Over het stimuleren van
ondernemerschap in de
Roermondse wijk de Donderberg
Experimentenprogramma Wijk- en
dorpseconomie
Maaike Poppegaai en Mark Minkjan
Derk Berends en Nathan Rozema
Radboud Engbersen

Uitgave
Platform31
Den Haag, december 2016
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag
www.platform31.nl

Inhoudsopgave
Inleiding en leeswijzer

5

1

8

Krachten en kansen in de Donderberg
1.1 Bestaand ondernemerschap verder ontwikkelen

8

1.2 Voorbeelden participatie en wijkeconomische projecten

11

1.3 Zichtbaarheid ondernemerschap vergroten

14

2 Wijkonderneming Donderberg

16

2.1 Geldstromen en arbeid

16

2.2 Verdienmodel

17

2.3 Organisatie en rechtsvorm

17

2.4 Vestiging

18

2.5 Rol stakeholders

18

2.6 Branding

19

2.7 Conclusie

19

3 De Donderberg: zichtbare verbetering van de wijkeconomie

21

3.1 Inleiding

21

3.2 Situatieschets

21

3.3 Huidige aanpak

22

3.4 Aanknopingspunten ter versteviging van de wijkeconomie

25

3.4.1 Zichtbare lokale economie

25

3.4.2 Verborgen ondernemerschap

25

3.4.3 Branding: identiteit, trots en inspiratie

4

26

3.5 Ondernemerscarrière faciliteren binnen de wijk

31

3.6 Conclusie

33

Slotbeschouwing: de actualiteit van Donderberg eind 2016

34

4.1

WOP-Partners ijveren voor werk en meedoen naar vermogen

34

4.2

De opkomst van bedrijvigheid aan huis in woonwijken

34

4.3

Twee vragen in het kader van het experimentenprogramma van Platform31

37

4.4

Het wegnemen van gedoe

38

5

Aanbevelingen

42

6

Actielijst

45

Inleiding en leeswijzer
De Roermondse pilot Donderberg is onderdeel van het experimentenprogramma Wijk- en
dorpseconomie van Platform31. De pilot laat zien dat je multiculturele ‘wereldwijken’ ook buiten de
Randstad tegenkomt. De wijk is gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De pilot
richt zich op het meer zichtbaar maken én stimuleren van de in de wijk aanwezige economische
dynamiek. De Roermondse wijk de Donderberg kreeg landelijke bekendheid door de publicatie Terug
naar de Donderberg. Portret van een wereldwijk (2015) van de publiciste en Arabiste Petra Stienen. Zij
is in de wijk opgegroeid en keerde dertig jaar later terug maar de wijk van haar jeugd. Ze maakt contact
met de bewoners in de wijk en vertelt aan de hand van hun levensverhalen en haar eigen levensverhaal
over de maatschappelijke kansen die het opgroeien in een dergelijke wijk biedt. Eén van de rode
draden in haar boek is het stimuleren van ondernemerschap en van het ontbreken van een steviger
wijkeconomie in de Donderberg. In de pilot de Donderberg staat de vraag centraal hoe de
ondernemersgeest in de wijk gefaciliteerd kan worden.
Vier partijen hebben zich met een samenwerkingsovereenkomst verbonden aan het
Wijkontwikkelingsplan Donderberg (WOP), te weten de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen
Limburg, de gemeente Roermond en de provincie Limburg. In dit rapport ligt de focus op de eerste drie
(operationele) partijen, waarbij vooral Wonen Zuid in de Donderberg qua woningbezit dominant
aanwezig is. Wonen Limburg bezit er een beperkter aantal woningen, maar werkt ondanks dat hard aan
de leefbaarheid. De verschillende partijen hebben zich in de eerste fase van het WOP (2012 t/m 2016)
sterk gemaakt voor verbetering van de wijk op meerdere fronten, te weten fysiek, veiligheid, sociaal,
economisch. Op het vlak van economie was het doel te komen tot ‘een wijk die werkt’. Dat wil zeggen
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een wijk waar mensen economisch zelfstandig zijn, met daarbij een belangrijke rol voor kleinschalige
bedrijvigheid die zichtbaar aanwezig is én waar mogelijk wordt versterkt. In de tweede fase van het
WOP (2017 t/m 2020) komt het accent breder te liggen op het ‘meedoen naar vermogen’. Dit kan de
vorm aannemen van een (deeltijd)baan of eigen onderneming(kje), maar ook van vrijwilligerswerk of
werken met behoud van uitkering. Dit bredere perspectief sluit aan bij het sociale beleidskader van de
provincie Limburg ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit kader behelst de Sociale Agenda Limburg 2025.
In dit beleidskader staat o.a. het naar eigen vermogen meedoen op de arbeidsmarkt centraal. In dit
rapport leggen we het accent op de eerste fase van het WOP, te weten het zichtbaar maken en
stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid in de wijk. We focussen in dit rapport op ondernemerschap
én niet op de bewoners in de Donderberg die in loondienst werkzaam zijn of daar juist kansen op werk
hebben liggen.
De samenwerkende partners in het WOP Donderberg staan voor de opgave onnodige belemmeringen
weg te nemen om deze kleinschalige economische dynamiek in de Donderberg optimaal te laten
renderen én ook meer onderdeel te laten zijn van een levendig straatbeeld. Nu bezit de wijk te weinig
identiteit. Er zijn weinig herkenningspunten en de wijk wordt als monotoon ervaren. Wijken zonder
identiteit zijn gevoelig voor verloedering, omdat ze het bewoners moeilijk maken zich eraan te
verbinden en te hechten. Bewoners die trots zijn op hun wijk gaan er ook meer zorgvuldig mee om. Ze
ervaren de wijk als ‘van hen’ ook als wonen ze er in een sociale huurwoning. Het is ‘onze’ wijk en
daarom ga je er zorgvuldig mee om (tuinen, woonomgeving, publieke ruimten). Meer bedrijvigheid kan
de wijk meer smoel, levendigheid en identiteit geven, en zodoende er voor zorgdragen dat
wijkbewoners minder onverschillig tegenover hun wijk komen te staan. Bij belemmeringen kan gedacht
worden aan regelgeving en wettelijke of ruimtelijke belemmeringen, bijvoorbeeld bij het aanpassen van

