Stichting Repair Café International
Hoofdlijnen strategisch plan 2020-2025

Repair Café International is de motor achter de wereldwijde Repair Cafébeweging: zelf je kapotte spullen repareren samen met handige vrijwilligers uit
de buurt. De stichting verspreidt dit concept sinds 2011 over de hele wereld. Met
succes! Repair Cafés worden intussen georganiseerd op bijna 2.000 locaties in 35
landen. En dat aantal neemt nog dagelijks toe. Een actueel overzicht van alle
Repair Café-locaties wereldwijd staat op https://www.repaircafe.org/bezoeken.
Meer doelen tegelijk
Repair Cafés dienen meer doelen
tegelijk. Ze zijn goed voor het
milieu en voor de onderlinge
contacten in de wijk. Ook dragen ze
bij aan de mentaliteitsverandering
die nodig is om mensen
enthousiast te maken voor de
circulaire economie. In het Repair
Café leren bezoekers op een
gezellige en toegankelijke manier
dat duurzaamheid niet
ingewikkeld en abstract hoeft te zijn, maar ook voor hen binnen bereik is,
gewoon in hun dagelijks leven. Ze merken dat repareren een goed alternatief is
voor weggooien en iets nieuws kopen. Ze zien met eigen ogen dat reparatie
mogelijk is, en vaak veel minder moeilijk dan ze dachten, dat ook zijzelf het
kunnen (leren) en dat het leuk en inspirerend kan zijn als je het doet samen met
een handige buurman of -vrouw – die nog aardig blijkt te zijn bovendien!
PBL: sterker inzetten op reparatie in sociale setting
Dit is precies wat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bedoelt in zijn
advies aan de overheid voor het realiseren van de circulaire economie1. Volgens
het PBL moet er veel meer gebeuren om het doel van een volwaardige circulaire
economie in 2050 te bereiken. Concreet dient volgens het PBL sterker te worden
ingezet op reparatie (een hogere R-strategie dan recycling), en dan juist in een
sociale setting, zodat mensen ervaren dat circulair handelen leuk kan zijn en hun
zelf ook direct iets kan opleveren.
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Zie het rapport Circulaire economie in kaart, januari 2019.

Infrastructuur voor reparatie moet terugkomen
In economisch opzicht zijn Repair Cafés een antwoord op het verdwijnen van de
professionele reparateur uit het straatbeeld. Dat laatste is de afgelopen decennia
gebeurd onder invloed van wereldwijde economische ontwikkelingen en heeft
ertoe geleid dat steeds meer mensen met de handen in het haar zitten als er iets
kapot gaat. De infrastructuur voor
reparatie van deze spullen is
“Repair Cafés zijn een uiting van een
grotendeels weggevallen. Tegelijkertijd
veranderende mentaliteit. Ze vormen
is de infrastructuur voor het kopen van
een beweging van onderop, die
nieuwe spullen alleen maar uitgebreid.
duidelijk maakt dat op hoger niveau
Daardoor hebben veel mensen het
maatregelen nodig zijn ten gunste
gevoel dat ze min of meer worden
van een duurzamer consumptiegedwongen iets nieuws te kopen
patroon.”
wanneer een voorwerp kapot gaat.
De aanhoudende groei van het aantal Repair Cafés geeft aan dat steeds meer
mensen hier genoeg van hebben, inzien dat dit gedrag op termijn niet houdbaar
is en open staan voor een duurzamer consumptiepatroon. Repair Cafés zijn een
uiting van een veranderende mentaliteit. Ze vormen een beweging van onderop,
die duidelijk maakt dat op hoger niveau maatregelen nodig zijn ten gunste van
zo’n duurzaam consumptiepatroon.
Repair Cafés brengen de oude reparatie-infrastructuur gedeeltelijk terug. Zij zijn
gemiddeld een dagdeel per maand open en functioneren dan zoals de
buurtreparateur van vroeger: een plek waar je naartoe kunt voor deskundig
advies over onderhoud en gebruik, voor hulp bij kleine mankementen en ook
voor het laten verrichten van iets grotere reparaties, waardoor je spullen langer
kunt gebruiken en effectief wordt gewezen op de mogelijkheden van reparatie.
Tijd is rijp voor verdere stappen
Maar: Repair Cafés zijn
vrijwilligersinitiatieven. De
reparateurs zijn geen professionals,
ze geven geen garantie op de
reparaties en ze zijn niet elke dag
bereikbaar. Door al deze factoren is
de impact van de Repair Cafés op
het milieu vooralsnog beperkt. Wat
dat betreft is de Repair Cafébeweging momenteel vooral een
signaal dat mensen wel degelijk
wíllen repareren en dat de tijd rijp is voor verdere stappen om een rijkere
reparatie-infrastructuur terug te brengen.

Centrale rol voor Repair Café International

Het is aan Repair Café International om hierin een centrale rol te spelen. Deze
stichting is de koepelorganisatie van alle Repair Cafés. Zij is de enige
professionele partij in een netwerk van vrijwilligers. Zij treedt op als
woordvoerder van het netwerk, kan dit netwerk via haar kanalen activeren en is
dagelijks bereikbaar voor overleg.
Het doel van Repair Café International is: repareren
terugbrengen als normale activiteit in ons dagelijks leven,
en daarmee de circulaire economie bevorderen. Dit
strategisch plan schetst hoe de stichting hieraan in de
periode 2020-2025 wil bijdragen.

“Repair Cafés zijn
een signaal dat
mensen wíllen
repareren.”

Repair Café International wil zich op vier manieren inzetten:
A. door bij te dragen aan de uitrol van zogeheten circulaire ambachtscentra,
met daarin een structurele repareercomponent;
B. door het Repair Café-concept te verbreden en verdiepen en er op die
manier nieuwe – en ook jongere – doelgroepen mee te bereiken en activeren;
C. door zich in te zetten voor de verzameling en analyse van repareerdata;
D. door de bestaande Repair Cafés wereldwijd te blijven ondersteunen en
nieuwe te helpen opstarten.
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