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Bijlagen
1. Verdienmodel ideeën
2. Rollen

1. Samenvatting

Dit rapport is een verslag van het onderzoek hoe het bewonersproject Wijkwerkpalet zelfstandig
kan blijven en hoe het project kan samenwerken met instellingen zonder financiële vermenging.
Het Wijkwerkpalet is opgezet door de Monita, bewoonster van de Arnhemse wijk Klarendal.
Het Wijkwerkpalet heeft als doel om de wijkbewoners naar arbeid of vrijwilligerswerk te leiden.
Het is een netwerk van projecten. Monita ‘levert’ vrijwilligers voor projecten, helpt initiatieven
opstarten en begeleidt deelnemers. Betrokkenen bij het palet zijn veelal positief over het
initiatief.

1.1 De onderzoeksvraag en werkwijze
Zoals zoveel bewonersprojecten liep het initiatief aan tegen vragen zoals ‘wie is eigenaar van
het palet?’ en ‘wat moet het verdienmodel van het Wijkwerkpalet zijn?’. Vandaar uit is de
onderzoeksvraag opgesteld ‘Wat is er in de praktijk nodig om het Wijkwerkpalet zo zelfstandig
mogelijk te kunnen laten functioneren in samenwerking met maar zonder financiële vermenging
met publieke partijen?’.
Deze centrale vraag is opgedeeld in de volgende vier deelvragen:
1. Hoe kan de organisatie worden ingericht zodat bewoners zeggenschap hebben over de
vorm en inhoud van het Wijkwerkpalet?
2. Hoe kan het Wijkwerkpalet projecten in stand houden en genereren die een bijdrage
leveren aan de primaire doelstelling van het Wijkwerkpalet?
3. Hoe kan het ‘verdienmodel’ zo worden ingericht dat het Wijkwerkpalet als opdrachtnemer
cq. Dienstverlener kan functioneren?
4. Hoe geven we vorm en inhoud aan de rollen van en relaties tussen de betrokken partijen
(bewoners, publieke partijen, ondernemers) zodat die betrokken partijen een
gemeenschappelijke visie hebben over het eigenaarschap van het Wijkwerkpalet?
De methode van participatief en actieonderzoek is gebruikt. Er zijn brainstormsessie en
activerende bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er interviews met een aantal
betrokkenen gehouden en dienden de opbrengsten van de gesprekken met de casushouder als
data voor het onderzoek.

1.2 Belangrijke bevindingen
Een belangrijke bevinding is dat de drijvende kracht achter het Wijkwerkpalet de
wijkbewoonster Monita is. Ze vervult drie rollen: sociaal makelaar, projectontwikkelaar en
trajectbegeleidster. Haar kracht is dat ze uit de wijk komt. Daardoor kent ze veel mensen kent
ze de behoefte van de wijk. Ze is sterk in het verbinden: ze weet de juiste mensen in te zetten
op de projecten. Maar een pluspunt is ook dat ze mensen kan motiveren voor het
Wijkwerkpalet. Vrijwel alle betrokkenen bij het onderzoek geven aan dat haar functie in de
toekomst (betaald) noodzakelijk is. En dat haar functie kwetsbaar is.

SPECTRUM, partner met elan |

onderzoeksrapport Wijkwerkpalet

1

De wens is breed geuit om het eigenaarschap van het Wijkwerkpalet bij bewoners te leggen.
Hierover waren alle respondenten het eens. Instellingen zoals de Driestroom, Rijnstad en
Volkshuisvesting zouden het Wijkwerkpalet moeten ondersteunen met hun expertise en door
producten en diensten van het palet af te nemen. Dat laatste geldt ook voor ondernemers. Zij
kunnen hun kennis en faciliteiten ook inzetten bij de start en uitvoering van een project.
Het Wijkwerkpalet heeft de wens om zonder financiële steun van publieke partijen (zelfstandig)
te kunnen voortbestaan. Er zijn veel ideeën genoemd voor een duurzaam verdienmodel, zoals
subsidie, fondsen, verkoop van diensten, verkoop van producten en winstdeling door
aangesloten ondernemingen/ projecten.
1.3 Conclusie en tips
Op de vraag wat er nodig is om het Wijkwerkpalet zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren
zonder financiële vermenging met publieke partijen kan samenvattend gesteld worden dat er
aan een vijftal voorwaarden moet worden voldaan:
 Een betaalde kracht die uit de wijk komt
 Actieve, betrokken bewoners die de stem van de wijk vertegenwoordigen
 Een duurzaam verdienmodel
 Een netwerk van organisaties, ondernemers en bewoners
 Een groep, zoals de Stuurgroep, die met expertise ondersteunt
Om de kwetsbaarheid van het Wijkwerkpalet te verminderen is gedeelde verantwoordelijkheid
gewenst. Ideeën hiervoor zijn de ontwikkelaarsbende en de raad van bemoeials. Dit zijn
organen van betrokkenen die om Monita heen bewegen. Ze vertegenwoordigen de stem van de
bewoners. Het gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel van de partners van het Wijkwerkpalet
worden zo positief benut.
Wat betreft verdienmodel lijkt een combinatie van inkomsten momenteel het meest succesvol.
Waarbij gestreefd wordt naar een subsidievrij verdienmodel op termijn. Het is belangrijk om
voor de drie ondernemingen binnen het Wijkwerkpalet (Wasplaats, Balie, Monita’s functie) een
apart verdienmodel te maken. Dit is deels als gebeurt. Op die manier wordt inzichtelijk wat de
sociale waarde en commerciële waarde van de ondernemingen is.
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2. Inleiding

In Arnhem, in de wijk Klarendal, is een onderzoek uitgevoerd bij het Wijkwerkpalet. Dit is een
project om wijkbewoners (weer) te laten participeren. Het onderzoek richtte zich op vraag hoe
het Wijkwerkpalet zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en hoe het kan samenwerken met
partners zonder financiële vermenging. Dit rapport is een verslag van het onderzoek.
Zoals in hoofdstuk drie (trends) beschreven staat, is (financieel) zelfstandig blijven een
relevante vraag bij bewonersparticipatie. In dit onderzoek is geprobeerd om een antwoord op de
onderzoeksvraag te geven door vier deelvragen te onderzoeken. De deelvragen gaan over
inrichting, gedeelde visie, projecten verwerven en behouden, eigenaarschap en verdienmodel.
Het doel van het onderzoek is om een ‘ander’ model van eigenaarschap -waarin wederkerigheid
en partnerschap in de plaats komen van begrotingen en bureaucratie- te ontwikkelen en te
testen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform31 binnen het programma ‘Tussen geld en
goed’. Platform31 ondersteunt betrokkenen en organisaties bij sociale, economische en
ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken. Met het genoemde
programma wil Platform31 de uitvoeringspraktijk van nieuwe handelingsperspectieven voorzien.
Stichting Spectrum is cofinancier van het onderzoek. Ze ondersteunt werkers in het sociale
domein bij onder andere bewonersparticipatie. Zowel Platform31, Spectrum als het
Wijkwerkpalet zijn gebaat bij inzichten om bewoners te betrekken en om hen eigenaar te laten
blijven van bewonersprojecten.
In dit rapport worden achtereenvolgens trends in bewonersparticipatie, de casus Wijkwerkpalet
en de onderzoeksvraag toegelicht. Daarna staan de bevindingen van het onderzoek, conclusie
en aanbevelingen beschreven.
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3. Trends in bewonersparticipatie

