
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Dit plan is een voorstel voor een tijdelijke bestemming van het pand aan de Korteweg 3, 

namelijk een samenwerkruimte voor creatief ondernemers, genaamd Flèks. 

Midden in het Groene Hart van Kampen staat de Koningkrijkszaal van de Jehova Getuigen in 

Kampen maar door een verhuizing komt het pand straks een tijd leeg te staan tot de sloop. 

Februari – mei 2020 

N.M. Andriessen 

Kampen 
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Een broedplaats koopt men niet, een broedplaats ontstaat 

Het schrijven van dit plan is een reactie op het bericht van Irma van der Sloot in de Stentor van half juli 2019 (afb. 

3), waar zij een oproep doet voor een ‘culturele broedplaats’ die Kampen wil. In het bericht staat dat hoe snel zo’n 

broedplaats er kan komen, afhankelijk is van de vraag hoeveel geld de gemeenteraad hiervoor beschikbaar wil 

stellen. Maar als kunstenaar en creatief ondernemer lijkt mij deze volgorde voor een dergelijk initiatief misplaatst. 

Een broedplaats koopt men niet, een broedplaats ontstaat. Daarom volgt hier een voorstel voor een centrum voor 

de nieuwe generatie makers aan de Korteweg 3, als tijdelijke bestemming voor het voormalig gebouw van de 

Jehovagetuigen. Een plaats waar jong en oud samen kan komen om samen spelenderwijs meer te leren over elkaar 

en zichzelf, cultuur en natuur. Door deze manier van leren en ontwikkelen zal een impuls worden gegeven aan het 

ondernemerschap en vestigingsklimaat voor de nieuwe generatie makers in Kampen. In dit plan dat voor u ligt zal 

duidelijk worden hoe dit gerealiseerd kan worden. Veel leesplezier!  
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Schrijver van dit plan 

Mijn naam is Naomi Michelle Andriessen, ‘geboren en getogen’ in Kampen. Na mijn studie Filmwetenschappen aan 

de Universiteit van Amsterdam ben ik al snel teruggekomen naar Kampen. Kunst maken voor de massacultuur in 

Amsterdam is niet waarin ik ben geïnteresseerd. Mijn focus ligt met name op de natuur, educatie en samenleven. 

Deze drie onderdelen zijn synergetisch aan elkaar en zijn van levensbelang voor het behoud van een duurzame 

samenleving.  

Ik denk in beelden en in samen. Zo heb ik samen met mijn compagnon twee films mogen tentoon heb 

mogen stellen op het Nederlands Film Festival. Ik vertel graag verhalen, maar ben voornamelijk geïnteresseerd in de 

verhalen van de ander. Graag maak ik meer educatieve films met uiteenlopende thema’s. Mijn inspiratie komt uit 

historie, de huidige samenleving met haar sterktes en zwaktes, diversiteit van mensen en het zelfbeeld van mensen. 

Ik ben leergierig en ga graag met vorige generaties in gesprek, maar zeker ook met nieuwe bewoners met nieuwe 

ideeën. Dat jong en oud van elkaar kunnen leren, wil ik laten zien in mijn werk. ‘Samen sta je sterker’ blijft dan ook 

mijn motto.  

 

 

Kampen kan blijven floreren als we duurzaam energie en aandacht aan haar en 

haar nieuwe generatie besteden.  
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Inleiding 

In het Groene Hart in het stadspark van Kampen komt de Koninkrijkszaal van de Jehova Getuigen met bijbehorend 

terrein leeg te staan. Vanuit de belangengroepen in het Stadspark, zoals bijvoorbeeld de Kinderboerderij, ‘t Ukien, 

Scouting de Hanzeluiden en de Natuurspeelplaats, komt voornamelijk naar voren dat er in het park baat is bij een 

algemeen ‘open’ en vrij gevoel, opdat men kan dolen. Er is vraag naar meer verbinding tussen de verenigingen en 

stichtingen, minder hekken en een open, veilig wandelgebied met verbindingspaden. Dit het liefste met minder 

doorgaand fietsverkeer en beter gesitueerde parkeerplaatsen, zoals bij de ingangen van het Stadspark. De 

vrijkomende parkeerplaatsen bij de Koningkrijkszaal worden daarom ook zeer gewaardeerd door alle partijen actief 

in het Stadspark. Het terrein van de Korteweg 3 zal daarom optimaal benut kunnen worden door de 

belanghebbenden. De vraag die overbleef tijdens een van de eerste werkgroepoverleggen over dit onderwerp in 

februari 2020 was:  

 

“Maar wat er dan moet er gebeuren met het gebouw?”.  

