouwen. Dus daarvoor kan je ook, proberen ze dat ook met collectieven te
doen. Dus dat je collectief particulier opdrachtgevers-schap hebt. Dus het collectief wordt de opdrachtgever van een

BK

Van een…
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HV

Ontwikkeling.

BK

Ja.

HV

Maar dat gaat vaak niet om 150 man.

BK

Nee, dat zijn er inderdaad eh…

HV

Dat zijn vaak tot 20 ofzo ongeveer max.

BK

En dat zijn er al veel denk ik?

HV

Ja.

BK

Want het gaat ook gewoon om een huis eh met vier eh…

HV

En dan deel je dus eigenlijk gewoon een groot blokje, of een heel grote villa, of nouja noem maar iets, en het
aardige hiervan is dat het een onderdeel was van drie binnentuinen, een straatje, publieke straat en dan nog…

BK

Ja, niet alleen maar om dat ene..

HV

Een institutionele partij die huurt met begeleid wonen, plus een kroeg, plus een filmzaal, plus een werkplaats.

BK

Ja.

HV

En dan kom je ineens op een hele andere schaalkorrel, waarbij je dus inderdaad ook de straat onderdeel wordt van
het project.

BK

Ja.

HV

Als je dat zo organiseert dan voelt het allemaal van jou.

BK

Ja.

HV

Dat is natuurlijk wel aardig. Dus dat vind ik het aardige aan, dat die, dat je net die korrel groter krijgt, kan denken
dan alleen het gebouwde zelf.

BK

En denk je dat mensen er dan ook moeite mee hebben dat het nooit helemaal van hun is? Dat het, dat ze het altijd
met iemand moeten delen? Dus deels voelt het eigen en deels ook van 149 anderen.

HV

Ja. Ja, weet ik niet. Misschien, als je dat voelt dan moet je er niet wonen denk ik.

BK

Ja.

HV

Ja

BK

Ja, nee dat eh.

HV

Als je op een onbewoond eiland wil wonen, dan moet je niet in het GW wonen.

BK

Nee, dus als je daar niet tegen kan, dan, als je het graag zelf wil hebben, dan kan je beter gewoon je eigen huis
kopen.

HV

Ja, maar daar zijn, daar is genoeg keus in. Ik denk dat dit soort projecten, daar mag, mogen er nog wel wat meer
komen.

BK

Ja, want als dit, dit bleek dus heel goed te werken.

HV

Ja.

BK

En, hebben jullie ook wel eens gedacht om het dan ergens anders ook proberen te initiëren.

HV

Nou, ja. Dat, eh, hier.
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BK

Nu.

HV

Maar dan zelf. Want je kan het niet anderen op leggen om dat te initiëren, dus dan moet, gaan we het maar zelf
doen;.

BK

Ja. En wat is dan voor jullie daar de grootste…

HV

Maar ook in het, bijvoorbeeld in het project in Almere waar we mee bezig zijn, de transformatie van 2000 woningen
in Almere haven, de Wierden, daar zit ook een gemeenschappelijk wonen projectje.

BK

Ok.

HV

En dat is een van de best draaiende, dat is echt een pareltje in de wijk.

BK

Ja?

GV

Ja.

BK

En een…

HV

Omdat ze een tuin, een mooie tuin hebben en een woon, eigenlijk soort groot huis met zijn allen delen. Ja.
[verzuchtend] Ik ben best wel fan van dat, die manier van wonen eigenlijk.

BK

En dat komt dan ook weer doordat ze allemaal daar aan bij willen dragen en het in stand willen houden en eh..

HV

Ja. En dat je niet alle ruimtes opknipt, en eigenlijk allemaal net niet postzegeltjes achter je woning plakt, maar
eigenlijk dat bij elkaar veegt en kwalitatief maakt.

BK

Ja. En ook meer, meer eenheid, ofzo? Of gaat dat eh?

HV

Nou, dat kan ook nog eens ja.

BK

Maar niet direct?

HV

Maar dat hoeft niet, maar in dit, vaak is het wel dat dat blokje an sich wel een soort van eenheid in zich heeft. Maar
dat hoeft niet de meest, het is niet het uitgangspunt denk ik. Het is meer dat je gewoon, [onverstaanbaar], ik kan
een soort van gek, ja.

BK

Want waarom is het dan het, het pareltje van eh?

HV

Nou, omdat mensen daar graag wonen, omdat het er netjes uit ziet, omdat er een zwembad in de tuin staat, omdat
er een eh.

BK

En omdat ze dat collectief hebben kunnen ze dat eh..

HV

en het is sociale woningbouw!

BK

En dat laatste is natuurlijk ook de twist.

HV

En vaak wordt het gezien als een, niet zo netjes. Achter, achenebbisj.

BK

Ja. En een zwembad in de tuin is natuurlijk pure luxe.

HV

Luxe. Het is geen groot zwembad hoor, het is opblaas zwembad.

[Gelach]
BK

Dat maakt niet uit.

HV

Ja, t straalt wel een soort van landgoed gevoel voor, uit.

BK

Ja. En waar dan. Ja. Ja, dus. Ja, de kwaliteit blijft dus behouden door het eigen voelen van.

HV

Ja.
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BK

En wat denk je dat de valkuilen zijn van gemeenschappelijk wonen?

HV

Ja. Dat je met zijn allen keuzes moet maken, die de een misschien toch niet zo prettig vindt. Dus dat je ruzietjes gaat
krijgen met je buren. Of dat je belangenverstrengeling krijgt. Dat soort dingen. Zou kunnen.

BK

Want is er van te voren een soort van bestemmingplan, zeg maar, een soort van, tenminste ik weet niet, het zal
misschien een andere naam hebben maar een richting waarop het blijft gaan of bepaalde statuten waar mensen zich
aan moeten houden?

HV

Ja. Nouja, dat is dan weer de organisatiestructuur, die staat vast.

BK

Ok.

HV

Dus als er wat is dan heb je daar bepaalde, uh hoe heet dat, procedures voor als vereniging.

BK

En wordt zo’n bestuur democratisch gekozen?

HV

Ja, volgens mij wel.

BK

Dus je kan jezelf beschikbaar stellen en dan eh..

HV

Ja,

BK

Dus als jij iets te zeggen wil hebben dan moet je..

HV

moet je er wat voor doen.

BK

Ja, haha.

[Gelach]
HV

Zo werkt het.

BK

Ja, tof!

HV

Maar het is al best lang geleden hoor. Dus is niet allemaal meer hier, zit heel erg hier. Maar het is wel heel erg een
tof project.

BK

Ja, het klinkt, klinkt heel goed. Uhm, denk je dat er nog meer dingen zijn die van belang zijn voor… Want op zich
heb ik volgens mij wel, als ik het zo door kijk, eigenlijk overal wel een antwoord op gehoord.

HV

Nouja, je kan altijd, we kunnen altijd nog aanvullen eigenlijk.

BK

Maar er zijn geen dingen waarvan je denkt…

HV

Nouja, het aardige is natuurlijk wel dat je, dat er een combinatie is tussen een groep mensen en een corporatie met
geld. Of met investeringsruimte. En een gemeente, en dat dat samen werkt om iets te, om dat, dat te gaan doen.

BK

Ja.

HV

Dus het gaat heel erg om dat organiseren van die community, en dan, dat een corporatie daar in mee wil gaan en
daar in best wel flexibel nadenkt en dan ook nog die investering durft te nemen en dan blijkt het een succes te zijn,
nou dat is dan mooi.

BK

Ja, dan eh.

HV

Eigenlijk verta-, betaald zich dat weer terug. Dus dat, ja, behoeft wel enige visie, laat ik het zo zeggen. En
doorzettingsvermogen.

BK

Vanuit jullie of vanuit de….?

HV

Vanuit allemaal.
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BK

Ja.

HV

Want sommige bewoners ja die hebben soms zes jaar, en dan woon je er elke dag, dus dan ben je elke dag ben je
onderdeel van dat, van dat proces natuurlijk.

BK

Ja,

HV

De ene dag wat meer dan de andere.

BK

Denk je dat het ook zou werken als uhm, de corporatie daar niet als partij tussen zou zitten, als het, als de bewoners
hun eigen kapitaal…

HV

Eigenaarschap waren. Ja daar ben ik heel benieuwd naar.

BK

Of zou er dan, ik kan me ook voorstellen dat er dan meer eh, dat er dan meer wrijving komt doordat het echt
eigendom is?

HV

Ja, ja het zou zo maar kunnen.

BK

Maar dat eh.

HV

Dat is meer een valkuil voor de COOP den kik.

BK

Hebben jullie daar hier al eh.

HV

Over gehad?

BK

Ja, of al dingen van gemerkt?

HV

Hier?

BK

Ja.

HV

Nou hier valt het wel mee, want wij huren.

BK

Ok, dus dat is eigenlijk ook eh.

[Gelach]
HV

Ja

BK

Zo dat is dus eigenlijk een soort van hetzelfde, er zit dus ook nog een, een partij tussen.

HV

In dit geval zitten er iets teveel partijen tussen in de Tolhuistuin.

BK

O, want dit pand is nog weer van de Tolhuistuin?

HV

Want wij huren van de stichting, en dan, en zij huren van de gemeente, dus er zit nog een tweede schijf tussen.

BK

En naast, wat is dan nog meer het verschil naast de, dat het natuurlijk overduidelijk niet wonen maar werken is, is het
dat jullie winst willen maken met..?

HV

Met de COOP?

BK

Ja.

HV

WOON COOP?

BK

Nee, met deze COOP.

HV

Uhm. Nou, dat we eigen-, wat we doen is natuurlijk we huren en dan onder bepaalde voorwaardes, dus,

BK

Maar het hele pand wordt gehuurd en niet?
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HV

Wij huren het hele pand als COOP, dus niet als losse personen.

BK

En dan losse personen zijn aangesloten…

HV

Dus hoe wij zelf onszelf organiseren binnen deze ruimte, bepaalt of de exploitatie heeft of een min. En ondanks het
werk wat je hier ziet heeft dat een plus.

BK

Ja

HV

Dus we verhuren slimmer dan dat we huren.

BK

Ja.

HV

Ja.

BK

Ja.

HV

Ja. Daar zit een plus in. En dan zijn er nog een aantal, de keuken en de verhuur levert dus geld op.

BK

Ja, en dat, ja, dat is natuurlijk een verschil met Gemeenschappelijk wonen, want dat gaat puur om het wonen of…

HV

Ja. En in dat geval mogen ze de kroeg ook niet commercieel exploiteren, dus dat mag alleen maar interne, een
interne kroeg zijn.

BK

Mogen er mensen van buitenaf niet een biertje drinken daar?

HV

Nee.

BK

Oo, dus het is echt ene verenigings ehh.

HV

Het is echt een verenigingsgebouw inderdaad.

