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Dat zegt directeur Marjolijn Dölle.
Cliënten doen al werkervaring op
bij Clean2Anywhere. ,,Het is een
omgeving waar onze mensen wen-
nen aan een nieuwe structuur.”

Om voor de lucratieve Werkinno-
vatie Prijs 2020 in aanmerking te ko-
men, moet een sociale werkbedrijf
of sociaal ondernemer zijn aange-
sloten bij koepelorganisatie Cedris.
62 Projecten werden aangemeld. Va-
riërend van banen in de circulaire
economie tot nieuwe werkgelegen-
heid in de ouderenzorg.

Directeur Jos Verhoeven van Start
Foundation is opgetogen over de in-
zendingen: ,,In het land wordt mee-

gedacht hoe we banen kunnen
scheppen, betaalbaar maken en kop-
pelen aan maatschappelijke uitda-

gingen.”
Edwin ter Velde van C2A deelt zijn

enthousiasme: ,,Het fonds is een

mooie inspiratiebron voor de transi-
tie naar een circulaire maatschappij.
Bouwen zonder problemen met
stikstofuitstoot. Nieuwe kansen
voor mensen die moeilijk aan be-
taald werk kunnen komen.”

Productielijn
De tiny houses kunnen binnen en-
kele dagen van de nog te bouwen
productielijn rollen. Ze worden per
vrachtwagen naar de bouwplaats
gereden en geplaatst. Het is de be-
doeling dat op de werf aan de
Schelphoek een schaalmodel komt
te staan.

Zodra op 28 januari bekend is of
het project tot de drie prijswinnaars
behoort, zal de zoektocht starten
naar een leegstaande productiehal.
Ter Velde: ,,Er staan voldoende be-
drijfsgebouwen leeg.”

De aanmoedigingspremie is geen
absolute voorwaarde voor het wel-
slagen van de tiny houses, aldus Ed-

win: ,,Ook zonder moet het lukken.
Alleen zal het dan wat langer duren.
Ik hoop dat Hoorn straks doorpakt
en plekken beschikbaar stelt. De ge-
meente moet trots zijn dat een pro-
ject met landelijke en zelfs interna-
tionale spin-off hier start.”

Marjolijn Dölle zegt dat het niet
vanzelfsprekend is dat West-Friese
gemeenten of corporaties de huizen
afnemen. Maar ze verwacht dat er
ook buiten de regio voldoende ani-
mo is om het ambitieuze project te
laten slagen.

Leo Blank

Project tiny houses goed voor 40 banen

Een impressie van de diverse tiny houses van afval. SCHETS CLEAN2ANYWHERE

Productielijn moet
komen in
leegstaande hal,
liefst in Hoorn

Hoorn # WerkSaam Westfries-
land verwacht met het project
voor tiny houses van afval in twee
jaar veertig fulltime banen te
scheppen.

Hoorn # Het plan is doorgedron-
gen tot de finale van de Werkinnova-
tie Prijs 2020. Tien initiatiefnemers
voor een maatschappelijk project
dingen mee naar drie subsidies van
elk maximaal één miljoen euro. De
winnaars worden op 28 januari 2021
bekendgemaakt.

C2A van Edwin en Liesbeth ter
Velde wil op de werf aan de Schelp-
hoek in 2030 een volledig van afval-
plastic gebouwd fluitschip van veer-
tig meter vervaardigen en daarmee
de wereldzeeën bevaren. Het echt-
paar wil daarmee zijn gedachtegoed
over duurzaamheid uitdragen én
mensen met een afstand tot een be-
taalde baan werkervaring laten op-
doen.

Overeenkomst
Hun onderneming werkt nauw sa-
men met sociaal werkbedrijf Werk-
Saam Westfriesland. Vorig voorjaar
tekenden beide partners een over-
eenkomst voor vijftien tot vijftig
leerwerktrajecten bij C2A.

Edwin ter Velde borduurt met de
kleine huisjes van afval voort op zijn
scheepsmodel. Het idee is om in een
leegstaande fabriekshal, bij voor-
keur in Hoorn, op industriële ma-
nier tiny houses te produceren. In de
eerste fase wordt uitgegaan van vijf-
tig modulaire woninkjes van 25
vierkante meter. Die kunnen ook
naast of op elkaar worden geplaatst
zodat een grotere behuizing ont-
staat. De tiny houses kunnen ook op

water drijven als een woonark.
Het project is in een stroomver-

snelling gekomen dankzij de Wer-
kinnovatie Prijs 2020 van Start
Foundation. Dat is een fonds voor

sociale werkbedrijven en onderne-
mers, die zich inzetten voor oplos-
singen van maatschappelijke vraag-
stukken. Het fonds ontstond toen
voormalig uitzendbureau Start eind
vorige eeuw werd verkocht aan een
commerciële partij. Met de miljoe-
nenopbrengst steunt het fonds al
twintig jaar initiatieven, die onder
meer kansarmen op de arbeids-
markt een nieuw perspectief bieden
en/of een bijdrage leveren aan een
duurzamere samenleving.

Werkbootje
Directeur Marjolijn Dölle van Werk-
Saam Westfriesland en Edwin ter
Velde troffen elkaar deze zomer
toen een van samengeperst afval-

plastic gemaakt werkbootje vanaf
Hoorn richting Amsterdam vertrok.
,,Vóór 1 september moest het pro-
jectidee worden ingediend. Dat luk-
te. De volgende stap is om vóór 8 de-
cember een businessplan aan te le-
veren. Daarvoor is 10.000 euro per
project beschikbaar”, aldus Dölle.

Met maximaal één miljoen euro
kan het productieproces worden op-
gebouwd. Ook kunnen mensen die
worden ingeschakeld worden be-
taald. Tenslotte kan de aanloop naar
een verdienmodel gefinancierd wor-
den. ,,De bouw zal niet direct renda-
bel zijn. We hebben berekend dat
één huisje van afval veertig- tot vijf-
tigduizend euro gaat kosten”, ver-
telt Edwin ter Velde.

Tiny houses van afval kansrijk

Tiny houses van afval kansrijk

Marjolijn Dölle en Edwin ter Velde op de werf van Clean2Anywhere aan de Schelphoek. JAAP VAN DER PIJLL

""’Voor 8
december

businessplan
klaar’

projectWerkSaam Westfriesland en Clean2Anywhere dingen mee naar miljoen euro uit fonds

Vijftig tiny houses van
afval als plastic, hout en
textiel. Met dat idee
doen Clean2Anywhere
en WerkSaam Westfries-
land een gooi naar maxi-
maal één miljoen euro
uit een landelijk stimule-
ringsfonds.

Leo Blank
l.blank@mediahuis.nl
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Overleg over locaties
Met gemeenten en
woningcorporaties als
Intermaris vinden reeds
gesprekken plaats over
aankoop van en locaties voor
deze bijzondere tiny houses.

Plan voormini-huisjes in finale van
Werkinnovatie Prijs 2020