Over het stimuleren van ondernemerschap in de Roermondse wijk de Donderberg

vigerende bestemmingsplannen, het gemeentelijke detailhandels- en reclamebeleid, maar ook aan het
realiseren van een functionerend netwerk voor kleinschalige ondernemers, zoals dat nu in de
Donderberg ontbreekt. In het bijzonder is de kleinschalige economische dynamiek te faciliteren door het
bieden van geschikte werkplekken aan huis die zichtbaar zijn voor en eventueel te bezoeken door
derden.
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van twee wijkbezoeken in november 2014 en april 2016 en op
basis van gesprekken die in Roermond en Den Haag (Stichthage) met betrokkenen zijn gevoerd. De
eerste drie hoofstukken van dit rapport zijn de neerslag van de opgedane ervaringen tijdens het eerste
wijkbezoek (november 2014). In het eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aanwezigheid van klein
ondernemerschap in Donderberg (een schoonmaakbedrijf, een multiculturele kookgroep/cateringbedrijf
en een pc-werkplaats) en op de vraag hoe deze vormen van lokaal ondernemerschap mogelijk
opgeschaald kunnen worden. In het tweede hoofdstuk belichten we het fenomeen ‘wijkcoöperatie’ of
‘wijkonderneming’ en de relevantie ervan voor de Donderberg. In hoofdstuk 3 gaan we verder in op het
fenomeen wijkeconomie aan de hand van een veelheid van voorbeelden en wordt vooral stilgestaan bij
het belang van de ‘branding’ van het ondernemerschap in de wijk – het op een doeltreffende en
aansprekende wijze communiceren van de aanwezige wijkeconomie. In hoofdstuk 4 (slotbeschouwing)
maken we de stap naar de huidige actualiteit; in dit hoofdstuk is ook het werkbezoek van april 2016
verwerkt. We sluiten het rapport af met aanbevelingen en een actielijst.
Tot slot. In het geval van wijkeconomie leveren op dit moment vooral grootstedelijke wijken de
beeldbepalende ‘hippe’ referentiebeelden. Bijna altijd gaat het om negentiende-eeuwse buurten of
buurten met veel industrieel erfgoed. We bezitten nog weinig referentiebeelden van wijken als de
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Donderberg, wijken die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn gebouwd volgens
dominante principes van functiescheiding en waar de woonfunctie sterk domineert. Deze wijken missen
de industriële locaties of de kleinschalige bedrijfslocaties die in negentiende-eeuwse wijken te vinden
zijn. Wijkeconomie heeft hier - maakt de Donderberg duidelijk - een ander gezicht. Het is goed om dit
verhaal van de Donderberg naar buiten te brengen en alternatieve beelden van wijkeconomie te
presenteren, er zijn immers heel veel wijken in Nederland die in deze periode zijn gerealiseerd. Dit
rapport beoogt bouwstenen aan te dragen voor het stimuleren van (sociaal) ondernemerschap,
wijkeconomie en functiemenging in dit type wijken
Dit rapport had niet gemaakt kunnen worden zonder de grote betrokkenheid van de Limburgse
corporaties (Wonen Zuid en Wonen Limburg) en de gemeente Roermond. In het bijzonder richt onze
dank zich op twee personen die ons gedurende het traject steeds hebben gemotiveerd en gestimuleerd,
te weten Aschwin Kwak van Wonen Zuid en Ellen Janssen van de gemeente Roermond.

