1

Versie 3
8 mei 2017
Schrijvers en vormgeving:
Ondernemende bewoners:

Odilia Kortsmit 		
Leonie Schuur			
Mona van Zeist		
Van ToekomstSterk:

Joost Kroes 			
Jens Oolthuis
Jeroen van Leeuwe
Shawn Noorlander
Thom Harmelink
Cas Verkade
Van TransitieReizen:

Carla Onderdelinden		

Tel: +31 6 21 83 38 98
Tel: +31 6 42 71 04 46
Tel: +31 6 50 92 02 12
Tel: +31 6 21 81 46 16

Tel: +31 6 37 55 35 36

“Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven
van de gemeente Nijmegen.”

Copyright © 2017 ToekomstSterk
Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie, of enig gedeelte ervan, mag op geen enkele manier worden
gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ToekomstSterk.
Als het gedachtengoed uit deze publicatie u aanspreekt zouden wij graag betrokken worden bij eventuele
uitvoeringen ervan.

2

3

OPBRENGSTEN VERKENNINGSFASE Nijmegen - Noord
Aanleiding
In het stadsdeel Nijmegen Noord wonen actieve burgers, worden veel activiteiten ondernomen
en initiatieven opgestart. Veel mensen hebben een rol in die activiteiten, maar er zijn ook veel
mensen die niet mee doen, zich eenzaam voelen, zich niet gehoord voelen of waarvoor de
activiteiten en voorzieningen niet aansluiten bij hun behoeften.
Dit is jammer, omdat we geloven dat we de kracht van onze wijken – Oosterhout en Lent - veel
beter zouden kunnen benutten door samen te werken aan het vervullen van ieders behoeften, in
een inclusieve buurt, waarin iedereen mee mag en kan doen!
Enkele ondernemende wijkbewoners hebben eind 2016-begin 2017 de mogelijkheden tot het
opzetten van een Wij(k)Bedrijf in Nijmegen Noord verkend. De bedoeling van een Wij(k)Bedrijf is
het duurzaam, inclusief samenleven te faciliteren met gebruikmaking van alle mogelijkheden die
er in het stadsdeel Nijmegen Noord zijn. Het Wij(k)Bedrijf is een uitwerking van het (holistisch)
concept de all inclusive wijk (www.deallinclusivewijk.nl), dat binnen Rijk van Nijmegen 2025 is
verkozen als kansrijk project om de regio sociaal-economisch te versterken. De gemeente Nijmegen
heeft een financiële bijdrage geleverd aan deze verkenningsfase.

1. De Verkenningsfase
In de verkenningsfase zijn potentie en behoeften binnen Nijmegen Noord in kaart gebracht en is er
een start gemaakt met een nieuwe communicatie-infrastructuur.
De verkenningsfase heeft het volgende opgeleverd:
1. Verbeterde sociale kaart

CBS 2016 en Buurtmonitor Nijmegen 2015

Uit gesprekken met bewoners bleek vaak dat men niet weet welke activiteiten en initiatieven er
allemaal in de wijk zijn. Tegelijk blijkt uit de vele contacten die wij in de wijk hadden dat er enorm
veel aanwezig is in onze wijk, ook zaken die nergens terug te vinden zijn via (digitale) media.
Hiervan hebben we een zo goed als compleet overzicht gemaakt, waardoor bijvoorbeeld ook een
informeel initiatief als het wijkrestaurant nu op de kaart staat.
Dit overzicht is gedeeld met STIP Noord (informatie- en advies centrum voor stadsdeel Noord) en
zij zal deze ook op de sociale kaart van de gemeente Nijmegen (laten) verwerken, te weten www.
wegwijzer024.nl
Het overzicht is daarnaast gedeeld met de wijkraden van Lent en Oosterhout en wordt digitaal
gedeeld met de bewoners van Nijmegen Noord op de nieuwe wijkwebsite
www.NijmegenNoordOnline.nl
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2. Verbeterde communicatie infrastructuur
Website

3. Behoeften van wijkbewoners zijn verduidelijkt

Uit gesprekken met de beheerder van de huidige wijkwebsite (BenErWeer) bleek dat deze niet
meer aan de wensen vanuit de wijk en de wijkraad voldeed. Toen duidelijk werd dat we dezelfde
doelstellingen en ideeën hadden rondom het delen van informatie in de wijk, hebben we
besloten gezamenlijk aan een nieuwe wijkwebsite te werken, die inmiddels live is gegaan: www.
NijmegenNoordOnline.nl
De bedoeling van deze nieuwe wijkwebsite is te voorzien in de behoefte om nieuws en activiteiten
over de eigen leefomgeving op één centraal punt te vinden. Ook kunnen vraag en aanbod tussen
bewoners hier bij elkaar worden gebracht. De site zal verder uitgebouwd worden voor en door
bewoners en draagt bij aan sociale contacten, sociale steun én ondernemerschap. Waarom zouden
we bijv. de hovenier uit Arnhem laten komen, als je op de wijkwebsite ziet dat wij in onze eigen
wijk ook een prima hovenier dichtbij hebben? Dit bevordert ook de duurzaamheid (geen onnodige
uitstoot CO2) en verbindingen in de wijk tussen bewoners en ondernemers. En hier zijn nog veel
meer voorbeelden van. Laten we het beschikbare potentieel in onze eigen wijk optimaal benutten!
Om de informatie op deze wijkwebsite actueel te houden is uiteraard goede samenwerking nodig
met diverse partijen die iets leveren of bieden in de wijk, zoals bijv. het STIP, sociaal wijkteam,
ondernemersnetwerk, gemeente etc. Zodat alle informatie van daaruit samenkomt op de
wijkwebsite.
De naam is door middel van een peiling onder de bewoners van Nijmegen Noord tot stand
gekomen. De website is gevuld met nieuws, een goed gevulde agenda, een sociale kaart, en de
items “WIJKipedia” en “Uurtje voor mijn buurtje”.