BK

Terwijl hier natuurlijk Pussy Galore gewoon.

HV

En ook zoals voor de Woon Coop…

BK

En wordt de winst gewoon verdeeld of wordt dat geherinvesteerd?

HV

Alles wat echt [onvestaanbaar] hebben een soort van kickback naar de COOP. Dus we hebben een 20 procents
afdracht afspraak van de omzet.

BK

En dat wordt..

HV

En dat gaat naar de kapitaalinvesteerders. Dat komt op de balans van de COOP en daar hangen dan een x aantal
kapitaalinbrengers in.

BK

En die krijgen aah..

HV

En die krijgen, eh, nouja, die, dat ligt eraan, als we dat beslissen dat we, winstuitkering krijgen, dan krijg je dat
according to eh pecentages, en als we belsuiten dat we dat gaan herinvesteren, dan investeren we dat.

BK

Maar het is niet, ehh, is het echt als doel om winst te maken of is het meer..

HV

Ja.

BK

Ok.

HV

Maar, dat is gewoon het idee van een COOP, is dat je een winstgevende expl, een winstgevend bedrijf hebt. Alleen
de COOP, het zijn de eigenaren zijn de baas en iedereen is de baas. Dus het is niet dat je aandeelhouders hebt.

BK

Ja, dus jullie zijn allemaal baas.

HV

Je hebt niet aandeelhouders die buiten het bedrijf staan en die vanuit een investeringsoogpunt een bepaald
rendement willen.

120

BK

Maar vanuit je bent zelf…

HV

Maar je bent zelf degene, en jij bepaalt wat er met het rendement gebeurt.

BK

Dus jullie zijn met zijn allen…

HV

De baas.

BK

De baas. Ja.

HV

Ja. En dat principe vinden we wel heel interessant om verder te onderzoeken.

BK

Ja.

HV

En eigenlijk loopt dat nog een beetje mank hier omdat we niet echt eigenaar ook nog zijn van het pand.

BK

Ja.

HV

Maar zelfs binnen die constellatie kan je het COOP model wel …

BK

…toepassen

HV

…toepassen.

BK

Ook doordat het een pand is wat gehuurd wordt en niet losse..

HV

En niet los, dus we hebben onszelf georganiseerd, dus wij zijn, als wij nu, wij kunnen gewoon als COOP zeggen, kijk
wij leggen zoveel per jaar, kunnen wij gewoon betalen, dus je bent een grotere partij waardoor je serieuzere partij
wordt voor andere vastgoed ehh, mensen die vastgoed hebben. Laat ik het zo zeggen.

BK

Ja.

HV

Omdat je ook kan laten zien dat je meer kan huren dan de afzonderlijke partijen.

BK

Het werkt als, ja.

HV

En daar zit de hele kracht in.

BK

Het gezamenlijk…

HV

Dat je jezelf zo organiseert dat je grotere dingen kan doen dan dat je alleen zou kunnen doen. En dat laat het GW
zien en dat laat dit zien en dat laat, nouja, andere organisatievormen zien.

BK

Ja. Ja, ja. Gaaf!

HV

Ja.

Afronding van het gesprek.
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APPENDIX J - INTERVIEW JORIS VAN TUBERGEN
Participanten: Joris van Tubergen (JT), Hedwig Heinsman (HH) en Birte Ketting (BK)
Bedrijf: Ultimaker
Datum: donderdag 31 oktober 2013
Locatie: kantoor DUS, ToIhuisweg 2, Amsterdam

Opening van het gesprek
BK

[...] de eerste vraag is hoe het bedrijf is ontstaan en wie daarbinnen de actoren waren om het bedrijf te laten
ontstaan.

JT

Ja, Ultimaker is ontstaan naar aanleiding van een masterclass bij Protospace ‘Bouw je eigen 3D printer’.

HH

Oja, sorry Joris, ik dacht nog, wat jouw, wie jij bent!

JT

Oja, ik ben Joris van Tubergen en ik ben creative director van Protospace en ja, ik maak veel installaties met 3D
printers en de Ultimaker dus. We zijn 5 jaar geleden, 5,5 jaar geleden zijn we begonnen met een masterclass bouw
je eigen 3D printer. En toen was er nog maar eentje zeg maar die….

HH

… dat was bij Protospace?

JT

dat was bij Protospace, dat was de Reprap… En toen hebben we gewoon gezegd nouja, wij willen dit doen, Siert en
ik, maar we weten eigenlijk ook niet veel, maar we hebben wel die ruimte en toen hebben we er nog wat andere
enthousiastelingen bij gevonden. En een wist heel veel van mechanica, en de wist, toen hadden we eigenlijk al een
groepje van 9 mensen. En toen zijn we gewoon die machine gaan bouwen. Niet een Ultimaker maar dat was een
Reprap. En het jaar daarop, toen hadden we het iets meer voorbereid, want toen hadden we al de ervaring natuurlijk
van het jaar daarvoor en toen is nog steeds belachelijk veel werk, en ik denk dat van die eerste jaar dat er misschien
twee werkend waren ofzo, na een paar maanden …

HH

… en dat eerste jaar dat was in 2007 ofzo?

JT

2008

HH

2008. Met negen man.

JT

Volgens mij. Ja.
Toen hadden we al besloten, nouja we kunnen niet jarenlang iedere maandagavond doen, dus toen hebben we in
februari… ik denk in september/oktober begonnen en in februari hebben we gezegd, nu stoppen we met de laatste
maandagavond en toen werkten er ongeveer twee ofzo. En toen zeiden we nou, we gaan nog wel een keer bijelkaar
komen. Dus toen is eigenlijk al de start geweest om iedere drie maanden volgens mij, al bij elkaar te komen om
weer eens te kijken hoe ver ben je nog verder gekomen alleen nog niet… [zegt iets onverstaanbaars, ‘dat wisselde’?)
Het tweede jaar deden we dus de masterclass opnieuw, maar toen hadden we wat meer voorbereid, toen wisten we
wel wat meer, dus hebben wij alle materialen ingekocht ipv iedereen zijn eigen, de electronicus de elektronica, de
werktuigbouwer de werktuigbouwdingen, dus toen hebben wij dat van te voren ingekocht. Dat ging al iets beter,
maar het was nog steeds belachelijk veel werk en kwaliteit niet heel goed.

Gesprek wordt kort onderbroken door een vraag van buitenaf
En toen, toen kwam er dus al een andere 3D printer op de markt, MakerBot. Dat was net iets ander kastje en toen
dacht ik, nou, dat is nog niet de kwaliteit die het was en toen hadden we met die ervaring van die twee jaar daarvoor
is eigenlijk de Ultimaker ontstaan. En de derde masterclass die we deden was niet een Reprap maar dat was een
Ultimaker
HH

Oja.

JT

En die is eigenlijk gewoon…

HH

…dat was het eigen idee...
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JT

Ja. Uit de master, dat we dachten nou we maken hem nu gewoon klaar genoeg voor zo’n workshop.

HH

Ja.

JT

En toen hebben we er drie keer een workshop mee gedaan, dus toen waren er ongeveer 40 machines gebouwd
denk ik.

HH

Ja.

JT

En toen dachten we voor de vierde workshop dachten ze, nou misschien kopen we nog eens…

HH

40? Zo, dat is veel!

JT

Nouja, 12/13 man per masterclass.

HH

Ja.

BK

Om echt inderdaad de 3D printer te bouwen..

JT

Ja.

BK

…ja, niet er mee te printen…

JT

Ja.

BK

Klaar te maken om te printen.

JT

Ja, nee, je maakt je eigen 3D printer.

BK

Ja.

JT

Dus ik denk dat tussen de 20 en 40 machines waren. En toen dachten ze nouja, voor die volgende workshop we
gaan er ook gewoon een paar als pakketje verkopen die niet in een workshop verband het willen, maar gewoon het
pakketje willen hebben. Dat is de start van Ultimaker geweest.

HH

En kan je in een tijdslijn...

JT

…en die avondjes… Ja, een tijdslijn, die, die avonden zeg maar, die begonnen toen al iedere drie maanden en dat
hebben we eigenlijk gewoon doorgezet daarna. Dus ook voor de volgende workshop hadden we de laatste dag,
avond van de, … doen wij de workshop namelijk op een maandagavond, 10 achter elkaar, kon je hem in 10 avonden
bouwen en de 10e avond nodigde we ook weer iedereen uit van de vorige workshops om gewoon elkaar te
ontmoeten.

HH

Aah. Ja, maar, ik probeer een beetje, want ik zit even… het eerste is er een masterclass…

JT

Ja, een jaar, twee keer dus.

HH

Dus in 2008 had je, zeg maar wanneer is het begonnen, 2008 had je een masterclass, 2009 had je er een, en had je
dan…

JT

….en 2010 was de Ultimaker.

HH

Oke, en had je dan onderwel hier nog die drie maandelijkse bijeenkomst of…

JT

Neh, we hadden wel iets, maar niet heel erg...

HH

Als jij het kan tekenen is helemaal fijn. [probeert organogram Ultimaker te schetsen]

JT

Nee, nee, nee. Maar, dat weet ik niet meer precies. Ik weet nog wel dat we een keer bij elkaar zijn gekomen. Ik weet
wel heel duidelijk dat we de laatste…. Ik denk dat dat het was. Het was nog niet zozeer regelmatig, maar we hadden
toen op een gegeven moment twee keer per jaar zo’n masterclass vanaf 2010, met de Ultimaker, want dat was zo
goed en makkelijk dat dat gewoon kon en toen hadden we steeds de laatste avond, nodigde we iedereen weer van
alle vorige masterclassen uit en famillie, vrienden, geinteresseerden.
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HH

Ja.

JT

En toen dachten we van ja, we hebben geen zin meer om een jaar te wachten, het was best al een groot clubje, toen
is het volgens mij naar ik denk ieder kwartaal gegaan. En daarna hebben we het iedere zes weken gedaan.

HH

En dat, zeg maar, uhm, dus in 2009 was het nog een Reprap …

JT

Ja.

HH

En toen is het, toen was er een transformatie naar van wacht we gaan eigenlijk onze eigen printeronderdelen
verzinnen, en dat noemen we dan Ultimaker.

JT

Nou dat wisten we toen nog niet dat het Ultimaker…

BK

Oke.

HH

En wanneer, wanneer is het dan, hoe is het dan van dat ding, want die veertig die gebouwd zijn, dat het een
Ultimaker ging heten.

JT

Nou dat, dat, nee, die eerste Masterclass, toen hadden we wel de naam bedacht. Ultimaker. Dus dat was wel echt
een Ultimaker.

HH

Ja, ok.

JT

Ik denk dat het twee of drie masterclasses geweest zijn, ja, en de volgende stap voor eh, toen dachten, toen zaten
we nog met een groepje bij elkaar van ja, gaan we nou een pakketje maken wat we voor meer mensen willen doen
en uiteindelijk zijn Siert, Martijn en Erik, die hebben gewoon gezegd, ja, wij willen gewoon daar wat meer mee doen.

