
t.a.v Heleen Claringbould – Duurzaamheid door Haagse Wijken

Gemeente Den Haag
DPZ // Duurzaamheidsinitiatieven
Postbus 1601, 2500 BC Den Haag

Betreft: Projectverslag VIETS 2018 – ABBA/VL/13399 – Stichting Zoenen
De aanvraag voor het project ABBA/VL/13399  was ontvangen i.h.k.v. Subsidie Duurzaamheid door Haagse Wijken voor 
het project VIETS 2018. De subsidie voor het project was vastgesteld (21 maart 2018) en er waren een aantal andere 
subsidieverplichtingen genoemd, hieronder worden de verplichtingen vermeld inclusief een reactie per onderdeel:

Subsidieverplichting
De activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig met de subsidieaanvraag en bijbehorende begroting
De organisatie van het project besteedt bij deze subsidie aandacht aan de volgende afspraken.

 1. Projectverslag en ingewonnen adviezen vrij te gebruiken door het college.
voldaan; eerder verstuurd verslag van Fase 1, Jaarverslag 2017, en ingewonnen adviezen in de bijlage
eerder beeldmateriaal, video, foto’s, pers&nieuwsberichten zijn verstuurd naar genoemd email adres

 2. Bijeenkomsten ter ondersteuning van uw project georganiseerd door de gemeente bijwonen.
voldaan; wij hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond van de gemeente waaronder; het duurzaam ontbijt, de 
najaarsbijeenkomst, de workshops van Greenwish, en de bijeenkomst bij The New Farm.

 3. De gemeente uitnodigen voor de  publieke activiteiten van het project.
voldaan; wij hebben diverse cocreatie sessies georganiseerd en hier de gemeente voor uitgenodigd.

 4. Rechtenvrije foto’s van uw activiteiten aan de gemeente beschikbaar te stellen.
voldaan; video, foto en overig beeldmateriaal is eerder beschikbaar gesteld aan de gemeente.

 5. Invloed vermelden van uw acties op de betrokkenheid bij duurzaamheid in het stadsdeel Centrum.
voldaan; betrokkenheid bij onze acties kan men teruglezen via onze social media kanalen, en onze afgeronde 
crowdfundingcampagne, een uitgebreide rapportage kan men vinden in ons projectverslag.

 6. Registratie MAEX.
voldaan; Solar Skelter is al geregistreerd bij MAEX, het VIETS initiatief (nog) niet.

Doelstelling Subsidieverlening
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan activiteiten voor het 1) stimuleren van burgers, bedrijven en/of instellingen om 
op wijkniveau samen te werken rond genoemde thema’s 2) aanwezige kennis rond dit thema verder te mobiliseren en 3) 
lokale economie op dit vlak te stimuleren.

 1. voldaan; burgers gestimuleerd, instellingen gestimuleerd voor verdere samenwerking.
 2. voldaan; aanwezige kennis samengebracht, meerderere samenwerkingsverbanden ontstaan.
 3. voldaan; lokale economie verder gestimuleerd.

Grondslag subsidie
Subsidie is verstrekt op basis van ASV (Algemene Subsidie Verordening).

 De subsidie is verstrekt op 14 mei 2018 en uitgegeven tot 1 augustus 2018.

Subsidie verantwoording
Overeenkomstig met de subsidieregeling zijn wij verplicht een inhoudelijke verantwoording voor de subsidie in te dienen 
bij het college met het door het college beschikbaar gestelde format, bestaande uit een inhoudelijke verantwoording met:

1. Het projectverslag.
2. Kopie ingewonnen adviezen.
3. Verslagen bewonersbijeenkomsten.

Hierop volgt het projectverslag, ingewonnen adviezen en verslagen van de bewonersbijeenkomsten.