Gemeenten staan voor een belangrijke veranderopgave de komende jaren. De kanteling,
transitie en transformatie moeten ervoor zorgen dat burgers in hun eigen kracht staan en meer
participeren in de samenleving. Dit moet leiden naar een overheid die zich langzaamaan een
andere rol kan toebedelen. Hoe gemeenten dit in de komende jaren bereiken is nog niet
duidelijk. Zij zitten midden in een zoektocht naar nieuwe rollen voor zichzelf, inwoners,
ondernemers, professionals en initiatiefnemers.
Wijkeconomie, nieuwe verdienmodellen, sociaal ondernemerschap zijn tegenwoordig dan ook
bekende termen voor de stedelijke economie in Nederland. Ondernemerschap in de wijk staat
hierin centraal. Het gaat vaak over actieve bewoners in een wijk die zich met passie inzetten om
een doelgroep te activeren. De vernieuwing komt vanuit deze sociale pioniers. Meedoen door
arbeidsparticipatie of vrijwilligerswerk van een groep in de wijk is vaak een belangrijk doel voor
deze burgerinitiatieven. Ze groeien vaak uit tot een fulltime baan van de initiatiefnemer en hij/zij
moet nadenken over een verdienmodel om commercieel waarde te creëren. Terwijl deze
sociaal ondernemer zich in eerste instantie focuste op de sociale impact van zijn initiatief.
Daarnaast speelt eigenaarschap van projecten een belangrijke rol. De initiatieven worden vaak
geconfronteerd met groter wordende begrotingen. Publieke organisaties krijgen dan een rol om
de begroting sluitend te krijgen. Het eigenaarvraagstuk is dan actueel: als instellingen betalen,
mogen ze dan ook de koers bepalen, zijn ze dan eigenaar? En hoe zit het met bewoners en
eigenaarschap. Dit zijn vragen waar de initiatiefnemers van bewonersparticipatieprojecten mee
geconfronteerd worden. Eerder was de gemeente, een welzijnsinstelling of zorginstelling
eigenaar. Nu verschuift dit meer naar bewoners en sociale ondernemers.
Kortom, de uitdagingen voor de spelers binnen bewonersparticipatie zijn: duidelijke rollen,
gedeeld eigenaarschap en een verdienmodel.
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4. Wijkwerkpalet Klarendal (Arnhem)

In de Arnhemse wijk Klarendal is het Wijkwerkpalet een bekend fenomeen. Wat het
Wijkwerkpalet nastreeft, wie er bij betrokken zijn en hoe ze aan hun doelstelling werken wordt in
dit hoofdstuk beschreven.

4.1 Start
Het Wijkwerkpalet startte ruim twee jaar geleden als een klein winkeltje van en voor
Klarendallers. Een winkeltje waar je elkaar ontmoet en waar zelfgemaakte spulletjes verkocht
worden. Een heel laagdrempelige manier om participatie in de wijk te vergroten en de
wijkeconomie een stimulans te geven. Inmiddels is het WijkWerkPalet diverse projecten gestart:
het greenteam, burenhulp, baliewerk en koken in het multifunctioneel centrum (MFC). Vele
deelnemers vonden een plek in een van deze participatie- en leerwerkprojecten. Plannen om
een wasserette te starten in de wijk zijn in een vergevorderd stadium. Het Wijkwerkpalet is zelfs
opgenomen als actiepunt in het wijkactieplan en ‘geprezen’ in de proeftuin van het Arnhemse
Veerkrachtbeleid. Tot januari 2016 wordt het Wijkwerkpalet gefinancierd door woningstichting
Volkshuisvesting Arnhem, welzijnswerk Rijnstad en de gemeente Arnhem.

“Het Wijkwerkpalet is ontstaan vanuit een ideaalbeeld: de positieve, economische
ontwikkelingen in de wijk toegankelijk maken voor de ‘gewone’ Klarendaller. Hoe mooi zou het
zijn als de bewoners die nu weinig of geen perspectief op betaalde arbeid hebben deel gaan
uitmaken van de circulaire wijkeconomie (mensen en middelen)? Als vrijwilliger, om eigen
talenten te ontdekken en om werkervaring op te doen richting betaalde arbeid of
ondernemerschap. Wie misschien niet uit de uitkering komt kan wel degelijk een bijdrage
leveren aan de samenleving en aan het eigen welzijn. Met bijkomende lange termijn effecten
zoals kostenbesparing op zorg en leefomgeving,” vertelt Monita Polman, drijvende kracht achter
het Wijkwerkpalet.

4.2 Doelstelling Wijkwerkpalet
Het doel van het Wijkwerkpalet is om wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door
middel van projecten een vrijwilligersplek te bieden of als opstap naar werk. Dit zijn zowel zelf
opgezette projecten als projecten van partners (ondernemers en publieke partijen).
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4.3 Betrokken partijen

Stuurgroep

Sociaal makelaar
Projectontwikkelaar
Trajectbegeleider
(Monita Polman)