HH

Ja.

JT

Siert die had wat elektronica gemaakt die, die gewoon veel slimmer was dan de vorige dingen en Martijn had een
ontwerp gemaakt dat veel slimmer, Erik wist nog weer andere dingen die, en toen hebben ze in plaats, hebben we
in plaats van Protospace, tóen kochten we als Protospace nog de onderdelen in voor de masterclasses. En toen
hebben hun los daarvan ook nog voor 20 of 40 pakketjes ingekocht en gewoon los als pakketje verkocht.

HH

Ja. Dus zij zijn zeg maar toen zelf voor gaan investeren eigenlijk .

JT

Ja. Ja.

HH

Ja.

JT

Gewoon kijk hoeveel geld… daarom waren het er niet zoveel. 40 pakketten. Toch al, ja.

HH

Maar dan heeft Protospace daar dus wel een grote rol in gespeeld.

JT

Ja, enorm.

HH

Ja.

JT

Zonder Protospace was er geen Ultimaker.

HH

Dat is dus een lab in Utrecht, waar Joris de creatief directeur van is. Maar ik vind het wel interessant dat je dus
blijkblaar zo’n plek nodig hebt, waar dan kan worden ge-expirimenteerd, en van daaruit ontstaat dus een clubje
mensen wat denkt, nou wij vinden dit wel heel interessant, wij gaan er hard aan trekken en...

BK

De eerste masterclass was echt om te proberen een 3D printer te bouwen?

JT

Nee, het liep nog iets anders.

[gelach]
JT

Nee, we zijn een Fablab en 2008 was het eerste jaar dat Neil Gershenfeld, de FabAcademy had bedacht. En dat is
een decentrale universiteit, dus dat zat iedere maandagavond konden we over de hele wereld konden mensen
meedoen in zo’n Fablab, want er hoorde ook een fysiek deel bij, en er waren toen 3 of 4 labs. Siert en ik zaten er
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allebei zoiets van ja, maar dit is, dit weten we allemaal al. Hier leren we niks nieuws, dus we vervelen ons en als we
dan toch die maandagavond daar willen zitten kunnen we dan niet iets anders doen en toen dachten we, nou, ik
weet nog wel iets leuks: zullen we de RepRap gaan bouwen? En toen hebben we nog wat andere mensen
verzameld, dus toen zijn we eigenlijk zo begonnnen met we gaan die FabAcademy avonden invullen…
HH

Door te bouwen...

JT

Door te bouwen.

HH

Cool.

JT

Ja. Dus dat is echt…

BK

Het is echt een uh…

JT

En dat was dus, dat was ook al een maandagavond. Dus die maandagavond zeg maar, komt nu nog steeds terug.
Aanstaande maandagavond is er weer zo’n community avond.

BK

Oke.

JT

Bij Protospace. Wel echt heel interessant om te zien. Volgens mij wil Martine nu ook gaan kijken, maar, je moet
gewoon maar een keer kijken hoe dat werkt en hoe die kruisbestuiving plaatsvindt op zo’n plek. Moeten we gelijk
maar anekdotes doorheen gooien denk ik, vrij recent… Ik heb, ik weet niet zoveel van communities, maar de zwager
van Siert, Ton Zijlstra, dat is echt, die heeft ooit eens in 2002 een prijs gewonnen voor meest mobiele bedrijf in
Nederland of zoiets. He, dat is dus, dat is héél erg op community ingericht en dat je heel veel als ZZP’er wel kan
samenwerken zonder dat je de koffieautomaat mist he, waar je de gesprekken krijgt enzo.

HH

Ja.

JT

Daar had, daar weet hij echt heel veel van…

HH

Wauw.

JT

…en die heeft ook voor Fablab…

HH

En hoe heet hij? Sorry?

JT

Ton Zijlstra.

HH

Ton Zijlstra.

JT

Die moet je echt even te pakken krijgen.

HH

Ok.

JT

Maar die vliegt ook over de hele wereld voor lezingen.

HH

Aha. Maar wat was zijn bedrijf dan?

JT

Eigenlijk weet ik dat niet eens zo goed…

HH

Oke.

JT

Maar ik weet dat hij echt heel erg is hoe je communities kan bouwen en het zijn twee vuistregeltjes die ik van hem
overneem en dat is regelmatig en ze gaan altijd door.

HH

Ja. Ja, want als het stopt, dan is het, ja.

JT

Ook al komt er niemand dan is hij toch doorgegaan…

HH

Jaja.

JT

Je moet het regelmaat hebben en ze gaan altijd door. Nou dat hebben we toen begin van 2008, toen waren er nog
niet zoveel Fablabs, hebben we Fabtafels bedacht iedere zes weken. Dus voor iedere Fablab geïnteresseerde, Fab
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managers bij elkaar, dat is toen best wel een plek geweest waar, het is nu een beetje aan het doodbloeden, maar
die Ultimaker avonden zijn dus ook echt iedere zes weken. Dat was wel grappig want vier weken geleden was er dus
eigenlijk een Ultimakeravond en toen zei dus Sander van Ultimaker zei vrolijk: ‘ja we hebben het te druk, we stellen
de Ultimakeravond uit’.
HH

Oeh!

JT

En toen had ik echt zoiets van dat is het stomste van het stomste wat je kan doen als je een community wilt kweken,
want mensen weten al moeilijk wanneer ze zijn dus die zetten gewoon als er regelmaat is in hun agenda. En zeker als
het op vrijwillige basis, die willen best wat dingen vrij plannen, maar die kunnen niet wanneer jij kan. Nee, dus je
moet al van te voren dat ritme erin brengen. Dus ik had gélijk een mailtje gestuurd, terug, van, nou, dit, ik snap het
heel goed, maar dit kun je echt niet maken. En we hadden nog bijna achter hun rug om zeg maar, en het was achter
hun rug om, die avonden vind ik ook dat die geïnitieerd moeten worden door de community, en niet per se door
Ultimaker.

HH

Ja.

JT

Dus die moeten ondersteund worden door Ultimaker, maar die hoeven niet geïnitieerd te worden dus. Het is wat
minder zwart wit dan het lijkt enneh…

HH

Ja, want ze hadden het ook niet hoeven zeggen en gewoon niet op komen dagen.

JT

Ja. Maar daar was natuurlijk ook een berichtje op het forum die zegt: ‘oja, maar die avond had ik wel al vrij
gehouden’ weet je wel, dus, de…

HH

Ja.

JT

Je merkt toch wel de impact. En dat is maar eentje die dat schrijft en dan zijn er nog anderen…

BK

Meer die dat bedenken.

JT

En ook omdat het 25 oktober werd het dus in de pakhuis de Zwijger werd dan de Ultimaker 2, nou toen was er ook
weer iemand van de community die zei, ja maar ik vind eigenlijk jammer dat jullie de Ultimaker 2 niet, of als een
soort soft release bij Protospace in Nederland introduceren of zoiets. Dus er is best wel wat goodwill vanuit de
community daarin opgebouwd.

HH

Ja, dus dat ligt ook gevoelig zeg maar, in hoeverre dus.

JT

Dat ligt heel gevoelig.

[HH JT door elkaar heen:]
HH

…Ja, er zijn dus mensen die hebben vanaf meet af aan meegeholpen…

JT

… bij sommige mensen, bedoel er zijn inmiddels 8 of 10.000 machines verkocht

HH

Ja.

JT

En dit zijn misschien een klein clubje.

HH

Ja.

JT

Maar dit is denk ik wel dát clubje waar je ook het meeste kennis uithaalt.

HH

Maar zou, zou je een soort van organogram kunnen schetsen van hoe die community zich verhoudt tot zeg maar de
Nederlandse community, en de online community, en Siert en Erik en Martijn…en jij. Zeg maar wie alle partijen zijn,
eigenlijk, zeg maar Protospace… wat zijn nou zeg maar alle componenten van de Ultimaker community?

JT

Ja, die is wel een beetje verschoven natuurlijk. Je hebt Google Groups.

HH

Ja, want dat is voor ons al nieuw, maar dit klinkt heel interessant.

JT

Nee, dit is gewoon een nieuwsletter, en daar kan iedereen kan Ultimaker at Google Groups dot com denk ik… daar
kun je een vraag op posten en dan krijg je antwoord of niet, of …
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HH

En word je hier, kun je hier alleen lid van worden als je zo’n Ultimaker hebt?

JT

Neehoor, nee, je kan gewoon aanmelden en dan… uh. Volgens mij moet wel iemand de goedkeuring doen.

HH

Ok.

JT

En ik weet nog dat, volgens mij de eerste workshop heeft dus een gebruiker, heeft deze Google Group aangemaakt
en dat is toevallig Rick Compagne van de Doodle 3D.

HH

O, wat grappig.

JT

Ja, dat doet nu aan want die had hem gewoon aangemaakt zegt van nouja als jullie willen communiceren na deze
avonden, gebruik dan zoiets.

HH

Ja.

JT

Maar dit, hier, hier heb ik echt mijn 24-7 support op…

[HH JT door elkaar heen:]
HH

Maar dit was dus ook echt in 2000…

JT

…en als je een goede vraag stelt binnen een uur een antwoord.

HH

Maar dit was in 2009 ofzo al, of 10, of wanneer was dit?

JT

Ja, dit was 2010 denk ik, ja de eerste, de eerste, vanaf de eerste masterclass.
Dan heb je nu het forum op de website, dat gebruik ik niet, maar dat is best wel actief. Dat is een beetje later erbij
gekomen. Uiteindelijk als het echt heel veel vragen worden dan werkt het niet meer naar een email adres, want dat
kun je niet op ordenen en een forum kun je keurig in verschillende mappen je vraag kwijt.
Dan heb je nog… Dit is zeg maar het publieke deel. Dan heb je daarnaast gewoon nog de support afdeling. Van
Ultimaker.

HH

Ja.

JT

En je hebt daar los ook nog wel Protospace. In het begin werden wij gewoon gebeld voor support-dingen enzo.

HH

En de support afdeling dat zijn gewoon een paar slimme mensen in Geldermalsen bij het

JT

Ja, die hebben gewoon betaalde, betaalde, ja. En het is wel grappig, je leest op het forum en in de Google Groups
dat je beter je vraag hier [wijst op papier naar forum] kan posten dan daar [wijst op papier naar ultimaker support]
kan zetten omdat hier gewoon meer kennis zit.

BK

Oke, meer kennis zelfs. Ik dacht misschien actiever, maar...

JT

Ja, dat is niet zo gek. Dit is een poppetje en dit zijn meer dan één poppetje.

BK

Ja.

HH

Ja, dus die weten dan weer net een ander prutsdingetje zeg maar.

