
  Op dit moment wordt de participatie- 

samenleving vooral versterkt met subsidies 

voor projecten. De all inclusive wijk geeft 

gemeenten en burgers de mogelijkheid een 

volgende stap te maken: het organiseren van 

een duurzame publiek-private 

samenwerkingsstructuur die voor  

overheid, burgers én al hun leveranciers 

voordelen biedt.  
 

1. een nieuw huishoudboekje (inzicht in 

burgermodellen voor waardecreatie) 

2. een wijkboekhouding (transparant, online 

overzicht van geld- en waardestromen)  

3. een wijkwijsheidsraad (benoemen van het 

collectief belang) 

4. een wijkbedrijf (coöperatie voor collectieve 

functies op wijkniveau) 

5. een aanvullend geldsysteem en crowdfunding 

(ten behoeve van liquiditeit en onderlinge 

economie in de wijk) 

 

Contact 
Carla Onderdelinden 

carla@transitiereizen.nl 
06.37.55.35.36 

 
Patricia van der Haak  

patricia@transitiereizen.nl 
06.46.86.59.17 

www.transitiereizen.nl 
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Een all inclusive wijk is een publiek-private samenwerking tussen gemeente, burgers en leveranciers van vitale functies zoals 

energie, zorg, voedsel, ontspanning, werk, bescherming, met als doel het organiseren van een duurzame wijkeconomie. 

Burgers en gemeente gaan samen hulpstructuren 

ontwikkelen en implementeren. De gemeente 

heeft een belangrijke aanjaagfunctie in de rol van 

inspirator, financier, kickstarter en moedige 

praktijkpionier 

Samen aan de slag: 

1. onderzoek hoe de vruchtbare bodem van 

de wijk eruit ziet (huishoudboekje) 

2. organiseer een wijkboekhouding 

3. activeer een wijkwijsheidscentrum 

4. initieer en ondersteun het wijkbedrijf 

5. organiseer en accepteer een aanvullend 

geldsysteem 

 

 

Wat kunnen we doen om waarde in de wijk vast 

te houden en onbenut vermogen te benutten? 

Bedoeling van het nieuwe HUISHOUDBOEKJE en 

de WIJKBOEKHOUDING: overzicht geven van de 

huidige kas- en waardestromen 

Bedoeling van de WIJKWIJSHEIDSRAAD: nieuwe 

collectieve functies benoemen ten behoeve van 

het wijkbedrijf en ten behoeve van besparingen 

voor gemeente en burgers 

Bedoeling van het WIJKBEDRIJF: nieuwe kas- en 

waardestromen genereren.  

Bedoeling van een AANVULLEND GELDSYSTEEM 

en CROWDFUNDING: liquiditeit in de wijk 

vergroten 

In veel woonwijken spelen de volgende twee 

kwesties die duurzame ontwikkeling 

belemmeren: 

1. alle geld, talent en capaciteit vliegt de 

wijk uit 

2. veel waarde in de wijk wordt niet 

gebruikt 

Hierdoor lukt het niet om op wijkniveau een 

mooie verbinding te maken tussen de domeinen 

people, planet, profit.  

 

 

 