1. Projectaanvraag VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399  
Ons projectplan heeft meerdere doelstellingen, in vervolg op een eerder toegezonden projectplan 4.1 willen wij graag 
wijzen op ons projectverslag Solar Skelter 2016 (FASE 1) en Solar Skelter 2017 (FASE 2). In vervolg hierop volgt nu een 
projectverslag van VIETS 2017 (FASE1). Wij beginnen met een reflectie op de ingediende gegegevens volgens het 
formulier bij de aanvraag:

1) Contactgegevens aanvrager
Sander Westerduin
Stichting Zoenen
Torenstraat 140
2513BW Den Haag

2) Locatie initiatief
Centrum

3) Beschrijving Doelstelling en Resultaat (herhaling)
#RECAP

Om ons project succesvol voort te zetten, en vooral voor het educatieve gedeelte, vragen wij de Subsidie Duurzaamheid 
door Haagse Wijken aan voor ons complementerende plan VIETS FASE2. Met onze educatieprojecten worden niet 
alleen een mooie modules bij de desbetreffende opleidingen neergelegd, maar laat tevens de studenten en leerlingen in 
aanraking komen met een alternatieve duurzame manier van vervoer en transport. Het project draagt bij aan schone 
lucht, CO2 reductie en draagt direct bij aan energiebesparing indien deze wordt gebruikt, daarnaast draagt het bij aan 
energiebesparing bij de ontwikkeling ervan, door het hergebruik van materialen, en met de educatie en voorlichting 
hieromheen. De communicatiemomenten zijn de 8e (8 april) en 9e (in mei/juni) Solar Session met een meer educatief 
karakter. De data zijn onder voorbehoud en tussendoor worden de TechTalks en MarcomMeetups georganiseerd. Ook is  
er het Lentefeest 8 april en Zomerfeest 7 Juli 2018 waar wij aan meewerken. De activiteiten zijn: het bedenken, 
ontwikkelen en realiseren van skelters op zonne-energie. Hiernaast worden losse contact momenten met de studenten 
ingepland om deze te begeleiden.

De educatietrajecten die aan de orde zijn:
1. Haagse Hogeschool – Werktuigbouwkunde – afgerond
2. Haagse Hogeschool – Industrieel Product Ontwerpen – afgerond
3. ROC Mondriaan – Techniek – Innovatiehuis – Bouwen van de Solar Skelter (vanaf december 2017)
4. Educatietraject Zeeheldenkwartier Zeepkistenrace

De lopende projecten:
1. Project A – de Aanjager (voldaan) – in testfase
2. Project B – de Bullit (voldaan) – in testfase
3. Project C – de Cargo – in de bouwfase
4. Project D – de Dummy – ism Stichting Voorall - geannuleerd
5. Project E – de Energiecentrale - in onwikkeling
6. Project F - de Flexi Cargo Trike – afgerond



1. Het projectverslag   VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399  

Resultaat
n.a.v. onze opgestelde doelstellingen (ABBA/VL/1339) kunnen wij zeggen dat wij onze doelstellingen ruimschoots 
hebben behaald zoals genoemd in het ingediende plan. 

Wij hebben succesvol op 7 december en 8 april wederom een Solar Session georganiseerd met een meer educatief 
karakater, dit zijn cocreatiessessies en tevens communicatiemomenten. De sessies werden bezocht door meer dan 
vijftig bezoekers.

Hiernaast hebben wij opleidingstraject 'solar skelter' in het Techniek & Innovatiehuis aan het ROC Mondriaan begeleid en 
afgerond. De resultaten ervan waren confronterend en zorgen ervoor dat het educatietraject verder zal worden 
uitgebreid onder leiding van Iraas Korver, bi de opleiding IPO aan de Haagse Hogeschool in het najaar van 2018.

Ook hebben wij succesvol de eerste duurzame Zeepkistenrace (Zeehelden Zeepkistenrace) georganiseerd, met 5 
klusdagen in Juni en de daadwerkelijke race op 7 juli 2018. Er waren 35 deelnemers en honderden toeschouwers.

