Unieke samenwerking RDM en Energy Works
Door: Tineke Muller, Coördinator bedrijfs- onderwijscontacten
Het RDM Centre of Expertise is een unieke samenwerking aangegaan met Energy
Works Recruitment en dinsdag 30 januari komen beleidsmakers van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) langs om hiervan te leren. Energy Works creëert
future jobs samen met de ondernemers, studenten, en docenten van het Innovation
Dock. Met deze banen empoweren zij de bewoners van naoorlogse wijken in
Rotterdam zuid om zelf de eerste stappen te zetten in de transitie naar levendige en
energie neutrale wijk. We spraken met de drie co-founders Lottie, Fabian en Michiel.
Kick-off
Het startsein voor de nieuwe start-up Energy Works werd op 12 januari gegeven. De eerste
baanadvertenties waren af en het pop-up recruitment center dat zij hebben ontworpen met
de designers en de interieurbouwers van RAUM werd voor het eerst uitgetest in Pendrecht.
De wijk waarin zij in de maanden voorafgaand uitgebreid onderzoek hadden gedaan naar het
‘katalytisch potentieel’.

Gomes en Stainer en van Houtum tijdens de
pilotfase van Energy Works

“In ons uitzendbureau bieden wij banen aan die nog niet beschikbaar zijn, maar wel in de
‘nabije’ toekomst zouden kunnen worden gecreëerd. Op deze manier willen wij het imago
van de energietransitie ombuigen van iets dat kostbaar en disruptief is naar iets wat
werkgelegenheidskansen biedt voor jongeren in modernistische, multiculturele, naoorlogse
wijken als Pendrecht.” Aldus de co-founder Lottie Stainer. Ze zien deze wijk als een ideaal
startpunt voor hun beweging. Volgens de statistieken zijn er in Pendrecht namelijk slechts 13
banen per 100 inwoners en terwijl de wijk zo vlak bij de meest innovatieve haven van de
wereld gelegen is. Dit bied een enorm potentieel voor nieuw te creëren banen.
“In ons uitzendbureau bieden wij banen aan die nog niet beschikbaar zijn, maar wel in de
‘nabije’ toekomst zouden kunnen worden gecreëerd.”
Project BRIDGE
De volgende stap die Energy Works wil maken is ‘het gesprek aangaan’ met beleidsmakers
die zich met dezelfde soort thema’s bezighouden. Dit zullen zij voor het eerst doen wanneer
Karín Fraai (Werk en Communicatie, NPRZ gemeente Rotterdam) en Cees Stoppelenburg

(Metropoolregio Rotterdam Den Haag) het RDM komen bezoeken voor hun projectgroep
over jobs en skills van de toekomst. Als zij openstaan voor de integrale manier van werken
die Energie Works hanteert zullen zij graag de samenwerking aangaan.
Volgens Stainer zijn traditionele beleidsinterventies, zoals die van het Project BRIDGE vaak
gericht op ofwel werkgelegenheid óf verduurzaming. “Naar ons idee is het NPRZ meer bezig
met sociale achterstanden inhalen en criminaliteit voorkomen terwijl wij juist een positief (en
makkelijk om naar te handelen) toekomstperspectief voorschotelen die werkgevers,
docenten en werknemers inspireert om samen de eerste stappen te zetten naar het behalen
van de doelstellingen van het Parijsakkoord.” Aldus van Houtum.
Tijdens hun onderzoek in de wijk hebben zij met allerlei bewoners uit de buurt gesproken. De
mensen benadrukken volgens van Fabian Gomes Monteiro al vrij snel dat de wijk een zeer
negatief imago had, maar dat deze door renovatie en nieuwbouw nu verbetert. Volgens
Gomes is deze strategie van herstructurering juist funest geweest voor de wijk. De
zelfuitgeroepen dagburgermeester van Pendrecht Mario Bosch wist hen namelijk te vertellen
dat Pendrecht vroeger levendig was en dat er volop bedrijvigheid gevestigd zat in de
plintbebouwing. De huidige generatie jongeren in de wijk gaf het trio de indruk dat Pendrecht
nu is veranderd in een slaapwijk waar alle bedrijvigheid wegtrekt en alleen nog gewoond
mag worden.
“Er is hier niets te beleven. Voor werk moet je sowieso vertrekken”

Pendrechtse jongeren die aan hun auto sleutelen

Het concept achter Energy Works is ontstaan als kritiek op het top-down gevoerde beleid
welke niet genoeg rekening houdt met het ondernemerschap van de nieuwe generatie
Nederlanders met een migratieachtergrond. “Wat Energy Works als uitzendbureau voor
toekomstige banen onderscheidt, is dat het onafhankelijk functioneert van de vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk met alle actoren die voor banen zorgen, wordt
opzoek gegaan naar de vacatures die we vervuld zouden willen zien in een wijk als
Pendrecht. Op deze manier ontstaat een bottom-up beweging die kan zorgen dat de wijk
zichzelf opwerkt naar hetgeen dat het beste aansluit aan de behoeftes van de wijk.” Aldus
van Houtum.
“Wat Energy Works als uitzendbureau onderscheidt, is dat het onafhankelijk functioneert van
vraag en aanbod”

Meedoen?
Naast RDM Center of expertise hebben Bolted Flange Solutions, Groenten Zonder Grenzen
en Stipo geholpen met de ontwikkeling van de eerste vacatureteksten in het pop-up
recruitment center. De verwachting is dat dit een doorgaand proces wordt waarbij allerlei
partijen samen nadenken over hoe toekomstige vacatures eruit gaan zien. Zo ontstaat er
uitzendbureau met een verzameling van vacatures die gebruikt kunnen worden om jongeren
te laten nadenken over welke energie-gerelateerde baan zij zouden willen vervullen; en
tegelijkertijd kunnen we de partijen, die deze banen mogelijk kunnen maken, inspireren om
nieuwe samenwerkingen met elkaar aan te gaan om dergelijke banen ook daadwerkelijk te
creëren.
RDM ondersteunt de filosofie van Energy Works en roept alle docenten, studenten
onderzoekers en bedrijven onder het dak van RDM op om een bijdrage te leveren aan deze
beweging. Woensdag om 15:00u is hiervoor de eerste er mogelijkheid wanneer Stainer,
Gomes en van Houtum een bedrijfspresentatie zullen geven in de centrale hal. Hierop
aansluitend staat er een kritisch vraaggesprek op de planning tussen de drie co-founders en
de beleidsmakers van het NPRZ. Na afloop is er gelegenheid om ook partner te worden en
samen een eerste vacaturetekst op te stellen.

Links. Niels Herman, oprichter Bolted Flange Solutions in
gesprek met een mbo-docent installatietechniek over de vacatures van de toekomst. Rechts. De
eerste nieuw gecreëerde vacatures aangeboden op Plein 1953 in Pendrecht