 

Het pand is een voormalig sportbedrijf, ooit gebouwd in opdracht van de bekende Kampenaar Jetze van Dijk. Het 

gebouw vertoont weinig redenen om te slopen: het gebouw is in een prima conditie. Dit gebouw heeft veel 

mogelijkheden en potentie, daarom ligt hier mijn voorstel om het gebouw te behouden en het in te zetten voor 

maatschappelijke doeleinden. Wat op deze plaats zou passen is een initiatief als Flèks. 

 

De Droom 

Flèks is een plek waar kennis en kunde over ondernemen in de creatieve sector met elkaar gedeeld kunnen 

worden. Een inspirerende locatie waar startende ondernemers en jonge makers samen kunnen komen om met 

elkaar te sparren, te overleggen, elkaar te motiveren en op deze manier niet alleen thuis komen te zitten. Bij Flèks 

zijn werkplekken beschikbaar en er is een kantine waar eigen lunch kan worden gesmeerd. Er is werkruimte 

beschikbaar voor wat de bezoeker vraagt, elk gedeelte van het gebouw kan optimaal worden benut. Zo kunnen 

zowel schilders, als grafisch designers, als dansers bij Flèks terecht. Benodigd materiaal wordt zelf meegenomen 

door de bezoekers en wanneer er genoeg overblijft, wordt dit gedeeld. Het gebouw zal een stadshuiskamer-functie 

hebben, waar vrij in- en uitgelopen kan worden.  

 

Flèks niet vast 

Flèks kan zich huizen op een tijdelijke locatie, alles is ingericht op de korte termijn van de locatie waar het initiatief 

is neergestreken. Het interieur zal ter plaatse worden gemaakt en gemakkelijk te veranderen of te verwijderen zijn. 

Er zal niets worden verbouwd of aangebouwd, er wordt gewerkt met wat er tot beschikking staat. Vanuit wat er al 

is, wordt er gekeken naar wat er kan komen. Dat het pand er verzorgd en florerend uitziet acht ik als iets dat 

belangrijk is voor zo’n prominent gebouw midden in het Groene Hart van Kampen.  
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Samenwerken is ballast verdelen 

In de leeftijdscategorie 15-30 jaar zit de nieuwe generatie makers en creatief ondernemers. Zeker met het oog op 

de leegstromende winkelpanden in de Oudestraat lijkt het mij van belang dat deze groep creatieve jongeren zo 

snel mogelijk motivatie vindt om in Kampen te blijven en mee te werken aan het succes van onze Hanzestad. Maar 

zolang er geen plaats voor hen lijkt te zijn, dreigen we ze dagelijks te verliezen aan andere cultuur-hubs zoals 

Zwolle en Amsterdam. Wanneer een creatief klimaat gestimuleerd zou worden in Kampen, verwacht ik dat er een 

grote groep ambitieuze jongeren eerder geneigd is om iets te betekenen voor de stad en haar bewoners.  

Door deze nieuwe makers de ruimte te geven een netwerk op te bouwen, zullen zij ook meer kunnen 

bereiken. Mensen zijn het sterkste wanneer ze gezamenlijk opereren, dit heb ik gemerkt tijdens de aanloop naar 

de realisatie van een film die ik samen heb gemaakt met mijn compagnon. Er hebben ongelooflijk veel jonge 

mensen aan meegewerkt en wij hebben het hele project low budget kunnen neerzetten, door alleen gebruik te 

maken van dingen en spullen die er al waren. Deze film die uiteindelijk is geselecteerd voor het Nederlands Film 

Festival, is gemaakt door jongeren met een visie om de wereld een stukje mooier te maken. In Kampen huist ook 

deze ambitieuze en creatieve geest. Maar het is van belang dat jong creatief Kampen een plek krijgt waar zij elkaar 

kunnen ontmoeten en zo de handen in elkaar kunnen slaan om te werken aan een vruchtbare toekomst voor onze 

samenleving.  