Naast de Zeepkistenrace zijn wij actief bezig geweest op externe evenementen. Wij hebben scuccesvol meegewerkt aan 
het Lentefeest (8 april) en het Zomerfeest (7 juli) in de Prins Hendrikstraat en er hebben tientallen marcom meetups en 
techtalks plaatgevonden, veelal op The HYF in de werkplaats van Solar Skelter, Torenstraat 140 – binnenplaats 
Pastoorswarande 3.

De educatietrajecten (augustus 2018):

1. Haagse Hogeschool – Werktuigbouwkunde – afgerond
2. Haagse Hogeschool – Industrieel Product Ontwerpen – afgerond
3. ROC Mondriaan – Techniek – Innovatiehuis – afgerond
4. Educatietraject Zeeheldenkwartier Zeepkistenrace – afgerond
5. Educatietraject HHS – IPO – in overleg, per september 2018
6. Educatietraject TU Delft – in overleg, per september 2018
7. Educatietraject Vervolg aan ROC Mondriaan – januari 2019

De bouwprojecten (augustus 2018):

1. Project A – de Aanjager (voldaan) – wordt gebruikt, aangepast naar Aanjager 2.0
2. Project B – de Bullit (voldaan) – > naar het VIETS plan
3. Project C – de Cargo – in ontwikkeling (terug naar de tekentafel)
4. Project D – de Dummy – ism Stichting Voorall – geannuleerd 
5. Project E – de Energiecentrale - in onwikkeling – in bouwproces
6. Project F - de Flexi Cargo Trike – afgerond – verslag ingediend (Solar Riksja) – vervolg project 7
7. Project S – SunnaSkelter 2.0 in ontwikkeling, vervolg op de Flexi Cargo Trike.

Hiernaast heeft de praktische uitvoering van het 'VIETS' plan een vliegende start gemaakt! 

Vanaf Januari 2018 is er een start gemaakt met het uitvoeren van het VIETS plan, op de volgende pagina's een terugblik 
op de deelname aan de Haagse Vernieuwers (Impact City) en de DDD Award. Daaropvolgend volgt een inhoudelijk 
verslag van het uitrollen van het VIETS plan in 2018. Met vallen en opstaan...



1. ( Vervolg ) Projectverslag   VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399)  

Het onstaan van VIETS eind 2017
Naast educatie heeft het Solar Skelter team zich gevestigd op het uitwerken en uitvoeren van een 'commercieel' plan 
voor Solar Skelter in de toekomst. Dit resulteerde in het VIETS plan, eind 2017, destijds ingediend onder VIETS Fase 1. 

Het commerciele VIETS-plan moet dienen als het complementerende plan voor het door-ontwikkelen van de Solar 
Skelter, om zo in de toekomst zelfvoorziend te kunnen doorfietsen (ook financieel gezien). In het kort; een unieke 
vrachtvervoerder (d.m.v. solar skelters) kleinschalig te voorzien in stadsdistributie. Een lokale oplossing gedragen door 
de bewoners zelf, vrijwilligers bij solar skelter, en tientallen bewoners die op ons gestemd hebben:

Het VIETS-plan werd genomineerd voor de DDD-Award (DromenDenkenDoen) award en behaalde hier een 2e plaats in 
het najaar van 2017. Helaas geen geldprijs, wel heeft dit een enthousiaste vrijwilliger (Marielle Ernst) opgeleverd die 
sindsdien werkzaam is bij Solar Skelter, en vanaf Maart 2018 een STIP baan vervult!

Het VIETS-plan werd ook genomineerd voor de 'Haagse Vernieuwers' (The Hague Impact City) en behaalde hier een 
finaleplaats tijdens de Big Improvement Day op 16 Januari 2018. Ook hier was helaas geen geldprijs aan verbonden, wel 
een enorme impact (!),  reclame en kenbaarheid aan het project op lokale televisie, radio en nieuws websites.

