Tennisclub At Risk en KWS slaan handen ineen
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Wat snel komt, is meestal goed. Dat gezegde is zeker van toepassing op de bijzondere
samenwerking tussen tennisvereniging At Risk uit Lunetten/Hoograven en bouwbedrijf KWS.
Kennis maken, tot afspraken komen en binnen een paar weken een gezamenlijke klussendag op
poten zetten bij de tennisclub. Het kán, dankzij het social return beleid van de gemeente Utrecht:
bedrijven sociale winst laten maken.
De hemel is op een prachtige voorjaarszaterdag strakblauw en de wind laat het er volledig bij zitten.
Ideaal tennisweer, dus, zou je zeggen. Maar bij tennisvereniging At Risk is het vooral druk tússen de
banen. Zo’n dertig vrijwilligers houden zich bezig met vegen, onkruid wieden, bestraten, oude
betonblokken uitgraven en waterkolken leeghalen. “Ik ben buitengewoon blij met dit initiatief,” zegt
penningmeester en vice-voorzitter Richard Schout tijdens de lunch met friet, broodjes en
krentenbollen. “Het is een flinke oppepper voor onze club.”
SportUtrecht koppelde At Risk en KWS aan elkaar in het kader van de regeling ‘social return’:
bedrijven die in opdracht van de gemeente Utrecht werken, moeten een deel van het
aanbestedingsbedrag besteden aan sociale inspanningen die onder meer de werkgelegenheid ten
goede komen. Aan de andere kant kunnen sportclubs die ondersteuning goed gebruiken voor het op
peil houden van hun belangrijke maatschappelijke functie. “Wij willen graag een mooi sportpark
hebben, met een positieve uitstraling waar de directe omgeving trots op is en waar mensen graag
naartoe komen. Deze samenwerking draagt daar zeker een steentje aan bij.”
Klussendag
KWS zocht aan het begin van het jaar naar mogelijkheden om te voldoen aan de social returnverplichting (SROI). “Ik zit zelf in het bestuur van een voetbalclub die jaarlijks een klussendag
organiseert. Het leek me leuk om zoiets ook bij een andere vereniging te doen” zegt Jan-Willem van
Rooijen, bedrijfsleider van KWS Infra Utrecht.
Via SportUtrecht kwam Jan-Willem bij At Risk uit en volgde al heel snel de kennismaking met Richard
Schout en kantinepachter Khalid, die zowat alle leden kent. Er was een snelle klik en in een uurtje
kwamen er veel ideeën op tafel voor een klussendag. De volgende vraag was: wanneer? “Over een
paar weken zou het tennisseizoen beginnen, dus we moesten snel schakelen. Maar als je samen iets
wilt, is dat ook mogelijk.”

Gezamenlijk ontbijt
Die wens hield eveneens in dat het vooral een leuke en gezellige dag moest worden waarop KWS’rs van directeur tot en met medewerkers van de werkvloer - en de tennisvrijwilligers gelegenheid
zouden hebben voor onderling contact. Richard, lachend: “Het was een goed idee om te starten met
een gezamenlijk ontbijt, we merkten gelijk dat er overal spontaan gesprekken ontstonden.” JanWillem: “Het initiatief werkt verbindend, zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering. KWS werkt
bijvoorbeeld regelmatig met stratenmakers en die vonden het een gaaf idee om vandaag ook mee te
helpen en zo te voldoen aan hún SROI-verplichting.”
Ronde van Spanje
KWS is sowieso alert op gelegenheden die zich voordoen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het bedrijf denkt bijvoorbeeld nu al na over mogelijke bijdragen aan de Ronde van
Spanje, die volgend jaar in Utrecht start. Daarnaast steunt het bedrijf de introductieweek van de
Hogeschool Utrecht door het beschikbaar stellen van steigermateriaal, verzorgt het gastcolleges op
het ROC Midden Nederland en wordt er één keer per maand een (alcoholvrij) kenniscafé gehouden
waar bedrijven ervaringen kunnen delen. “We beschouwen verbinden als onze missie, letterlijk en
figuurlijk. KWS probeert op duurzame wijze mensen, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen.
Deze klussendag past daar prima bij.”
Social return wint steeds meer terrein, niet alleen in Utrecht. Richard: “Dat vind ik een goede zaak,
het zorgt voor meer samenhang in een samenleving die steeds vaker uiteenvalt in groepen met
tegenovergestelde meningen. De gemeente speelt via social return een verbindende rol door de
afstand tussen mensen en bedrijven kleiner te maken. Ik hoop trouwens dat de gemeente At Risk nu
nog meer ziet staan, want ook wij laten met deze klussendag zien dat we met anderen aan de weg
timmeren en dingen voor elkaar kunnen krijgen.”
Tennisclinic
Jan-Willem ziet dat Utrecht echt werk maakt van social return. “Andere gemeenten zijn losser,
Utrecht hecht er duidelijk waarde aan en dat is mooi. Mensen werken doorgaans om eten te kunnen
kopen en leuke dingen te doen, maar je kan ook werken om andere mensen te helpen, zoals vandaag
gebeurt.”
At Risk en KWS gaan de klussendag uitgebreid evalueren, maar zijn optimistisch over een vervolg van
de samenwerking. En één ding staat nu al vast, zegt Richard: “We gaan als dank voor de hulp een

tennisclinic organiseren voor medewerkers van KWS. Ook dat is een uitstekende gelegenheid om
elkaar beter te leren kennen.”
Maar eerst moet de bestrating nog worden afgemaakt en het onkruid verder gewied. De lunch zit
erop, de handschoenen gaan weer aan. Op één van de banen wordt al een balletje geslagen, het
geluid lijkt verdacht veel op dat van een rubberen hamer die op een tegel stuitert.
Kantinepachter Khalid is een verenigingsmens die zich inspande om zoveel mogelijk vrijwilligers op te
trommelen voor de klussendag. “We zijn een vereniging waar iedereen met iedereen speelt, er zijn
geen eilandjes en dat maakt ons bijzonder. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat mensen tijd
willen vrijmaken om zich extra voor hun cluppie in te zetten. Ik maak graag mensen enthousiast, dus
heb veel leden benaderd via onze app-groepen, maar ook rechtstreeks. Iemand persoonlijk
benaderen werkt het best, is mijn ervaring. De non profit-gedachte achter de klussendag spreekt me
aan en ik ben superblij met de opkomst. Hoe meer je samendoet, hoe dichter je bij elkaar komt. Voor
mij mag deze dag zeker een vervolg krijgen!”