De behoeften van de bewoners in Nijmegen-Noord zijn op verschillende manieren in kaart
gebracht. Zo zijn er gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en diverse organisaties; er
is een enquête uitgezet onder wijkbewoners en een ondernemersavond georganiseerd; en we
hebben reeds beschikbare informatie en rapportages bestudeerd.
Gesprekken: vooral behoefte aan ontmoeting
Uit de gesprekken kwamen veel overeenkomende behoeften naar voren waarbij het thema
ontmoeten de rode draad vormt. Om te ontmoeten is ruimte nodig. Dit varieert van ruimte voor
jongeren om elkaar te ontmoeten tot ruimte voor gezinnen om te ontspannen; van een grote
keuken die gebruikt kan worden om gezamenlijk te koken en te eten tot grotere ruimtes waarin
bijvoorbeeld carnavalswagens gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er een grote behoefte
aan (winkel)voorzieningen. Zorgen zijn er met name over de toenemende verkeersdrukte en
parkeerdruk in de wijk en de gevolgen die dit kan hebben voor infrastructuur, ruimte, groen.
Ondernemers bij elkaar voor woning- en tuinonderhoud
Om behoeften van vaklieden in onze wijk te verkennen en te onderzoeken of zij interesse
hebben om bij te dragen aan een toekomstig Wij(k)Bedrijf hebben we voor ondernemers met
een onderhoudsvak (schilders, hoveniers, klusdiensten, timmerlieden, loodgieters, etc.) een
ondernemersavond georganiseerd. De aanwezige ondernemers reageerden enthousiast op de
mogelijkheden die een Wij(k)Bedrijf hen zou kunnen bieden; namelijk het gezamenlijk vormgeven
van lokale businesscases die people, planet en profit kunnen dienen. De volgende stap is het
betrekken van nog meer ondernemers om één en ander verder te onderzoeken en te ontwikkelen,
bijvoorbeeld binnen een toekomstig Wij(k)Bedrijf. Een nieuwe bijeenkomst hiervoor staat
inmiddels gepland.

Prototype Wijkboekhouding

De nieuwe wijkwebsite is ontwikkeld met in het achterhoofd er op den duur een wijkboekhouding
aan te koppelen. In een wijkboekhouding zijn in- en uitgaande geld- en waardestromen zichtbaar
en worden data en netwerk op wijkniveau zichtbaar gemaakt. Bewoners kunnen hierdoor samen in
de wijk werken aan zelf- en samenredzaamheid, vanuit eigen kracht en ondernemerschap. Ook kan
hiermee lokale, duurzame business gegenereerd worden.
Een prototype voor de wijkboekhouding is reeds in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken ontwikkeld. creenshots hiervan zijn in de bijlage opgenomen. Echter, de man die dit
prototype heeft ontwikkeld is in december 2016 geheel onverwacht overleden. Op dit moment
wordt onder meer met partijen binnen het traject Rijk van Nijmegen 2025 bekeken hoe de
wijkboekhouding kan worden doorontwikkeld binnen het Rijk van Nijmegen.
Nieuwe Facebookpagina

We hebben naast de website ook een Facebookpagina Nijmegen Noord aangemaakt en zullen
een campagne opzetten om de wijk op de hoogte te brengen van het bestaan van de nieuwe
wijkwebsite.

De directeur legt
verantwoording af aan de
leden

Nextdoorapp

Deze was al opgericht binnen de wijk en wordt nu door bijna 1600 bewoners gebruikt. Het blijkt
een makkelijke, laagdrempelige manier te zijn om zaken in de wijk te delen, te ruilen, elkaar te
helpen, gezamenlijk in te kopen of problemen met leveranciers gezamenlijk aan te pakken.
Uiteindelijke bedoeling van verbeterde communicatie-infrastructuur:

Straks is het de bedoeling om www.NijmegenNoordOnline.nl, FB-pagina Nijmegen Noord, de
nextdoorapp en de wijkboekhouding dé centrale communicatiekanalen te laten zijn binnen de
wijk.
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Enquête

Om meer te weten te komen over de beleving en de behoeften ten aanzien van het wonen in
Nijmegen Noord, hebben we begin maart 2017 een enquête opgesteld bij SurveyMonkey. Deze is
via de nextdoorapp, Facebook en de wijkwebsites onder bewoners verspreid. In totaal hebben 205
mensen in Nijmegen Noord de enquête ingevuld.
Volgens de enquête is er in Nijmegen Noord vooral behoefte aan:
•
Ruimte voor ontmoeting, gezellige horeca (niet de Klif)
•
Meer voorzieningen, speciaal voor jongeren
•
Voorzieningen voor gezinnen (alle leeftijden)
•
Meer winkelvoorzieningen
•
Meer groen in de wijk
•
Verbeteren verkeersveiligheid
Op de komende bladzijdes staan de antwoorden overzichtelijk uitgewerkt.
In de enquête viel op dat mensen verschillende namen gebruikten voor hun woonlocatie:
Nijmegen Noord, Lent, Park Tergouw, Grote Boel. Daarbij werd de naam van de gemeente
Nijmegen dus ook vaak niet genoemd.
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Wij menen dat het urgent en noodzakelijk is dat er veel meer voorzieningen in de wijk worden
aangebracht, die aansluiten bij bewonersbehoeften. Dit, om mogelijk toekomstige problemen in
Nijmegen Noord te voorkomen.
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4. Inzicht in de kracht van Nijmegen Noord
Tijdens het voeren van de gesprekken met bewoners hebben we ideeën uitgewisseld over ons
ideaalbeeld van Nijmegen Noord en hoe we met elkaar op een prettige en duurzame manier
samen kunnen wonen, leven en werken.
We merken dat het langzaam begint te leven: een besef dat we als wijkbewoners hier allemaal
verantwoordelijk voor zijn. Ook via de nextdoorapp komt dit tot uitdrukking. Bewoners helpen
elkaar onderling, er worden klussen met elkaar opgepakt, er wordt gezamenlijkheid gezocht in
inkoop of het aankaarten van problemen bij leveranciers (zoals met de NUON) en er is een poster
gemaakt over de omgang met elkaar in de wijk. Dat is mooi om te zien. Een volgende stap is de
reeds in meer of mindere mate betrokken mensen verder verbinden met elkaar en activiteiten en
ideeën te faciliteren. Want: er is al heel veel, de potentie van de wijk is groot. Een veelgehoorde
uitspraak is: jullie zijn mooie dingen aan het doen en als ik daar iets in kan betekenen wil ik graag
meedoen, hoe kunnen we op de hoogte blijven?
Om in de wijk met het potentieel aan de slag te kunnen gaan, hebben wij verschillende
mogelijkheden verkend en in kaart gebracht. Daarbij zijn het opzetten van een Wij(k)Bedrijf (evt.
samen met een coöperatie van vaklieden in de wijk), het oprichten van een Lokaal Fonds en het
door ontwikkelen van de wijkboekhouding wat ons betreft prima manieren om duurzaam en
inclusief samenleven in Nijmegen Noord vorm te kunnen geven.

