WIL JE OOK DUURZAME
IN
VERANDERING BRENGEN
JE WERK?

DE NIEUWE
SAMENZWEERDERS?
De Nieuwe Samenzweerders is een project
dat geëngageerde werknemers ondersteunt
die een circulaire en ecologische aanpak willen invoeren in hun bedrijf of organisatie. Deze
‘intrapreneurs’ zetten de troeven en de middelen van hun organisatie in om een sociale en
ecologische meerwaarde te realiseren op een
economisch verantwoorde manier.

met steun van:

DE NIEUWE
SAMENZWEERDERS?

Via persoonlijke coaching
word je een social
intrapreneur!

Wat?

Het project De Nieuwe Samenzweerders ondersteunt werknemers die hun schouders willen zetten onder de overgang naar een meer
circulaire, ecologische aanpak in hun bedrijf.
Wie deelneemt aan het traject wordt met theorie en persoonlijke coaching een echte ‘social intrapreneur’. Deelnemers krijgen een jaar
lang ondersteuning om hun idee uit te werken.
Doorheen de looptijd van het traject ontwikkel
je vaardigheden, strategieën en een attitude
om een gedragen veranderingsproces van onderuit op te starten.

Waarom?

We staan voor complexe uitdagingen: de klimaatverandering dwingt ons om anders om
te gaan met de planeet, de ongelijkheid in de
wereld groeit en bedrijven maken razendsnelle
veranderingen mee, zowel extern als intern. De
Nieuwe Samenzweerders wil mensen ondersteunen die binnen een organisatie het initiatief nemen om die uitdagingen aan te pakken.

Hoe?

Wie?

Arbeid & Milieu is een organisatie die sociale
en ecologische vraagstukken verbindt met het
thema tewerkstelling. A&M zorgt voor cases
waar veranderingsprocessen een goede kans
op slagen hebben en voorziet de praktische
omkadering. Dat doen ze samen met de nieuwe
opleiding Netwerkeconomie van Hogeschool
West-Vlaanderen, die ook de theoretische omkadering voorziet.

Tijdens het traject worden intrapreneurs, hun
organisaties en de cases voor een periode circa een jaar vooruit geholpen in hun ontwikkeling. Het traject start met een driedaagse
‘bootcamp’, waar de social intrapreneurs als
persoon worden versterkt. Deelnemers komen
immers naar de bootcamp met een wil een verandering in het bedrijf en de wereld te creëren,
maar zullen tijdens dat proces vaak tegen de
stroom in moeten roeien. Er is dus een zekere
mate van zelfsturing nodig. Op het einde van
de bootcamp heeft de intrapreneur het gevoel
dat hij of zij er tegenaan kan gaan. Ook gaan
de deelnemers naar huis met een plan van aanpak. Wat volgt is een coachingstraject, gericht
om concrete acties en doelen te identificeren
en om de ontwikkeling ervan op verschillende
domeinen te activeren en te versnellen.

In 2019 doorliepen drie organisaties het eerste
intrapreneurtraject: Selectair, vzw De Bolster en
vzw Kringloopcentrum Z.-W.-Vlaanderen in samenwerking met houtatelier vzw Constructief.
In deze publicatie lees je over hun ervaringen.

SELECTAIR: OVER DE MUURTJES
KIJKEN EN INSPIRATIE OPDOEN
Selectair is een samenwerkingsverband van
meer dan 100 zelfstandige reiskantoren. Drie
werknemers, marketingcoördinator Saar
Van den bergh, copywriter en marketingmedewerker Kathy Salden en travel consultant
Kim Verburgh namen deel aan het traject van
De Nieuwe Samenzweerders. Hun doel? Het
thema duurzaamheid binnen de organisatie
introduceren.
Saar Van den bergh legt uit: ‘We wilden als bedrijf in de toeristische sector meer aan de slag
met het thema duurzaamheid. Omdat we zelf
toen niet goed wisten hoe we best mee begonnen, was het traject bij De Nieuwe Samenzweerders een interessante instap.’
Waar was je naar op zoek?
Saar: ‘Toerisme veroorzaakt een grote CO2-uitstoot, in het bijzonder de vlieg- en cruisevakanties. We zoeken als reisorganisatie een manier
om daar verantwoordelijkheid in op te nemen
en onze klanten te sensibiliseren en goed te
informeren over de alternatieven: ecologische
reizen, eco-hotels, andere manieren van transport. Er bestaat vandaag heel wat aanbod dat
misschien nog niet voldoende in de kijker wordt
gezet, en wij kunnen daar als reisagent een belangrijke rol in spelen.’
Hoe verliep het traject bij De Nieuwe Samenzweerders?
Saar: ‘Binnen onze organisatie hadden we niet
erg veel kennis rond duurzaamheid. Sebastiaan
en Merel hebben ons in contact gebracht met
de juiste personen, organisaties en kennis en
inzicht. Ze hielpen on bijvoorbeeld op weg met
concrete cijfers, die wij toch wel nodig hadden
om intern het verhaal over te brengen. Maar
we ontdekten zo ook dat het thema veel sterker leeft dan we verwacht hadden onder onze
collega’s.’
Wat maakte het meeste indruk?
Saar: ‘De uitwisseling en kruisbestuiving met de