Radboud Engbersen (Platform31)
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1 Krachten en kansen in de
Donderberg
In de wijk Donderberg wordt meer en meer door corporaties aandacht geschonken aan
ondernemerschap. In dit eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aanwezigheid van klein
ondernemerschap in Donderberg, onder andere bij een schoonmaakbedrijf, een multiculturele
kookgroep/cateringbedrijf en een pc-werkplaats. Op welke wijzen kunnen deze ondernemers verder
opbloeien en anderen mogelijk meetrekken, welke kansen liggen er nog meer voor lokaal
ondernemerschap? Op deze vragen richten we ons in dit hoofdstuk. Zo ook op de vraag hoe
ondernemerschap in de wijk zichtbaarder te maken is.

1.1 Bestaand ondernemerschap verder ontwikkelen
De gemeente en woningcorporaties steunen ondernemerschap met een ondernemersloket in de wijk
waar potentiële ondernemers informatie kunnen inwinnen. Daarnaast worden ondernemers op verzoek
geholpen bij financiële zaken, bedrijfsvoering, het vinden van een geschikt bedrijfspand, verbouwingen
enzovoorts. De ondersteuning wordt geboden door de Kamer van Koophandel in samenwerking met de
gemeente.
Tijdens het bezoek aan Donderberg is specifiek aandacht besteed aan drie ondernemingen die
8

ondersteuning hebben gekregen: schoonmaakbedrijf Kempkens, de PC Dokter en Multi Koken &
Bewegen. Voor deze drie specifieke ondernemingen zullen wij een aantal kansen formuleren. Door voor
deze ondernemingen aan te geven welke richting zij op kunnen, willen we scenario’s schetsen voor
soortgelijk ondernemerschap. Het gaat dus niet alleen om het ondersteunen van specifiek deze
ondernemingen maar ook om het stimuleren van ondernemerschap via deze ondernemingen.

Schoonmaakbedrijf Kempkens
Voor zover dat nog niet gebeurt, kan de gemeente de groei van deze en andere schoonmaakbedrijven
verder stimuleren door in kaart te brengen welke kansen er in en rond Roermond liggen voor (nieuwe)
schoonmaakbedrijven. Bij vestiging van nieuwe bedrijven kan er gekeken worden in hoeverre het
mogelijk is om deze bedrijven te verplichten hun schoonmaakdienst af te nemen bij Kempkens (en in de
toekomst andere schoonmaakbedrijven uit Donderberg). Daarnaast moet er goed gekeken worden naar
mogelijkheden aan de onderkant van de schoonmaakmarkt. Daar zit ruimte voor kleine
schoonmaakbedrijfjes die klussen kunnen uitvoeren die voor grote schoonmaakbedrijven niet
interessant genoeg zijn.
Een schoonmaakbedrijf heeft een duidelijke voorbeeldfunctie in de wijk. De aanwezigheid van het
schoonmaakbedrijf bewijst namelijk dat het mogelijk is om een eigen bedrijf te starten. Een relatief groot
aandeel bewoners zal werkzaam zijn of heeft gewerkt in de schoonmaakbranche. Door meer aandacht
te schenken aan deze onderneming bij (activerings)gesprekken kan van een bewoner een potentiële
ondernemer gemaakt worden.
Om andere bewoners te laten proeven van het ondernemerschap zouden zij een meeloopstage kunnen
volgen bij het schoonmaakbedrijf. Potentiële ondernemers moeten dan niet alleen inzicht krijgen in het
schoonmaakwerk maar er moet vooral aandacht zijn voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het
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runnen van de onderneming. Zo worden potentiële ondernemers verder begeleid naar
ondernemerschap waarbij de bemoeienis van externe partijen kan worden verkleind. Uiteindelijk leren
(potentiële) ondernemers het meest door zelf te doen en door te kijken naar andere ondernemers. Voor
schoonmaakbedrijf Kempkens zijn stagiaires een methode om relatief goedkoop hun capaciteit te
vergroten. Eventueel zou het schoonmaakbedrijf (financieel) gecompenseerd kunnen worden voor het
aanbieden van een leerwerkplek. Wellicht kunnen zij in de toekomst aanspraak maken op gelden die
verbonden zijn aan activering.
Wanneer het voorbeeld van Kempkens leidt tot meerdere schoonmaakbedrijven kunnen deze de
krachten bundelen. Gezamenlijk kunnen zij grotere klussen aan en hun kosten beperken door
producten en diensten in grotere volumes af te nemen. Tijdens het bezoek werd al duidelijk dat er
plannen zijn om samenwerkingsvormen op te zetten met reeds bestaande schoonmaakbedrijven.
Multi Koken & Bewegen
Voedsel is een steeds groter wordende trend in Nederland, ook voor de kleine beurs. Er is steeds meer
aandacht voor onder andere biologische en gezonde voeding, slow food, de internationale keuken en
het ambacht koken. Daarnaast is er een steeds groter wordende groep mensen/gezinnen die weinig tijd
heeft om zelf elke avond een lekkere en gezonde maaltijd op tafel te zetten. Dit biedt een enorme kans
voor de dames van de kookgroep. Een voorbeeld op dit gebied vormt het in Utrecht gevestigde Ana’s
Kuzin (moeders keuken) waar (oudere) Turkse dames inmiddels al tien jaar (afhaal)maaltijden
klaarmaken en verkopen voor een marktconforme prijs.
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Ana’s Kuzin (Utrecht) is een zeer succesvol horeca-initiatief waar (oudere)Turkse vrouwen maaltijden verzorgen in
een 100 procent commerciële omgeving.