€
De Wasplaats

Driestroom

Greenteam

Hilbert de Goede

€
Balie MFC

Vrijwilligerspool

Oogst

Volkstuin

Burenhulp

Buurtservice

Enjoy

Jo’s Werkplaats

Dit organogram geeft de structuur weer van het Wijkwerkpalet in 2015. Wijkbewoonster Monita
Polman heeft de functie van projectontwikkelaar, sociaal makelaar en trajectbegeleidster.
Monita is verantwoordelijk voor de Wasplaats, de Vrijwilligerspool en de Balie. Monita verbindt
bewoners uit de vrijwilligerspool aan de projecten die onder het Wijkwerkpalet vallen. Naast
Monita zijn ook andere partijen betrokken bij het Werkwijkpalet: de Stuurgroep, het
bewonersoverleg, ondernemers, instellingen, Hilbert de Goede en uiteraard bewoners. Deze
partijen hebben ieder hun eigen rol. De betrokkenen zullen we ieder apart toelichten.
4.3.1. Projectontwikkelaar, sociaal makelaar en trajectbegeleider Monita Polman
Monita ziet genoeg werk in de wijk waar Klarendallers mee aan de slag kunnen. Ze heeft bij
aanvang van het Werkwijkpalet verschillende projecten opgestart zoals het Winkeltje Oogst, het
Greenteam en het Balieproject. Ze kende bewoners die deze projecten wilden trekken. Dit
waren allen bewoners die om wat voor reden dan ook op dat moment niet in staat waren om
zelfstandig de stap naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid te zetten, maar wel in staat waren
om (met ondersteuning) (vrijwillig) te werken. Met deze bewoners heeft ze de projecten opgezet
en uiteindelijk het project aan hen overgedragen. Zij leiden de projecten nu zelf. Soms met
ondersteuning van Monita.
Monita als projectontwikkelaar bedenkt (met andere bewoners) een projectidee en zet het in de
steigers. Als sociaal makelaar legt ze de verbinding tussen bewoners met projecten,
ondernemers en professionals in de wijk. Zo brengt ze de bewoners naar de juiste
werk(ervarings)plek. Door meerdere initiatieven in de wijk te ondersteunen of ermee samen te
werken groeit het werkpalet. Dat is de basis voor de vrijwilligerspool. Als trajectbegeleider
begeleidt ze bewoners die in overleg met het wijkteam of de sociale dienst een persoonlijk
(leerwerk)traject krijgen richting betaald werk of ondernemerschap. Het resultaat is dat
bewoners hun talenten (her)ontdekken, verantwoordelijkheid nemen en weer meedoen.
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4.3.2 Stuurgroep
Er is een Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van drie organisaties die het
Wijkwerkpalet tot 1 januari 2016 subsidiëren. De deelnemers zijn een beleidsmedewerker van
St. Rijnstad (welzijn), een manager van Volkshuisvesting, de wijkregisseur (gemeente) en een
bewoner. Hilbert de Goede (zie hierna) is voorzitter. Monita is aanwezig bij de vergaderingen.
De leden van de Stuurgroep komen ad hoc, op initiatief van Monita, bijeen. De agenda wordt
door Monita en Hilbert samengesteld. De leden van de Stuurgroep denken mee met Monita
over de koers en ze adviseren haar desgevraagd.
4.3.3 Het bewonersoverleg
Het bewonersoverleg is een groep bewoners uit de wijk dat een budget beheert voor activiteiten
in de wijk, zoals bijeenkomsten voor bewoners over wijkzaken. Monita en Hilbert informeren het
bewonersoverleg regelmatig over de voortgang. Het bewonersoverleg heeft besloten om een
deel van hun budget beschikbaar te stellen aan het project Greenteam. De betrokkenheid van
het bewonersoverleg is puur financieel.
4.3.4 Ondernemers
Er zijn een kleine tien ondernemers die betrokken zijn bij het Wijkwerkpalet. Een aantal van hen
denkt mee over de opzet en uitvoering van projecten. Ook zijn ze betrokken bij het
verdienmodel van 2016: met advies en ondersteuning.
4.3.5 Instellingen
In de wijk zijn meerdere instellingen/professionals actief: Driestroom, Rijnstad, SWOA, het
Wijkteam, RIBW, Volkshuisvesting, Buurtpastoraat en de wijkregisseur. Allen zijn veelal actief
betrokken: komen meestal op wereldcafé-avonden en zijn bereid mee te denken met de
ontwikkeling van het project. Sommige op structurele basis via de stuurgroep, anderen op
adhoc basis.. Sommige ‘draaien’ een project. Ook maken de instellingen gebruik van de
vrijwilligers van het Wijkwerkpalet.
4.3.6 Hilbert de Goede
Hilbert de Goede is een ZZPer met een stevig netwerk in Arnhem. Hij ondersteunt Monita met
kennis, netwerk en capaciteit en geeft het Wijkwerkpalet mede vorm. Monita heeft Hilbert
gevraagd haar te ondersteunen. De Stuurgroep financiert zijn inzet.
4.3.7 Bewoners
De bewoners zijn een heterogene groep. Er zijn bewoners die ideeën aandragen voor projecten
en bewoners die projecten opstarten en helpen bij het de uitvoering ervan. Als bewoners
aangeven interesse te hebben in deelname aan de wereldcafé’s dan nodigt Monita ze daar voor
uit. Daarnaast zijn er ook bewoners die in de projecten werkervaring opdoen (=deelnemers). En
zijn er bewoners die een project coördineren. Zowel deelnemers als coördinatoren hebben
soms een beetje ondersteuning nodig om verder te komen. Monita biedt die ondersteuning. Tot
slot zit een van de bewoners in de Stuurgroep.
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4.4 Projecten
Het Wijkwerkpalet ziet zichzelf als een concept, een methodiek. Je zou ook kunnen spreken
van het Wijkwerkpalet als netwerk van projecten voor en door bewoners. Er zijn nu 9 projecten
die binnen het netwerk draaien. Allen uitgevoerd door een andere eigenaar. Soms is dat een
instelling zoals de Driestroom of een ondernemer uit de wijk (zie oranje ruiten in het
organogram) en soms een bewoner die ondersteuning krijgt van Monita (zie gele ruiten in het
organogram). De projecten verbinden zich aan het Wijkwerkpalet omdat het Wijkwerkpalet
ondersteuning biedt en het de leverancier van vrijwilligers is, maar ook om diensten of
producten uit te wisselen of vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
4.5 Toekomst
Om minder afhankelijk te zijn van een subsidierelatie is het WijkWerkPalet op dit moment op
zoek naar een structuur waarbij het WijkWerkPalet zo zelfstandig mogelijk kan werken, ook
financieel, waarbij er sprake is van een duidelijke betrokkenheid van bewoners en dat de
resultaten een bijdrage leveren aan de wijk en haar bewoners en betrokken ondernemers
(wijkeconomie en leefbaarheid). Hierbij dient de focus bij de activiteiten van het WijkWerkPalet
te liggen op ‘participatie, leren en werken’.
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5. Onderzoeksvraag