Kampen is een plek waar veel inspiratie uit gehaald kan worden. Ze heeft een rijk verleden en prachtige 

architectuur. Er komen veel bijzondere kunstenaars en ondernemers uit Kampen. Maar sinds een aantal jaren 

vertrekken veel jongeren uit Kampen voor werk en studie. Voor jonge mensen die zich hechten aan de Kamper 

samenleving is er sinds het vertrek van de theologische universiteit en de kunstopleidingen in 2004 slechts beperkt 

invulling gekomen voor urbane creativiteit. Er is dus een interessante groep jonge pientere volwassenen die op dit 

moment niet (meer) worden aangetrokken door onze stad. Terwijl deze jongeren juist een groep zijn die 

geïnteresseerd kunnen raken om zich in te zetten voor de stad, op maatschappelijk, ondernemend en politiek 

niveau.  

 

Jonge creatieve ondernemers redden de stad 

Veel jongeren die werkzaam zijn in de creatieve industrie, jongeren die durven om out of the box te denken, 

vertrekken naar de grote steden. In deze grote steden komen ze allemaal op één hoop terecht, een moordende 

hoeveelheid concurrentie dus. Onzekerheid komt hieruit voort, dit komt door de strenge deadlines, de daardoor 

laag gehouden lonen en dit wordt ook nog eens versterkt door de sociale mediakanalen. De druk om te presteren 

ligt erg hoog bij deze generatie jonge makers, iets dat de creativiteit tegenhoudt. Een aantal jongeren zoeken een 

nieuwe uitvalsbasis, buiten de grote steden. Helaas lijkt het werkaanbod voor de creatieve sector in onze regio 

schaars, iets dat niet zo is.  
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Ik ben ervan overtuigd dat de Kamper ondernemers juist vraag hebben naar creatieve jonge mensen die verder 

durven te kijken dan hun neus lang is. We hebben ook mensen nodig die analytische vaardigheden hebben, 

gevorderd zijn in taal en durven te spreken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt hierover dan ook:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het samenvoegen van creatieve breinen aan goedlopende ondernemingen is belangrijk. Wat er nu echter gebeurt, 

is dat de opdrachten die in Kampen en omstreken beschikbaar zijn, vaak naar kunstenaars uit de randstad gaan. Dit 

lijkt mij geen goede ontwikkeling. Juist door mensen bij elkaar te brengen en niet ver van elkaar af te zijn maar 

samen kunnen vergaderen komt men tot de beste creaties. Daarom moet deze creativiteit in Kampen blijven. Geef 

deze jongeren een plaats om te experimenteren om te zien wat er mogelijk is en zo houden we deze groep actief 

in onze Hanzestad. Deze jonge mensen in de creatieve sector zijn essentieel voor een rijke toekomst voor onze 

stad. Zo schrijft ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het belang van het stimuleren van de 

creatieve industrie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De onderscheidende karakteristiek van creatieve industrie is de socio-economische 

benutting van de productie van betekenis, symboliek en beleving die reële waarde 

representeert voor consumenten en zakelijke afnemers. Deze karakteristiek verbindt design 

bijvoorbeeld met beeldende kunst, film en podiumkunsten. Deze vorm van verbeelding en 

verwoording is de oerkracht van de creatieve industrie en is een vorm van creativiteit die in 

andere vormen en gedaanten in de brede economie van belang is en daar meer dan ook het 

verschil kan maken.”  

Bron 2 

 

“De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht, is gewend om over domeinen heen 

samen te werken en denkt buiten gebaande paden. Deze kenmerken zijn belangrijk om tot 

antwoorden te komen op de grote opgaven die op de wereld afkomen”.  

Bron 3 
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Het belang van creatief vormen 

Bij Flèks krijgen jonge ondernemers de ruimte om te experimenteren met waar zij goed in zijn: creëren van nieuwe 

dingen. Maar ook om hier hun beroep van te maken. Er is namelijk een locatie waar zij kunnen oefenen met het 

geven van workshops, seminars en exposities. Door de goed bereikbare locatie geeft dit ook de generatie die er na 

komt de mogelijkheid tot het genieten van kunst- en natuureducatie. Dit kan een groei veroorzaken in de 

creativiteit van kinderen en het out of the box denken. Het is in deze tijd belangrijk om te durven experimenteren. 