JT

Ja, sommige [onverstaanbaar] zeggen veel gebruikers die weten veel meer dan individuen bij Ultimaker zelf.

HH

Ja. En zeg maar in tijdslijn. Want kijk, ik kan me voorstellen, in het begin was het voornamelijk een Nederlands iets…

JT

In het begin was dit niet [wijst op blaadje, support ultimaker?].

HH

Ja.

JT

En dat bracht je een hoop geklaag hierop [forum/google group?], je krijgt niemand te pakken en ik krijg geen
antwoord op mijn vragen.

bedrijf.
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HH

Ja.

JT

En dat werd dan opgepakt door die gebruikers en heel veel gebruikers die zeiden, ja maar, o, maar wij kunnen je wel
helpen, weet je wel, van dan echt… hart voor de zaak terwijl het hun zaak niet was haha!

HH

Ja, dus dat was echt zelf... ja.

JT

Wel heel interessant om te zien. En nu ook weer he. Ze hebben Ultimaker 2 gelaunched, nou dat is echt veel groter
succes dan verwacht, dus die hele support afdeling die [maakt wurgend geluid] die ligt in deuk.

HH

Ja, die wordt helemaal…

JT

Die zeggen van ja, ik heb 2,5 duizend dollar overgemaakt van mn credit card is afgeschreven, wat gebeurt hier mee,
ik krijg ze niet te pakken, ik krijg geen bericht en dan plop drie minuten weer een enthousiaste gebruiker ‘ja, nee,
want dat komt daardoor, maar als het zo is’, en dan zeggen ze, ja maar hij heeft, Sander heeft al eerder daar op het
forum een uitleg gegeven, weet je wel, dus die …

HH

De community pakt het zelf op!

JT

De community pakt zelfs al een stuk support op

HH

Wat goed zeg. Want dan zit ik, dat vond ik interessant, want eerst dacht ik is het een Nederlands iets en is eigenlijk
die Google Groups opgezet door een Nederlander...

JT

Ja maar wel meteen Engelse voertaal.

HH

Ja?

JT

Ja.

HH

Want wanneer waren, wanneer werd het zeg, wanneer werden de eerste Ultimakers ook naar het buitenland
verscheept en werd het zeg maar internationaler?

JT

Ik denk meteen na die derde workshop

HH

Toen al?

JT

De eerste pakketten, die gingen al.

HH

En hoe wisten mensen er dan van?

JT

Ja, die wisten dat.

HH

Via…?

JT

Ja…

HH

Via vriendjes ofzo?

JT

Hackaday-achtige website, blogs dingen enzo.

HH

Hackaday?

JT

Nou, uh, Bernard die had het omdat Martine had gezegd ‘printing helicopters at home’.

HH

Ja, op Facebook ofzo?

JT

Nee, op Facebook. En Bernard, ‘o heb je een maker bot?’, ‘Nee het is geen makerbot het is een Ultimaker’ ‘O nog
nooit van gehoord’. Vroem en dan gelijk echt binnen een uur 60 posts en na anderhalf uur zegt hij ‘ik heb er een
besteld’.

HH

Leuk zeg.
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JT

Weet je, dat, hij heeft ook een van de eerste vijftien ultimakers denk ik gelijk toen gekocht. Die nerd die hier lekker
zat te hacken op de [onverstaanbaar], dus die gekke Oosterijker.

HH

Wat leuk!
Want wanneer is zeg maar de, het Ultimaker, de website zeg maar gekomen. Dat je er iets kon bestellen?

JT

Ja dat is, dat is, dat...

HH

Dat was toen al wel.

JT

Dat was toen wel, al, ja.

HH

Ja.

JT

Maar Erik is daar best handig in…

HH

Ja.

JT

En Erik die...

HH

Dat is van de drie.

JT

Dat is een van de co-founders en Erik is echt al voor 2008, hij is de eerste Nederland die een RepRap heeft gebouwd
en die was al heel erg in de filosofie van 3D printing en RepRap en die zat ook de core-development team. Nou, dat
was, dat is al ene community. Reprap is al een community. Dus eigenlijk heb je hierboven nog de RepRap
community, en daar zitten allemaal techneuten in. En Ultimaker community is heel erg gericht op Ultimaker maar de
RepRap is echt een grote community, en dat bestaat ook al veel langer. En de RepRap, even uitleggen, de RepRap
is een project, dat is een 3D printer die zo is ontworpen dat hij al zijn onderdelen zelf kan printen.

BK

Ok.

JT

Dat is het idee. En dat is weer van, Adrian Bowyer, in Engeland, Bath University, en daar heeft Erik ook wel stage
gelopen. Maar Erik heeft ook in medialab en MIT gelopen, dus die zat al heel erg in dat wereldje, kent iedereen, hij
kent ook al die hackers spaces in NewYork en waar, waar Makerbot is ontstaan. Bre Pettis, dat is zeg maar de
eigenaar van MakerBot, nouja, die hebben miljoen geïncasseerd toen ze, nou dat is, dat zijn gewoon, die staan nog
steeds zo op de Maker Faire zeg maar weet je. Dus, dat, maar dat is nog echt van toen. Dat is heel raar hoe dat…

HH

Ja. Nou, leuk juist!

JT

...ontstaat. Ja het is ook wel leuk, maar het is wel maf uit te leggen, dus hoe weten mensen dat dan, ja, zo’n
hackersscene.

BK

Ja, dat gaat echt…

JT

Ik zit niet zo op die chatkanalen, maar je hebt hier ISC-achtige, forum-achtige dingen. Nou als dat een keer een
beetje loopt dan…

BK

En dan schrijft iemand ergens een post en dan...

JT

Zeker binnen als er al een community is van die RepRaps en er is weer een afgeleide 3D printer die ineens
belachelijk goede kwaliteit haalt, nou dat, dat gaat zoemen…!
Dus zo is het ontstaan, zeg maar, van eh.

HH

Ja.

BK

Maar het klinkt het niet alsof die twee communities botsen, maar juist alsof ze...

JT

Nee, nee, helemaal niet. Nee, die RepRap die is alleen, dat is echt, dat is ook de voorouder van de Ultimaker.

BK

Ok, ja.
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JT

Het idee is dat omdat je al die onderdelen voor die RepRap kan printen kun je ook betere onderdelen printen dan je
huidige. Stel dat het ene blokje steeds breekt, dan zou je [onverstaanbaar] ik kan hetzelfde blokje printen, maar ik
kan hem ook zo ontwerpen dat dit blokje niet meer breekt.

BK

Ja

JT

Maar je kan dus ook een hele andere 3D printer ontwerpen daarop, en je haalt dus heel veel inspiraties en ideeën uit
zo’n RepRap die ook in Ultimaker zitten. Dus als je een soort van stamboomlijntje ziet, dan heb je hier de RepRap en
dan heb je op een gegeven moment 4 afgeleiden, en nu zijn er iets van 600 afgeleiden.

BK

Ok.

HH

Wooh! En allemaal commercieel? Of niet allemaal, ook gewoon echte...

JT

Nee, ook heel veel, nee, eigenlijk allemaal open source. Want die eerste is open source ontwikkeld en je moet dus
alle delen die daar van pakt, moet je als dezelfde licentie weer in de markt zetten. Maar daar zit, er is wel een mooie
stam, Erik heeft er een mooi plaatje van. Dat zou ik ook eens opzoeken, maar die kun je ook wel vinden op internet
als je echt wilt zien.

HH

Ok.

JT

Maar heeft niet zoveel met community building te maken, maar meer met achtergrond van hoe die machines zijn
ontstaan. Dus ja.
En toen was je enige vraagbaak, ook in nederland, zijn diegene van de workshop. Met de RepRap waren dat er
misschien 8 in 2008 aan wie je een vraag kon stellen in Nederland. Ja, en het is leuk als je dan fysiek bij elkaar komt.

HH

Ja.

JT

En dat denk ik ook, als je een community hebt, dat je, het heeft heel veel meerwaarde als je die community ook
fysieke momenten geeft.

BK

En, waarom, kan je dat duiden, waarom dat is?

JT

Nou,als ik jou alleen over de mail gesproken heb, dan heb ik toch minder snel de neiging om je even een belletje te
geven dan dat ik je nu gesproken heb, dan stuur ik je nog even makkelijker een mailtje zeg maar.

BK

Ok, ja.

JT

Ok, ik weet dat jij stagiaire bent bij DUS, al een tijdje, en toch dat ik denk, ik weet dat als ik een keer wat moet weten
kan het wel, maar omdat ik je nu een keer gesproken heb, dan kan ik veel sneller iets minder nuttige informatie ook
mailen.

BK

De drempel wordt gewoon…

JT

Ja, de drempel wordt gewoon echt veel lager op het moment dat je elkaar een keer face to face hebt gesproken. En
het is zit vooral in hoofd. Het is denk ik geen… geen andere reden voor te bedenken dan dat je dat gewoon jezelf
wijs maakt.

HH

He, en we zitten, zeg maar over dat, als je, we zitten een beetje te denken van, wat we zelf hebben bedacht is,
volgens ons zijn er soort van drie fase; je hebt een soort van pionier fase, en dan heb je de fase dat het echt een
werkend model is en dan, nee, je hebt initiatief fase, dat is echt dat het idee wordt geboren, dan heb je een soort,
dan heb je een soort van pionier fase totdat derde fase, dat is dat het echt werkt.

JT

Ja.

HH

En wanneer zou je dat nou, zou je dat hier op toe kunnen passen? Of zijn er wellicht meer

JT

Nee, dat zou je nu wel toe kunnen passen, zeker als je nu kijkt hoe Ultimaker zit, maar dat heeft meer, uhm, dan
moet ik even kijken welke kant ik het van zou willen belichten, want ook hoe ze, hoe je R&D gaat oplossen, gaat ook
heel anders.

HH

[Maakt instemmend geluid.]

fasen?
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JT

Maar met die Ultimaker-avonden, dat was wanneer ze bij elkaar komen, een biertje drinken, je printer meenemen en
dingen laten zien en ervaringen uitwisselen, en uhm, toen heb ik al gezegd, ja maar, het is zo handig, je hebt die
mensen bij elkaar, daar moeten we wat meer mee doen. Toen dachten we ok, nou, dan gaan we lezingen geven.
Gaan we gewoon gebruikers vragen, of andere mensen die iets willen vertellen, dus we hebben iedere, zo’n
Ultimakeravond hebben we gewoon twee lezingen in het programma staan, of drie. En dan kun je luisteren en
ervaringen uitwisselen, maar mijn volgende stap idee, is dat je juist die avonden gebruikt om je support problemen
op te lossen. En nu is dat niet meer zo’n probleem, maar een jaar geleden was echt alles van ja maar dit werkt niet,
en ik krijg geen goede antwoorden erop en dat werkt niet.

HH

Ja.