Uit de casusbeschrijving van het Wijkwerkpalet (hoofdstuk 4) blijkt dat het project vanaf
1 januari 2016 de begroting niet rond heeft. De onderzoeksvraag gaat onder andere over
financiële zelfstandigheid. Maar het onderzoek richt zich op meer dan alleen een verdienmodel.
Dat staat in dit hoofdstuk beschreven.
5.1 De onderzoeksvraag
Meerdere partners voelen zich eigenaar, willen resultaten toe-eigenen, of leggen het
eigenaarschap juist bij Monita neer. Daardoor komt de vraagt geregeld naar voren van wie het
Wijkwerkpalet is en in hoeverre bewoners nog betrokken zijn. De partners van het
Wijkwerkpalet willen voorkomen dat het project steeds meer een instituut wordt in plaats van
dat het een project van bewoners blijft. Van daaruit heeft het Wijkwerkpalet de wens om zo
zelfstandig mogelijk te werken, ook financieel, waarbij er sprake is van een duidelijke
betrokkenheid van bewoners. Op deze wens is de onderzoeksvraag gebaseerd:
Wat is er in de praktijk nodig om het Wijkwerkpalet zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten
functioneren in samenwerking met maar zonder financiële vermenging met publieke partijen?
5.2 Deelvragen
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd. Deze staan hierna
beschreven en toegelicht.
Deelvraag 1
Hoe kan de organisatie worden ingericht zodat bewoners zeggenschap hebben over de vorm
en inhoud van het Wijkwerkpalet?
Onder vorm wordt verstaan de structuur, de wijze waarop de verschillende projecten worden
aangestuurd en waarop ze met elkaar samenhangen. Ook de plek van Monita’s functie als
verbinder en projectontwikkelaar wordt onderzocht. Het gaat hier over het organogram waarin
inzichtelijk wordt hoe de organen, functies en projecten zich tot elkaar verhouden qua hiërarchie
en verantwoordelijkheid. Hier gaat het dus ook over eigenaarschap en de mate waarin het
project zelfstandig functioneert.
Onder inhoud wordt verstaan de missie, visie, doelen en werkwijze van het Wijkwerkpalet.
Deze vraag onderzoekt de ideeën voor de inrichting van het Wijkwerkpalet zodat bewoners
zeggenschap hebben over de vorm en inhoud. Dat is van belang voor het Wijkwerkpalet omdat
het zelfstandig wil zijn. Zelfstandig zijn betekent het zelf bepalen van de inrichting en koers,
zonder instellingen en gemeente. Daarom onderzoeken we met deze vraag naar een manier
om bewoners zeggenschap te geven. De vraag impliceert dat bewoners zeggenschap willen
hebben. Met deze vraag onderzoeken we daarom ook op welke wijze actieve en betrokken
bewoners gevonden kunnen worden.
Voor het Wijkwerkpalet is het belangrijk om te weten hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen
blijven omdat ze momenteel ervaren dat ze in de bureaucratische structuren van de bestaande
instituties worden gezogen. Dat gebeurt omdat ze niet alleen samenwerken met publieke
partijen (de instellingen zoals Rijnstad, Volkshuisvesting, Driestroom) maar er ook financieel
afhankelijk van zijn.
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De publieke partijen stellen voorwaarden en/of eigenen zich successen toe.
Als er meerdere eigenaars zijn (of voelen) is het lastig om uit hun structuren te blijven
waarbinnen procedures leidend zijn en niet de inhoud. Binnen dat institutionele denken en
handelen is vernieuwen lastig. Als vernieuwend project wil je echter wel samenwerken met de
bestaande instituten. Daarom is het voor het Wijkwerkpalet belangrijk er achter te komen hoe
ze kan samenwerken zonder dat ze haar zelfstandigheid verliest.
Deelvraag 2
Hoe kan het Wijkwerkpalet projecten in stand houden en genereren die een bijdrage leveren
aan de primaire doelstelling van het Wijkwerkpalet?
Deze vraag bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk de wijze waarop projecten gegenereerd
en in stand gehouden kunnen worden en over de wijze waarop projecten een bijdrage kunnen
leveren aan de primaire doelstelling.
De projecten die hier bedoeld worden zijn projecten die bijdragen aan de doelstelling van het
Wijkwerkpalet, te weten: wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van
projecten een vrijwilligersplek te bieden of als opstap naar werk. Dit zijn zowel de door Monita
zelf opgezette projecten als projecten van partners (ondernemers en publieke partijen).
Om zicht te krijgen op de wijze waarop het Wijkwerkpalet zelfstandig kan functioneren en op
een verdienmodel (de hoofdvraag) is het van belang dat het Wijkwerkpalet voldoende en de
juiste projecten weet te generen en in stand te houden. Namelijk: bij onvoldoende of verkeerde
projecten is er geen verdienmodel en is er geen Wijkwerkpalet. Want de projecten zijn het
middel om de doelstelling te halen. Het gaat met deze vraag dus over de duurzaamheid van het
Wijkwerkpalet. Daarbij was bij aanvang van het onderzoek een van de knelpunten het
genereren van nieuwe projecten.
Deelvraag 3
Hoe kan het ‘verdienmodel’ zo worden ingericht dat het Wijkwerkpalet als opdrachtnemer cq.
dienstverlener kan functioneren?
Deze vraag gaat over het project als opdrachtnemer / dienstverlener en over de wijze waarop
daarvoor een verdienmodel gemaakt kan worden.
Hier gaat het over de vraag uit welke elementen een verdienmodel moet bestaan voor het
Wijkwerkpalet als opdrachtgever/ dienstverlener. Vaak gaat het bij projecten van sociale
ondernemers dan over waardepropositie en over de balans tussen economische en
maatschappelijke waarde. Het Wijkwerkpalet wil namelijk geen financiële vermenging met
publieke partijen: dat heeft het negatieve effect van ingezogen worden in de bureaucratie van
de betreffende instituten. Tot 1 januari 2016 wordt het Wijkwerkpalet voor een groot deel
gefinancierd door publieke partijen en de gemeente. Zelfstandigheid zoals in deze
onderzoeksvraag geformuleerd, vraagt dus om een ander verdienmodel dan tot op heden van
toepassing was. Daarmee gaat de centrale vraag ook over waardepropositie als onderdeel van
het verdienmodel. Dat zijn ook de zaken waar sociaal ondernemers (veelal de vernieuwers van
nu) tegen aan lopen. Een goed verdienmodel van een sociaal ondernemers kent een
evenwichtige balans tussen sociale impact en commerciële waarde. In dit onderzoek proberen
we daarom zicht te krijgen op de wijze waarop het Wijkwerkpalet gefinancierd kan worden,
zodat de zelfstandigheid van het project intact blijft.
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Deelvraag 4
Hoe geven we vorm en inhoud aan de rollen van en relaties tussen de betrokken partijen
(bewoners, publieke partijen, ondernemers) zodat die betrokken partijen een
gemeenschappelijke visie hebben over het eigenaarschap van het Wijkwerkpalet?
In deze vraag gaat het over rollen en relaties en een gemeenschappelijke visie op
eigenaarschap. Het gaat dan ook over samenwerken.
Onder samenwerken wordt in dit onderzoek verstaan dat belanghebbenden bij het
Wijkwerkpalet (zoals ondernemers, bewoners, instellingen en gemeente) met elkaar:
 koers, doelen en activiteiten afstemmen en/of
 projecten opzetten (soms) met gedeelde inspanningen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en/of
 projecten uitvoeren en/of
 kennis en faciliteiten uitwisselen ter ondersteuning.
De vraag zoekt naar de wijze waarop betrokkenen tot een gezamenlijke visie kunnen komen.
Dat is relevant omdat, zo blijkt uit trends binnen bewonersparticipatie, het (gevoelde)
eigenaarschap van bewonersprojecten kan wisselen van periode tot periode. Dat gevoelde
eigenaarschap wisselt naar gelang de resultaten van het bewonersproject passen in de
belangen van een partij. Dat geldt ook voor de visie. Afhankelijk van de belangen van de
betrokken partijen wordt de visie breed of smal gedeeld. Zonder gedeelde visie is het
eigenaarschap diffuus en staat er niemand aan het roer of juist iedereen.
Met deze deelvraag wordt gezocht naar de wijze waarop een gedeelde visie vorm gegeven kan
worden. We willen zicht krijgen op de wijze waarop de partijen daartoe samen kunnen werken.
De wijze waarop de antwoorden op de deelvragen en daarmee de centrale vraag is verzameld,
staat beschreven in het volgende hoofdstuk. De methode en de genomen stappen zijn daarin
toegelicht.
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6. Methode / onderzoeksactiviteiten

In deze paragraaf worden de methode en activiteiten beschreven die zijn uitgevoerd om tot
antwoorden op de onderzoeksvragen te komen.

6.1 Methode
Er is gekozen voor participatief onderzoek en actieonderzoek. Participatief onderzoek is
empirisch onderzoek waarin de onderzochte doelgroep deelneemt als medeonderzoekers. De
mate waarin ze als medeonderzoeker optreden is wisselend. De onderzoeker kan de nadruk
leggen op vooral de dialoog met de onderzochte groep leggen. De onderzoeker kan de
medeonderzoekers ook een veel grotere rol toebedelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld samen de
onderzoeksvraag formuleren, de data analyseren en de rapportage opstellen. De keuze hangt
van allerlei factoren af, onder andere hoever de leden van de doelgroep zelf willen of kunnen
gaan. In dit onderzoek is er voor gekozen om vooral diverse contacten te leggen met de
doelgroep: de wijk Klarendal. Tevens heeft er frequent overleg plaatsgevonden met de
casushouders Monita Polman en Hilbert de Goede over de voortgang en ontwikkelingen binnen
het onderzoek. Actieonderzoek is onderzoek waarin niet alleen onderzoek wordt gedaan, maar
ook gezocht wordt naar oplossingen voor de ervaren problemen.
6.2 Activiteiten
Het empirische deel van het onderzoek bevatte meerdere activiteiten, te weten:
 Brainstormsessie met betrokkenen;
 activerende bijeenkomsten (wereldcafé);
 overleg onderzoeker-casushouder;
 interviews met betrokkenen.
Brainstormsessie
In september 2014 is een brainstormsessie gehouden met een brede club van ondernemers,
bewoners en instellingen. De bespreekpunten hielden vooral verband met de deelvragen een,
twee en drie: eigenaarschap, projecten opzetten en verdienmodel voor het Wijkwerkpalet.
Er was een externe voorzitter die de brainstorm leidde. De bijeenkomst heeft de
onderzoeksvraag aangescherpt. Over het verdienmodel zijn ideeën genoemd en discussies
gevoerd zoals “kunnen de afzonderlijke projecten wel voldoende euro’s opbrengen om de
functie van Monita te financieren?”.
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Resultaat van brainstorm 14 september 2014. Hierin staan de onderdelen die uit de sessie naar
voren kwamen.
Wereldcafe-avonden
In april, mei en november 2015 zijn er wereldcafé-avonden geweest. Deze eerste werd bezocht
door ongeveer 25 deelnemers. De groep bestond uit: ondernemers uit de wijk, bewoners,
mensen van de stuurgroep en instellingen. Bij de tweede en derde bijeenkomst waren ongeveer
tien mensen aanwezig. De deelnemers hebben zich gebogen over de issues eigenaarschap,
inrichting, zeggenschap bewoners, projecten opzetten en verdienmodel. Met name de
deelvragen een, twee en drie zijn aan bod gekomen. Er zijn onder andere concrete afspraken
gemaakt tussen deelnemers onderling en groepjes gevormd om door te pakken op de issues.