Zorg ervoor dat kinderen daadwerkelijk iets gaan DOEN. Kunst heeft tenslotte niet alleen een amusements- en 

entertainmentwaarde. Wat Flèks wil betekenen is niet alleen het vermaken van de Kampenaar, of het van de 

straat houden van de jongeren: Flèks moet de plek worden waar je ongeacht je leeftijd, achtergrond, sociale status 

en plaats op de economische ladder jezelf kan ontwikkelen en waar je creatief opgeleid en gevormd kan worden.  

  

Op dit moment hebben we natuurlijk instanties waar er kunsteducatie aangeboden wordt, maar dit zijn geen 

vrijplaatsen. Juist een plek waar iedereen zich vrij kan voelen om te leren wat hen aanstaat is belangrijk. Het is niet 

nodig om een schilder te zijn om kunst te maken. Er hoeft geen functie genoemd te worden bij iemand die 

zijn/haar expressie uit. Zo zei Eli Content, docent schilderkunst die actief was op de kunstacademie in Kampen in 

een interview: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Het is fantastisch om kinderen dingen te zien maken, om te zien dat ze zichzelf vrijlaten. 

Ik denk dat je daardoor, door dingen te maken, heel veel leert. Het opent je wereld, het 

opent nieuwe perspectieven. Je leert jezelf beter kennen en de wereld. En kunst hoef je 

helemaal niet serieus te nemen. Je moet kunnen spelen, je moet kunnen proberen, 

proberen dingen uit te vinden. Kunst opent vergezichten zou je kunnen zeggen, het gaat 

erom dat ze een open mind hebben naar de maatschappij. Kunst is ook zo’n raar woord… 

Wat is nou eigenlijk kunst? Waar begint het en waar stopt het? Ik denkt dat iedereen iets 

heeft waardoor hij iets kan. En dat kan je noemen hoe je wilt. Sommigen kunnen 

fantastische schilderijen maken en andere niet, en die kunnen wel weer wat anders.” 

Bron 4 
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Zo kan het ook 

Wanneer Flèks er zou zijn, is er een locatie voor de nieuwe generatie makers om te werken aan hun onderneming 

en vragen te stellen aan elkaar en succesvolle ondernemers uit Kampen. Ik verwacht dat er dan een grotere kans is 

dat we in de komende jaren toe kunnen naar een stad die nog veel meer te bieden heeft. Om gemotiveerd te 

blijven voor een nieuwe onderneming als starter is het belangrijk dit in leven te houden door met gelijken te 

kunnen overleggen en elkaar voorzien van peer review (onderlinge/collegiale toetsing). Het is belangrijk als starter 

op de arbeidsmarkt dat je een netwerk opbouwt, opdat wanneer je hulp nodig hebt deze voorhanden is. Opdat 

wanneer je te veel hooi op je vork hebt genomen, je opdrachten kan delen met anderen en met meerdere ogen 

kunt kijken naar een oplossing voor de uitdaging. Samen sta je sterker, zeker in een land waar zoveel in korte tijd 

aan het veranderen is.  

 

Er is een groep jonge ondernemers in Kampen, maar geen plek waar zij naartoe kunnen. Met een pop-up locatie 

waar zij kunnen experimenteren en overleggen, maken we een springplank voor de nieuwe generatie 

ondernemers voor de stad Kampen. Creativiteit is het begin van innovatie en vernieuwing. De Europese commissie 

heeft voor dit belang een monitor opgesteld, de reden voor het schrijven hiervan noemen ze: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zonde om deze creatieve jongeren te verliezen uit onze stad. Zeker nu de globalisatie zo duidelijk te zien is in 

het dagelijks leven. Door het gemak waarmee er besteld kan worden via het internet wordt de Oudestraat minder 

aantrekkelijk om te winkelen. Wanneer er meer winkels zouden komen waar ambacht en arbeid, waar Kampen 

tenslotte groot mee is geworden, een meer vooraanstaande rol krijgen, kunnen we het winkelplezier voor 

iedereen vergroten. Een voorbeeld van een plaats waar dit al gebeurt in Nederland, is Klarendal. Dit is een wijk in 