JT

Stel dat je die support-vraag, ook in je community kan oplossen. Voor mensen die niet zo goed weten hoe een
forum werkt, niet zo goed weten hoe een ISC-channel werkt. He, het forum en al die internet vraagbaken, zijn nog
steeds best wel gericht op mensen die daar gewend mee zijn om te werken. Het zijn over het algemeen nerds.

HH

Ja, ik zou dat niet zo goed kunnen.

JT

Ik, ik kan, het enige waar ik ooit op post is die Google Group van Ultimaker. Dat is omdat ik dat handig vind. Ik haal
heel veel informatie van een forum, maar ik heb volgens mij nog nooit, of misschien een of twee keer gepost op een
forum. En de mensen die wel posten op een forum, dat zijn in dit geval weer die techneuten. Dus ik heb er ook niets
te zoeken, want ik vind er niet de ontwerper met wie ik graag mijn ervaringen deel en mijn gedachte spinsels, die
landen namelijk niet bij zo’n techneut.

HH

Nee.

JT

Je moet even in hokjes denken, want anders werkt dat niet [lacherig]. En op het moment dat je dus een plek hebt
waar je met je, je zelfde creatieve geesten kan praten en daarbij staan natuurlijk ook nog aan de zijkant de uber-nerd
en de kunstenaar, en alles bij elkaar. Dan gaat dat werken. En op zo’n avond komt dat bij elkaar. En dat kun je dus
ook weer makkelijk omdat je elkaar weer kent durven ook die mensen een keer wat te posten op zo’n plek.

HH

Ja.

JT

Maar, nog verder gedacht, ik wil best op zo’n avond ook een soort van een helpdesk booth inrichten waar dus ook
de internationale community kan inbellen dat je gewoon 1 op 1 support krijgt uit de community. Ik wil niet mijn
persoonlijke skype account op al die plekken kwijt, maar ik wil best met, ik heb een kwartiertje over, nu ben ik
Ultimaker helpdesk. Maar dan op zo’n manier dat de gebruiker het niet voelt als een forum.

HH

Ja, want dat is best wel hoogdrempelig zo’n forum.

JT

Ja, voor heel veel,...

HH

...voor bepaalde mensen...

JT

Ja. Nou, dat moet je, mensen die op het forum zeggen, die zeggen ‘ja maar dat is helemaal niet hoogdrempelig’.

HH

Nee, maar...

BK

Ja, maar dat zijn de mensen die er al zijn en het snappen.

JT

Precies. Precies. Dat zijn voor heel veel mensen is dat echt nog wel een, die willen gewoon bellen naar Ultimaker.

HH

Ja. Maar zeg maar, dus nu zeg je we hebben eigenlijk de initiatief fase dat was tot en met 2010 ofzo?

JT

Ja, zoiets ja.

HH

En dan die pionierfase dat het...

JT

Dat is nog steeds...

HH

Dat is nog steeds eigenlijk, ja echt?

JT

Jaa, het begint nu, ja nu hebben ze een algemeen directeur, dus nu wordt het een beetje...

HH

Ok. O, dat is wel leuk om het, ja.
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JT

Nee, maar het is, het is drie jaar lang blijven exploderen. Ze hadden eerst vijftig machines gekocht, dachten ze nou
dat is wel genoeg. Daarna hadden ze er nog eens 50 of 100 gedaan, nou die waren echt weer, ja, ze konden
gewoon niet leveren. Dat is echt geëxplodeerd aan vraag.

HH

Ja, want het zou wel heel leuk zijn om eens dit soort organisatorische dingetjes te linken en dan dus een soort van
chart er tegenover te zetten, weet je, dat je denkt nou dit was zo’n moment en toen kwam het forum en hier kwam
de dat, en toen opeens - whoem - weet je wel, of dat was het momentje dat Martine het op facebook postte, zeg
maar.

JT

Ja, dat dat wordt wel lastig denk ik. Want het is niet, het zijn niet echt van die punten.

HH

...momenten...

JT

De, het enige moment is nu de launch van de Ultimaker 2.

HH

Ja.

JT

Dat is echt het eerste product wat ze echt gelanceerd hebben en daarvoor is het...

HH

Ja, daarvoor was het een groeiend ding.

JT.

…o jemig, zat iedereen daar maar te trekken. En nu hebben ze voor het eerst dat ze iets neer konden zetten zeg
maar. Het is nét andersom gegaan. Dus dat maakt het wel een rare, ja, moeilijk in kaart brengen, als je dat...

HH

Enne, merk je ook dat, uhm, nee sorry. Ik ga een beetje voor mijn beurt, misschien moet ik jou even vragen laten
stellen.

BK

Nou ben ik benieuwd naar, uhm, even kijken. Maar als je zegt dat Ultimaker 2 eigenlijk, is dan toch wel een beetje
een, een, een punt waar je van zou kunnen zeggen dat dat echt een bedrijf is geworden?

JT

Ja.

BK

En, waar, waar ik wel benieuwd naar ben, maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre ik daar naar kan vragen, hoe het
dan winstgevend is, omdat jullie, ja is het echt de verkoop van de onderdelen? Of zit daar nog andere…

JT

Nee, ze hebben sinds een jaar ook, nee minder dan jaar…, ja, minder dan een jaar. [lacht]. Dat is wel leuk, ik had die
installatie gemaakt voor New York toch, toen moest ik 20 machines meenemen, en toen zaten we al te denken, van
ja we willen misschien ook wel geassembleerde machines verkopen. Dus we verkochten eigenlijk alleen maar
bouwpakketten, nou toen had ik best wel wat ervaring omdat ik binnen twee weken tijd iets van 21 machines moest
bouwen, dus ik had een soort productielijntje opgezet en gekeken, nouja, of dat kon, en dat hebben ze toen
gebruikt om vervolgens in januari de eerste geassembleerde machines te gaan verkocht. [lacht]

HH

Slim.

JT

Dus dat is wel…

HH

En dat waren toen nog geassembleerde Ultimaker 1’s zeg maar.

JT

Ja, geassembleerde Ultimaker 1’s. En, uhm, ik moet even kijken hoe ik terug moet komen op je vraag. Nee, maar, ja,
dan werden, toen die geassembleerde machines werden verkocht, toen bleven eigenlijk de lijn van de verkoop van
bouwpakketten bleef gewoon doorgaan, ze krijgen alleen nog een lijn d’r bij met verkoop van geassembleerde
machines. Dus niet dat de bouwpaketten naar beneden gingen ofzo, nee, het was gewoon ineens twee keer zoveel.

HH

Ja, dus het is meer dat je een andere markt aanboort eigenlijk.

JT

Ja, ja, en het is met die Ultimaker 2 ook weer.

BK

En zou de Ultimaker, zou daar nog een verschil in de gebruiker ook zitten als je een geassembleerde machine koopt,
dat je…

JT

Ja, dat denk ik wel. En dat vind ik persoonlijk ook wel gevaarlijk want ik denk dat iedere machine onder de 5000,dezelfde moeilijkheden heeft met printen, ook al zegt MakerBot van niet en ook al zeggen ze van de ultimaker 2 van
niet.
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BK

Nee.

JT

Het gaat prima totdat het goed gaat, heb je een keer een dingetje, dan moet je toch iets meer van het apparaat
weten om, om, dus. Het wordt wel steeds makkelijker, maar daardoor wordt...

HH

Maar het is nog steeds een druk op de knop en dan heb je het zeg maar...

JT

Ja, dat denken heel veel mensen, en dat is in heel veel gevallen niet zo.

BK

En als je wel de kennis hebt om hem in elkaar te zetten…

JT

Ja.

BK

… heb je automatisch…

JT

Want mensen zeiden ook van ‘ooh’, maar dan heb ik voor 400 euro heb ik hem in elkaar gezet. Ik zeg ‘ja, kun je
doen, maar ik denk dat je veel meer aan je machine hebt op het moment dat je hem zelf in elkaar hebt gezet’. En
het is hartstikke leuk. En je weet meteen hoe je apparaat werkt

HH

Ja, je snapt het beter.

JT

Ja, je snapt veel beter waarom dingen niet werken als ze op een gegeven moment niet werken. Dus dat is wel echt
een... Ja, hoe is dat zo gegroeid? Ze hebben dus 50 pakketjes verkocht, 100 pakketjes en dat was steeds
uitverkocht.

HH

Ja, en wat ik interessant vind is dat je in theorie ook zelf zo’n ding kan bouwen, en dat Ultimaker dus toch een
winstgevend bedrijf is. En hoe dat elkaar in stand houdt, dat je aan de ene kant de vrijwilligers hebt…

JT

Ja, maar dat is, daar zit een soort, een soort vaste koppeling voor open source producten he, open source
electronica, de onderdeeltjes, de kostprijs van de onderdelen keer 2,6 is de kostprijs van het pakketje.

HH

O echt?

JT

Dat is een soort van vuistregeltje zeg maar.

HH

Dat wist ik niet, grappig.

JT

Dus dat zal bij Ultimaker misschien ook wel zo zijn. En er zitten best wel wat onderdelen in. En als je iets van zes,
zeven verschillende leveranciers hebt keer 30 euro verzendkosten als je gelukt hebt, dan zit je al op twee,
driehonderd verzendkosten voor al je dingen en dan weet je nog niet zo goedkoop te krijgen of dan weet je dat, of
dan bestel je een keer wat verkeerd, dan zit je al snel aan dat pakket prijsje, dus ja, als je er 50 zou willen maken voor
iets, dan heeft het misschien wel nut om dat zelf te gaan sourcen maar anders is zo’n pakketje zoveel makkelijker. En
daarbij komt nog is dat je, je koopt je eigenlijk in die community met dat pakketje.

HH

Ja! Tuurlijk!

JT

Het is prima he, er zijn best wel gebruikers geweest die, waarvan, die probeerde het zelf te sourcen, soms omdat ze
geen geld hebben en een andere keer omdat ze het gewoon heel leuk vonden om dat zelf te doen en niet…

HH

Ja.

JT

En, uh, maar dat geldt voor heel veel van die community-dingen, ze gunnen ook mensen die goed werk verrichten
wat extra’s. Dus het is helemaal niet zo erg om iets meer te betalen voor dat pakket in plaats van als je dat zelf zou
sourcen.

HH

Ja.

JT

Enne, ja, het lijkt alsof het veel geld is, maar als je gaat kijken, als je inderdaad met die support om de hoek komt
kijken wat je moet hebben en verbouwen en verzenden en dingen en er wordt nog eens wat verkeerd ingekocht en
iets naar… dan hou je er niet heel veel van over hoor. Want…

HH

En als je nou heel erg in de toekomst kijkt, want op een gegeven moment gaat die community natuurlijk ook
verdwijnen, want dan wordt de ultimaker zo perfect dat hij niet meer een community behoeft.
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JT

Nee dat denk ik niet. Ik denk dat je nog heel veel communities hebt voor fotografie bijvoorbeeld, terwijl
fotocamera’s zijn zo perfect geworden snap je. Je kan nog altijd nog wel dingen delen.

