
expertmeeting wijkboekhouding  
21 april 2016 



Programma: 

9.30 uur             Inloop en koffie 
9.45uur              Start, wie zijn er allemaal, programma 
10.00 uur           Toelichting prototype en doorontwikkeling door Frans en 
Patricia 
10.45 uur           Pauze  
11.00 uur           Uiteen in 2 groepen 

Groep 1 praat door over de inhoud en vorm van de wijkboekhouding 

Groep 2 praat door over de agenda en organisatie voor de doorontwikkeling 

Om 11.35 uur wisselen de groepen zodat iedereen over zowel inhoud/vorm als 
over de agenda/organisatie kan meepraten. 

12.10 uur           Inventariseren: wie doet mee in de doorontwikkeling? 
12.40 uur           Afsluiting en netwerklunch



wat gaan we doen? 

vertellen hoofdlijnen proces en product 

maken van een strategische agenda 

uw vertellers: Frans en Patricia



informatie leidt tot actie



waarom?

Een wijk-gebiedsboekhouding geeft inzicht in 

de bouwstenen voor nieuwe modellen voor 
publiek-, private, particuliere samenwerking  

en is daarmee een cruciaal begin en 

voedingsbodem voor een meer inclusieve 
wijkeconomie. 



wie
Elio Barrone   Stadswerven Dordrecht 
Frans Beurskens   Frans Beurskens Works 
Friso Coumou   ministerie van I&M / Binnenlandse Zaken 
Willem van Gent   Spijkerkwartier Arnhem 
Patricia van der Haak  Transitiereizen VOF 
Patrick Hoogenbosch  Spijkerkwartier Arnhem 
Dennis Kerkhoven  Rivierenland, Coöperatieve Samenleving 
Joost Kroes   ToekomstSterk, Coöperatief WijBedrijf Dieze Zwolle 
Carla Onderdelinden  Transitiereizen VOF 
Robbert de Vrieze  Delfshaven Rotterdam 
Koen Weytingh   ToekomstSterk, Coöperatief WijBedrijf Dieze Zwolle 
Jornt Zuylen   VNG

wie willen er 
meedoen in het 

vervolg?



het prototype - wat is er nu?

een user interface, bereikbaar via www.wijkboekhouding.nl 

een ‘’achter de schermen deel’’ bestaande uit een database en 
een  ‘’stofzuiger’’ die data uit andere, openbare databases (zoals 
Kadaster, CBS) kan ‘’opzuigen’’ en kan laten zien op de website.  

een beheerdersdeel, waarmee wijkboekhouders de lokale 
database kunnen vullen met lokale data en de landelijke en 
regionale informatie kunnen "inregelen’’. 

volgende week beschikbaar: de prototypes per wijk:  
Delfshaven, Spijkerkwartier, Dieze, project Stadswerven 

Jullie zijn experts. Wat 
zijn jullie ideeën voor 

doorontwikkeling?

















het prototype - borging

eigendom en toegang 
 domeinnamen 
 toegang tot de server 
 intellectueel eigendom 

beheer en doorontwikkeling 
 funding 
 partners (samenwerken) 
  

gebruik in de praktijk 
 pilots in wijken, dorpen, 
gebieden 
 licenties voor gemeenten 

wat kunnen we nog meer 
doen?

maatschappelijke call all 
inclusive wijk: 

Spijkerkwartier, Dieze, 
Kerschoten, Oosterhout, 

Varik, e.a.

Project Open 4 Citizens met TU 
Delft 
co-creatieproces Mooi, Mooier 
Middeland 
Inventarisatie geldstromen in 
Bospolder Tussendijken



intentie - De wijkboekhouding is een 

maatschappelijk product 

De wijkboekhouding 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 open-sourcce ontwikkeling, beheer en implementatie van de 
wijkboekhoudingontstaat een duurzaam verdienmodel met een mix  

van vrijwillige inbreng en professionele begeleiding. Jullie zijn experts. Wat 
zijn jullie ideeën voor 

doorontwikkeling?
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