Om meer omzet te genereren moet de kookgroep proberen aan te sluiten bij succesvolle re-sellers, een
initiatief als Thuisafgehaald.nl, JustEat of Thuisbezorgd.nl. Daar kunnen verdere stappen gezet worden
richting ondernemerschap door het aanbieden van maaltijden en catering.
Het voordeel van aansluiting bij zo’n initiatief is dat veel wordt ontzorgd. Op Thuisafgehaald zijn
bijvoorbeeld al veel mensen actief waardoor het bereik enorm is.
Een belangrijk stuk marketing wordt daarmee gefaciliteerd. Wanneer aanmelden bij Thuisafgehaald niet
mogelijk is, moet er worden gekeken naar JustEat en Thuisbezorgd. Naast marketing (zichtbaarheid op
hun pagina’s) kunnen zij ook een rol spelen bij de bezorging van maaltijden.
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Wanneer de zaken goed gaan, kan gedacht worden aan het openen van een buurtrestaurant. Dit is ook
een duidelijke wens van Multi Koken & Bewegen. In een buurtrestaurant kunnen naast de Turkse
keuken ook andere internationale keukens worden aangeboden. Zo is er ruimte voor andere initiatieven
en hoeft de kookgroep niet elke dag in het restaurant te staan. De medewerkers kunnen, zoals nu al
gebeurt, geworven worden onder buurtbewoners. Medewerkers in het restaurant zullen cursussen
moeten volgen op het gebied van sociale hygiëne. Er kan voor gekozen worden om de kosten hiervan
te dekken met de opbrengsten van het restaurant. Een andere strategie is dat stakeholders als de
gemeente deels bijdragen vanuit de gedachte dat mensen ervaring, kennis en certificaten vergaren
waardoor zij aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt. Daarmee wordt het buurtrestaurant een
schakel in de activering en toeleiding naar werk.
Tegenwoordig is het hip om gebruik te maken van lokale (biologische) producten en seizoensproducten. Marketingtechnisch is het daarom slim om contact te leggen met lokale voedselproducenten
en dit in een leuke boodschap naar de klant toe te verpakken. Er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden
aan het opzetten van een moestuin/miniboerderij die producten levert aan dit en andere lokale
restaurants/thuiskoks. Ook hier kunnen dan weer personen uit de wijk bij aansluiten.
In Nederland zijn de laatste jaren zeer veel initiatieven gestart die met name jongeren via horeca helpen
aan een diploma en in sommige gevallen zelfs toeleiden naar betaald werk.
Succesvolle initiatieven zijn risicodragend en koppelen vaak een ervaren horeca-ondernemer aan
personen die weten wat de doelgroep nodig heeft om verder te komen. Multi Koken & Bewegen zou
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bijvoorbeeld eens een kijkje in de keuken kunnen nemen bij soortgelijke initiatieven die net een stapje
verder zijn dan zij.
PC Dokter
De PC Dokter is op de goede weg. Er wordt een duidelijk product geleverd, er is visie, omzet, potentie
en er zijn uitbreidingsplannen. Hiermee vormt deze ondernemer een inspirerende bron voor anderen:
met passie, handigheid en de juiste mentaliteit kan vanuit huis een onderneming worden gestart.
Wellicht groeit de PC Dokter in de toekomst uit het pand. Uitbreiding is dan noodzakelijk maar een
probleem want er is geen ruimte. De PC Dokter zou kunnen verplaatsen naar het wijkcentrum. Daar
kan meer aandacht gevestigd worden op het ondernemerschap. Bovendien is er ruimte voor andere
aanvullende activiteiten. Eventueel kan dat uitgevoerd worden door potentiële ondernemers die kunnen
aansluiten bij het bedrijf. Zo kan ieder zich toeleggen op eigen competenties waardoor er een breder
profiel ontstaat zonder dat er wordt ingeboet aan service en kwaliteit.
Het profiel kan bijvoorbeeld verbreed worden door ook soortgelijke diensten te verlenen op andere
huishoudelijke apparaten (wasmachines, vaatwassers enzovoorts).
Ook kan er worden gedacht aan het verlenen van service aan huis. Bijvoorbeeld in het geval dat
mensen slecht ter been zijn, het gaat om grote apparaten of wanneer het gaat om specifieke problemen
op het gebied van thuisnetwerken. Zo kan er een technisch centrum ontstaan met een veelheid aan
diensten in het palet dat aansluit bij de behoeften en de beurs van de bewoners in Donderberg.
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1.2 Voorbeelden participatie en wijkeconomische projecten
De ontwikkelingen in de Donderberg staan niet op zichzelf. In veel vergelijkbare wijken wordt ook
steeds meer ingezet op participatie en het ontwikkelen van ondernemerschap om mensen te activeren.
De kansen die bewoners van andere wijken hebben gezien, zijn wellicht ook in te vullen in Donderberg.
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op beproefde initiatieven uit andere wijken waarbij door middel
van participatie is ingesprongen op vraag uit de lokale markt.
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Beheer
Beheer van allerlei voorzieningen is een kostenpost waar steeds vaker in gesneden wordt. Waar
voorheen beheer van buurthuizen en speeltuinen werden vergoed en georganiseerd door gemeenten is
dat steeds minder het geval. Een gevolg hiervan is vaak minder ruime openingstijden, minder
activiteiten, minder onderhoud, minder toezicht, minder signalering van problemen (verwaarlozing,
mishandeling, beginnende criminaliteit, et cetera) en soms zelfs sluiting waarbij genoemde problemen
ook optreden.
Een oplossing is het beheer in handen geven van vrijwilligers (bewoners). Dit scheelt enorm in de
kosten. Van vrijwilligers kan echter niet altijd dezelfde mate van inzet en betrokkenheid worden
verwacht. Wanneer hen ook de mogelijkheid wordt geboden om dit op een ondernemende manier in te
vullen, wordt het een stuk interessanter om aan te haken. Een manier om omzet te genereren is
lidmaatschap, een nadeel hiervan is uitsluiting van lagere inkomensklassen. In de Utrechtse speeltuin
‘De Zandloper’1 wordt geëxperimenteerd met een aantal manieren om omzet te realiseren:
– verkoop van eten drinken,
– aanbieden van kookcursussen waarbij kinderen een betaalde maaltijd verzorgen,
– koffieochtend voor ouderen,
– aanbieden van kinderfeestjes,
– verhuur van verkleedkoffer,
– evenementen voor de buurt (kindercafé, bingo, buurtbarbecue, vuurkorvenfeest et cetera),
– verkoop van zelfgeteelde groenten en fruit.
Al deze ideeën komen voort uit twee vrijwilligers die vanuit betrokkenheid en een wens tot participatie
12