Conclusie verkenningsfase

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de vooraf beoogde doelstellingen van de
verkenningsfase Nijmegen Noord met betrekking tot het uiteindelijk opzetten en inrichten van
een Wij(k)Bedrijf, dat bijdraagt aan een duurzame, inclusieve wijkeconomie. Wij menen hierin
geslaagd te zijn; behoeften van bewoners zijn in kaart gebracht, er is een nieuwe wijkwebsite
gemaakt, waaraan op termijn een wijkboekhouding gekoppeld kan worden, ondernemers zijn
geënthousiasmeerd om samen in de wijk te gaan ondernemen en wijkbewoners zijn enthousiast
geraakt om bij te dragen aan hun wijk. En misschien wel het belangrijkste resultaat van al onze
activiteiten: er is al veel aanwezig in onze wijk. We hebben dit zichtbaar gemaakt en waren elke
keer blij verrast hoeveel potentieel onze wijk heeft. Door continue dialoog en verbinding te maken
met en tussen bewoners is de sociale cohesie en ondernemerszin in de wijk aangewakkerd.

Wij(k)Bedrijf

Het opzetten van een Wij(k)Bedrijf bestaat uit drie fasen.
1.
2.
3.

Verkennen: gebiedsprofiel maken
Verdiepen gebiedsprofiel middels een co-creatieproces
Oprichten Coöperatief Wij(k)Bedrijf en uitvoering starten

In de verkenningsfase van het Wij(k)Bedrijf Nijmegen Noord hebben wij ons o.a. gericht op de
eerste fase, het gebiedsprofiel. Ondernemende wijkbewoners hebben hard gewerkt om de sociale
kaart flink te verbeteren en behoeften van wijkbewoners in kaart te brengen, zoals oorspronkelijk
in het plan van aanpak stond. Tijdens dit proces bood onze samenwerkingspartner ToekomstSterk
aan om ook de potentie van het fysieke domein in kaart te brengen. Hierdoor is een nog completer
beeld ontstaan van mogelijkheden in Nijmegen Noord.
Lokaal fonds

Na contact met Stichting Lokale Fondsen Nederland zien we zeker mogelijkheden voor het
oprichten van een Lokaal Fonds in Nijmegen Noord. Wanneer deze door bewoners wordt
opgericht en er lokaal gelden worden geworven, kunnen bewoners zich met behulp van gelden
uit het Lokaal Fonds inzetten voor het verbeteren van de eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het
gebied van cultuur, sport, jeugd, ouderen etc. Daarvoor is het wel nodig een aantal zaken nader
te onderzoeken, zoals: voor wie en van wie is het fonds?, waar is het fonds voor bedoeld?, wie
zouden bestuursleden willen/kunnen zijn?, hoe gaan we er over communiceren met de wijk?
Het bestuur van het Lokale Fonds werft zelf haar gelden. Doelgroepen bij de fondsenwerving zijn
particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en de gemeente (overheid).
Wijkboekhouding

Wanneer data en netwerk in de wijk via de door te ontwikkelen wijkboekhouding goed in kaart zijn
gebracht biedt dit vele mogelijkheden om in de driehoek van bewoners, overheid en leveranciers
professioneel te gaan samenwerken en duurzaam en inclusief te ondernemen.
CBS 2016 en Buurtmonitor
Nijmegen 2015
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2. Hoe nu verder? Blik op de toekomst
Als Wij(k)Bedrijf ondernemers in spé zien we vele mogelijkheden om nu vervolgstappen te gaan
zetten binnen het sociale domein, onder meer op de volgende gebieden:
1. Nauwere samenwerking tussen welzijns- en zorginstellingen in de wijk

Vanuit ONS Gezondheidserf is duidelijk de behoefte aangegeven dat ze meer verbinding willen met
de wijkbewoners en ze graag inzetten op preventie door middel van het stimuleren van positieve
gezondheid. Hieraan zou het welzijnswerk aan ‘de voorkant’ natuurlijk een mooie bijdrage kunnen
leveren. Naast ONS Gezondheidserf is inmiddels het Sparkcentre van de HAN gevestigd waar
vele studenten vanuit hun opleiding ‘social work’ of HBO-V bij kunnen dragen aan vernieuwende
manieren van werken aan zorg en welzijn binnen de wijk. Ook partijen binnen ons opgebouwde
netwerk zoals Vilans, Stielo en het ReShape innovatiecenter van RadboudUMC willen hier graag
hun bijdrage aan leveren. Dit alles met de bedoeling dat welzijn en gezondheid van de bewoners
van Nijmegen Noord op een hoger level komt te liggen en hiermee o.a. de druk op de 1e lijnszorg
daalt, eenzaamheid afneemt en door het versterken van de sociale cohesie in de wijk mogelijke
problemen van bewoners tijdig worden gesignaleerd en kunnen worden aangepakt.
2. Jongeren