HH

Ja.

BK

En wat, waar, wat blijft dan, als de helpfunctie steeds meer weg zou vallen, dus de help, de support zeg maar voor
de techniek, wat zou er dan overblijven?

JT

De mensen die experimenteren met verschillende instellingen.

BK

Oke, ja.

JT

Je hebt zelfs hele communities die het voor Epson-printers, zeg maar, fotografen die dan de beste profielen
uitwisselen om beter de kleuren uit weet je, ik noem maar even een zijstraat. Ik denk dat je voor iedere doelgroep of
iedere product wel een community kan vinden. En dan is het nog wel een verschil tussen een consumenten
community en een professional community.

BK

Ja.

JT

Maar zeker in een maakcircuit worden heel veel dingen gedeeld en bekeken...

BK

En weet je waar, waar dat vandaan komt, die behoefte om zeg maar je... [ valt weg].

JT

Nee, je krijgt verrekte veel kennis erbij,

HH

Ja.

BK

Dus dan is het als je zelf ook iets laat weten, dan deel je daar in mee?

JT

Nee, ja, op het moment dat je een bepaalde status hebt zeg maar binnen zoiets, dan krijg je ook veel sneller
antwoorden.

BK

Dus door je, door zelf actief te zijn in een community krijg je ook meer…

JT

Ja, of interessante ideeën te opperen of gewoon ergens mee bezig te zijn en dan vinden anderen het ook leuk om je
te helpen. En, ja een heel goed voorbeeld is wel hier toen we op de KamerMaker de iPad applicatie die je vanaf je
iPad kon bedienen, nou dat werkte niet helemaal lekker, dus ik had zaterdagavond gepost op de Google Group van
dat Octopit[?], dus dat is niet Ultimaker maar dat is een ander dingetje, en ik had zondagochtend de eerste update
binnen waar ik wel mee kon werken.

HH

Wauw.

JT

Weet je wel, dan denk ik van...

HH

Wat cool.

JT

En een week later was het ook nog in de standaardversie weer verwerkt of iets, weet je, dat gaat gewoon leven. En,
uhm, dat is, er zijn misschien maar een paar mensen actief he, want als je nog even naar bedrijfsvoering kijkt.

HH

Ja.

JT

Het bedrijf is nu gegroeid naar ongeveer 20 tot 30 man denk ik, en normaal heb ik voor R&D, research en
development, een budget van 10%, 5 tot 10 procent van je, van je personeel. Nou dat zou misschien 4 mensen R&D
zijn. Nou dat klopt ook wel bij Ultimaker. Maar, bij een normaal bedrijf, heb je alleen maar die 4 man en dan houdt
het op. Nu is potentieel iedere Ultimaker gebruiker, is onderdeel van jouw R&D.

HH

Ja.

JT

Dus je hebt potentieel 8000 mensen in jouw research & development department zitten. Nou die zijn niet allemaal
even effectief. Maar laat, laat 1 % effectief zijn, of een half procent. Een half procent, heb je nog steeds 40 mensen

BK

Inderdaad.

134

JT

Die verrekte veel weten, heel fanatiek zijn en wanneer zijn ze fanatiek, wanneer ze ’s avonds thuis op zolder zitten
met die machine en in het weekend. En overdag werken ze in de meest vooraanstaande labs, universiteiten, TNOachtige bedijfen, echt gewoon high-end labs. Ik heb wel vragen voorbij zien komen, nou, ik ben wel benieuwd hoe
de warmteverdeling in de nozzle zit. O, nou, ik heb wel een 3d warmtecamera, en dan twee dagen later was er zo’n
beeld weet je wel. Dat is iets wat een normale startup bedrijf, kan niet al die faciliteiten die er wereldwijd zijn
aanschaffen, maar je hebt er nu wel beschikking tot.

HH

Dus wat is dan eigenlijk datgene ook wat er gedeeld wordt, dat is dus dat…

JT

Vooral kennis.

HH

Ja, maar die, ja dus een soort van de joy of dat je, het plezier wat je hebt aan een bestaande machine verbeteren en
daar ook, dat je weet dat je je eigen kennis er in kan stoppen.

JT

Ja, maar met dit in het vooruitzicht denk ik dan, nu zijn alle R&D managers zijn super techneuten, die kunnen praten
met alle techneuten in hun R&D, ik denk dat je nieuwe open source R&D managers zijn meer psychologen. Die
moeten precies weten wie in welke community welk puzzeltje leuk vinden om op te lossen. Als jij [wijst naar HH] van
Sudoku’s houdt en ik geef je de moeilijkste kruiswoordraadsel dan doe je er niks mee.

HH

Ja

JT

Maar geef ik jou de moeilijkste sudoku, dan denk ik, oeh, die is wel heel lastig en je gaat je twee weken je hersens
op kraken en je komt met de oplossing. Weet je, maar dat moet ik niet aan jou [wijst naar BK] geven, want jou kan ik
beter het kruiswoordraadsel, dus je moet weten wie in jouw community het heel leuk vindt om raadseltjes op te
lossen. En dan krijg je die ook nog terug ook. En dat is eigenlijk, ja, voor niets. Ze krijgen er natuurlijk wel wat voor
terug, maar niet in een regulier salaris.

HH

Grappig

BK

Het is dus echt vanuit gewoon, ja, passie voor het 3D printen en de ultimaker dat…

JT

Ja. Een [overstaanbaar] Nedges die vergeleek het wel met een soort van tuinieren. Je moet toch, overal groeien
bloemetjes, maar als je een handje zaadjes gewoon de tuin ingooit dan gebeurt er niets mee, maar als je zegt, je
doet hier een zaadje neer, je doet daar, en je hebt nog een stukje, nou daar gooi je wel wat en dan zie je wel wat er
gebeurt en dan een beetje water erbij en een beetje daar vragen en ineens komt daar een ideetje uit en daar een
ideetje en… Het werkt niet door gewoon alles, nou we zijn open source, hier heb je het.

BK

Je moet het echt…

JT

Althans ,dan misschien werkt het misschien ook wel, krijg je hele wilde tuin, maar je kan het nog steeds heel erg
sturen.

HH

Maar wie is die Nedges, Reffael…?

JT

Nee, dat is gewoon ook een gebruiker, maar die is best wel fanatiek. Die zei vorig jaar, die zei gardening, en toen
dacht ik, nouja, die gebruik ik ook wel vaak voor, als, als vergelijking zeg maar hoe je daarmee om kan gaan.

HH

Maar die persoon die nu dit doet zeg maar, wie is dat in de Ultimaker community?

JT

Ja, niemand.

BK

Nee, wordt er niet vanuit eh...

JT

Nee, nog te weinig in mijn mening. Ik denk dat je er nog meer uit kan halen. Het wordt wel een beetje gedaan…

BK

Door het gewoon in de community neer te leggen.

JT

Nouja, niet dus gewoon...

BK

Ja, nee, bewust te planten.

JT

Ja, bewust te planten in de community. Dan kun je er veel meer uithalen. Daar is tot nu toe nooit tijd voor geweest
omdat ze alleen maar de explosies, de scherven aan het opruimen waren.
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HH

Ja, snap ik.
Maar in de verre toekomst zou het dus kunnen dat zo’n support group meer bestaat uit hele slimme mensen die heel
goed begrijpen hoe de community werkt, en daar heel snel vragen kunnen posten en dat weer terug kunnen filteren
ofzo?

JT

Ja, nou ik denk dat je vooral je nieuwe ontwikkelingen daar uit kan halen.

HH

Jaa, ja.

JT

We willen een nieuw nozzeltje testen. Ja, dat, nou, er zijn wel voorbeelden geweest, maar die zijn vanuit de
community geïnitieerd. Dat is ook leuk om te zien.

HH

Ja.

JT

Je had een probleem als je twee torentjes wilde printen dat er altijd een soort draadje tussen die twee torentjes
kwam omdat het lekte, dat is onzin eigenlijk, want ik kan ook nog het materiaal ietsje terugtrekken en dan, nouja,
maar daar had nooit iemand echt de goede instellingen voor, iemand had dat opgepikt uit de community, die had
gezegd, nou, ik wil dit nu opgelost hebben, ik vind het zo vervelend, ik heb heel even kort voorbereid met een test
bestandje en een basis instellingen en dan gezegd wil iedereen met die beginnen en binnen twee weken had
iedereen ineens twee pilaartjes zonder strengetjes ertussen, weet je wel. Dus, dan denk ik van ja, verrek, dat werkt
goed! Maar je moet wel iemand hebben die daar twee weken lang een soort van full time jobje voor heeft. En dat
fulltime jobje dat moet in mijn ogen betaald worden door Ultimaker. Snap je? Zo iemand die dat geinitieerd heeft
die moet dan bij een, zo iemand moet bij Ultimaker zitten om dat te initieren. De vraag is of dat werkt als zo iemand
bij Ultimaker zit, want dan denken ze, ja, ik ga niet voor jou werken, terwijl als iemand in de community zit en die
stelt die vraag, dan voelen ze zich wel zo…

HH

Dan vinden ze het gewoon leuk.

JT

Dus je moet dat op een andere manier dan weten te belonen, dat iemand dat gedaan heeft. In hoeverre ze daar
heel bewust mee bezig zijn, dat, is geen, dat staat niet zo op de agenda. Maar ik weet wel dat de, de, dat ze of
uitgenodigd worden of ze krijgen weer wat extra’s, en nouja ik werd vorig jaar ook uitgenodigd om mee te gaan
naar New York voor de Maker Faire, weet je wel, dus de...

HH

Ja.

BK

Het wordt nog wel extra beloond bovenop dat je dus al je…

JT

Ja, maar het staat niet zwart op wit van als je zoveel doet voor dan dit, weet je.

BK

Nee.

JT

Dat gaat nu nog een beetje ad random en…

Bk

Maar er staat wel een extra beloning bovenop zeg maar het gewoon je eigen, uh…

JT

Ja, je eigen beloning. Je kan je eigen prints ook weer beter maker als je op zoiets, zo’n manier zoiets initieert
natuurlijk.

BK

Ja, want houden jullie ook nog enig, enige, ik bedoel de Ultimaker houdt zijn eigen kwaliteit een beetje in stand
door de community denk ik?

JT

Ja.

BK

Als er iets niet helemaal goed werkt dan komt er een oplossing voor, maar wat er mee geprint wordt, dat is, dat ligt
echt helemaal bij de gebruiker zelf?

JT

Ja, maar er zijn echt gebruikers die zijn echt tot het maximale resolutie gegaan en dan zie je foto’s van een objectje
met vingerprint en dan zijn laagjes vele malen dunner dan je finger print zelf. Weet je, ja, daar heeft Ultimaker
helemaal geen tijd voor om at soort dingen te testen.

