Een wijkboekhouding helpt mensen om samen te
gaan ondernemen in een wijk of dorp
De wijkboekhouding is bedoeld voor:
-

-

maatschappelijke initiatieven,
wijkverenigingen en wijkbedrijven
gemeenten die budgetten willen overdragen
aan wijken of dorpen
gemeenten die willen innoveren met
betrekking tot besluitvorming, monitoring,
en lokale democratie
professionele organisaties die
vraaggestuurd willen gaan samenwerken
met burgers en andere partners
Dit project is een samenwerking van:
Haaften
Dieze Zwolle
Delfshaven Rotterdam
Stadswerven Dordrecht
Spijkerkwartier Arnhem
Frans Beurskens WORKS
Lentekracht
ToekomstSterk
De Coöperatieve Samenleving
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Transitiereizen VOF
Contact:
Carla Onderdelinden
carla@transitiereizen.nl
06.37.55.35.36

www.wijkboekhouding.nl

de wijkboekhouding
inzicht in geld- en waardestromen

De wijkboekhouding brengt de publieke, private en particuliere geld- en waardestromen van een wijk of gebied in beeld.
Wat kost het om de mensen en de wijk draaiende te houden? Hoeveel geld stroomt er de wijk in? En waar wordt dat
geld aan uitgegeven? En wat is er aan vakmanschap, ondernemende kracht, groen, gebouwen, kennis,
onderwijs, zorg, cultuur, historie?
Waarom is een wijkboekhouding nuttig?

Wat is er zo bijzonder aan de wijkboekhouding?

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen
de voordelen zien van collectief ondernemen. Er
zijn talloze voorbeelden van maatschappelijke
initiatieven in dorpen, wijken, gemeenten. Het
Spijkerkwartier in Arnhem is een voorbeeld waar
mensen samen energie opwekken, taken van de
gemeente willen overnemen omdat het samen
beter, waardevoller en goedkoper kan.

De wijkboekhouding combineert open data (bv
van CBS) met lokale data (de lokale
natuurvereniging telt het aantal bomen in de wijk
en voegt dit toe). Hierdoor ontstaat
gedetailleerde informatie over een wijk of dorp.

Je zou kunnen zeggen dat gemeenschappen (een
buurt, dorp of wijk) zich gaan gedragen als een
bedrijf. De wijkboekhouding laat zien waar in een
gemeenschap de kansen liggen om samen
ondernemend te gaan werken, bijvoorbeeld op
het gebied van zorg, energie, afval, groen.

De wijkboekhouding maakt het mogelijk elk
gewenst aggregatieniveau te kiezen (aantal
straten, deelgebieden, een hele wijk).

Wie maakt de wijkboekhouding?
Een zestal ondernemende wijken en dorpen, te
weten Spijkerkwartier Arnhem, Delfshaven
Rotterdam, Dieze Zwolle, Haaften, Malburgen
Arnhem en Stadswerven Dordrecht, werken
samen met een aantal programmeurs en
adviseurs in co-creatie aan een prototype voor
een wijk- en gebiedsboekhouding. Het ministerie
van Binnenlandse zaken draagt financieel bij.
Begin april 2016 beschikken we over een
werkend prototype dat getest is in een aantal
wijken en gebieden. Ben je geïnteresseerd in de
doorontwikkeling? Neem dan contact met ons
op.
www.wijkboekhouding.nl

Op basis van de informatie van de
wijkboekhouding kan een wijk of dorp in gesprek
gaan met de gemeente over samenwerking of
geheel eigen, ondernemende businessmodellen
maken om zelf, collectief een aantal vitale
functies in een wijk te gaan organiseren (bv zorg).