In Nijmegen Noord bestaat bijna 1/3 deel van de bevolking uit jongeren. Binnen de wijk geven
wijkbewoners in gesprekken aan zich zorgen te maken over deze grote groep, waarvan sommigen
alleen ‘rondhangen’, maar sommigen ook echt grensoverschrijdend gedrag vertonen (vernielingen,
drugsgebruik, diefstal). Het zou mooi zijn als we met alle jongeren in de wijk (niet alleen degenen
die overlast bezorgen en/of met Tandem contact hebben) een ontmoetingsplaats creëren waar ze
met elkaar positieve activiteiten kunnen ontplooien.
Bijv. aan de rand van de aanstaande recreatieplas in Lent, waar ze misschien heerlijk kunnen
zwemmen, een kampvuur kunnen maken en eventueel hutten mogen bouwen.
Met in de buurt daarvan een laagdrempelige horecagelegenheid, waar volwassenen eventueel een
‘oogje in het zeil’ kunnen houden. Ook Hart van Noord gaat een ontmoetingsplek aanbieden aan
jongeren in de Annabellastraat; daar zijn we al zeer blij mee. Gezien de grote groep jongeren in de
wijk zien we tegelijk noodzaak tot meer plekken voor ontmoeting en activiteiten.

3. Ontmoetingsplek voor alle bewoners, jong tot oud

In Nijmegen Noord is er zowel in Oosterhout als Lent behoefte aan een warme, gezellige
ontmoetingsplaats, waar jong en oud zich thuis voelen. Bijv. met een bar, eetgelegenheid, een
pooltafel, een kinderspeeltuin, wat dieren (kinderboerderij), een groen terras. Een plek waar we
elkaar in een prettige sfeer kunnen ontmoeten en waar een ondernemer staat met een ‘sociaal
hart’ die wijkbewoners op een positieve manier ontvangt en met elkaar kan verbinden.
Zowel de Klif als de Ster voldoen niet aan dit beeld. Gebouwen zijn te modern en hebben niet de
sfeer die mensen zoeken om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten; zo blijkt uit de vele
gesprekken die we hebben gevoerd met wijkbewoners in Nijmegen Noord.
Daarnaast zien we samen met ToekomstSterk vele mogelijkheden om in Nijmegen Noord te gaan
werken aan nieuwe, duurzame modellen van waardecreatie (nieuwe businessmodellen) binnen
een op te zetten Wij(k)Bedrijf.
Een aantal concrete en potentiële businesscases zijn inmiddels door ToekomstSterk uitgewerkt in
de bijlagen, te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkgericht onderhoud en beheer voor VvE’s en particuliere woningeigenaren
Wijkgericht onderhoud en beheer voor woningbouwcorporaties
Straatstroom
Collectieve woningverbeteraar
Wadi’s beheer
Wijkgericht afkoppelen HemelWaterAfvoer (HWA)
Collectieve stadslandbouw
(Huur/Koop concept)

Door hier samen met bewoners en lokale ondernemers in co-creatie aan te werken, versterkt dit
tegelijk de sociale cohesie in de wijk.