De foto is een resultaat van bijeenkomsten wereldcafé april en mei 2015
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Tussentijds was er regelmatig voortgang- en afstemmingsoverleg tussen de onderzoeker en het
Wijkwerkpalet in de personen van Monita en Hilbert. Tijdens dit overleg werd gesproken over
alle deelvragen en over de voortgang van het onderzoek. Hetgeen besproken werd, is
meegewogen in dit rapport.
In juni 2015 werd door de stuurgroep besloten de zoektocht naar een structuur voor het
Wijkwerkpalet te koppelen aan de oprichting van de Wasplaat. De Wasplaats werd een stichting
en daaronder hangt het Wijkwerkpalet. Idealiter brengt de wasplaats geld op dat ingezet kan
worden voor de bekostiging van het Wijkwerkpalet. Deze keuze is voornamelijk gemaakt vanuit
pragmatische redenen. Zonder stichting kan de Wasplaats bijvoorbeeld geen subsidie
aanvragen of geld van fondsen ontvangen.
Interviews
Met de keuze om van de Wasplaats een Stichting te maken liep het Wijkwerkpalet op de
uitkomsten van het onderzoek vooruit: er werd een versnelde keuze voor een inrichtingsmodel
gekozen. Daarmee werd de focus door de participanten op de opzet van de Wasplaats gelegd
en minder op het onderzoek. Het gevolg hiervan was dat het beoogde resultaat, een in de
praktijk getest (verdien)model, niet meer gerealiseerd kon worden. Er was op dat moment
namelijk onvoldoende data opgehaald om een model te ontwerpen en de oprichting van de
Wasplaats duurt langer dan de doorlooptijd van het onderzoek. Dat heeft ertoe geleid tot het
afnemen van interviews om voldoende data op te halen om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden.
Er zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van het wijkteam, Volkshuisvesting,
Rijnstad (welzijn), gemeente (wijkregisseur), pastoraat, en Driestroom (VB-zorg), met drie
(sociaal) ondernemers uit de wijk en drie bewoners waarvan twee deelnemers. Met hen is
gesproken over de vier deelvragen.
Het rapport
De input van alle hiervoor beschreven stappen is vervolgens geanalyseerd en op basis daarvan
is dit rapport opgesteld. Het concept ervan is besproken met Monita en Hilbert. Tijdens dat
gesprek zijn vervolgstappen besproken.
Al deze activiteiten leidden tot antwoorden op de onderzoeksvraag en deelvragen.
Daarover meer in het volgende hoofdstuk.
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7. Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de deelvragen en centrale onderzoeksvraag beantwoord.

7.1 Deelvraag 1
Hoe kan de organisatie worden ingericht dat bewoners zeggenschap hebben over de
vorm en inhoud van het Wijkwerkpalet?
De respondenten zijn het erover eens dat (actieve) bewoners eigenaar moeten zijn van het
Wijkwerkpalet. Bewoners moeten de koers bepalen in samenwerking met of ondersteund door
organisaties. De gemeente moet zich niet met de koers bemoeien.
Dat het voortbestaan van het Werkwijkpalet momenteel grotendeels op de schouders van
Monita rust vinden de respondenten een kwetsbare situatie. Zij zien liever een gedeelde
verantwoordelijkheid waarin meerdere bewoners een actieve rol vervullen. Door mensen te
betrekken die er voor open staan om verantwoordelijkheid op zich te nemen wordt het netwerk
van het Wijkwerkpalet vergroot en worden meerdere inwoners uit de wijk bereikt. Het
Werkwijkpalet richt zich op mensen die graag een stapje voorwaarts willen zetten, maar dat
zelfstandig niet kunnen. Deze mensen hebben hun primaire basisbehoeften op orde en staan
open voor ondersteuning. Coördinatie van het Wijkwerkpalet door een betaalde trekker, zoals
Monita, wordt door bijna iedereen gewenst. Deze coördinator koppelt samen met de ‘actieve
bewoners’ projecten aan bewoners en ze stimuleren de opzet en uitvoering van projecten.
Er zijn verschillende ideeën geopperd over hoe je bewoners kunt betrekken bij de vorm van het
Wijkwerkpalet. Zo wordt gedacht aan een netwerk van bewoners en organisaties. Waarin
bewoners richtinggevend zijn en organisaties ondersteunen door mee te denken. Ook is een
‘ontwikkelaarsbende’ genoemd. Deze ontwikkelaarsbende bestaat uit een aantal actieve en
betrokken bewoners en ondernemers die Monita ondersteunen. Zij fungeren als klankbord voor
Monita. De keuze voor vorm en inhoud worden zo in samenspraak genomen. Daarnaast is het
idee geopperd om gebruik te maken van expertise uit de Stuurgroep. De Stuurgroep moet
bestaan uit mensen die binding met de wijk hebben. Ook hebben de leden uit de Stuurgroep
verstand van diverse inhoudelijke thema’s. Bewoners kunnen een beroep doen op deze
expertise om zo tot een gedegen keuze voor vorm en inhoud van het Wijkwerkpalet te komen.
Over de grootte van het palet lopen de meningen uiteen. Sommigen pleiten ervoor om het
Wijkwerkpalet klein te houden en aandacht te hebben voor een paar projecten. De kracht zit
volgens deze respondenten vooral in de kwaliteit van projecten. Voor kwalitatief goede
projecten zijn altijd ambassadeurs te vinden, redeneren zij. Anderen verwachten juist dat je
meer mensen bij het Wijkwerkpalet kunt betrekken door een breed scala aan projecten onder
het Wijkwerkpalet onder te brengen. Dan is er voor iedereen een aantrekkelijk project en blijf je
de mensen prikkelen met telkens andere projecten.
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De foto is een resultaat van bijeenkomsten wereldcafé april en mei 2015

Samenvattend
 Door actieve bewoners te betrekken.
 Door organisaties en de Stuurgroep mee te laten denken met bewoners over
mogelijkheden.
 Door de positie van Monita minder kwetsbaar te maken (netwerk en/ of
ontwikkelaarsbende).

7.2 Deelvraag 2
Hoe kan het Wijkwerkpalet projecten in stand houden en genereren die een bijdrage
leveren aan de primaire doelstelling van het Wijkwerkpalet?
Om projecten in stand te houden en op te zetten is betaalde ondersteuning essentieel. Dat
geven vrijwel alle respondenten aan. Met betaalde ondersteuning worden er sneller, beter en
duurzamere verbindingen gelegd tussen bewoners, beroepskrachten en ondernemers. Zolang
het tenminste iemand uit de wijk is, geen vertegenwoordiger van een organisatie. Als er geen
betaalde ondersteuning is dan is er een groter risico dat potentiële projectideeën geen
doorgang vinden, waardoor minder bewoners een stap op de participatieladder zetten.
Een stevig netwerk zorgt voor kennis, mensen, faciliteiten en enthousiasme. Dit is van belang
bij zowel het opstarten van een project als bij het in stand houden van een project. In een
netwerk zitten bewoners, ondernemers en organisaties. Zij weten wat er in de wijk leeft en
kennen de behoeften van de bewoners.
18
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Allen die geïnterviewd zijn, zijn het er over eens dat een project vooral slagingskans heeft als er
voldoende bewoners zijn die echt met een idee aan de slag willen gaan. De ideeën voor nieuwe
projecten moeten bij bewoners vandaan komen, dan heeft het kans van slagen. Niet als het topdown bedacht is, dan is het gedoemd te mislukken.
Het doel moet echter niet zijn om zoveel mogelijk projecten op te zetten, maar het aantal
projecten moet een middel zijn om het doel van het WijkWerkPalet te realiseren, te weten: met
een deelnemersbestand van ca. 60 vrijwilligers minimaal 30 vrijwilligers-, leerwerk en/of
dagbestedingsplekken realiseren.
Samenvattend:
 Door het doel scherp voor ogen te houden
 Door aan de slag te gaan met ideeën die vanuit bewoners komen
 Door slim gebruik te maken van (kennis van) een stevig netwerk
 Door betaalde ondersteuning te benutten