Arnhem waar veel jonge mensen in de creatieve sector hun eigen winkels hebben durven openen. Deze 

ondernemers hebben in hun winkel hun eigen atelier en zo kunnen bezoekers zien hoe de producten worden 

gemaakt. Het straatbeeld is er prachtig, er zijn weinig winkels met opheffingsuitverkopen, want in deze 

winkelstraat zijn er mensen die kwaliteit verkopen en achter hun producten staan. In Kampen is het ook mogelijk 

om met deze generatie jonge makers onze eigen economie een boost te geven.  Daarbij komt dan dat zulke 

specialistische winkels, waar men artikelen zal kunnen kopen die echt uniek zijn, onze stad voor toeristen nóg 

aantrekkelijker maakt.  

 

“De EU is een kennis- en creativiteitsintensieve economie waarin de culturele en creatieve 

sectoren een belangrijke rol spelen. Deze behoren tot de meest dynamische economische 

sectoren, zijn een drijvende kracht achter innovatie, groei en werkgelegenheid en 

bevorderen de sociale cohesie”.  

Bron 4 
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Laten we de mogelijkheden die onze jongeren bezitten benutten, en samen werken naar een groep gemotiveerde 

creatieve ondernemers die onze stad nog beter gaan maken.  

 

Activiteitenprogrammering 

Wanneer Flèks open gaat beginnen we gelijk de eerste week met de programmering. Er zijn terugkerende 

activiteiten, maar de vaste bezigheid is het faciliteren van een ontmoetingsplek. Wat er voorop staat bij Flèks is het 

zelf doen. Dit zijn de vaste activiteiten en losse evenementen bij Flèks: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flèks werkweek  

Een plaats waar zelfstandig 

ondernemers toch gezamenlijk 

kunnen werken, elkaar vragen 

kunnen stellen van elkaar kunnen 

leren.  

 

Flèks Vast  

 

Flèks living lab 

Moestuintjes in verrijdbare bakken 

waar wordt geëxperimenteerd met 

permacultuur en het vergroten van de 

biodiversiteit om een bijdrage te 

leveren aan de natuur in het Kamper 

Stadspark.  

 

 

Flèks plek 

Er is een Atelier/Werkplaats, een 

plaats waar geprobeerd, gesmeerd 

en geëxperimenteerd mag 

worden. 

 

 

Flèks kantine 

Een lange tafel waaraan eigen 

voedsel genuttigd kan worden, en 

broodjes voor elkaar worden 

gesmeerd.  

 

 

Flèkspo 

Flèks is één grote een expositie- en museumruimte. Door het hele gebouw 

hebben jonge makers uit Kampen de kans om hun werk tentoon te stellen. 

Op deze manier kunnen zij ook feedback ontvangen en zullen ze beter 

worden in wat zij doen en opgemerkt worden. Daarnaast kan er ruimte zijn 

voor een museum van het stadspark waar lokale kunst, vrije tijd, en de 

geschiedenis van het stadspark en Kampen naar voren kunnen komen. 
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Flèks actie  

 

Flèks workshopuur 

Workshops gegeven door nieuwe makers en 

amateurs die een passie hebben voor hun vak 

en willen experimenteren met het geven van 

workshops. Voorbeelden zijn: Schilderen, 

kleien, video’s maken, vlogger worden, naaien, 

leerbewerking, timmeren, houtbewerking, 

koken, etc.  

 

 

 

Flèks sessies 

Waar er gezamenlijk kan worden 

gewerkt aan bijvoorbeeld 

decoratiemateriaal, filmsets voor 

Flèks films of aan attributen voor in 

het stadspark voor het behouden van 

de biodiversiteit.  