Trots kunnen wij meededelen, dat duurzaamheid de laatste jaren in deze challenges een groot aandeel heeft verkregen. 
Niet alleen in participanten, maar ook juist in de voorwaarden. Bij de DDD-Award hadden wij gek genoeg niet gewonnen 
– ookal waren wij groot favoriet. Van de 4 finalisten, waren er 3 'super duurzaam' en dit is wel een boodschap dat het tij 
aan het keren is. Bij Impact-City waren naast de humanitaire hulp alle andere finalisten gefocused op duurzame 
innovatie, dit vonden wij toch wel heel erg bijzonder om te zien in het Circustheater tijdens de Big Improvement Day. 

Beide wedstrijden zorgden voor veel kenbaarheid, nieuwe vrijwilligers via PEP, inloop bij ons stuurgroepoverleg of tijdens 
onze andere evenementen. Ook zorgt het ervoor dat mensen gaan nadenken over alternatief vervoer in de stad. In beide 
presentaties liet Sander Westerduin de keus aan het publiek; een beeld van Den Haag in 2040 een stad vol smog of een 
stad vol groen en schone lucht. Waar willen wij naartoe?



1. ( Vervolg ) Projectverslag   VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399)  

Verdere uitvoering van het VIETS plan (Januari 2018)
Na het tegenvallende resultaat van de DDD award en ImpactCity, zat het nieuw gevormde VIETS-team niet stil, en 
besloot dan maar de touwtjes zelf in handen te nemen, dit resulteerde in een subsidieaanvraag VIETS Fase 2, waarvoor 
dit verslag is opgesteld.

Uitrollen van het marketingplan
Samen met vrijwilligers van Solar Skelter is een plan van aanpak gemaakt, en zijn de eerste stappen gemaakt voor het 
uitrollen van het VIETS plan. Geintereseerde partijen zijn er zeker, met het ontwikkelen van de Solar Skelter in 2017 zijn 
er tientallen partijen bij ons wezen aankloppen 'of wij al kunnen fietsen' en elke keer moeten wij 'misschien' of 'nee' 
verkopen. 

Dit komt omdat:
– de Solar Skelter nog een prototype is
– er continue problemen zijn met de electrische aandrijving
– er problemen zijn met gewicht, gewichtsverdeling, de stuurassen
– er daarom problemen zijn op het gebied van verkeersveiligheid
– er daarnaast niet altijd bemanning is om te kunnen fietsen 

Aangezien in het voorjaar van 2018 de Solar Skelter 2.0 in aanbouw was op het ROC Mondriaan, zorgde dit voor een 
alternatief plan. Want, hoe kunnen wij nu binnenstedelijke distributie verzorgen zonder goedwerkende fiets? Gelukkig 
hadden wij in de zomer van 2017 een bijzondere fiets gekregen voor ons project! 

Waarom kunnen wij niet deze gedoneerde vierwieler (de Floow) gebruiken voor het VIETS plan? De Floow is een 
elektrische vierwieler, in 2012 ontwikkeld, maar het project is gefaald op de productontwikkeling; de fiets zou simpelweg 
te duur worden (5800 ex btw) voor de markt.

Maar, om spullen te vervoeren heb je een kar nodig. Via Juan, ons contact van CyclopsCargo, aangeschoven bij 2 
eerdere cocreatie bijeenkomsten (solar sessions) hadden wij de mogelijkheid om zijn fietskar over te nemen! Hij ging er 
namelijk mee stoppen. 1+1=2 dachten wij. Met de nodige hulp hebben wij een verbinding gemaakt, een 
trekhaakmechanisme voor aan de fiets en Tadaa, de VIETS was geboren.