7.3 Deelvraag 3
Hoe kan het ‘verdienmodel’ zo worden ingericht dat het Wijkwerkpalet als opdrachtnemer
cq. dienstverlener kan functioneren?
Er zijn verschillende verdienmodellen genoemd: subsidie, fondsen, verkoop van diensten,
verkoop van producten en winstdeling door aangesloten ondernemingen/ projecten. Volgens de
meeste respondenten lijkt een combinatie van inkomsten het meest succesvol. In bijlage 1
staan de ideeën over verdienmodellen door van respondenten weergegeven.
Over subsidies als verdienmodel lopen de meningen sterk uiteen. Zo verwacht een groot deel
van de respondenten dat het Wijkwerkpalet voorlopig alleen maar kan blijven bestaan als er
subsidiegelden beschikbaar blijven. Anderen geven aan dat subsidies juist beperkend werken.
Zij zijn van mening dat zolang het Wijkwerkpalet goed aansluit bij de behoeften in de wijk er
afnemers bereid zullen zijn te betalen.
Het Wijkwerkpalet bestaat uit meerdere projecten. Respondenten geven aan dat er per
onderneming/ project gekeken moet worden naar het best passende verdienmodel. Zo is het
mogelijk dat winst uit een bepaald project ingezet wordt om een ander project mee te
financieren.
Over het verdienmodel van Monita is ook het nodige gezegd. Zo is het idee genoemd om het
wijkteam Monita te laten betalen. Monita neemt door haar inzet als het ware taken over van het
wijkteam en daar mag volgens de respondenten best een vergoeding tegenover staan. Ook kan
de gemeente rechtstreeks geld beschikbaar stellen voor het werk dat Monita verzet. Zij weet
mensen in de wijk, in tegenstelling tot sommige gesubsidieerde organisaties, wel te bereiken.
Respondenten zien bij de gemeente dan ook wel mogelijkheden. Anderen geven aan dat winst
van goedlopende projecten ingezet kan worden om Monita te betalen.
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Het Wijkwerkpalet is van en voor de wijk Klarendal. Een aantal respondenten vindt daar een
wijkmunt bij passen. Door wijkgeld te introduceren is het idee dat bewoners zoveel mogelijk
producten en diensten in de eigen wijk inkopen en aanbieden. Onderling wordt de waarde van
producten en diensten bepaald.
Mensen die financieel (in euro’s) weinig te besteden hebben kunnen met een wijkmunt
makkelijker bijdragen aan de wijkeconomie, ze bieden in ruil hun talent aan.
Samenvattend:
 Door aan te sluiten bij behoeften in de wijk (welke producten/ diensten zijn gewenst?).
 Door aan elke onderneming/ project een verdienmodel te koppelen.
 Door wijkgeld te introduceren.

7.4 Deelvraag 4
Hoe geven we vorm en inhoud aan de rollen van en relaties tussen de betrokken partijen
(bewoners, publieke partijen, ondernemers) zodat die betrokken partijen een
gemeenschappelijke visie hebben over het eigenaarschap van het Wijkwerkpalet?
De respondenten zijn het er unaniem over eens dat bewoners eigenaar moeten zijn van het
Wijkwerkpalet. Zij moeten het voor het zeggen hebben als het aankomt op vorm van het
Wijkwerkpalet, de inhoud van de projecten, de verhoudingen met derden en het verdienmodel.
Die gemeenschappelijke visie bestaat nu al. Om die ook in de toekomst te blijven houden
pleiten de respondenten voor voldoende contact tussen bewoners, publieke partijen en
ondernemers. Dit kan in de vorm van een ‘ontwikkelaarsbende’ of in een ‘raad van bemoeials’.
Onder de ontwikkelaarsbende wordt een groep bewoners en ondernemers verstaan die Monita
ondersteunt. De bende bestaat als het ware uit een aantal ‘Monita’s’ die goed weten wat er in
de wijk speelt, waar behoefte aan is en ze vertegenwoordigen de stem van bewoners. Ze
denken met Monita mee bij het opzetten van projecten of bij andere praktische zaken
De raad van bemoeials zijn bewoners, ondernemers en professionals die zich verantwoordelijk
voelen voor het reilen en zeilen in Klarendal en de verbinding met elkaar zoeken. Samen
stemmen ze af wat ze zien en wat ze vinden dat nodig is.
De Stuurgroep heeft kennis van verschillende inhoudelijke thema’s. De respondenten vinden
het nuttig als bewoners gebruik kunnen maken van deze expertise. Daarbij houden de
bewoners de touwtjes in handen, zij worden ondersteund door de leden van de Stuurgroep.
Er zijn door de respondenten van het interview veel rollen genoemd. Deze staan beschreven in
bijlage 2.
Samenvattend:
 door structureel contact tussen bewoners, publieke partijen en ondernemers
(ontwikkelaarsbende of raad van bemoeials)
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7.5 Centrale onderzoeksvraag
Wat is er in de praktijk nodig om het Wijkwerkpalet zo zelfstandig mogelijk te kunnen
laten functioneren in samenwerking met maar zonder financiële vermenging met
publieke partijen?
Tijdens de bijeenkomsten, overleggen en interviews is er veel gesproken over een
verdienmodel. Er zijn vele ideeën genoemd over een mogelijk verdienmodel: subsidie, fondsen,
verkoop van diensten, verkoop van producten en winstdeling door aangesloten ondernemingen/
projecten. Een combinatie van inkomsten lijkt het meest succesvol. Waarbij het streven om
zonder subsidie te kunnen blijven bestaan door velen onderschreven wordt.
De rol van Monita wordt als essentieel beschouwd. Zij heeft een sterk netwerk in de wijk, kan
mensen motiveren en weet wat er in de wijk speelt. Er zijn meerdere ‘Monita’s’ nodig om
verantwoordelijkheid te delen. Het idee is om met een ontwikkelaarsbende of raad van
bemoeials de stem van bewoners te laten klinken in de verdere uitvoering en –werking van
projecten.
Bij het voortbestaan van het Wijkwerkpalet is het belangrijk dat er voldoende succesvolle
projecten zijn. Projecten moeten niet aan een tafel bedacht worden, maar moeten vanuit
bewoners komen. De behoefte van de wijk moet centraal staan bij het opstarten van een nieuw
project. Om de projecten ook rendabel te krijgen en houden is het noodzakelijk om een
verdienmodel aan het project te koppelen. Een verdienmodel dat past bij het project en dat
duurzaam is.
Er is een betaalde kracht nodig die er voor zorgt dat bewoners aan projecten worden
gekoppeld, die weet wat er in de wijk speelt en die een groot netwerk in de wijk heeft. Samen
met gemotiveerde wijkbewoners dient deze betaalde kracht de stem van de wijkbewoners te
vertegenwoordigen. Expertise van een Stuurgroep of derden moet makkelijk toegankelijk zijn.
Daarbij houden de bewoners wel zelf de touwtjes in handen en bepalen zij over inhoud en vorm
van het Wijkwerkpalet. De Stuurgroep dient alleen als (inhoudelijke) ondersteuning van het
Wijkwerkpalet.
Samenvattend:
 Bewoners die verantwoordelijkheid willen nemen en de stem van wijkbewoners
vertegenwoordigen.
 Een duurzaam verdienmodel (per project).
 Een betaalde kracht uit de wijk.
 Een netwerk van bewoners, publieke partijen en ondernemers (ontwikkelaarsbende en/ of
raad van bemoeials).
 Een Stuurgroep die met expertise ondersteunt.