Het plaatsen van tafeltennistafels in de wijk en het actief promoten van (sport) activiteiten van
jongeren zijn naar ons idee ook mogelijkheden om in te zetten om jongeren op een positieve
manier mee te laten doen. Daarnaast willen we graag het ondernemerschap van jongeren in
de wijk stimuleren. Bijv. door de (betaalde) inzet van jongeren bij het oplossen van technische
problemen met laptop, PC, telefoon of door het laten verrichten van klusjes in de buurt (bijv. na
een dagdeel scholing van het plaatselijke timmer- of hoveniersbedrijf) Dan hebben de jongeren
iets waardevols om handen, levert het hen een extra zakcentje op en de buurt is geholpen met hun
kennis en inzet.
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€1,3 miljoen
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3. Wat is een Wij(k)Bedrijf?
Het Wij(k)Bedrijf is een coöperatieve vereniging. In de statuten van het al draaiende Coöperatief
WijBedrijf Dieze staat dat het Wij(k)Bedrijf als doel heeft in de stoffelijke behoeften van haar leden
te voorzien door:
• Versterking van de economische positie van de gebruikers van een bepaalde wijk;
• Versterking van de sociale cohesie en zelfstandigheid van de gebruikers van een bepaalde wijk en
die van medebewoners van bepaalde stad/dorp;
• Versterken van een waardevolle leef- en werkomgeving voor de gebruikers, zonder daarbij de
leefomgeving van anderen onnodig aan te tasten.
• Het beschikbaar stellen van opgedane kennis, ervaring en capaciteit om medebewoners in
andere wijken die werken aan een vergelijkbare doelstelling te helpen bij het realiseren van die
doelstelling.
Consumenten en producenten zijn beide lid van het Wij(k)Bedrijf en hebben een belang bij het
voortbestaan van de wijkonderneming. Ieder lid heeft 1 stem. De leden kiezen een bestuur.
Het bestuur heeft de opdracht de doelstelling van de wijkonderneming te realiseren. De leden
controleren het bestuur. Het bestuur stelt, voor de dagelijkse leiding, een professionele directeur
aan.
Het ‘draaien van een wijkonderneming’ is geen vrijwilligerswerk. Er wordt daarom gekozen voor
een professionele directeur, die verantwoording aflegt aan het vrijwillige bestuur. Leden, bestuur
en directie zullen hun handelen altijd toetsen aan de statuten van de coöperatieve vereniging.
De Wijkonderneming beoogt projecten in de wijk uit te voeren in opdracht van bedrijven en
organisaties. In de uitvoering wordt de kracht van lokale bedrijven/zzp’ers/organisaties gebundeld
tot ‘één organisatie’ .
Groot verschil met een ‘gewoon bedrijf’ is dat de projecten die een wijkonderneming uitvoert,
worden gewaardeerd naarmate ze bijdragen aan de doelstelling van de onderneming en dat is dus
niet het financiële rendement, maar de totale duurzame ontwikkeling van de wijk. Bij voorkeur
worden projecten uitgevoerd die op meerdere manieren bijdragen aan de doelstelling. De
wijkonderneming streeft impliciet naar meervoudige waardecreatie: zoveel mogelijk bijdragen aan
zowel de ontwikkeling van people, planet en profit in de wijk.
Organisaties als provincie, het waterschap, de gemeente, de woningcorporaties, verenigingen
van eigenaren, banken, verzekeraars, supermarkten en vele andere groepen mensen, die
georganiseerd zijn rondom een thema, handeling of opgave, meten hun succes af aan de winst
die gemaakt wordt bij het realiseren van het thema, de opgave of het uitvoeren van de handeling.
Voor deze zogenoemde systeemwereld is de wijk een gebied waarin zich een deel van hun
vastgoed/klanten/belang bevindt. Veel van deze organisaties hebben ook vastgoed/klanten/belang
buiten de wijk. Iedere partij probeert zijn werk zo efficiënt mogelijk te doen en rechtvaardigt
daarmee de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en zijn eigen bestaansrecht.
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De bewoners van de wijk zijn consumenten van die systeemwereld en betalen voor geleverde
diensten. Een groot deel van die geldstroom vloeit daarbij de wijk uit. Soms wordt door de
systeemwereld geïnvesteerd in de wijk ten behoeve van ‘hun systeem’ en stroomt er dus geld
terug de wijk in. Een bewoner betaalt huur aan de verhuurder, met de huur wordt een bedrijf
betaald om onderhoud uit te voeren. En natuurlijk hebben bewoners een inkomen dat de wijk in
stroomt. Daarover betalen ze belasting waarvan een deel weer wordt ingezet voor bijvoorbeeld
de aanleg van riool of het maaien van gras. In nevenstaande tabel is een indicatie gegeven van de
geldstromen. Een Wij(k)Bedrijf richt zich op het, waar mogelijk, ombuigen van die geldstromen
terug de wijk in door de bewoners van de wijk ook een productiefunctie te geven, door de kosten
te reduceren en door meer (lokale) waarde toe te voegen voor de betaalde dienst.
Daarbij speelt de wijkonderneming de rol van verbinder/makelaar en schakelaar tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het Wij(k)Bedrijf probeert de ‘productie capaciteit’ van de
wijk zoveel mogelijk te betrekken bij werken/opdrachten die in de wijk worden uitgevoerd. Omdat
de wijkonderneming alle bewoners van de wijk als potentiele ‘medewerkers’ ervaart, zijn er dus
enorm veel verschillende opdrachten die door de wijkonderneming kunnen worden uitgevoerd (er
zijn vele kleine ondernemingen ingeschreven bij de KvK in Nijmegen-Noord). De wijkonderneming
zou voor elke organisatie (een deel van de) opdrachten kunnen uitvoeren.
Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de ‘fysieke’ systeemwereld van bouw en beheer en
onderhoud van de wijk. In de wijk zijn veel zelfstandigen die werken in de bouw, het beheer en het
onderhoud van vastgoed en openbare ruimte.
Door 7 businesscases in de fysieke omgeving ‘anders uit te voeren’ concluderen we dat circa €
5,26 miljoen in de wijk kan blijven. Dat ‘anders uitvoeren’ kan door het werk onder leiding van het
Wij(k)Bedrijf door ondernemers in Nijmegen-Noord (42,15 manjaren/jaar) uit te laten voeren voor
€ 3,86 miljoen. De € 1,3 miljoen kostenreductie kan als woonlasten verlaging in de portemonnee
van de consument/bewoners blijven.
De businesscases zijn gevoed met de ‘harde data’ die op het moment voorhanden waren. De
belangrijkste bronnen voor die harde data betreffen het CBS, en de buurtmonitor van de gemeente
Nijmegen. Nijmegen – Noord is echter een wijk in ontwikkeling. Denk onder meer aan het project
‘de Waalsprong’, waardoor er voor 2020 circa 12.000 woningen worden bijgebouwd. Deze
nieuwe ontwikkelingen zijn (nog) niet verwerkt in de beschikbare gegevens. De gepresenteerde
uitkomsten stroken dus niet volledig met de realiteit, maar laten wel de potentie zien van de
businesscases die het Wij(k)Bedrijf uit kan voeren.
De businesscases staan op de pagina´s 14 tot en met 16 kort weergegeven. In de bijlagen kunt u
per businesscase een uitgebreide beschrijving vinden, maar allereerst volgt er een samenvattende
tabel. De kleuren met bijbehorende icoon kunnen daarbij een leidraad zijn.
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4. Businesscases in het kort

Wijkgericht beheer en onderhoud voor
VvE’s en particuliere grondgebonden
woningen
In Nijmegen – Noord zijn ‘slechts’ 4 verenigingen van
eigenaren met in totaal 140 appartementen. Daarnaast zijn
er circa 3.845 grondgebonden woningen in particulier bezit.
De VvE’s dragen de verantwoording voor het beheer en
onderhoud aan de buitenkant van portiekflats in de wijk over
aan een Wij(k)Bedrijf. Het beheer en onderhoud bestaat uit
administratief bestuurlijk en technisch beheerswerk. Ook
de eigenaren van de particuliere grondgebonden woningen
dragen het beheer en onderhoud over aan het Wij(k)Bedrijf.
Het Wij(k)Bedrijf laat het werk door lokale zzp’ers uitvoeren,
en is daarmee duurzamer en goedkoper dan een reguliere
VvE beheerder en/of aannemer c.q. klusjesman.