1. ( Vervolg ) Projectverslag   VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399)  

Uitrollen van het ontwerp (Naomi Naus).
Maar nu de fiets bijna klaar is, wilde wij natuurlijk ook een leuk ontwerp. De eerdere ontwerpen van Solar Skelter waren 
verzorgd door Janine Terlouw van Debatmobiel, ook eerder aangeschoven bij de Solar Sessions. Zij kwam met een 
nieuw persoon Naomi Naus, die vervolgens de stijl van VIETS heeft verzorgt:

Maken van de Website
Door de DDD Award, kwamen wij in contact met Marielle Ernst, en eind 2017 is zij aan de slag gegaan met het VIETS 
plan, in het voorjaar van 2018 heeft zij de website van VIETS verzorgt, tevens is zij vanaf Maart officieel in dienst via de 
STIP regeling, en zo hadden wij met Solar Skelter en VIETS een eerste echte medewerker! Zie ook: viets.in/denhaag



1. ( Vervolg ) Projectverslag   VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399)  

Bijeenkomsten fietskoeriers in Escamp (Made in Moerwijk)
ism Made In Moerwijk zijn in het voorjaar van 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd voor fietskoeriers, specifiek 
werd er gekeken naar hoe er dmv binnenstedelijke distributie met de partijen die er al zijn verder kan worden onderzocht 
naar hoe er via deze manier lokaal kan worden voorzien in werk. Zie ook hoofdstuk 2 ingewonnen adviezen.

Afspraken met fietskoeriers in Den Haag; Cycloon, Fietskoerier Den Haag en Vince.Delivery.
In de opstartfase van VIETS zijn diverse afspraken geweest met Marcel (Cycloon), Niels (Fietskoerier Den Haag) en 
Rutger (Vince Delivery) allemaal lokale fietskoeriers. Hier zijn diverse adviezen uit voortgekomen, zie hoofdstuk 2.

Samenwerking Fietsenmaker Escamp 
Om de samenwerking met lokale partijen te vergroten is er naast gebruik te maken van onze eigen Solar Skelter 
vrijwilligers wederom buiten de deur gezocht naar andere geinteresseerde partijen, zo zijn wij in aanraking gekomen met 
Jermi Brussee van Fietsenmaker Escamp, die ook voor VIETS betrokken is bij kleine reparaties.

Samenwerking met Haagse Zwam, Beebox en Lekkernassuh.
De langverwachte samenwerking met genoemde partijen is van start gegaan in Maart 2018 met daadwerklijk vervoeren 
van goederen. De eerste testritten waren in Februari en Maart, en de eerste diensten in Maart t/m Juni 2018.

De lading varieert van het ophalen tot 150kg aan koffiedik voor Haagse Zwam, het bezorgen van Biologische 
groentepakketen voor BeeBox, of het leveren van Groente zoals groente en fruit aan de versmarkt van Lekkernassuh.

Testfase Eerste echte diensten Maart, April, Mei, Juni.
Zie het overzicht van voldane VIETS ritten:

Eerste externe kracht Vincent via Haagse Zwam (juni 2018).
In samenwerking met Annelies van de Haagse Zwam is ook de eerste externe kracht vanaf Juni werkzaam via het 
VIETS plan. Inmiddels fietst Vincent zelfstandig op diverse dagen doordeweeks met de VIETS door de stad!

Uitbreiding, veiligheid en zekerheid
Aangezien het een fietst blijft, en wij vooral veilig willen opereren hebben wij via ANSVAR de 'groenste' verzekering 
aangeschaft die er op dit moment bestaat. Wij beschikken nu over een WA verzekering voor de fietsen en voor de 
koeriers, ook bankieren wij groen, en hebben wij tweedehands voor de prijs van 1 accu een extra fiets gekocht plus 4 
accu's! Een vrijwilliger van Solar Skelter heeft zelfs 2 accu's weten te reviseren!

Externe samenwerking met Rutger de Jong (Vince.Delivery) per Augustus 2018.
Nu de testfase is voldaan, gaan wij verder met de volgende stap. Uitbreiding van het project vind plaats door de lokale 
ondernemer Rutger de Jong van Vince Delivery, hij heeft tientallen freelance fietsers onder zich, en wilt graag zijn 
assortiment & mogelijkheden uitbreiden. De samenwerking met bestaande partijen wordt gecontinueerd, nieuwe partijen 
worden aangeboord en zijn kennis en expertise wordt ingezet om Fase 2 succesvol voort te zetten.