SPECTRUM, partner met elan |

onderzoeksrapport Wijkwerkpalet

21

22

Onderzoeksrapport Wijkwerkpalet |

SPECTRUM, partner met elan

8. Conclusie

Het Wijkwerkpalet startte als een klein winkeltje van en voor Klarendallers. Een winkeltje waar
je elkaar ontmoet en waar zelfgemaakte spulletjes verkocht worden. Een heel laagdrempelige
manier om participatie in de wijk te vergroten en de wijkeconomie een stimulans te geven.
Inmiddels is het WijkWerkPalet diverse projecten gestart: het greenteam, burenhulp, baliewerk
en koken in het multifunctioneel centrum (MFC). Plannen om een wasserette te starten in de
wijk zijn in een vergevorderd stadium.
Drijvende kracht achter het Wijkwerkpalet is wijkbewoonster Monita. Zij fungeert als sociaal
makelaar, projectontwikkelaar en trajectbegeleidster. Monita legt makkelijk verbindingen, kent
de behoeften van de wijk en weet mensen te motiveren. In de toekomst is een drijvende (en
betaalde) kracht als Monita noodzakelijk. Om de huidige kwetsbaarheid te tackelen is gedeelde
verantwoordelijkheid gewenst: met een ontwikkelaarsbende of raad van bemoeials die om
Monita heen bewegen. Samen vertegenwoordigen ze de stem van de bewoners.
De wens is om het eigenaarschap bij bewoners te laten. Daar zijn organisaties, ondernemers
en bewoners het over eens. Dit betekent niet dat organisaties en ondernemers volledig los
komen te staan van het Wijkwerkpalet. Zij kunnen juist ondersteunen met speciale expertise die
ze in huis hebben. Ook zijn organisaties (mede) de aangewezen partij om producten en
diensten van het Wijkwerkpalet af te nemen. Ondernemers kunnen eveneens als klant van het
Wijkwerkpalet optreden, ook kunnen zij bewoners helpen bij de start en uitvoering van een
project.
Op het moment wordt het Wijkwerkpalet grotendeels gefinancierd door woningstichting
Volkshuisvesting Arnhem, welzijnswerk Rijnstad en de gemeente Arnhem. Om zonder
financiële steun van publieke partijen te kunnen voortbestaan is nagedacht over een duurzaam
verdienmodel. Genoemd zijn subsidie, fondsen, verkoop van diensten, verkoop van producten
en winstdeling door aangesloten ondernemingen/ projecten. Een combinatie van inkomsten lijkt
het meest succesvol. Waarbij het streven om zonder subsidie te kunnen blijven bestaan door
velen onderschreven wordt.
Op de vraag wat er nodig is om het Wijkwerkpalet zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren
zonder financiële vermenging met publieke partijen kan samenvattend gesteld worden dat er
aan een vijftal voorwaarden moet worden voldaan:
 een betaalde kracht die uit de wijk komt;
 actieve, betrokken bewoners die de stem van de wijk vertegenwoordigen;
 een duurzaam verdienmodel;
 een netwerk van organisaties, ondernemers en bewoners;
 een groep, zoals de Stuurgroep, die met expertise ondersteunt.
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9. Tot slot

Het Wijkwerkpalet is een gewaardeerd initiatief. In deze paragraaf zetten we een aantal punten
uiteen ter overweging.

1. Organiseer een bijeenkomst met de ontwikkelaarsbende
De ontwikkelaarsbende is een groep die met Monita mee denkt over de opzet van nieuwe
projecten. Ook ondersteunt ze bij allerhande praktische zaken. Door een ontwikkelaarsbende te
organiseren wordt de betrokkenheid van de wijk bij het Wijkwerkpalet vergroot.
De kwetsbaarheid van het voortbestaan van het Wijkwerkpalet wordt door de inzet van een
ontwikkelaarsbende juist minder. Er zijn immers meerdere betrokkenen die gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen.
Werf bewoners en ondernemers uit de wijk om te bekijken of zij onderdeel willen zijn van de
ontwikkelaarsbende. Het is raadzaam om naast het netwerk van Monita ook breder te werven in
de wijk. Op die manier wordt talent niet gemist en bereik je alle mensen die interesse hebben in
(een grotere) betrokkenheid bij het Wijkwerkpalet.
Organiseer de eerste bijeenkomst van de ontwikkelaarsbende op initiatief van Monita.
Zorg ervoor dat in de volgende bijeenkomsten de deelnemers verantwoordelijkheid nemen in
agendapunten en het organiseren van de bijeenkomsten. Deel op die manier het gevoel van
verantwoordelijkheid.
Bespreek met de ontwikkelaarsbende ook de rollen en de relaties tussen de verschillende
betrokkenen. Op dit moment bestaat er een gedeelde visie over de rolverdeling, namelijk dat
het eigenaarschap bij bewoners dient te liggen. Spreek verwachtingen over een weer uit, zoals:
wat verwachten we van bewoners? Wat verwachten we van ondernemers en wat van
instellingen? Het werkt inspirerend om op verschillende manieren te vergaderen. Verken welke
vormen bij de ontwikkelaarsbende passen.

2. Roep de raad van bemoeials bij elkaar
Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel twee
dingen zijn die nogal eens verward worden. Vele betrokkenen bij het Wijkwerkpalet voelen zich
verantwoordelijk voor de wijk, voor de bewoners en (soms wel, soms niet) voor het
Wijkwerkpalet. Benut dat als kracht door de energie van deze betrokkenen in effectieve banen
te leiden. Dat kan door een Raad van Bemoeials op te richten, waarbij het gedeelde
verantwoordelijkheidsgevoel de bindende factor van de deelnemers (bemoeials) is. Laat dit een
informeel netwerk zijn. Partners, bewoners, ondernemers, instellingen die zich aangesproken
voelen nemen deel en samen stemmen ze af wat er in de wijk gebeurt en nodig is om mensen
‘mee te laten doen’. Het Wijkwerkpalet onderhoudt hiermee zijn netwerk, krijgt input voor haar
koers en ideeën (en misschien initiatiefnemers) voor projecten.
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3. Behoud huidige kracht
De kracht van het Wijkwerkpalet ligt voor een groot deel bij Monita. Zij heeft een groot netwerk
in de wijk, is goed in verbinden en weet wat er in de wijk speelt. De projecten zijn laagdrempelig
en begeven zich in de directe leefomgeving van de deelnemers. Behoud die kracht. Op het
moment dat Monita het Wijkwerkpalet verlaat, is het raadzaam om vervanging vanuit de wijk te
organiseren. Zodat een sterk netwerk overeind blijft en er goed zicht is op de behoeften uit de
wijk. Om de kwetsbaarheid van één drijvende kracht achter het Wijkwerkpalet te doorbreken is
het zinvol om meerdere personen de contacten met bewoners te laten onderhouden.
Op die manier verdeel je de binding met de wijk over meerdere personen, krijg je meer input en
deel je eigenaarschap.
Een andere kracht van het project is de goede relatie van zowel Monita als Hilbert met de
gemeente (op verschillende niveau’s). Zorg dat deze goede relatie in stand bijft, ook tijdens het
werken volgens de perspectiefnota.