Wijkgericht beheer en onderhoud voor
Corporaties

De Woning Verbeteraar
Het merendeel van de woningen in Nijmegen – Noord
is gebouwd aan het begin van deze eeuw, en is goed
geïsoleerd (gemiddeld label A). Dit geldt echter niet voor
een kwart van de woningvoorraad, die gebouwd is in de 2e
helft van de vorige eeuw (gemiddeld label D). Dit relatief
slechte energielabel betekent hogere energielasten voor
de bewoners. Daardoor zijn zij een groter deel van hun
inkomen kwijt aan woonlasten. Het Wij(k)Bedrijf helpt
technisch en financieel bij de isolatie van in eerste instantie
500 grondgebonden woningen in de wijk, waardoor de
energielasten afnemen.

Wadi Beheer

In Nijmegen – Noord zijn in totaal 995 appartementen en
eengezinswoningen in het bezit van woningcorporaties.
Zij dragen de verantwoording voor het beheer en
onderhoud van de woningen. Dat gebeurt door strategisch
voorraadbeleid. Door dit strategisch voorraadbeleid
wijkgericht toe te passen en samen uit te voeren met
een Wij(k)Bedrijf kan het onderhoud goedkoper worden
uitgevoerd door zelfstandigen en aannemers uit de wijk.

In de wijk Nijmegen – Noord liggen zo’n 30-tal wadi’s, met
een totaaloppervlakte van circa 34.650 m². Het Wij(k)
Bedrijf wil het beheer en onderhoud aan deze wadi’s
overnemen, en uit laten voeren door lokale vakmensen uit
de wijk. Daarbij moet worden gedacht aan het uitvoeren
van onderzoek en het uitvoeren van zowel preventiefals correctief onderhoud aan de wadi’s. Het beheren en
onderhouden van de Wadi’s is niet direct een duurzaam
initiatief, maar kan wel invloed hebben op de duurzaamheid
in de wijk.

StraatStroom

Wijkgericht Afkoppelen

Iedereen in Nijmegen - Noord koopt jaarlijks elektriciteit bij
energiemaatschappijen. Die elektriciteit kan ook worden
opgewekt met zonnepanelen. De investering hiervoor
wordt door vermeden elektriciteitskosten binnen 6 tot 8
jaar terugverdiend. Geld voor de investering kan eventueel
worden geleend. Het Wij(k)Bedrijf koopt en plaatst de
panelen en verhuurt ze aan bewoners. De huur is lager dan
de energiekosten. Op die manier wordt voor deze bewoners
een woonlastenverlichting bewerkstelligd.

Een groot deel van de woningen in Nijmegen – Noord
is al afgekoppeld. Het laatste kwart van de huidige
woningvoorraad is nog wel aangesloten op een gemengd
rioolsysteem. Ook deze woningen wil het Wij(k)Bedrijf
gaan afkoppelen. Hierdoor komt het regenwater dat op
de straat en op de daken van woningen valt niet meer
in het riool terecht, maar wordt het vastgehouden in de
directe omgeving waar het valt. Dit is goedkoper en er
kan meer water worden geborgen, wat zeer aantrekkelijk
is nu het klimaat aan het veranderen is. Het Wij(k)Bedrijf
kan zorgdragen voor dit zogenaamde afkoppelen door de
verantwoording over te nemen en samen met de wijk aan
de gang te gaan met de herinrichting van de leefruimte.
Iedereen die meedoet wordt daarvoor beloont.
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Collectieve Landbouw
Stadslandbouw is in trek. Ook in Nijmegen. Vaak zijn dit nog
kleinschalige initiatieven, gericht op eigen consumptie. Het
Wij(k)Bedrijf wil een collectieve tuin voor de wijk realiseren,
beheert door bewoners en vakmensen uit de wijk. Daarvoor
moet een deel van het openbaar groen worden omgezet.
Hierover gaat het Wij(K)Bedrijf in overleg met de gemeente
Nijmegen. Ook verzorgt het Wij(k)Bedrijf de afzet van de
stadslandbouw producten. Het doel is minstens 5 hectare aan
stadslandbouwgronden te realiseren, waarmee in de groenteen fruit behoefte van 470 huishoudens kan worden voorzien.
Deze groente- en fruit zijn goedkoper dan uit de supermarkt,
waarmee voor deze huishoudens een woonlastenverlichting
wordt bewerkstelligd.

HuurKoop
De wijk Nijmegen – Noord heeft maar een beperkt aantal
appartementen. Daarvan staat er ook maar een zeer
klein deel te koop. Hierdoor ontbreekt de basis om deze
business case uit te laten voeren door een Wij(k)Bedrijf in
Nijmegen – Noord. Hoe anders is dat in een gemiddelde
wederopbouwwijk. Neem bijvoorbeeld Holtenbroek, Zwolle.
Een wijk met relatief veel portiekflats, en dus ook relatief
veel appartementen. 1 op de 11 van die appartementen
staat te koop, en ook nog eens langer dan elders in Zwolle.
Hierdoor staan de prijzen onder druk, leegstand dreigt. De
marktprijs voor een appartement in Holtenbroek is €125.000
k.k. Ook het functioneren van VvE’s staat hierdoor onder
druk, waardoor investeringen achterblijven, en de huidige
eigenaren kunnen geen stappen zetten op de woningmarkt.
In de businesscase HuurKoop koopt het Wij(k)Bedrijf de te
koop staande woningen voor woningzoekenden die nu nog
geen woning kunnen kopen, maar dat op termijn wel willen.
Mogelijk is dit een potentiële businesscase voor andere
wijken in Nijmegen met eenzelfde problematiek.
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5. Stappenplan voor een wijkonderneming in Nijmegen
Noord
Een Wij(k)Bedrijf in Nijmegen – Noord ontstaat niet zomaar. Daarvoor wordt een zorgvuldig proces
doorlopen. Dit proces staat op hoofdlijnen uitgebeeld in de afbeelding op de volgende pagina. De
afbeelding vertoont een ‘3- stappenplan’ om te kunnen komen tot het oprichten van een gedragen
Wij(k)Bedrijf, en te komen tot het uitvoeren van de eerste opdracht. Dit wordt langs twee lijnen
gedaan:

