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Ruim drie jaar na de lancering van Tweeperenboom in Dorpsstraat 1, gaat Nele 
in gesprek met de vier andere oprichters. Er borrelen fijne herinneringen op.

Bert Smits: “Ik zag en zie heel wat bewegen in de maatschappij en ik wilde niet 
langer aan de zijlijn blijven staan. Ik wilde een organisatie maken die onder-
neemt, die actief in het veld staat. Van toekomstdenken naar toekomsthande-
len, zeg maar.”

Annemie Colruyt (AC): “Ik herinner me dat de enorme complementariteit tussen 
Bert en Nele me meteen opviel. Allebei goed in wat ze doen. Maar het is toch 
Nele die me over de schreef heeft getrokken, met Bert alleen had ik het niet 
gedaan!” (lacht)

Luc Haegemans: “Ik leerde het project initieel kennen omdat ik in de jury zat van 
een bootcamp voor sociaal ondernemers. Nele bracht daar de eerste Tweepe-
renboom pitch, en dat triggerde mij. Ik vond het bijzonder om de opstart van 
een bedrijf van in het begin en van zo dichtbij te mogen meemaken”

Annemie Lemahieu (AL): “Ik herinner me goed dat we in de aanloopperiode naar 
de oprichting, écht samen tijd hebben genomen om de zaken te onderzoeken 
en door te spreken. In die periode hebben we de basis gelegd voor de identiteit 
van Tweeperenboom. Dat doe je achteraf niet meer zo gemakkelijk”

AC: “We hadden ook geluk dat jij die identiteit hielp visualiseren. Kunnen zien 
wat we zeiden, hielp enorm om te voelen of het klopte of niet.”

Nele: “Wat dreef jullie om vennoot te worden in de coöperatie?”

AL: “Ik was nieuwsgierig en wilde nieuwe dingen leren. Het feit ook dat het hier 
om jonge ondernemers gaat, die tonen dat engagement kàn in combinatie 
met een gezin en jonge kinderen. Dat wilde ik steunen. Ik wil namelijk zelf niet 
oud worden (lacht)”

AC: “Wat mij intrigeerde was – en is – de enorme coherentie in het verhaal: 
het concept op papier zie ik ook in de realiteit gebeuren. We geven niet alleen 
opleidingen over agile, we passen het ook toe in projecten én we ademen 
agile bij het uitbouwen van de organisatie. Er is een visie die stuwt, en van 
daaruit wordt de olifant in stukken gekapt. Dat getuigt van een wereldse rea-
lisatiekracht.”

Bert: “Doordat je er een coöperatie van maakt en niet zomaar een netwerk, is 
het niet vrijblijvend. Het is steviger en impactvoller. En niet alleen dat, het is 
ook gewoon plezanter! Ik voel me deel van een geheel en de idee dat de din-
gen werken, ook als ik er niet ben, is enorm ondersteunend.” 

Nele: “Laat ons ook even vooruitblikken. Wat zien jullie voor ons liggen?”

Luc: “In het begin was het een hele uitdaging om gewoon al uit te leggen 
wat Tweeperenboom doet. De eerste verwezenlijkingen helpen ons om dat 
nu concreet te maken. Denk maar aan het Kolenspoor project, Lazarus of Ox-
fam. Aan ons om dat nu te vertellen aan de buitenwereld. En binnen drie jaar 
vertellen anderen over wat we doen, voilà (lacht)”

Bert: “Ik droom ervan om zelf, vanuit Tweeperenboom, meer projecten te ini-
tiëren. Vertrekken vanuit een nood, partners verzamelen en iets in de wereld 
zetten. De Smederij is daar een mooi voorbeeld van, het werk dat we deden 
voor De Spiegel vzw of Stichting Robin ook. We zijn niet zomaar consultants, 
we zijn ondernemers.”

AL: “En we willen nog meer impactgericht werken. Hoe genereren we maxi-
male impact? Kunnen we een doorbraakbarometer ontwikkelen bijvoorbeeld? 
De projectfiches in het doorbraakrapport zijn al een stap in die richting.”

Luc: “We breiden ook de site uit. Met De Smederij en met de samenwerkingen 
in het dorp bouwen we aan een ecosysteem. Dat zal verder vorm krijgen de 
komende drie jaar.”

Nele: “En stel, Tweeperenboom doet het bijzonder goed en floreert. Wat zou 
je jezelf dan gunnen? En wat gun je de anderen?”

Bert: “Nog moeilijkere projecten kunnen doen, met een nog steviger team. En 
zoals gezegd, zelf projecten kunnen initiëren, los van een klantvraag.”

AC: “Misschien wel het gevoel van met een gerust hart te kunnen lossen? Het 
gevoel van ‘ik heb mijn rol gespeeld’ en daar trots op kunnen zijn.”

Luc: “Wat gun ik mezelf? Een feestje! (lacht) Het is leuk om te vieren met een 
grotere groep. En wat gun ik de anderen? Ook een feestje!” 

Bij deze staat dat genoteerd in de agenda.
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Doordat je er een 
coöperatie van maakt en 
niet zomaar een netwerk, 
is het niet vrijblijvend. 
Het is steviger en impact-
voller. En niet alleen dat, 
het is ook gewoon 
plezanter!