BK

Ok.

JT

En de gekke dingen die ik dan weer doe, [onverstaanbaar] hebben ze ook geen tijd voor, maar dat komt wel.
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HH

Maar post jij dat ook op face.. of op de community jouw uitkomsten, of hoe werkt dat? Zo iemand met zo’n finger
print, deelt die alles online?

JT

Ja, die zet dat wel online ja. Ja, die zet ook wel zijn settings er bij. Ik denk dat er nog steeds heel veel zijn die dat
niet deden, maar er zijn best wel veel die er ook wel trots op zijn om zoiets te doen. En ik post het ook gewoon even
kort, net als die studenten die ik nu had, die twee Ultimakers tegelijk laten printen op bijenwas

HH

Ja, super cool,

JT

Gewoon een kort postje en dan denk je is iets van o, nouja dat heeft hij weer toch weer een nieuw dingetje daarin.
En dat is niet omdat ik het nou zo, dat iedereen perse ook dat moet gaan proberen, maar het helpt je wel met een
soort van, ja, klinkt heel raar maar een soort van status ofzo, waardoor je dus weer wat credits krijgt als je een vraag
hebt dan krijg je wel ineens een paar serieuze antwoorden terug.

BK

Ja. Ja, dat had ik me niet zo gerealiseerd dat je door je eigen input ook weer…

JT

Daar krijg je een soort van status mee.

BK

Ja.

HH

Ja.

JT

Als je echt alleen maar suffe domme dingetjes doet dan heeft de ander niet zoveel behoefte om daar op te
reageren. Althans, zo werkt het bij mij.

BK

Even kijken. [mompelend, kijkt op blaadje]

JT

Maar echt actief he, in die groups, in die forum, ik denk dat dat minder dan 100 man zijn.

HH

Ja?

BK

Ja?

[HH JT door elkaar heen ]
JT

Ik denk dat het misschien wel minder dan 30 man zijn.

HH

Want dat was een vraag van ons inderdaad, want we dachten van. Zijn we nou bij matchen aanbeland?

BK

Zo ongeveer!

HH

Uh, we dachten ook nog, weet jij ook nog iets over hoe mensen zeg maar voor het eerst bij Ultimaker terecht
komen? Ze hebben zo’n ding gekocht, en dan… maken ze schoorvoetend, gaan ze..,

JT

Ja, je ziet, je zag, nu. Tot vorig jaar, toen was het nog een iets ander hot-end zeg maar, het warmte elementje, en
toen waren er best wel wat problemen daarmee. En toen waren het een van de eerste vragen, van ja, ik heb nu ook
een verstopte hot-end of wat dan ook. Weet je, dat was echt vraag nummer een enneh, sorry, ja ik ben nieuw bij
Ultimaker. Nu lees je dat eigenlijk niet meer. Toen was, dat is echt per vlagen is het ook alleen maar klagen, en dan,
en nu is het gewoon eigenlijk alleen maar gewoon he, ik heb dit gezien heeft me geinspireerd of ik ben hier mee
bezig, zie ik iets over het hoofd. Het gaat niet meer over…

HH

Hoe vinden mensen dit? [krast op blaadje] Want dit is er.

JT

Ja, via via. Misschien staat dat als je gewoon Googled op Ultimaker, als je een vraag...

HH

Oja, dat je dan al daarop.

JT

Dan kom je al op, op een van die lijsten. En dit [wijst op blaadje, support?] gaat via de website. En dit [wijst weer op
blaadje, forum?] is volgens mij ook het officiële kanaal.

HH

Maar dan hebben ze het misschien er daarover.

JT

En ze willen deze [wijst weer op blaadje, ?] ook een beetje afstoten van Ultimaker uit...
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BK

En er is ook nog een Wikipedia.

JT

Ja, een Wikipagina, die zit er ook nog …

BK

Maar dat is ook door iemand vanuit de community nog weer los opgepakt?

JT

Nou, het was wel een beetje, maar je kon het in ieder geval aanvullen. En nu zijn de gebruiksaanwijzingen zijn dus
op wiki gezet, dus als er dan een foutje in staat dan kan iedereen die in principe edit’en. Niet heel veel gedaan, de
meeste zeggen toch het staat fout op de wikipagina.

HH

Ja, dat kun…

JT

En dan zie je daarna altijd weer een paar gebruikers ‘ dat is het mooie van een wikipagina, je kan het zo aanpassen
totdat het goed is’

[gelach]
HH

O, o, o.

JT

Maarja, dat, zo iemand die zegt dat het fout staat op de wikipagina is niet zo iemand die gewend is om met fora en
dingen om te gaan en diegene die antwoord van daarom is het een Wikipagina, is natuurlijk weer die nerd die altijd
in die irc channels zat te wroeten om...

BK

Verschillende gebruikers…

JT

Ja.

HH

En die doelgroep, dus zeg maar doelgroep dat zijn eigenlijk nu nog heel erg mensen die een technische
achtergrond hebben of zelf werktuigbouwer zijn of industrieel ontwerpen, of…

JT

Nou, ik denk, ik vind het wel interessant dat de geb.., dat de Ultimaker gebruikers juist niet de techneuten zijn.
Althans...

HH

Maar die 100 wel, of die 30 waar je het over hebt.

JT

Nee, niet perse. Nee, want er zit ook echt een productontwerper tussen, en Peggy is een sieradenmaaksters, die
deelt ook nog wel eens wat haar ervaringen. Dus het zijn niet perse, het zijn dan anders nog wel de techneuten die
vinden dat je geen domme vragen kan stellen als je niet-techneut bent.

HH

Oja.

JT

En als je naar zo’n RepRap groep gaat, dan heb je nog wel eens de kans van, ja als je daarin komt, van ja, uuhh,
tuurlijk moet je een schroefje rechtsom draaien om hem vast te zetten.

BK

Ja.

HH

Ja.

JT

Dat is toch anders. En de, nee, want ik, ben zelf van overtuigd dat alle machines onder die 5000 euro hetzelfde
moeten kunnen, en dat het gewoon aan de operator ligt. Maar als je als creatieveling kan praten met een ander
creatieveling met dezelfde machine, praat dat veel handiger dan als je als creatieveling moet praten met een
techneut van een of andere machine.

HH

Ja.

JT

Dus het, ja, en, daarom vind ik die community zo interessant van Ultimaker daar zit gewoon echt alles in.

HH

En dan filtert het zich op een natuurlijke manier gewoon uit. Dat de een de ander vindt of wat dan ook.

JT

Ja, je merkt het gewoon aan de antwoorden en….

HH

Ja, dus dat is het meer.
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JT

Dusseh, ja. Maar misschien ook wel door die avonden hoor. Want nu hoor je ook, nouja, de hele wereld kijkt mee,
van he, verrek in Nederland hebben ze gewoon iedere zes weken lang zo’n Ulti, iedere zes weken zo’n
Ultimakeravond.

HH

Ja, precies, dat is niet overal, dus niet ook in Amerika of in eh...

JT

Ik heb wel eens een plannetje voorgelegd aan Martijn om, dat wil je eigenlijk mondiaal hebben en het liefst ook
dezelfde avond. En dan heb je gewoon de Ultimaker support 24 hours, maar gewoon omdat het in verschillende
time zones wordt overgenomen. En als je dat echt goed kan voorbereiden, lijkt me ook ontzettend, nou toen was
die, de handleiding was een tijdje echt slecht en dat was best wel veel tijd om dat op te lossen en toen stond ik echt
op het punt om gewoon vier/vijf mensen van wereldwijd bij elkaar te brengen en gewoon een power weekend. En
een fotograaf erbij, en iemand ik wil filmpjes, allemaal gebruikers wel, en dat voor elkaar, nou dat was er bijna, en
toen was het nouja, toen had ik net een ander klusje wat druk was, toen was er nog wat anders en toen was het
eigenlijk alweer opgelost intern, dus, nu is de noodzaak niet meer zo. Maar een jaar, anderhalf jaar geleden, kon je
dat echt, kon je echt hele leuke modellen op loslaten, door juist die gebruiker ook. Die nemen gewoon een week
vakantie he, je hoeft hun ticket maar te boeken, maar die gaan in hun vakantie, dan zeggen ze nou dan neem ik vrij
van mijn werk en dan kom ik een week lang de gebruikshandleiding van Ultimaker maken met een paar groepen. Of
we gaan die elektronica problemen oplossen, of we gaan dat oplossen.

BK

Cool, dat ze...

JT

Nouja dat was, was bijna gelukt. Zoiets komt nog wel een keer, maar dat is interessant, dat je zo, dat je community
zo verbonden,…

BK

Zo verbonden is.
Denk je dat er een max kan zitten aan de grootte van de community? Of zou het zich dan uitfilteren al, met gewoon
de actieve…?

JT

Ja, ik denk dat, mensen uiteindelijk wel weer kunnen vinden. Zeg maar dat je binnen die groep wel weer mensen kan
vinden die er wat mee doen.

BK

Hoe groot het ook is, dat je…

JT

Ja.

BK

Want ik heb ook ergens gelezen dat mensen, als eh, als de groep te groot wordt ze zich niet meer verbonden
voelen.

JT

Ja, ja, ik kan het theoretisch wel voorstellen maar ik…

BK

Maar je hebt er nog niets van…

JT

Nee, nou, als je op een gegeven moment teveel moet zoeken naar je antwoorden. Kijk het mooie nu is eigenlijk, en
dat is het voordeel van zo’n forum, dat is het nadeel van een forum, dan kun je alles terugzoeken, dus er wordt van
verwacht dat je eerst gaat zoeken of het al bestaat voordat je een vraag stelt. En hier, ja, het is eigenlijk lastig om
terug te zoeken en zeker, ik, eh, ja.

HH

Daarom wil je ook eigenlijk niet dat iedereen hier gebruik van gaat maken, want dan krijg je heel vaak dezelfde
vragen waarschijnlijk.

JT

Ja dat was, dat was dus een probleem. En dat krijg je hier ook, en dan wordt het gewoon, en je kan wel een beetje
verwijzen, daarom is een forum op zich makkelijker, maar als het dus teveel wordt en je kan het niet vinden op het
forum, maar je weet zeker, nou dat dat er wel moet staan en je wilt toch niet die vraag stellen, dan heb je…

BK

Dan is het…

HH

Ja. Dus het zijn allemaal een soort van eigenlijk toch heimelijke subclubjes eigenlijk een beetje. Ja.

JT

Ja.

HH

Oke. En is er een soort van, hoe lang denk je dat mensen erbij blijven? Zijn er ook al mensen afgehaakt weer met
Ultimaker denk je? OF dat het dan niet meer nieuw was en dat ze dan naar de volgende…
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JT

Ja, ja, je ziet wel, laatst zag ik weer postje van iemand die had een jaar lang niets gepost. Die zegt dan ook, ‘ nou,
tijdje weggeweest maar nu zit ik weer met dit en dat en’, was toen heel fanatiek.