 

 

 

 
Flèks Masterclasses 

Tijd voor verdieping: geïnteresseerde ondernemers kunnen hier aan de nieuwe 

generatie uitleggen hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Dit is ook een plek waar 

er ruimte is voor bijvoorbeeld uitleg voor ZZP’ers door een belastingadviseur, 

leren hoe je kan technisch tekenen en lessen in Photoshop en editing voor 

geïnteresseerden 
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Keuze voor de locatie 

Flèks past allereerst heel goed binnen het Groene Hart van Kampen omdat de natuur een bijzondere inspiratiebron 

is voor expressie. Ook gezien de andere initiatieven mengt Flèks zich gemakkelijk binnen de bestemming van het 

Stadspark: vrije tijd en natuur. De grond rondom de Koninkrijkszaal zal optimaal benut kunnen worden voor 

wandelgebied, parkeren en als ontmoetingsplek. Maar dit terrein is minder aantrekkelijk voor bezoekers wanneer 

het gebouw dat erop staat in verval raakt. Bovendien is de kans groot dat er ongewenste bezoekers in gaan huizen. 

Een leegstaand gebouw kan gemakkelijk hangjongeren en sensatiezoekers aantrekken. Wanneer Flèks het 

leegstaande pand in beheer heeft, kan dit ongewenste gasten tegengaan.  

  De vraag om meer openheid en verbinding in het Stadspark van de belanghebbende initiatieven daar, kan 

beantwoord worden door het vrijkomende pand open te stellen voor Flèks. De hekken kunnen weg en er is meer 

gevoel van verbinding tussen de verschillende initiatieven. De Koninkrijkszaal zal kunnen fungeren als een wijkpost 

of een buurthuis, waar creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerken centraal staan. Dit is een aanvulling 

op de andere initiatieven in het Stadspark, zoals het Multifunctioneel Centrum, de Scouting, de Kinderboerderij, 

zorginstellingen en de natuurspeelplaats. Flèks haalt een andere enthousiaste leeftijdsgroep naar het park, een 

groep mensen met tijd en aandacht. Jonge mensen die misschien veel moeten leren, maar wel bepalend zijn voor 

de toekomst van onze stad. Deze nieuwe generatie kan aanpakken, maar ze moeten wel een doel krijgen om naar 

toe te werken.  

Wanneer het park met elkaar in verbinding zou komen te staan, wordt het ook duidelijker voor de nieuwe 

generatie wat er gedaan moet worden om de natuur in volle glorie te kunnen behouden midden in de stad. Zo kan 

de nieuwe generatie leren van de ouderen en de jongeren weer inspireren om op een participerende manier te 

gaan leven. Bovendien zorgt het ervoor dat alle geïnteresseerden het Groene Hart samen mooi maken en in de 

beste staat behouden. 

  

Flèks staat midden in de natuur en heeft een diepe connectie met het Stadspark. Doordat er samen kan worden 

gekomen op zo een inspirerende plek zullen er mooie dingen kunnen ontstaan. Ik vind het van het grootste belang 

dat onze volgende generaties leren hoe men de natuur kan behouden in de groeiende verstedelijking. Geef de 

nieuwe generatie makers de kans jong en oud te verbinden en zo te werken aan een vruchtbare toekomst. Flèks is 

een plek waar kunst en natuurbehoud bij elkaar komen. Dat dit pand aan de Korteweg nu leeg komt te staan en zal 

worden gesloopt, hoeft niet te betekenen dat het geen tijdelijke functie kan hebben voor onze stad en het park.  

  

Realisatie 

Wanneer Flèks dit gebouw zou kunnen betrekken in de tussentijd zal het pand in beheer zijn bij de initiatiefnemers 

van Flèks. Er zijn overdag mensen aanwezig die zich verantwoordelijk voelen voor het mooi maken van de 

omgeving. Daarnaast zitten er veel handige jonge mensen in het netwerk van creatievelingen, die vervolgens weer 

kunnen bijdragen aan het onderhouden van het pand.  
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Financiën 

Flèks kan gezien worden als een vrijplaats; een plaats waar vrij gedacht kan worden en waar iedereen zich vrij kan 

voelen te experimenteren in een veilige omgeving. Een vrijplaats biedt enkel onderdak aan ideële initiatieven. Het 

oogmerk winst maken is per definitie uitgesloten. 