ondernemerschap willen ontwikkelen.
Groenbeheer is een andere vorm van ondernemend beheer die interessant is. Bewoners kunnen (in ruil
voor een deel van het groenbudget) het groenbeheer gaan uitvoeren in hun wijk. Zo worden zij meer
betrokken bij hun omgeving waardoor het rendement hoger is. Hieraan kan bijvoorbeeld ook het
ophalen van zwerfafval worden gekoppeld. In Delfzijl-Noord2 zijn de bewoners bijvoorbeeld gestart met
het opruimen van zwerfafval. Dit initiatief komt voort uit onvrede over de aanwezigheid van zwerfafval in
de wijk. Ook is men gestart met een groene invulling van braakliggend terrein. Op termijn wil men hier
omzet genereren door aanspraak te maken op beheerbudgetten van de gemeente en eventueel de
verkoop van groenten en fruit.
In Donderberg is een buurtbeheerbedrijf actief dat moet bijdragen aan een prettiger woonomgeving en
de re-integratie van (langdurig) werklozen.
Zorg & welzijn
Zorg en welzijn vormt een steeds grotere uitdaging. De bevolking vergrijst, er is minder budget en
mensen hebben minder tijd om elkaar te helpen. Tegelijkertijd sport de jeugd steeds minder en is er
onder lage sociaaleconomische groepen vaak sprake van slechte leefgewoonten en (mede door een
hoog eigen risico) zorgmijding. Welzijn en (preventieve) zorg verdienen dus aandacht, zeker in wijken
als Donderberg.

