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Wethouder Jeroen Joon sprak tijdens het symposium van 
Foenix Kringloop en Reïntegratie/Circulair Ambachtscentrum 
over de betekenis van Brede Welvaart waarbij de groei van 
de welvaart niet alleen beperken tot economische groei. Maar 
dat we ook kijken naar de gevolgen voor onze leefomgeving 
en onze maatschappij. Dus niet alleen het realiseren van eco-
nomische doelen, maar dat ook sociale en ecologische doe-
len worden nagestreefd, zoals gezondheid, onderwijs, milieu, 
werk-privé balans. En wat dit vanuit het economische per-
spectief voor Apeldoorn betekent en wat hij vanuit zijn rol 
als portefeuillehouder Brede Welvaart hieraan kan bijdragen.

De gemeente kan hier als organisatie aan bijdragen door bij 
openbare aanbestedingen sociale- en duurzaamheidsvoor-
waarden zwaarder te wegen in de beoordeling tot gunning 
van de opdracht. Op de vraag of hij als VVD-wethouder 
gemotiveerd is hier invulling aan te geven antwoordde hij dat 
werken aan brede welvaart los staat van een politieke ach-
tergrond en dat hij als VVD’er en voormalig maatschappelijk 
ondernemer, deze taak hem uitstekend past. De groei van het 
aantal impact ondernemers, ondernemers die een positieve 
bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken, is zicht-
baar. Maar de kentering mag van wethouder Joon nog snel-
ler. Bedrijven als Stichting Foenix bewijzen al jaren dat impact 
maken vanuit een onderneming mogelijk is.

De stoel van Jan Terlouw
Tijdens het symposium van Foenix stond er, in de spotlights, 
op een prominente plek naast het podium, een grote comfor-
tabele maar lege stoel. 
Deze stoel stond er om symbolisch een plek te geven aan de 
generaties die na ons komen. Dit idee komt van Jan Terlouw, 
die van mening is dat bij alle besluitvorming nagedacht moet 
worden over de consequenties voor ons nageslacht. Volgens 
Jan Terlouw zou er in de Tweede Kamer een 151ste, en dus 
lege stoel, geplaatst moeten worden die ons doet herinneren 
aan het feit dat wij nu beslissen over de toekomst. Volgens 
Foenix een heel goed idee en Foenix neemt dit idee graag 
over om uitdrukking te geven aan haar missie en visie dat 
Foenix werkt aan een betere wereld voor onze kinderen. Jan 
Terlouw was blij te horen dat  Foenix zijn idee heeft overge-
nomen maar kon door tijdgebrek helaas niet deelnemen aan 
het symposium.
 
De Kracht van Verhalen

Bright Richards, directeur van New Dutch Connections, heeft 
het publiek tijdens het symposium meegenomen naar zijn 
wereld in de jaren 90 door te vertellen waarom hij, een suc-
cesvolle en talentvolle artiest en programmamaker, zijn land 
en familie moest achterlaten tijdens de burgeroorlog in Liberia 
in 1993.

Het verhaal van Bright was meer dan een verhaal van een 
vluchteling die een nieuw bestaan in Nederland vanaf nul op 
moest bouwen. Hij heeft het publiek medereizigers gemaakt 
van zijn angst, verdriet, waanhoop, trots, liefde, hoop, ver-
trouwen, doorzettingsvermogen, talenten en het creëren van 
nieuwe verbindingen.

Bright is een rolmodel voor vele mensen, een bruggenbou-
wer tussen oud en nieuw, verdriet en hoop, tussen verleden, 
heden en toekomst. Verhalen als die van hem hebben we 
nodig om het ‘wij en zij’ denken te doorbreken, en de aan-
dacht eerder te leggen op overeenkomsten dan op het uitver-
groten van verschillen. 

Kringloop: van idealisme naar 
professionele branche
Leonie Reinders, dagvoorzitter van het symposium, vertelde 
als voormalige directeur van de Brancheorganisatie Kringloop 
Nederland over de ontwikkelingen in de kringloopwereld in 
de afgelopen 40 jaar. Er is een duidelijke ontwikkeling van het 
voeren van een kringloopwinkel naar een totale bedrijfsvoe-
ring die gebaseerd is op circulariteit en inclusiviteit. De pro-
fessionalisering in kringloopland heeft ervoor gezorgd dat er 
steeds meer circulaire ambachtscentra ontstaan waar ook alle 
ruimte is om mensen een vak te leren en om van wat vroe-
ger afval was, dit als grondstof te zien voor nieuwe producten. 
Het bijdragen aan het vorm geven van de SDG (Sustainable 
Development Goals) vanuit de Verenigde Naties wordt door 
de serieuze kringloopwinkels eigenlijk al jaren uitgevoerd. 
Onderwijs, armoedebestrijding, duurzaamheid, sociale cohe-
sie, gezondheid en circulariteit zijn enkele voorbeelden.

Gedurende de dag wist Leonie op inspirerende wijze de sprekers 
en publiek uit te dagen om nog verder op de materie in te gaan.

Tromboneconcert
Het Nympheás Trombone Quartet zorgde voor een loep-
zuivere klassieke inbreng op deze dag. Zij speelde klassieke 
stukken uit de 19e en 20e eeuw van onder andere Verdelot,  
Gabrielli en Ravel. In woord en toon heeft het publiek meege-
kregen dat ook muziek circulair is. Het concert in de ochtend 
en het vervolg in de middag heeft een grote bijdrage geleverd 
aan het vieren van 40 jaar impact. Deze verrassende muziek 
kwam volledig tot zijn recht op het podium in Orpheus.