Bij een go wordt de derde en laatste fase opgestart. In deze fase wordt het Coöperatief Wij(k)
Bedrijf definitief opgericht en worden er meerjarencontracten afgesloten met de betrokken
partijen (opdrachtgevers en opdrachtnemers in de wijk). Na de oprichting en contractvorming kan
er gestart worden met het uitvoeren van de eerste projecten in Nijmegen – Noord! De verdere
kosten voor de bedrijfsvoering worden betaald door deze projecten / businesscases uit te voeren.
Het Wij(k)Bedrijf zal circa 5-8% van de omzet reserveren voor deze handelingskosten (zie onze
rapportage).

• ‘body / fysieke kant’: deze lijn richt zich op (het verkennen van) de fysieke projecten en werken
in de wijk, die een Wij(k)Bedrijf uit kan voeren. Langs deze lijn wordt ook contact gelegd met de
betrokken partijen uit de systeemwereld, zoals gemeente, woningcorporaties, provincie, banken,
etcetera
• ‘hart / sociale kant’: deze lijn richt zich op het vinden van de bewoners en ondernemers in de
wijk die eigenaarschap willen nemen en het bestuur kunnen vormen. Waar ligt de urgentie in de
wijk en waar zit de meeste energie op! Langs deze lijn wordt contact gelegd met betrokkenen uit
de leefwereld.
Tijdens het proces worden er 3 stappen doorlopen. Na iedere stap (of fase) volgt er een go / no
go moment. Afhankelijk van de uitkomsten die voortvloeien uit de doorlopen fase, wordt samen
met de opdrachtgever bepaald of het proces wordt gecontinueerd, of niet. Voor Nijmegen – Noord
is de eerste stap doorlopen. Het boekwerk dat voor u ligt, is daarvan het resultaat. Tijdens deze
stap is er door een grondige data analyse de potentie van verschillende business cases in kaart
gebracht, uit te voeren door een nog op te richten wijkonderneming. Ook is er langs de ‘hart /
sociale lijn’ onder andere hard gewerkt aan het in beeld brengen van de behoeften die leven bij
de bewoners en ondernemers in de wijk. Maar ook welke capaciteiten aanwezig zijn in de wijk en
welke potentie er is om de businesscases door en in de wijk zelf uitgevoerd te krijgen om de lokale
economie te stimuleren.
Deze resultaten worden met dit boekje en de bijbehorende bijlagen aan u gerapporteerd. In een
gezamenlijke bespreking met u, kunnen wij de potentie van een Wij(k)Bedrijf in Nijmegen – Noord
goed duiden. Vervolgens kunnen we gezamenlijk bepalen of we het proces continueren, door
te beginnen met de volgende fase: het co-creatieproces. Tijdens deze fase zullen de uitkomsten
van de vorige stap worden besproken met zowel partijen uit de systeemwereld (mogelijke
opdrachtgevers, zoals gemeente, woningcorporaties, etcetera), als met betrokkenen uit de
leefwereld. Denk daarbij aan zzp-ers en bewoners in een uitkering of met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Wij schatten circa 4 co – creatiesessies nodig te hebben met de systeemwereld,
waarin de verschillende businesscases met elkaar worden uitgelijnd, in het proces van de
verschillende partijen wordt ingebracht, de voors- en tegens worden besproken/uitgelijnd
en waarbij er aan het einde van het co-creatieproces commitment is om met een Wij(k)
Bedrijf aan de slag te gaan ((continuïteit voor circa 5 jaar om te groeien als Wij(k)Bedrijf en de
multipliereffecten zoals CO2-reductie, werkgelegenheid, woonlastenverlaging en sociale cohesie
in de wijken te kunnen behalen). Daarnaast schatten wij circa 4 co-creatie sessies nodig te hebben
om het proces aan de ‘hart / sociale kant (leefwereld)’ in gang te zetten, de betrokkenen bij elkaar
te krijgen en de energie uit Nijmegen – Noord te benutten en in te kunnen zetten voor de lange
termijn. Aan het einde van deze fase volgt opnieuw een go / no go moment, waarin de resultaten
met u zullen worden besproken en we samen de beslissing nemen al dan niet het proces te
continueren om een Wij(k)Bedrijf gezamenlijk op te starten.
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6. Hoe nu verder en wat is daarvoor nodig?
Tijdens het onderzoek is gebleken dat er zowel in de leefwereld als in de systeemwereld
belemmeringen zijn waardoor het niet vanzelfsprekend is dat het werk in de wijk wordt uitbesteed.
In de leefwereld vindt men het moeilijk om werk naar de wijk te halen, omdat men risico’s en
verantwoordelijkheden niet individueel aan wil/kan gaan. Er is meestal niet voldoende ervaring,
creativiteit, tijd, kennis en organisatorische vaardigheden, materiaal gebundeld in 1 persoon.
Daarmee is samenwerking noodzakelijk. De wijkonderneming, eenmaal daar, kan een verbindende
schakel zijn door een professionele omgeving voor samenwerking te creëren.
In de systeemwereld zien we het spiegelbeeld, daar vraagt men zich af of ‘de wijk’ wel in staat is
om zekerheid, continuïteit, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid te bieden. Bij het gunnen van
opdrachten van bedrijven aan andere bedrijven speelt risicobeheersing een enorm belangrijke
rol. Hetzelfde geldt voor financiering van projecten. Een wijkonderneming kan een professionele
samenwerkingsomgeving creëren waarmee zelfstandigen uit de wijk samen wel kunnen voldoen
aan de voorwaarden die door de systeemwereld worden gesteld. Aan de mate waarop de
opdrachtnemer in een project controle heeft over:
•
•
•
•
•
•

tijd (voldoende capaciteit/planning/workload/flexibiliteit)
geld (continuïteit, borging, kostenbeheersing, behoud bestaansrecht)
organisatie (back-up, structuur, benodigde kwaliteitsnormeringen)
kwaliteit (opleiding, kennis materiaalgebruik, benodigde referenties)
informatie (relatie met gebruikers, opdrachtgevers, onderaannemers..)
risicomanagement (begrip en inschatting van risico’s en handelend 				
vermogen..)