_________
1
2

Buurttuin De Zandloper, https://www.facebook.com/pages/Buurttuin-de-Zandloper/146880235465208
Bewonersbedrijf Delfzijl-Noord, http://www.bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl/activiteiten/
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In tal van wijken zijn de laatste jaren activiteiten georganiseerd die bij moeten dragen aan welzijn van
bewoners. Hier volgt een kleine greep aan initiatieven die kunnen bijdragen aan een betere
welzijnsbeleving maar worden gedragen door de buurt:
 Rollatorroute, eenzame ouderen kunnen er samen met een buurtgenoot op uit.
 Samen sporten, introduceer een buurtgenoot bij een sportvereniging en krijg korting op
contributie.
 Oppascentrale, start een oppascentrale met enkele andere buurtbewoners en begin een
onderneming.
 Voorleesmoeders, lees voor bij de kinderopvang en verdien korting bij (meer) opvang.
Voor zorg is het niet altijd mogelijk een passend verdienmodel te vinden. Dit heeft onder andere te
maken met het langetermijneffect van veel activiteiten waardoor het lastig is een
kortetermijnverdienmodel op te stellen tussen aanbieder en afnemer. Wel kan (op lange termijn)
kostenbesparing worden gerealiseerd en bewustzijn en participatie worden verhoogd.
Bijzondere detailhandel
Een eigen winkel is voor veel mensen een droom. Maar wat moet je dan verkopen? Een steeds vaker
voorkomend fenomeen is de verhuur van schapruimte of planken. Mensen (uit de buurt) die spullen
willen verkopen, huren een plank in de winkel om hun waren uit stallen. Dit kunnen tweedehands
spullen zijn maar ook eigengemaakte producten. In de winkel werken vervolgens buurtbewoners die de
verkoop en registratie op zich nemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Buurtbewoners kunnen een
extra zakcentje verdienen door spullen te verkopen en er wordt werkgelegenheid gecreëerd door de
toevoeging van detailhandel.
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Vanuit een wens naar duurzaamheid of omdat het zonde en duur is om een kapot apparaat in zijn
geheel te vervangen, is er steeds vaker behoefte aan reparatie. Een apparaat opsturen naar de
fabrikant is vaak te kostbaar. Op meerdere plaatsen zijn repaircafés in dit gat gesprongen. Handige
mannen en vrouwen reparen voor een goede prijs (oude) apparaten. Ondertussen kan de klant onder
het genot van een kop koffie of een biertje een gesprek aangaan met de ondernemer of andere klanten.
Een variant op een repaircafé vormt de fietswerkplaats. Repaircafés zijn in Nederland te vinden in zeer
veel goede en minder goede wijken. Ook Roermond kent een repaircafé.
Wijkrestaurant
Wijkrestaurants zijn de laatste jaren flink in opkomst. Doelstellingen van veel wijkrestaurants zijn
activering en het verbinden van diverse culturele groepen. Daarnaast biedt het voor lokale bewoners
ook een alternatief voor de vaak te dure horeca en ongezonde snackbars. Een bekend voorbeeld zijn
de wijkrestaurants van Resto van Harte die zich vooral richten op ontmoeting. Aan de andere kant van
het spectrum is er The Colour Kitchen dat in een commerciële omgeving (vaak ook niet meer in een
achterstandswijk) werkt aan de competenties van jongeren met een krasje. Mengvormen van deze twee
concepten zijn terug te vinden op zeer veel plaatsen.
Het initiatief van Multi Koken & Bewegen heeft de potentie om op termijn toe te groeien naar een
wijkrestaurant waar in een commerciële omgeving wordt gewerkt aan activering en verbinding.
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1.3 Zichtbaarheid ondernemerschap vergroten
Veel ondernemerschap start vanuit huis. Om de kosten beperkt te houden, starten mensen klein waarbij
de stap naar een bedrijfsruimte vaak lang wordt uitgesteld. Op de website www.hartvandedonderberg.nl
wordt een flink aantal ondernemers genoemd. Wanneer gekeken wordt naar de vestigingsadressen
blijkt inderdaad dat een flink deel vanuit huis werkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om webwinkels,
rijscholen, beautybedrijfjes, multimediabedrijfjes enzovoorts. Waarschijnlijk is het ondernemerschap in
de wijk nog een stuk groter dan de lijst op www.hartvandedonderberg.nl. Op deze adressen is vaak
echter nauwelijks zichtbaar dat hier een ondernemer actief is. Hoe kan hieraan gewerkt worden?
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Ondernemerschap aan huis is nauwelijks zichtbaar in Donderberg.

Eerder is al geopperd via het handelsregister van de KvK in kaart te brengen hoe groot het
ondernemerschap in Donderberg is om vervolgens via een digitaal platform of Facebook online te
werken aan de branding. Maar ook fysiek moet duidelijker zijn dat de wijk vol zit met ondernemers.
Wanneer men door Donderberg loopt, moet direct zichtbaar zijn dat het bruist van het
ondernemerschap zodat kan worden aangesloten bij het creëren . Dat draagt namelijk bij aan een
gevoel van trots en benadrukt een actieve mentaliteit. Aandacht schenken aan ondernemerschap laat
anderen zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn, het werkt inspirerend.
Hoewel ondernemers vaak een eigen huisstijl en logo hebben, kunnen zij daarnaast ook een algemeen
logo of ornament gebruiken. Dat gebeurt al veel in winkelstraten waarbij de West-Kruiskade in
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Rotterdam en de andere voorbeelden het hoofdstuk hiervoor een duidelijk voorbeeld zijn. Deze manier
van branding kan uiteraard ook toegepast worden bij andere manieren van ondernemerschap. Busjes
van ondernemers kunnen bedrukt worden met het logo en er kan gewerkt worden met banners aan
balkons of een simpele vermelding op een complex met het aantal ondernemers dat daar gevestigd is
vergezeld van het algemene logo. In de gebiedsaanpak zijn tal van voorbeelden van elementen aan
gebouwen die moeten bijdragen aan een plezierigere openbare ruimte (bloembakken, schilderingen,
mozaïeken, straatversieringen enzovoorts).
Ook wordt er in sommige wijken geëxperimenteerd met infoborden die informatie geven over de
energie-opwekking van een pand. Dit soort eerder toegepaste technieken, zoals het ‘wensbollenproject’
in 2011, moeten ‘omgeturnd’ worden naar een andere betekenis en een vorm die past bij
ondernemerschap in Donderberg. De doelstelling hierbij moet zijn te werken aan een inspirerende en
aantrekkelijke leefomgeving die betrokkenheid stimuleert en bijdraagt aan een gevoel dat de wijk
Donderberg ook een plek is waar ondernemende mensen werken die vooruit willen komen en de
toekomstkansen van henzelf en die van hun kinderen willen verbeteren.
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2