Nieuwsgierigheid als sleutel
Na het mini-concert van het Nymphéas Trombone Quartet 
(NJON) heeft Arjin Jans verteld over het belang van “Taal, 
diversiteit en inclusiviteit” vanuit zijn ervaring en met de slides 
van Lineke Maat, directeur van Stichting De Kap, die helaas 
door omstandigheden niet aanwezig kon zijn als spreker bij 
het symposium. Arjin Jans heeft het filmpje van een voor-
malige medewerker, Ali al-Ali, die een tijdje in De Wasserij & 
Het Textielatelier van Foenix heeft gewerkt, vertoond aan het 
publiek. Ali is een zeer bekwame kledingmaker die wegens de 
oorlog uit Syrië moest vluchten. Hij woont nog niet lang in 
Nederland. Hij leert Nederlands, heeft momenteel een betaal-
de baan, is recentelijk herenigd met zijn gezin, bezig om zijn 
leven verder op te bouwen in Nederland.  
 
Ali had aan Arjin Jans verteld dat er drie mensen zijn die 
een belangrijke rol in zijn leven in Nederland spelen. De eer-
ste persoon is een ambtenaar met een Turkse afkomst uit 
Vaassen die hem de weg heeft gewezen in een bureaucrati-
sche wereld. De tweede persoon is de toenmalige leidingge-
vende van Ali, uit De Wasserij & Het Textielatelier van Foenix. 
Zij heeft Ali altijd met respect op een gelijkwaardige manier 
geholpen en als ze elkaar niet konden verstaan ging ze Google 
Translate gebruiken van Nederlands naar Arabisch. Ali was 

heel blij met haar en de sfeer binnen de organisatie en voelde 
zich thuis. En de derde persoon is de juffrouw van zijn oud-
ste zoon. Ali is blij in Nederland en hoopvol over de toekomst.   
 
Arjin Jans vertelde verder over hoe belangrijk het is om 
oprecht nieuwsgierig naar de ander te zijn, waarbij een gelijk-
waardige ruimte en respect voor de ontmoeting noodzake-
lijk is en niet een eenzijdige aanpassing. En hoe essentieel het 
is om andere vragen te stellen dan “waar kom je (echt) van-
daan”. Hij gaf aan dat men heel snel het taalniveau en het 
intelligentieniveau aan elkaar koppelen maar het ene hoeft 
niet meteen een indicatie te zijn voor het andere. In de basis 
moeten we niet streven naar taalperfectie maar naar reële ver-
wachtingen. Taal is immers niet meer dan een middel. 
 
Bewustwording van eigen vooroordelen en een gelijkwaardi-
ge ruimte maken voor de ander die niet op jezelf lijkt is niet 
altijd gemakkelijk maar erg belangrijk om een echte stap te 
zetten van diversiteit naar inclusiviteit. 

Waarde voor je Geld
Johan van Buuren van “Waarde voor je Geld” vertelde zijn 
verhaal over zijn omslag van werken bij een bank en als wet-
houder naar het opzetten van een bedrijf waarmee hij werke-
lijk op een zeer praktische wijze positieve impact kon realise-
ren. Via Waarde voor je Geld verbindt hij eigenlijk investeer-
ders, groot en klein, om te participeren in bedrijven zonder 
dat het de investeerder geld kost, er is sprake van een lening 
met rente. Op deze manier zijn er al veel initiatieven van de 
grond gekomen. Tot zijn eigen verwondering zijn er heel veel 
mensen die willen investeren in bedrijven waar men als inves-
teerder achter de missie van het bedrijf staat. Bij de crowdfun-
ding voor het pand Molenmakershoek van Foenix waren er 
ruim 180 mensen die in een actie van zes weken het gewens-
te bedrag bij elkaar legden.

Foenix Impact Award
Foenix heeft tot nu toe meerdere keren een prijs ontvangen 
voor haar impact op het gebied van duurzaamheid en inclusi-
viteit. In het kader van haar 40 jarig bestaan heeft Foenix tij-
dens het symposium aan drie bijzondere mensen een Foenix 
Impact Award uitgereikt als blijk van waardering voor hun 
tomeloze inzet voor de realisatie van een circulaire en/of 
inclusieve samenleving. 

Deze mensen zijn één voor één idealisten met realistische dro-
men: Maaike Moulijn (voorzitter van de Partij voor de Dieren), 
Renée Kranenberg (oprichter van Stichting Kinderfeest en initi-
atiefnemer strijd tegen menstruatiearmoede in Apeldoorn) en 
Tiphaine Bresser (initiatiefnemer van Zero Waste Apeldoorn).

Gönül Hettema-Fidan, adjunct-directeur van Foenix, heeft de 
oorkondes en het bijbehorende cadeau - een circulaire design 
lamp, ontworpen door industrieel designer Bernd Teule en 
gemaakt bij Foenix - uitgereikt. 

Voor meer informatie over de lamp kijk dan op de website 
www.houtwerkt.nu.   
 
Duurzaam cadeau
Aan het einde van het symposium heeft Foenix aan al haar 
gasten een duurzaam cadeau, boekhouder, meegegeven. 
Deze zijn in de Houtwerkplaats van Foenix aan de Vlijtseweg 
136 op het Zwitsal-terrein van “afval” hout en van “restma-
teriaal” gemaakt.

Deze cadeau’s zijn ingepakt op een Japanse inpak-metho-
de (Furoshiki) met een sjaal/doek, gewassen met biologisch 
afbreekbare wasmiddelen in de Wasserij van Foenix aan De 
Vlijtseweg 128B te Apeldoorn (www.dewasserij.nu).

Op weg naar “50 Jaar FOenix,  
50 Jaar impact”.
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Wethouder Jeroen Joon praat over Brede Welvaart

Jeroen Joon (wethouder economie, brede welvaart en veilig-
heid) en arjin Jans (directeur/bestuurder van Foenix) 
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