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2020
a.k.a. wat deed ik?

Wilbert van de Kamp
“Die ene droge gast die
we elke keer tegenkomen”
- The Vices
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“De een-mans BKB uit Groningen”
- Teun van de Keuken
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“Online ouwe ironiehipster”

- Sywert van Lienden
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Een beetje pretentieus natuurlijk,
zo’n jaarverslag. En niet echt
Nederlands. Maar toch lijkt het
me goed om te vertellen over de
dingen die ik doe. Omdat ze er
toe doen, en omdat superveel
mensen samen met mij hebben
gewerkt aan deze projecten.
Activistisch ondernemen doe je
samen.
Sommige projecten kunnen
helaas niet “uit”, hoewel ze wel
waarde toevoegen. Daarom ook
aan jou de oproep: vind je het
werk dat ik doe belangrijk?
Steun dan mijn werk, want
samen maken we meer pret.

Steun mijn
werk via:
pretjeaf.nl

170.000
kaartjes tegen
eenzaamheid

Meer dan
100.000 omzet
voor lokale
ondernemers

1837 mensen
geholpen
hun goede
voornemens vol
te houden

25 tests
met impact
ondernemers,
online en offline
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deze impact maakte ik
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Elke donderdag
werken op de Eemstuin
35x dagvoorzitterschap
in opdracht van
Thuis-editie van snack in de bek via
Zoom maken in plaats van pauzeren

Wongema
overnemen

Een assistent
aannemen voor Wilpret

en dit deed ik
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20x presentaties
over wat ik doe, o.a. voor
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zonder
succes

Samengewerkt
met

Advies gegeven
aan

HELP!?
Beeld: Jesse Schaap

Linkse Mannen, met Bram Douwes
Beeld: Nienke Maat

Win een ton
Een campagne waarbij
bewoners van de Provincie
Groningen een ton* belastingvrij
konden winnen. Er waren 8000+
inschrijvers voor een lot.
Juiststraks.nu
Samen met een hoop mensen
(zie credits) bedacht ik
Juiststraks.nu. Voornemens
zijn niet juist nu belangrijk, maar
vooral ook straks, vroeger en nu.
Je wordt gekoppeld aan een
kunstenaar die iets maakt om je
aan je voornemen te houden.

Wilbert kookt Wad
Beeld: Ydwine de Boer

Het kookeiland
Oerol moest digitaal. Samen
met SFYN en Martin Rombouts
bedacht ik Het Kookeiland, een
eiland waar gekookt werd.
Een dagelijkse show vanuit de
Pluktuin op Terschelling.
Provincie Noord Brabant
Een dag in opdracht van de
Provincie Noord-Brabant waar
jonge voedselveranderaars stil
stonden bij hun doelen.
Snack in de bek
Een programma waarin we
normaal ergens gingen eten.
Er werd nu via Zoom gegeten
met een bord bezorg-eten op
schoot.

Worst song scenario, met Harmen Ridderbos
Beeld: Heta Salkolahti

Worst song scenario
Samen met Harmen Ridderbos
interviewde ik artiesten over
het hoe en waarom van hun
“slechtste liedje”.
We maakten drie afleveringen.
Wilbert kookt wad
Een show waarin je niet per se
meer leert over een product van
de Wadden, maar bereidingen
leert van een oester, aardappel
of zoete grauwe erwt. Omdat dát
je verder helpt in het leven.

*regenton (haha!)

Een expo gekocht
waar we door corona
niks mee konden

De online sessies
bleken niet te werken,
dus gepauzeerd

Assistent Eva Vos
Agent Tessa Sterkenburg
Juiststraks.nu Reuben Alexander, Wouter Zwarteveen,
Anna van Nunen, Yvonne Zeegers, Nyawile Nyangoma
Kaag, In60seconds, Maud Verheij, Edvard Jan Visser
en Ko van ’t hek
MSLW Bram Douwes, Marc Wiers en Eric Datema
Linkse Mannen Bram Douwes, Alexander Weeber,
Peter Michiel Schaap, Clemens Gielingh, Chris Zwart
en Sanne Wouda
Wilbert kookt wad Hans Geluk, Ydwine de Boer enVisit
Wadden
Worst song scenario Harmen Ridderbos en Peter van
Dijken
Verkeerd begrepen Producties Tomas Plagge, Kenrik
Veenstra en Daan Dagevos
Dus wat gaan wij doen Raymond Landegent, Tycho
Vellinga, Berend van Zanten
Grokaalbox Tim Romkes, Jesse Schaap, Jantine
Doornbos, Francis van der Kamp en Freya Liemburg
Nieuw Wongema Youetta Visser, Astrid Kaag, Sandra
van Kampen, Belinda Huitema, Rick Reijntjes, Armand
Heubner en natuurlijk Erik Wong
De mensen van Innofest en Omapost en
Mooiedingenmakers, Anne Reijnders, Sanne Boekhold,
Renee Dijkema en Wouter Brem
Random mensen met goede ideeën Mare Nieborg,
Mette te Velde, Arjen Boekhold, Kees Klomp, Bert
Hooghoudt, Jelmer de Boer, Hendrik Franken, Jolijn
Creutzberg, Mark Vletter
Vul hier je naam in en mail het naar me als je vindt dat
ik jou over het hoofd gezien heb:

Steun mijn
werk via:
pretjeaf.nl

Design Margot Kemps

dit ging er fout
en ik he
niks van b er ook
geleerd

Een mini data-lek
en als gevolg daarvan
een artikel op nu.nl
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