“De spreker op ons
jaarlijks congres, transitieexpert Jan Rotmans, heeft
echt iedereen weten te
inspireren.”
—Saar Van den bergh van Selectair
andere organisaties was een grote meerwaarde. Hoewel ze weinig raakvlakken met de toeristische industrie hadden, was het toch heel inspirerend om te zien hoe ze dingen aanpakken,
bijvoorbeeld rond duurzaamheid op de werkvloer. De begeleiders bij De Nieuwe Samenzweerders stelden ook interessante contacten
uit hun netwerk aan ons voor. Het gesprek met
de mensen van Zomer Zonder Vliegen was wat
buiten mijn comfortzone, maar het was verrijkend en we nemen zeker heel wat dingen mee.’
Wat heb je bereikt?
Saar: ‘Uiteindelijk hebben we ons jaarlijks
congres rond het thema duurzaamheid opgebouwd en de spreker, Jan Rotmans, heeft echt
iedereen weten te inspireren. We merkten dat
het thema ondertussen door iedereen in de organisatie gedragen wordt en dat er bij de leden
spontaan ideeën kwamen opborrelen om in de
toekomst mee aan de slag te gaan. Het geeft
een goed gevoel aan iets te bouwen waarvan je
vermoedt dat het pas op een later moment zijn
volle impact zal hebben.’

CIRCULAIR?
Vzw De Bolster begeleidt mensen met een
psychische kwetsbaarheid om opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Psychiatrisch verpleegkundige Steven Tanghe wilde de stadstuin, die grensde aan één van hun panden in
een Kortrijkse stadsomgeving, omvormen tot
een stukje natuurrust. Een traject bij De Nieuwe Samenzweerders zorgde voor de nodige
ondersteuning.

Ook klimaat en milieu zijn een onderdeel
van psychische hulpverlening?
Steven: ‘In Japan schrijven artsen soms bosbaden voor: een paar uurtjes per week in de
natuur. In die geest hebben we voor de mensen
die in ons huis wonen een tuin gecreëerd die
een echte rustplaats is. Er groeien wat groenten
en fruit, er zijn insecten en er lopen kipjes rond.
Ons doel was een tuin waar mensen zich echt
thuis voelen.’

Steven legt uit: ‘De mensen die hier wonen
komen van een moeilijke thuissituatie of uit
een psychiatrisch ziekenhuis. Na drie à vijf jaar
bij ons te verblijven, gaan ze terug zelfstandig
wonen. Wij bieden een tijdelijke opvangplaats
en een goede begeleiding.’

Hoe verliep het traject bij De Nieuwe Samenzweerders?
Steven: ‘Het was niet gemakkelijk om iedereen
binnen onze organisatie in dat verhaal mee te
krijgen. Je kan als klimaatdrammer dingen proberen te verwezenlijken, maar eigenlijk moet je
gewoon mensen meekrijgen. Onze coaches bij
De Nieuwe Samenzweerders hebben heel vaak
gezegd dat het belangrijk was om draagvlak
te creëren. Het gaat soms gewoon om hoe je
het uitlegt. Uiteindelijk willen we allemaal wel
goed zorgen voor de samenleving, ik ben ervan
overtuigd dat de meeste mensen deugen. Alle
neuzen - ook de kritische - in dezelfde richting
krijgen was de uitdaging. En ik denk dat dat in
zekere zin gelukt is. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar dit project is binnen onze organisatie veel breder geworden dan enkel de aanleg
van een groene oase.’