Wijkonderneming Donderberg

In steeds meer buurten komt nu langzamerhand een beweging op gang waarbij bewoners
werkzaamheden voor en door de wijk uit gaan voeren. Burgers waarvan het profiel wellicht niet aansluit
bij de eisen van de huidige arbeidsmarkt maar zeer zeker nog bij kunnen en willen dragen aan de
maatschappij. Want deze mensen zien zelf ook dat de overheid zich steeds verder terugtrekt uit hun
buurt, waar voorzieningen sluiten en woningcorporaties vooral bezig zijn het hoofd boven water te
houden. Buurten waar eigenlijk een hoop te doen is en waar nog steeds veel welzijnsgeld in omgaat
maar waar eigenlijk steeds minder gebeurt ten behoeve van de bewoners. In sommige gevallen
bestaan de werkzaamheden uit activiteiten waarbij bewoners met behoud van uitkering taken van de
gemeente of welzijnsorganisaties overnemen zoals het beheer van gebouwen of groenbeheer. In
andere gevallen ontwikkelen (groepen) bewoners zich tot ondernemers of zzp’ers die het voor elkaar
krijgen een baan te creëren voor zichzelf door in te spelen op een (lokale) behoefte zoals
schoonmaakwerk of catering.
De activiteiten van burgers en huidige en potentiële ondernemingen kunnen worden ondergebracht in
een wijkcoöperatie. Een wijkcoöperatie biedt een aantal duidelijke voordelen en stoelt in grote mate op
dezelfde gedachte als bewonersbedrijven en trusts (Groot-Brittannië) (door en voor de wijk) maar wil
daarbij in organisatorische en economische zin een stap verder gaan. Het belangrijkste idee achter
wijkcoöperaties is dat er binnen een wijk allerlei geldstromen rondgaan. Er zijn geldstromen die de wijk
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binnenkomen en die de wijk weer verlaten. De bewoners van een wijk zijn erbij gebaat als zij zoveel
mogelijk van deze geldstromen kunnen benutten voor de wijk waarbij zij zelf een leidende rol nemen
zodat de opbrengst ook daadwerkelijk aan hen toekomt. Donderberg heeft al een wijkonderneming
(Wijkonderneming Donderberg). Vanuit Wijkonderneming Donderberg worden activiteiten ontplooid
voor en door de wijk (bijvoorbeeld Multi Koken & Bewegen). Deze activiteiten kunnen rendabeler
worden wanneer verder wordt aangehaakt bij aanwezige geldstromen Maar over wat voor geldstromen
en werk hebben we het dan, hoe spring je daarop in en wat levert dat dan op?

2.1 Geldstromen en arbeid
Een belangrijk stroom vormt het weglekken van werkgelegenheid door de outsourcing en aanbesteding
van werk (diensten en producten) buiten de wijk, stad of regio. Dit zijn grote banenmotoren zoals:
– beheer & onderhoud van gebouwen,
– zorg,
– facilitaire dienstverlening (schoonmaak/catering),
– beheer & onderhoud van openbare ruimte en groen,
– bouw,
– zakelijke dienstverlening,
– transport,
– kennisdeling in de vorm van trainingen aan externen.
Aan al deze vormen van arbeid zitten geldstromen verbonden. Door bewoners een deel van deze
arbeid te laten uitvoeren, kunnen zij aanhaken op deze geldstromen. Zij gaan dan bijvoorbeeld voor een
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woningcorporatie aan de slag als beheerder of schoonmaker en krijgen daar een vergoeding voor. Van
belang is wel dat er geen herverdeling van bestaande arbeid plaatsvindt.
Men moet dus ook op zoek naar nieuwe werkgelegenheid. Aandacht voor de lokale markt en marketing
zijn daarom erg belangrijk.
Een groot voordeel is dat er al ondernemerschap is in Donderberg. Het is altijd makkelijker om voort te
bouwen op bestaande activiteiten omdat dit bewezen successen zijn. Onder andere het
schoonmaakbedrijf, de pc-werkplaats en het cateringinitiatief vormen de eerste pijlers waar ander lokaal
ondernemerschap zich aan kan optrekken. Daarnaast zijn er al ook al vormen van buurtbeheer en
initiatieven binnen de wijkonderneming en rond het wijkgebouw. Deze activiteiten kunnen verder
worden uitgebouwd.
Het is verstandig om bestaande ondernemers uit de wijk te betrekken bij het verder uitbouwen van de
wijkonderneming. Zij hebben immers ervaring. Daarnaast wordt zo voorkomen dat het idee ontstaat dat
er alleen aandacht wordt besteed aan nieuw ondernemerschap waarbij geen oog is voor ondernemers
die de kar kunnen trekken. Tot slot kan bestaand ondernemerschap ook een geldstroom vormen. Veel
kleine ondernemers komen niet toe aan alle werkzaamheden. Wanneer deze vraag naar arbeid
gebundeld wordt in de wijkonderneming kunnen andere (aspirant-)ondernemers hierop inspringen. Zo
wordt bestaand en nieuw ondernemerschap gefaciliteerd.