4. Werk een verdienmodel uit
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een verdienmodel beschreven. Werk een
verdienmodel verder uit. Ga verder op de ingeslagen weg en werk de businessplannen verder
uit. Vraag hierbij ondersteuning van de ontwikkelaarsbende en eventueel van organisaties als
het BMC als de voortgang even stokt. Het is raadzaam om verschillende businessplannen met
verdienmodellen uit te werken: voor de Wasplaats, voor de baliefunctie bij het MFC en voor de
sociaal ondernemer (Monita). Geef bij de verdienmodellen aan of en op welke manier ze aan
elkaar gekoppeld zijn. Overweeg om het verdienmodel van de sociaal ondernemer op te
splitsen in de drie rollen die onder de sociaal ondernemer vallen. Een model voor de
projectontwikkelaar, sociaal makelaar en trajectbegeleider. Op die manier wordt inzichtelijk wat
de sociale waarde en commerciële waarde van elk van deze rollen is. Dit inzicht kan bijdragen
aan een eventuele focus en/ of verdeling van de rollen.
Een (bij Monita bekend) hulpmiddel bij het schrijven van een businessplan voor (sociale)
ondernemingen is het Business Model Canvas van BMC, dat vind je hier. Dit model helpt o.a.
verduidelijken wat het product is, wat het product waard is, voor wie het product iets waard is en
wat ze er voor over hebben, welke activiteiten de onderneming moet uitvoeren, wat de kosten
zijn en wat de inkomsten zijn. Voorbeelden van gezonde sociale ondernemingen zijn de
centrale coöperatie Gewoondoen (Schoongewoon, Helpgewoon) en WVS Schoonmaak.
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Foto: Het Business Model Canvas
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Bijlage 1 Verdienmodel ideeën

In deze bijlage staan ideeën van respondenten over vormen van een verdienmodel genoemd. Er zijn veel ideeën genoemd. In onderstaand schema
hebben we de ideeën enigszins geclusterd.

Vormen van verdienmodel
Subsidie

Leveren van Dienst

Leveren van
Product

Anders

Winstdeling

Gratis inkoop

Gedeeltelijke financiering
vanuit gemeente voor
coördinatie

Diensten tegen betaling leveren

Verkoop eigen
producten (zoals
spullen uit winkeltje
maar ook
vrijwilligers,
participatie als
product zien).
Vertaal
maatschappelijke
waarde in financiële
waarde

Maak wijkgeld: papieren muntjes die
alleen in klarendal te gebruiken zijn

Verdien je onkosten +20% terug
zodat je coördinatie kunt betalen

Maak gebruik van
kennis van
ondernemers: zij
kunnen meedenken
over nieuwe projecten
en gratis advies
geven

Als je goede resultaten
boekt kun je bij gemeente
wel financiering krijgen

Bewoners betalen voor diensten die
ze afnemen
Ondernemers (uit de wijk) betalen
voor diensten, direct of via centrale
inkoop

Werk subsidieloos

Maak afspraken met gemeente over
groen en grijs, omdat het WWP dat
over kan nemen en daar voor betaald
gaat worden door gemeente

Nieuwe producten?
bierbrouwerij,
medicinale wiet,
tuinhulp, witte
werkster,
bemiddelen in lege
ruimte,
boodschappenservi
ce, kledingspullenbeurzen,
……

Mensen die zich veel uren in de week
inzetten voor het WWP dan moeten zij
daarvoor in ruil iets krijgen (geen loon,
maar bijvoorbeeld korting op huur,
oftewel verkapt loon)

Ondernemers die een
deelproject onder hun hoede
nemen, dragen een deel van de
winst af

Via een project zoals de
wasserette fondsen gaan
werven

Het wijkteam moet Monita gaan
betalen

Maak van WWP
een uitzendbureau

contributie leden vereniging (coöperatie?)

Het moet draaien om
maatschappelijke winst, Monita
mag betaald worden, maar de
rest van eventuele winst moet
naar de wijk gaan en niet naar
individuen
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Vormen van verdienmodel
Subsidie

Leveren van Dienst
Betaal Monita door geld weg te halen
bij organisaties die de mensen niet
bereiken (zoals SWOA). Monita
bereikt ze nl wel
Voor de wasserette zullen vooral de
horeca ondernemers de betalende
afnemers zijn
Budget gebruiken van mensen die
extra hulp krijgen (vanuit gem./SWT)
zodat dat geld in de wijk blijft
WWP als voorportaal van
werkbedrijven
Makelaar zijn tussen uitvoerende
mensen en gewenste diensten (tegen
betaling)
Organisaties bv Rijnstad betalen (1
op 1 veiling) omdat zijn met diensten
van het Wijkwerkpalet goedkoper uit
zijn dan regulier

2

Leveren van
Product

Anders

Winstdeling

Gratis inkoop

sociale aandeelhouders en “founders”
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Bijlage 2 Rollen

In deze bijlage staan de verschillende rollen genoemd die de betrokkenen bij het wijkpalet kunnen hebben volgens de respondenten die meegewerkt
hebben aan de interviews. De verschillende rollen zijn onderverdeeld in initiatiefnemer van een project, afnemer (iemand die een dienst of product
koopt/betaald) en deelnemer aan een project.
partner\ rol

Initiatiefnemer

Afnemer

Gemeente
politiek, zeker de landelijke,
moet je zoveel mogelijk buiten
de deur houden. Die moeten
ruimte geven om een wijk te
laten groeien

de gemeente moet voornamelijk
lokale partijen inhuren en die
partijen stimuleren ook mensen
in de wijk te betrekken bij hun
werkzaamheden.

De gemeente als afnemer
vanuit UWV of sociale dienst
de gemeente moet als ze het
waardevol vindt ook de ruimte
bieden om een jaar of twee
extra te ontwikkelen (en daar
subsidie voor over hebben)

Organisatie

je hebt ondernemers, burgers
en organisaties nodig om
samen projecten op te starten
Organisaties moeten het niet
van Monita overnemen; laat het
een bewonerinitiatief blijven

Organisaties al inkoper van
producten/projecten.
Organisaties nemen af
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Deelnemer/ werkplek

facilitator
De gemeente als faciliteerder.
Ze kan mensen vanuit UWV of
sociale dienst doorverwijzen
naar WWP
gemeente ook als adviseur ,
maar vooral als faciliteerder (ze
moet het zo makkelijk mogelijk
maken om processen te kunnen
doorlopen en tot actie over te
gaan voor het wwp)
wijkteams hebben een
signalerende rol

zorgorganisaties betrekken. Zij
kunnen mensen in dienst
nemen, maar zorgorganisaties
kunnen ook zeggen wij hebben
een cliënt en zoeken een
besteding in de wijk, wie heeft
er iets?
zij kennen sommige mensen uit
de wijk die mogelijk interesse
hebben
organisaties en wwp kunnen
samenwerken, waarbij ze kijken
wie waar geplaatst kan worden

Verbindend, informatief,
ondersteuner/begeleider,
signaleren
organisaties moeten snel en
makkelijk bereikbaar zijn als je
als ondernemer een vraag hebt
over iemand die je aan het werk
hebt (zodat die zo leuk mogelijk
kan werken)
organisaties die in de wijk
verankerd liggen die zijn
kenbaar voor het wwp en
ondersteunen het wwp (er moet
contact gelegd worden in de
komende tijd)

1

partner\ rol

Initiatiefnemer

Afnemer

Deelnemer/ werkplek

facilitator
organisaties hebben expertise
over bijvoorbeeld fondsen
benaderen
Rijnstad kan als adviseur
functioneren. In wisselwerking
met monita

2

Ondernemer
een ondernemer moet er iets
(financieel) aanhebben, anders
doet ie niet mee

je hebt ondernemers, burgers
en organisaties nodig om
samen projecten op te starten

Bewoner

bewoners met tijd die het wwp
een warm hart toe dragen
zullen er tijd in willen stoppen,
maar daar zit een grens aan (je
hebt ook andere
bezigheden/verplichtingen)
je hebt ondernemers, burgers
en organisaties nodig om
samen projecten op te starten

Lokale ondernemers betrekken.
Zij kunnen mensen in dienst
nemen.
Inwoners zijn afnemers

Inwoners zijn deelnemers

bewoners met zinnige ideeën
kunnen meedenken
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