Flèks heeft een budgetneutraal karakter, wat erin wordt gestopt wordt optimaal benut en zal er ook weer 

uitkomen. Ik zie Flèks als een investering in de nieuwe generatie ondernemers, en op deze manier als een 

investering in onze stad Kampen.   

  

Tijd 

Flèks zal gelijk geopend kunnen worden vanaf het moment van leegstand. Flèks zal binnen een week na het 

ontvangen van de sleutel kunnen openen, want het gebouw is bruikbaar voor een initiatief zoals Flèks zoals het 

achtergelaten zal worden. Een verbouwing is niet nodig voor het uitvoeren van onze activiteiten. Daarnaast kan 

het fabriceren van meubels bijvoorbeeld kan al gezien worden als het allereerste project dat Flèks zal ondernemen 

met haar vrijwilligers.  

Flèks zal bestaan op basis van leden en vrijwilligers die hebben aangegeven graag zo’n plek zouden willen 

en daardoor zichzelf ook verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan. Deze groep een plek geven en sociale 

bestemming zorgt ervoor dat zij zich nuttig voelen, omdat ze een verplichting voelen te blijven zorgen voor deze 

plek en het netjes te houden.  

Er zal dan gebruik worden gemaakt van de locatie tot het moment van een nieuwe bestemming voor de 

Korteweg 3. Flèks is een tijdelijke oplossing voor het beheer van een leegstaand pand, het ad hoc karakter zorgt 

ervoor dat het niet gebonden is aan een locatie. Al onze materialen en het interieur is verrijdbaar, maar het 

meeste is ook vervangbaar omdat wij werken met materialen die er al waren. Omdat alles in het gebouw zo zal zijn 

ontworpen, is een eventuele verhuizing al snel gerealiseerd. 

  

Samenwerking 

Tijdens het eerste overleg over de bestemming van het terrein aan de Korteweg, kwam ik erachter dat er goed 

werd gereageerd op mijn idee over de nieuwe tijdelijke bestemming van de Koninkrijkszaal. Er staan veel 

belanghebbenden in het Groene Hart open voor een samenwerking met een initiatief zoals Flèks. Flèks kan een 

goede aanvulling zijn op wat er nu in ons Stadspark te vinden is, omdat het een andere leeftijdsgroep ruimte biedt. 

Het zou goed zijn wanneer deze nieuwe groep groeit en zich niet alleen kan inzetten voor het Stadspark, maar voor 

de bloei van de hele stad. Het samenwerken tussen de verschillende leeftijdsgroepen bevordert het leerproces van 

iedereen aanwezig. Een reden dat ik als jonge ondernemer dit plan schrijf is dat de belanghebbenden in het 

Groene Hart enthousiast reageerden op mijn voorstel. Daarnaast is beloofd dat de initiatiefnemers van Flèks 

worden bijgestaan door een aantal andere creatieve ondernemers, zoals de mensen actief in Stichting ARTicipatie. 
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Met de ervaring en het netwerk dat deze groepen brengen, kan Flèks het verschil maken in de carrières van deze 

jonge generatie. Het leren van ondernemen en een focus op ambacht is wat hier centraal staat.  

 

Zo Kan Het Ook 

De initiatiefnemers van Flèks zijn verenigd in Zo Kan Het Ook, een collectief van creatief ondernemers verspreid 

over Nederland. Bij Zo Kan Het Ook wordt content geproduceerd waarmee de kunstenaars willen laten zien wat 

echt klimaatneutraal en milieuvriendelijk produceren is. Daarnaast focust Zo Kan Het Ook zich op het belang van 

een samenwerkingsverbond tussen jonge ondernemers. Anno 2020 speelt individualisme in Nederland een grote 

rol. Door ons drukke Nederlandse leven, gevuld met zoveel dingen om te doen, en het tegelijkertijd overprikkeld 

raken door alle media, ontploffen veel mensen, dit noem je in het dagelijks leven een burn-out. Maar door samen 

te werken en de ballast te verdelen kun je veel efficiënter en daardoor sneller werken en blijft er meer tijd over om 

alle nodige middelen uit je omgeving te halen en hoef je geen geld uit te geven aan haast. Snel, snel, snel 

verandert bij Zo Kan Het Ook in goed, beter, best. 