Hieronder de aspecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bijdragen aan lokale werkgelegenheid en creëren van meer/extra werk
aantrekken van extra investeringskapitaal
verminderen van woonlasten (10-15% goedkoper uitvoeren van werk)
versterking van sociale structuren
opleiding en integratie van werkzoekenden
verhoging van de waarde van vastgoed
versterken van participatie
menselijke maat en autarkie
leefbaarheid
verlagen van de CO2 uitstoot
reduceren van de afvalstroom
aandacht en afkoppelen van hemelwater
introductie van private domein

Dit zijn (neven) aspecten die een wijkonderneming, dat zijn lot aan de duurzame ontwikkeling van
de wijk heeft verbonden, nastreeft in de uitvoering van de opdracht. Aspecten die een ‘normaal’
bedrijf alleen toevoegt als daar in de uitvraag expliciet om wordt gevraagd. De opgenomen
overzichtstabel op pagina 10 en 11 laat zien welke meervoudige waarde een wijkonderneming kan
bieden.

In bijna al deze aspecten speelt ervaring een rol. En voor die ervaring wordt betaald. Het is de rol
van de Wijkonderneming om de samenwerking tussen zzp’s, bedrijven en bewoners zo in te richten
dat risico’s voor de opdrachtgevers beheersbaar blijven zonder dat daarin overmatige kosten
worden gemaakt. Dat vraagt om een professionele kern. Desondanks kan een wijkonderneming in
deze fase nog geen eigen referenties tonen en daarmee geen ‘verleden’ opbouwen en dus geen
‘toekomst’ aannemelijk maken.
Die impasse kan doorbroken worden als de meerwaarde van een Wijkonderneming boven een
‘gewone’ onderneming in de opdrachtverlening wordt meegewogen, omdat die meerwaarde ook
van belang is voor de opdrachtgever. Zie de aspecten op de volgende pagina.
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7. De eerste vervolgstap: “Co-creatie fase met
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de wijk”
De eerste opdrachtgevers voor de wijkonderneming zullen dan ook vooral gezocht worden bij
organisaties die naast de opdracht ook belang hebben bij de realisatie van de andere aspecten.
Organisaties die een experiment aandurven omdat de gevolgen van een succesvol resultaat
(multipliereffect) vele malen groter zijn dan de gevolgen van het falen. Hierbij denken wij aan
de Gemeente, Woningbouwcorporaties, zorginstellingen, banken en onder andere verzekeraars
(systeemwereld). Naast dat uiteraard ook de bewoners (leefwereld) als opdrachtgevers worden
gezien die voor stabiele inkomsten van een wijkonderneming kunnen zorgen.
Met deze opdrachtgevers (uit systeem- en leefwereld) gaan wij co-creatie sessies houden om de
genoemde businesscases verder uit te leggen, te verdiepen en te onderbouwen met de werkelijke
cijfers van de betreffende opdrachtgevers voor de komende 5 jaar. Daarnaast brengen wij
gezamenlijk de kansen die er met een wijkonderneming te behalen zijn in beeld, maar benoemen
wij ook gezamenlijk (en tegelijk wegnemen) van de belemmeringen en risico’s die het werken met
een wijkonderneming met zich mee kan brengen. Hierbij is er een gezamenlijke opgave en belang
om een wijkonderneming de kans te bieden om te slagen en daarvoor is het noodzakelijk om
gezamenlijk commitment af te spreken.
Daarnaast gaan wij ook separate co-creatie sessies houden met bewoners(groepen) en partijen
uit de leefwereld, die een uitvoerende rol kunnen krijgen in de businesscases van de betreffende
opdrachtgevers. Wie wil betrokken worden, met welke capaciteiten en inzet, tegen welke
vergoedingen, voor hoe lang (continuïteit), en in welke organisatievorm (rechtsvorm). Wie wil/kan
daarnaast plaatsnemen in het bestuur van de wijkonderneming en is er mogelijk iemand die de rol
van professioneel directeur kan invullen? Waar ligt de urgentie en energie in de wijk om mee te
starten en daarvoor ook commitment af te spreken.
In de bijlagen kunt u de businesscases nader uitgewerkt terugvinden.

8. Ten slotte
Voor u ligt een uitgebreid rapport van mogelijkheden in Nijmegen Noord.
Ondernemende wijkbewoners en ToekomstSterk gaan graag aan de slag met fase 2 uit het hiervoor
beschreven stappenplan om te komen tot een Wij(k)Bedrijf van en voor bewoners; met aandacht
voor zowel het fysieke als het sociale domein. Het opzetten van een Wij(k)Bedrijf in Nijmegen
Noord volgens het concept van de all inclusive wijk kan bovendien een mooi vehikel voor de
gemeente Nijmegen zijn om vorm te geven aan het Leefbaarheidsprogramma van de provincie
Gelderland.
Het zou mooi zijn als we in co-creatie met gemeente/overheid en leveranciers er iets moois van
kunnen maken in de wijk. Wij geloven er in elk geval in!
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