[Hedwig moet even weg]
JT

Dus dat, ja. Dat wisselt gewoon. Dat lost elkaar af.

BK

Hoe lang...

JT

Ja.

BK

Dus het is eigenlijk een hele open, er is, er is geen commit…

JT

Ja, maar zoals ik nu geen baan heb dan heb ik meer tijd voor m’n hobby en als er dan een deadline is...

BK

Ja, de commitment ligt gewoon vanuit jezelf...

JT

Dat is ook het lastige vanuit het bedrijf, dat je niet kan vertrouwen op die support groep.

BK

Nee, want houden jullie de community bij Ultimaker?

JT

Nouja, je hebt wel, voor dat soort bedrijven en ook ShapeWays – Shapeways is een ander soort community – ken je
dat Shapeways?

BK

Ik geloof dat ik wel…

JT

Een bedrijf kun je 3D printen, kun je een bestandje heen sturen krijg je het ge3D print terug.

BK

Ok, ja.

JT

En MakerBot en Ultimaker die krijgen community managers. Dat is gewoon zo’n community manager. Dus niet een
manager voor in het bedrijf, maar juist aangesteld om die communities te managen.

BK

En om ze dus bij het bedrijf te houden.

JT

Ja. En onder andere door die Ultimaker avonden te organiseren en daar iets extra’s bij te doen, dat is een dingetjes,
maar misschien ook wel… Het kan op heel veel manieren. Maar de term community manager die, die is niet zo gek
meer. Tien jaar geleden had ik daar nog nooit van gehoord.

BK

Hebben jullie hem, een community manager?

JT

Nee ik ben niet, maar Ultimaker had er wel eentje. Alexander was dat bij Ultimaker.

BK

Nee, uh, maar, o je bent alleen betrokken geweest bij de eerste fase natuurlijk.

JT

Ja, officieel op papier heb ik, nee.

HH

Hij is eigenlijk de vierde man zeg maar.

JT

Ik zit in de formal board of advice zeg ik altijd.

HH

O, echt?

JT

[gelach] Nee! Informal he.

HH

Oja, de informal. Ik dacht dat je zei formal.

JT

Nee, informal board of advice.
Nee, Alexander was daar voor aangesteld, maar die zit er nu niet meer. Ik weet eigenlijk nu niet wie…

BK

Maar er was er dus eh een…

HH

Was hij voor PR?
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JT

Nee, over de community manager.

HH

Aah.

JT

Dat dat echt een nieuwe doelgr…, nieuw beroep is zeg maar de laatste 10 jaar.

HH

Ja.

JT

Shapeways heeft dat ook. En er zijn veel meer, Edgies zal het ook wel hebben, dat soort websites of bedrijven die, ja
die een community hebben. Die moet je op een of andere manier kunnen managen... om daar meer uit te halen dan
eh, dan toeval.

BK

Ja.

HH

Wat denk je?
Oja, het succes, het succes van Ultimaker, waarom denk je dat het zo succesvol is.

JT

Ik denk sowieso, het is sowieso wel een goeie machine. Maar waarom het zo succesvol, nouja, nee, ik denk dat het
om, het is de eerste 3D printer die ontworpen is door een ontwerper en niet door een techneut.

HH

Ja, dus hij ziet er gewoon een beetje mooi uit zeg maar.

JT

En hij ziet er mooier uit en hij is makkelijker in elkaar te zetten daardoor.

HH

Ja.

JT

Martijn is een grafisch ontwerper, die heeft dat ding getekend, die is getekend in Illustrator, nou dan moet je eens
naar de industrie toe gaan en iets laten fabriceren wat je in Illustrator getekend hebt. Dat kan niet! Maarja, dat was
zijn tool om dingetjes te maken.

HH

Ja. Cool!

JT

En dat is, dat is denk ik wel de, echt bijzonder. En, uh, het is gewoon Hollandse nuchterheid ook. Ze zeggen niet, ze
zeggen niet dat ze meer fantastisch zijn dan ze zijn.

HH

Ja.

JT

MakerBot die zegt dat ze alles kunnen en dan krijg je heel veel gebruikers, van dit werkt niet en de andere is het
toch vrij technisch, want je ziet nog wat draadjes zitten weet je wel. Nou, er zitten echt aan heel veel dingen is
gedacht bij de Ultimaker. En zeker Ultimaker 2 dat is echt, echt ontworpen. Het is niet gemaakt, hij is ontworpen. Dat
is een groot verschil. Het is geen machine meer, het is een product geworden.

HH

Ja, cool

BK

En naast het succes, denk je ook dat er valkuilen zijn voor het succes of voor de Ultimaker?

JT

Ja, nouja, levertijden van zes weken, dat moet je niet hebben natuurlijk en dat hebben ze heel lang wel gehad.

BK

Oke, ja. Mensen willen het gewoon…

JT

Ja, mensen willen het gewoon nu hebben. Enneh...

HH

Dat is lang inderdaad.

JT

... het klinkt makkelijk om dat op te lossen maar…

BK

Dus dat ze eigenlijk het te snel groeien, kan ook het... tegenwerken.

JT

Ja, als je het echt niet meer kan leveren en als je echt de support verliest, het ging allemaal net goed, maar het
waren wel allemaal van die…

HH

Ja.
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JT

Het waren echt allemaal explosies.

afronding gesprek, JT wil nog wat toevoegen, dictafoon weer aan
JT

Communities moeten ontstaan, die kun je niet creeren.

BK

Oke, kan je ze ook niet…

JT

Ofzo, snap je…

BK

Kan je niet een aanzet geven?

JT

Ja, je kan wel helpen, maar je kan niet een groep mensen bij elkaar zoeken van jij, en jij en jij en jij, en dan een
community gaan vormen. Volgens mij, ik denk niet dat dat gaat werken. Je moet de faciliteit hebben, en dan
moeten de mensen naar toe komen stappen.

HH

Naar je toe komen. Dus je kan wel zeggen ‘jongens, we hebben Protospace hier, we hebben het idee om dit en dit
te gaan doen, en dat moet je ergens posten ne dan kijk je wie er komt.

JT

Ja. Of posten of gewoon bellen, maar ik denk dat dat wel...

BK

Dus bij een curator idee zie je echt een...

JT

Ja, een curator. Ja, is wel interessant hoe je die curator erin zou kunnen zien. Want uiteindelijk wil je wel als je een
community hebt, wil je wel, iets, maar ik denk dat dat gewoon moet ontstaan uit wat er aan content gecreëerd
wordt, of vragen gecreëerd wordt binnen het forum en...

HH

Ja, maar dat is wel mooi. Want dit is natuurlijk een maker community, en dan gaat het heel erg over dat je met elkaar
ook iets moet maken, dus dan moet je ook goed kunnen samenwerken. Maar wat een heel mooi Japans voorbeeld
is, is dat er een architect was die voor een nieuwe woon community, wat wel allemaal individuele huisjes waren, dan
ook mocht bedenken wie er kwam te wonen. Dus die had gewoon nagedacht over nou, een jonge student en een
bevriend oude kunstenaar, en dit en dat. Die mensen kenden elkaar niet, die gingen er allemaal wonen en
geleidelijk aan ontstaat er dan ook een soort van community.

JT

Ja.

HH

Maar het grappige is, daar werden mensen natuurlijk niet gedwongen om met elkaar een machine te gaan bouwen.
Weet je, dus het was…

JT

Nee, maarja, al deze mensen worden ook niet gedwongen om met elkaar te communiceren om ideeën uit te
wisselen.

HH

Nee, nee.

JT

Maar ze hebben er blijkbaar allemaal meerwaarde aan om die informatie kwijt te kunnen.

BK

Ja.

JT

En, uhm, maar voor woningbouw is, wordt het interessant dus he, want je kan niet gewoon zeggen dit is het
gebouw, oke, jullie worden een community.

HH

Nee.

BK

Maar dan moet je misschien ergens anders een, de gemene deler vinden dan in gelijk de community.

JT

Ja, je moet ergens. Ja, precies, die moet je ergens kunnen vinden.

HH

Want dat zitten we nog te denken.

JT

En die moet ook interessant genoeg zijn om en je moet het niet erg vinden dat maar 2% van alle gebruikers in de
community zit.

HH

Want dat willen we dus met DUS gaan doen, want dat vinden super spannend, maar wat wij dus eigenlijk willen gaan
doen is het huis, de huis-variant van de Ultimaker gaan ontwikkelen.
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JT

Ja.

HH

Dus eigenlijk dat je als, als zeg maar ZZP’er en je kan geen aanspraak maken op een hypotheek, een soort van
bouwpakket kan kopen of iets, maar wat wel gecertificeerd is door een architect etcetera, etcetera, is allemaal door
DUS architecten ontworpen, uhm, dus het is echt van jou, het is jouw property, net zoals de Ultimaker, maar
tegelijkertijd moet er nog waarschijnlijk heel veel aan worden geüpdatet. Weet je, dus je kan nog zonnepaneel
toevoegen of weet ik veel wat.

JT

Dan is een ander mooi voorbeeld waar ook wat meer, dit zijn nog best wel wat consument en procumers hoe je dat
zegt, maar als je naar ShopBot kijkt…

HH

ShopBot?

JT

Ja. Dat is een grote freesmachine, merk, en die hebben ook een community, die, dat is ook een volgens mij open
source product en die hebben ook echt een hele deel mentaliteit, de gebruikers van ShopBot.

HH

Ja.

JT

Hoe je dingen kunt doen. Ook omdat het dus ook dingen kan aanpassen aan de machine, helpt het dat je dus weer
die community [onverstaanbaar]. Als je niets kan aanpassen, ja, wat moet je dan, net als met die Epson fotografen
print gebeuren. Ja, die gaan wat delen omdat ze in die profielen wat kunnen aanpassen. Die zullen echt niet gaan
delen hoe je het ene tandwieltje moet vervangen in je printer. Dus je moet wel iets kunnen aanpassen en iets kunnen
doen. Is dat ook al iets dat je moet, gewoon, ja, moet voor verbetering of aanpassing open staan. Maar ShopBot is
misschien wel interessant. En hoe ShapeWays met zijn community om gaat. Dat is zo grappig, want die, volgens mij,
heeft ShapeWays wel een community, maar praat die community niet zo heel erg met elkaar.

BK

En shape…

JT

Snap je. ShapeWays die bieden, die helpen….

BK

Zij, zij communiceren met ShapeWays, en daar hangen heel veel mensen onder, maar niet onderling?

JT

Maar ShapeWays heeft wel weer meet ups waar je dus weer andere ShapeWays tegenkomt. Dat is wel iets maar…

Gesprek wordt afgerond.
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