Jij vond dat het meer mocht zijn?
Steven: ‘Ja. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die we begeleiden, niet enkel nood hebben
aan de juiste medicatie en een goede ondersteuning in hun zoektocht naar werk, maar ook
aan een rustige, heilzame omgeving: een gezonde geest in een gezond lichaam. We beseffen
niet voor welke uitdagingen drukke steden ons
dagelijks stellen.’

“We leven in
drukke tijden, er
is overal geluid.
Ook bij psychische
hulpverlening is een
rustige omgeving niet
te onderschatten.”
— Steven Tanghe, vzw De Bolster

COACHINGSTRAJECT

Kringloopcentrum Z.-W.-Vlaanderen en houtatelier vzw Constructief zijn in hetzelfde gebouw
gevestigd. Beide organisaties produceren heel
wat afval, iets waar operationeel directeur
Ellen De Craemer en haar collega’s Pascal Vanhaste en Frank Windels wel wat moeite mee
hadden. Ondersteund door De Nieuwe Samenzweerders gingen ze op zoek naar manieren
om samen met dat afval aan de slag te gaan.
Dat resulteerde in meer dan ze verwachtten.

“Tijdens het traject maakten
we geregeld tijd voor reflectie.
Het is een luxe om af en toe een
klankbord te hebben.”
— Ellen De Craemer van vzw Kringloopcentrum
Z.-W.-Vlaanderen

Wat was jullie initiële plan toen jullie startten met het traject?
Ellen: ‘We doen dit traject samen met vzw Constructief, een maatwerkbedrijf voor houtbewerking. We werken allebei met mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben
enorm veel afval, ook textiel. Hout is een grote
fractie die heel vaak weggegooid wordt, omdat
we kleiner gaan wonen, enzovoort. Daar wilden
we mee aan de slag. Bij de start van het traject
verwachtte ik eigenlijk dat we aan het einde met
iets concreets naar buiten zouden komen.’
En dat gebeurde niet?
Ellen: ‘Toch wel. We deden verschillende projecten, we ontwikkelden onder andere samen
met een groep studenten een prototype voor
geluidsdempende wandplaten met afvalhout.
Maar wat volgens mij veel belangrijker is dan
dat ene project is dat we nu, een jaar later,
vooral een attitude hebben ontwikkeld.’
Hoe bedoel je, attitude?
Ellen: ‘De Nieuwe Samenzweerders maakte
ons bewust van het feit dat door partners te
betrekken, we veel meer konden bereiken dan
wanneer we zelf dingen uitdachten en deden.
Ze kaatsten in hun coaching de bal iedere keer
terug: wie hadden we betrokken, wat vonden
zij ervan, was er ruimte voor feedback? Je denkt
vaak vanuit jezelf en maakt heel wat plannen,
maar je vergeet de collega’s.’

Je collega’s sprongen dus mee op de trein?
Ellen: ‘Inderdaad. Ik was positief verbaasd van
hoeveel respons we van hen kregen. Door erover te communiceren en te laten weten dat er
ruimte was voor circulaire projecten, begon het
thema intern te leven. Er kwamen opeens veel
ideeën tot bij mij en de collega’s. We hebben
bijvoorbeeld ook een grote textielafvalstroom,
waarvoor we nu met een leverancier van werkkledij aan het bekijken zijn of we die kunnen
gebruiken binnen een hack your jeans-project.
Nu het coachingtraject is afgerond, ben ik er gerust op dat er nog heel wat initiatieven volgen.
Dat komt volgens mij doordat we bij De Nieuwe
Samenzweerders leerden hoe we ons daarvoor
konden openstellen.’

INTERESSE?

ALTIJD GEDROOMD OM JE BEDRIJF TE
VERDUURZAMEN, MAAR JE LOOPT VAST TEGEN
DREMPELS / MUREN /OBSTAKELS?
Bekijk of De Nieuwe Samenzweerders
iets is voor jouw organisatie, via
www.denieuwesamenzweerders.be of
sebastiaan.kennes@a-m.be.

De Nieuwe Samenzweerders is
een project van Arbeid & Milieu in
samenwerking met Howest.

Tweekerkenstraat 47,
1000 Brussel
02/ 325 35 00
info@a-m.be

Filip Daniels
filip.daniels@howest.be
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