2. Kopie ingewonnen adviezen -     VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399)  

Reactie Jury (Haagse Vernieuwers) mbt het VIETS plan (Januari 2018).
Een mooi, sterk maatschappelijk verankerd initiatief dat concreet iets aan de vervuiling in de stad
wil doen. Het prototype is al ontwikkeld en een nieuw, verbeterd model is in de maak. Sterk punt:
er wordt intensief samengewerkt met het onderwijs, de gemeente Den Haag en het bedrijfsleven.
Nadeel: V.I.E.T.S. is sterk lokaal gericht, hoe schaalbaar is het concept? Daarnaast twijfelt de
jury aan de haalbaarheid van het plan. Het project is momenteel afhankelijk van slechts één
professional en leunt voor de rest op vrijwilligers. Ook in de uitwerking wordt gerekend op veel
vrijwillige inzet. De mix van productie en dienstverlening is geen aanrader, vindt de jury. “Het is
lastig om beide goed te doen. Maak een keuze.” Voor V.I.E.T.S. een zelfstandig bedrijf is, moeten
er nog veel stappen worden gezet. Dat neemt niet weg dat de Solar Skelter kan bijdragen aan
een oplossing voor de last-mile-problematiek in de logistieke dienstverlening. Wellicht kunnen er
connecties met grotere partijen gelegd worden?

Reactie Niels van de Bergh (Fietskoerier Den Haag), 6 februari 2018
Zorg voor een bedrijfs WA
Kijk naar het Jeugdloon van 17jr
Zorg voor een risicoplan, wat als dit gebeurt, doe dat, what-if
Maak een Pool van mensen
Maak een volgbare planning

Reactie Rutger de Jong (Vince Delivery), 8 februari 2018
Maak een pool van fietskoeriers
Maak een werkplanning, excel
Vaste routes, en zorg voor contactpersonen
Hou rekening met afstanden van je koeriers zelf
Meerdere ritten en zsm opschalen
WEGAM WA verzekering, of een groene verzekering
Maak een lekkebandenplan
Maak voorspelbare routes

Reactie Marcel Kleizen (Cycloon, HumanityCab), 10 februari 2018
Zorg voor vaste contacten, vaste routes
Zorg voor het bundelen van opdrachten
Zorg dat je tijd goed incalculeert, goede planning bij meerdere ritten
Zet je adressen in een smartphone bijvoorbeeld



2. Kopie ingewonnen adviezen -     VIETS 2018 FASE 2 –   ABBA/VL/13399) (vervolg)  

Workshop Vrijdag 23 Maart 2018

Met VIETS en Solar Skelter waren wij aanwezig bij de workshop over het ontwikkelen van een menselijke 
fietskoeriersbaan van Lab Moerwijk. Samen met Martijn Lukaart van Bun Run (https://www.bun.run) 
gingen wij het hebben over wat voor uitdagingen je tegenkomt bij het inzetten van koeriers, hoe een 
koerier een baan kan creëren en hoe je jezelf als koerier kan organiseren en beschermen. 

Het vervolg in April 2018 resulteerde in het opstellen van het document “Buurthub Moerwijk”:

Buurthub Moerwijk, 20 april 2018

Realiseren van nieuwe koeriersservice van bewoners van Moerwijk voor levering van pakketjes in Moerwijk en Den 
Haag. De buurthub zorgt voor het aanmelden, ophalen, en afleveren van pakketjes. Deze hyperlokale distributie wordt 
uitgevoerd door fietskoeriers die opgeleid worden en een eigen inkomen realiseren. De fietskoeriers zijn inwoners uit 
Moerwijk die op dit moment geen baan hebben. De buurthub levert een antwoord op hoe een humane fietskoeriersdienst 
kan bestaan waarbij koeriers betaald, beschermd en opgeleid worden.

