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Een wijkboekhouding geeft op een lokale schaal inzicht in de waarde van een wijk, dorp of gebied.
We hebben het dan over geld, groen, sociale dynamiek, werk, schone energie, talenten van
mensen, bedrijvigheid, voorzieningen, etc. Wij denken dat een wijkboekhouding gemeenten,
inwoners en bedrijven inspiratie geeft om in een wijk of dorp collectief en duurzaam te gaan
ondernemen. Om zo samen te werken aan een levendige en waardevolle buurt.

Achtergrond
Op 5 oktober 2015 kwamen verschillende initiatieven uit Nederland samen op het Democratic
Challenge festival. In de themagroep financiering van lokaal initiatief bleek dat er een brede
behoefte was aan meer zicht en grip op geldstromen in de wijk en nieuwe verdienmodellen. In een
gele bus op het festivalterrein in Amersfoort ontstond enthousiasme om samen een
wijk/gebiedsboekhouding te gaan ontwikkelen. Eind 2015 zijn we als werkgroep van start gegaan.

Opbrengst
Het project is eind april 2016 afgerond. We hebben een prototype dat we kunnen demonstreren.
Het prototype is gevuld met data uit een aantal wijken en dorpen zoals de wijk Dieze in Zwolle,

Spijkerkwartier Arnhem, Delfshaven Rotterdam, Stadswerven Dordrecht en Oosterbeek. Dit
prototype is natuurlijk nog maar een begin. Het is de bedoeling om in het najaar van 2016 een
gebruiksklaar product te hebben. De wijkboekhouding is maatschappelijke software en de
komende weken wordt het verdienmodel – of beter gezegd het dienmodel – verder uitgewerkt.
Een eerste stap zal het oprichten van een stichting zijn die zorg gaat dragen voor het beheer en de
doorontwikkeling. Deze stichting zal publiek gefinancierd moeten worden. Dit willen we
organiseren via een maatschappelijke call.
Naast het prototype hebben we de afgelopen maanden een document gemaakt waarin de
mogelijkheden en ambities in vol ornaat beschreven staat. Ook is er een strategische agenda
gemaakt waarin we beschrijven wat we nodig hebben om de komende tijd van prototype naar
gereed product te kunnen werken.

Het prototype
De Wijkboekhouding heeft naast een landelijke opzet (open data van bijvoorbeeld het CBS) ook
een duidelijk lokale (gemeentelijke) bedding. Dat betekent dat er in een pilotfase gekozen kan
worden voor een eigen gegevenspakhuis per gemeente. Daarnaast is er de mogelijkheid om heel
specifieke, lokale data toe te voegen.
Alle gegevens, grafieken, data etc. worden (zoals ook bij het prototype is gebeurd) aan de
eindgebruiker gepresenteerd als strakke htmlpagina's. De structuur van de wijkboekhouding voor
de bezoeker is daardoor zeer goed schaalbaar en zelfs te dupliceren naar derden die ook het
geheel of delen daarvan binnen de eigen website willen opnemen. Gebruik op mobiel, tablet,
laptop en groot scherm behoort ook tot de mogelijkheden.
De wijkboekhouding is 
een maatschappelijk product
. Het is van en voor de samenleving. De
makers, supporters en gebruikers van de wijkboekhouding staan voor de ontwikkeling van een
nieuwe, duurzame economie en samenleving. De wijkboekhouding draagt hieraan bij. Het gaat niet
om de winst; het gaat om de mensen in een wijk of dorp, om ze vooruit te helpen, perspectief te
bieden, waarbij niet de overheid of instituties de dienst uitmaken maar samen met burgers en
professionals werken aan de waarde van de wijk. In de opensource ontwikkeling, beheer en

implementatie van de wijkboekhouding ontstaat een duurzaam verdienmodel met een mix van
vrijwillige inbreng en professionele begeleiding.

Experiment  lokale toepassing
De wijkboekhouding is een van de hulpstructuren in het concept van de all inclusive wijk. De all
inclusive wijk schetst een werkwijze om in een wijk of dorp collectief te gaan ondernemen en dat
professioneel te organiseren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de overheid om budget te
decentraliseren, ontstaat er ruimte voor bedrijven om te innoveren en ontstaat er ruimte voor
burgers om te besparen en zelf vitale functies te organiseren (zoals werk, zorg, energie, voedsel).
Transitiereizen VOF, Frans Beurskens Works en ToekomstSterk willen de komende weken, samen
met de projectgroep en een aantal nieuwe partners, een maatschappelijke call organiseren om na
de zomervakantie binnen twaalf living labs met de all inclusive wijk te gaan experimenteren.
Wil je meedoen met de maatschappelijke call? Dat kan! Wij nodigen wijken, actieve burgers,
gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgleveranciers, banken, onderwijsinstellingen,
energieleveranciers, dataleveranciers, fondsen, bedrijven en andere enthousiaste partijen uit om
actief in de pilots mee te doen of zelf een pilot aan te dragen.

Meer informatie / contact
wijkboekhouding: 
www.wijkboekhouding.nl
all inclusive wijk: 
www.transitiereizen.nl
wijkbedrijven: 
www.toekomststerk.nl
maatschappelijke call en de living labs: Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak
carla@transitiereizen.nl
patricia@transitiereizen.nl