 

Resultaat 

Er kan veel ontstaan op een plek zoals Flèks, waar bovengenoemde ruimtes en activiteiten worden aangeboden. 

Hier is ruimte om te experimenteren. Wat er naar verwachting zal ontstaan, zijn samenwerkingsprojecten tussen 

de initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van objecten die wegvallen in een natuurlijk landschap 

voor in het Stadspark, het bieden van een plaats waar er decor gemaakt kan worden voor onder andere het Full 

Color Festival, opdat het voorzien kan worden van aankleding. Maar ook het aanvullen en onderhouden van 

nieuwe uitdagingen in de natuurspeelplaats. Het vervaardigen van eenden-, bijen- en insectenhotels voor in het 

Stadspark. Het gezamenlijk maken van meubilair voor in het Flèks-gebouw van bijvoorbeeld Stadshout uit het park. 

Gezondheids- en voedingsworkshops waarbij er gezamenlijk wordt gegeten uit de permatuin buiten en 

gediscussieerd door de verschillende leeftijdsgroepen die aanwezig zijn. Flèks voelt aan als thuis, een plek waar 

iedereen zichzelf kan zijn. Een buurthuis voor de binnenstad, midden in het Groene Hart.  

 

De energie en wilskracht om dit initiatief tot een goede investering te maken zijn aanwezig. Het enige dat Flèks nu 

nog nodig heeft is een plek om te floreren, en dit willen wij heel graag doen midden in het Groene Hart van de 

stad. Flèks past perfect binnen de al bestaande activiteiten in het stadspark, en er wordt hulp aangeboden. Het 

initiatief is flexibel, we kunnen verplaatsen wanneer een gebouw niet langer meer beschikbaar is.  

  

Flèks in een Anderhalve-meter-samenleving 

Het schrijven van dit plan begon in de tijd voor de COVID-19 crisis in Nederland en de rest van de wereld. Flèks kan 

ondanks haar opzet als ‘ontmoetingsplaats’ gemakkelijk gedijen in een anderhalve-meter-samenleving, alle 

activiteiten vallen aan te passen dankzij het flexibele karakter van Flèks. Dit is een crisis waarbij iedereen terug 
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moet naar de basis, de vraag is: Wat is nu echt belangrijk? Dit is een tijd waarin stil wordt gestaan bij het belang 

van samenwerken, reageren als één, handelen als één. Deze mindset is belangrijk om ons op de richten, waar 

kunnen we elkaar helpen om hier sterker uit te komen? Maar om elkaar te kunnen helpen, is het belangrijk het 

beste uit jezelf te halen: Iets dat bij Flèks centraal staat. Elk beukennootje heeft de kans om uit te groeien tot een 

sterke boom, maar daarvoor moeten de condities wel optimaal zijn. Er moet ruimte zijn om te groeien voor de 

jonge makers, zeker in deze onzekere tijd vol angst. Een ruimte waar kan worden geëxperimenteerd, geoefend en 

vooral gelachen. Deze crisis heeft tenslotte een grote impact op het dagelijks leven. Alles is anders. Mensen zijn 

meer thuis, maar wat waren de hobby’s eigenlijk? Flèks kan fungeren als een voorbeeld: terug naar de basis, bezig 

met zorgen voor de natuur. Want zo kan het tenslotte ook: Plezier èn lessen halen uit de natuur en elkaar. 

 

Nawoord 

Ik ben van mening dat er een noodzaak bestaat voor het oprichten van een springplank voor jonge ondernemers 

en starters in Kampen, met name gericht op de creatieve sector. Dit zou ik graag willen verbinden met 

natuureducatie voor de allerjongsten en lessen van de oudere generatie in pure ambachten. Ik vind het belangrijk 

dat de stad waar ik geboren ben een rijke en diverse stad blijft in alle aspecten. Daarom wil ik u graag bedanken 

voor het lezen van dit plan. Ik hoop dat ik u ook heb kunnen overtuigen van de winst die Kampen kan hebben door 

het aangaan van een samenwerking met Flèks. Mocht u op- of aanmerkingen hebben; deze hoor ik graag.  

 

Het staat u vrij om mij te e-mailen op het volgende account: naomiandriessen@gmail.com. 
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