Buurthub Moerwijk gaat een eerste pilot worden in een buurt van Den Haag. Het model van een gedemocratiseerde 
service van en voor bewoners kan worden uitgebreid naar meerdere goederenstromen in de Den Haag, maar ook naar 
meerdere buurten van Den Haag.

Bedrijven kiezen voor deze manier van bezorgen omdat ze een duurzame maar ook lokale werkgelegenheid creëren in 
de stad. Deels worden pakketjes bezorgd die nu nog via de grote logistieke bedrijven worden uitgevoerd en deels 
worden door deze laagdrempelige service nieuwe stromen van pakketjes gecreëerd zoals afvalstromen en bewoners-
naar-bewoners service.

Voldoende volume is een eerste vereisten om fietskoeriers aan voldoende werk en dus inkomen te verkrijgen. Een 
eerste stroom goederen is van bedrijven en organisaties naar een andere bedrijven, business-to-business. Dit gaat om 
bestaande handel en logistieke stromen tussen bedrijven. De buurthub dient ook als distributiecentrum voor grote 
vrachtwagens die niet meer het centrum in gaan of mogen. Een tweede stroom zijn de nieuwe grondstoffen van afval die 
worden opgehaald om te worden gerecycled. Bedrijven en bewoners kunnen zich aanmelden om deze grondstoffen te 
laten verwerken en de fietskoeriers zorgen voor het vervoer.

Door het bundelen van de specifieke krachten van een aantal sociaal ondernemers wordt deze nieuwe service 
gerealiseerd. VIETS, Solar Skelter en De Grondstoffen Fiets zorgen voor de benodigde kennis en kunde van 
fietskoerieren. Bun Run zorgt voor het software platform waarbij pakketjes kunnen worden aangemeld, worden 
gedispatched naar de koeriers en financieel worden afgehandeld. Made in Moerwijk en Soco Soco werken samen aan 
het ondersteunen mensen zonder baan naar werk. Daarbij wordt een locatie geschikt gemaakt voor het onderhouden 
van fietsen, het verzamelen en ompakken van pakketjes en trainingsruimte. Lab Moerwijk initieert en ondersteunt de 
uitvoering van de eerste pilot. Daarnaast brengen alle partijen hun netwerk in om bedrijven en organisaties als eerste 
klanten te krijgen.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bun.run&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFELoGwk79tq_VGmZro1rAl4_dQYg
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Solar Session 7 – 7 December 2017 – Locatie: The Hague Youth Factory

PROGRAMMA
19:00 Inloop met Soep&Brood van de Soepmobiel – Patrick Steur, Overal Koken
19:25 Welkomstwoord, Jaarverslag 2017, Roadmap 2018
19:30 Presentatie IPO Studenten – Cargo Solar Skelter
19:50 Q&A Cargo Solar Skelter
20:00 Presentatie Ivo de Waard – Zelf een elektrische fiets bouwen
20:10 Presentatie Kitty Hinkekemper – de Zeeheldendaad: Buurtcomposteren en Solar Skelter
20:20 Presentatie Sander Westerduin –  Roadmap 2018  VPRO Groene Techpioniers, Haagse Vernieuwers
20:30 Afsluitingsborrel, Roadmap 2018 en Komende Klusdata
* interactieve tafels:
– interactief jaarverslag 2017; wat moet er allemaal in het jaarverslag?
– interactief roadmap 2018; bepaal met ons waar solar skelter naartoe moet in 2018
– komende klusdata; wil je helpen?  Haagse helden gezocht! Hoe vinden we die?

RESULTAAT:
Er waren ongeveer 25 bezoekers over de gehele avond, een leuke bijkomstigheid:
– er kwam een jongen van 17 die een eigen zelfgebouwde 'elektrische step' liet zien.
– er was veel animo voor de elektrische fiets van  Ivo, die hij zelf had gebouwd.
– er werd samen aan tafel gewerkt naar ideen, activiteiten voor 2018, dit volgt in activiteiten
– meerdere mensen die voor OCK willen fietsen 15/16 december
– meerdere mensen belangstellig voor Flexipanel project voor op de Riksja.
– elektrische fiets ism Biesieklette (gedoneerd voor het project) laten zien op het evenement
– oude riksja laten zien op het evenement (stond in de werkplaats)

– belangstelling voor TIMEBANK, solar skelter gaat een account maken

Verslag 22 maart – Spring Drinks!
Op 22 Maart organiseerde wij met Solar Skelter een voorjaarsborrel (start van de lente), vanwege 
het slechte weer waren er slechts 12 bezoekers, volgende keer beter.



