D E B R O E D P L A AT S

Probleemoplossers zetten de tanden in de grote kwesties van deze tijd.
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Bee Collective
organiseert
bijeenkomsten
om problemen
‘van het hoge
conceptniveau
af te halen’
en samen tot
concrete ideeën
te komen.

Wat is dit nu weer?
Een horizontaal georganiseerde probleemaanpak.
Bee Collective brengt experts, praktische denkers,
slimme IT’ers en andere getalenteerde probleemoplossers bij elkaar om gezamenlijk de tanden te zetten
in de grote kwesties van deze wereld. Want die zijn
vaak veel te groot en ingewikkeld om door één partij
te worden opgelost. Denk aan de klimaatverandering, watervervuiling en – de meest zichtbare dit moment – de migratiecrisis. Afgelopen vrijdag organiseerde Bee Collective op verschillende plaatsen in de
wereld bijeenkomsten om die problemen ‘van het
hoge conceptniveau af te halen’ en samen tot concrete ideeën te komen: swarm solutions, bijentaal voor
oplossingen die worden voortgebracht met inzet van
de ‘zwerm’.

Waarom kunnen partijen dat niet in hun eentje?
Margreet van der Pijl, initiatiefnemer van Bee Collective, heeft zelf jaren in de ngo-sector gewerkt en met
eigen ogen gezien hoe weinig zoden er aan de dijk
werden gezet. Probeerde ze in een Afrikaans dorpje
straatarme mensen te helpen, terwijl de ene na de
andere dikke vette ngo-jeep voorbijreed. ‘Ik geloof
niet meer zo in “goede doelen”. Als we echt iets willen
veranderen, moeten we een ander spel gaan spelen.’

Gaat dit de migratiecrisis oplossen?
Nee. Maar de ideeën die uit deze sessies rollen zouden
wel kunnen leiden tot echte stappen in de goede richting. Zo werd het migratiecrisisgroepje geleid door de
Senegalese Papa Makhtar en Bintou Kamara, die met
hun organisatie AGAID jongeren in Senegal en Gambia informeert over de werkelijkheid die ze aantreffen
als ze de oversteek naar Europa zouden wagen. Door
de handen ineen te slaan met mensen van War Child
en VluchtelingenWerk, maar ook een ‘agribusiness
advocaat’ en een sociale wetenschapper, kunnen er
heel nieuwe ideeën van de band rollen.

‘Als we echt
iets willen
veranderen,
moeten we
een ander
spel gaan
spelen.’

En wat wordt er met die ideeën gedaan?
Na zo’n hele dag gezamenlijk nadenken worden de
concrete actiestappen die zijn verzonnen gepresenteerd aan de grote groep (de zwerm). Als die er wat in
ziet, worden de plannen uitgewerkt tot een pop-up
company waar mensen uit de hele zwerm op een of
andere manier aan mee kunnen doen. In het beste
geval rolt er een bedrijfsmodel uit waar echt geld
mee wordt verdiend. Maar voor we weten of dat is gelukt, zijn we weer een heel eindje verder. n
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