Verslag 8 april – Solar Session 8:
Tijdens de markt op 8 April 2018 in de PrinsHendrikstraat. Ouders en kinderen mochten zelf meedenken aan 
met  hoe de zeepkistenrace op 7 juli 2018 eruit moest gaan zien:

De klusdagen in Juni, en de race, en de resultaten daarvan zijn allemaal te vinden op:

www.zeeheldenzeepkistenrace.nl

en facebook: “zeehelden zeepkistenrace”

http://www.zeeheldenzeepkistenrace.nl/


Terugblik op het ingediende activiteitenplan:

Doorlopende Activiteiten (publiekelijk toegankelijk):
Elke dinsdagochtend stuurgroepoverleg van 10:00 tot 12:00 – voldaan
Dagelijkse werkzaamheden afhankelijk in de werkplaats – voldaan, afhankelijk van bemanning
Diverse MarcomMeetups en TechTalks, afzonderlijk ingepland – voldaan

VIETS Educatie ism Iraas Korver;
educatietraject ROC Mondriaan Techniek – Fietstechniek Innovatiehuis vanaf Januari (afgerond)

VIETS Vrachtfiets diensten;
Praktische uitvoering ism de Solar Skelter Team, en nieuw te vormen Koeriersteam vanaf April (gestart)
Eventuele professionele hulp, CyclopsCargo en Fietskoerier Den Haag, VinceDelivery (in overleg)
Eventuele ondersteuning van het Kansfonds (aanvraag loopt) – afgewezen

VIETS verdere verloop van ontwikkeling van het plan; 
o.a. Sander Westerduin ism Marielle Koops,  m.b.v. Ido Pot, Kike Olsder en Marjolijn Soelaksana (ok)
Deelname DDD-Awards; In de finale voor de DDD-Awards September (2e plaats)
Deelname Startup in Residence / Impact City; wacht op voorstel (5e plaats)

Publiekelijk Toegankelijke Evenementen
Solar Sessions, onze cocreatie evenementen, tot maximaal 50 bezoekers. Onze 7e Solar Session vond 
plaats in December 2017, en de 8e op 8 april; de opening van de HYF en onze jaarlijkse borrel 
(Februari2017) trok bijna 100 bezoekers, de voorjaarsborrel op 22 maart helaas wat minder.

Fietstocht – Het Groenste Konvooi van NL 2018
Wel naar Dalfsen geweest maar niet met de Solar Skelter, ivm de werkzaamheden aan de skelter.

CoCreatie Sessies:
Solar Session 8 – 8 April 2018, 30-35 bezoekers
Zondag Klusdag – Juni 2018, 10-25 bezoekers per klusdag
Prinshendrik straat Zeepkistenrace 7 juli 2018, 16 teams, 35 deelnemers, 150 bezoekers.

Onze activiteiten zijn verspreid via de mail, facebook en twitter, onze diverse  persberichten worden 
opgepakt door o.a. AD Haagsche Courant, Funx, Den Haag Centraal, Radio DHFM en Omroep West en 
vooral via Facebook.

Deelname Activiteiten externe partijen:
– Duurzaamheidsfestival Kijkduin 2018
– de Buurtcamping Zuiderpark 2018
– duurzame Markt Emma’s hof 2018
– Het Circus 2018
– diverse overige evenementen

Den Haag, 1 Augustus 2018
Sander Westerduin

Stichting Zoenen
Torenstraat 140
2513BW Den Haag