2.2 Verdienmodel
Wanneer de wijkonderneming in economische zin vooruit moet dan moet er een verdienmodel komen.
De bewoners die werkzaamheden gaan verrichten voor de wijkonderneming moeten uiteraard betaald
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worden voor hun verdiensten. Per gewerkt uur zal een klein gedeelte van de opbrengst naar de
wijkonderneming terugvloeien voor overheadkosten. Dit gedeelte zal vele malen kleiner zijn dan
normale verloningsbureaus of administratiekantoren hanteren, onder andere doordat de winst niet hoeft
te worden afgeroomd en doordat er geen leeglooprisico’s hoeven te worden ingecalculeerd. Voor het
opzetten en vormgeven van de coöperatie zal in de aanloop-/ontwikkelperiode moeten worden
geïnvesteerd door stakeholders of externe financiers. Uitgangspunt is dat de investering voor een
gedeelte vooraf plaatsvindt, maar ook een gedeelte uit het resultaat van de wijkonderneming moet
komen. Dit zodat het belang van welslagen in het businessmodel van de wijkonderneming geborgd is.
Uiteraard kunnen bewoners ook investeren. Het is een illusie te denken dat de Donderberg als
gemeenschap een flink bedrag op tafel kan leggen maar bewoners kunnen afhankelijk van de
benodigde werkzaamheden ook investeren in tijd.
Door de wijkonderneming te monitoren zal moeten blijken of de werkzaamheden en activiteiten genoeg
financiële middelen genereren om de organisatie te dragen. Dat hangt dus samen met de omvang van
het werk dat kan worden uitgevoerd, de vergoeding die men daarvoor krijgt en de kosten van de
organisatie (onder andere afhankelijk van de ondersteuning die de organisatie nodig heeft).

2.3 Organisatie en rechtsvorm
Een coöperatie is een rechtsvorm die veel voordelen biedt aan bewonersinitiatieven. Er zijn drie
verschillende coöperatieve rechtsvormen. De rechtsvorm coöperatie UA lijkt het meeste perspectief te
bieden voor wijkcoöperaties. Een coöperatie UA is namelijk een rechtspersoonlijkheid met uitgesloten
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aansprakelijkheid (UA). Dit betekent dat de leden van de coöperatie niet persoonlijk aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor schulden en andere claims.
Het risico voor deelname is dus beperkt wat drempelverlagend is ten aanzien van toetreding van
bewoners tot de coöperatie. Het lidmaatschap van de coöperatie kan betaald worden vanuit de verzette
arbeid. Verder moet het voor mensen in de bijstand, of met een andere vorm van uitkering, makkelijk
mogelijk zijn om toe te kunnen treden tot de wijkcoöperatie (lid worden) en (tijdelijke) klussen uit te
voeren. Hiervoor zullen afspraken moeten worden gemaakt met de gemeente Roermond.

2.4 Vestiging
Een wijkcoöperatie heeft een fysieke locatie nodig. Er is een herkenbare plek nodig waar mensen zich
kunnen aanmelden voor de wijkonderneming en kunnen zien welke activiteiten de wijkonderneming
uitvoert. Afhankelijk van de lokale behoeften, de aan- of afwezigheid van wijkvoorzieningen en de
werkzaamheden die de bewoners willen ontplooien en hun talenten kunnen er tevens allerlei diverse
activiteiten plaatsvinden. Door de terugtrekkende beweging van overheden en welzijnswerk komt er
steeds meer maatschappelijk vastgoed vrij. Door dit in beheer te geven bij een georganiseerde groep
bewoners (bijvoorbeeld een wijkcoöperatie) kan het beheer worden overgenomen en hebben de
bewoners een plek om hun activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden. Het wijkgebouw ‘de Donderie’
is op dit moment al de logische uitvalsbasis van de wijkonderneming.

2.5 Rol stakeholders
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De belangrijke stakeholders in de wijk, naast uiteraard de bewoners en ondernemers, zijn de gemeente
Roermond en de woningbouwcorporaties (waaronder Wonen Zuid). Zij hebben belang bij een wijk waar
bewoners participeren en waar men gezamenlijk werkt aan een betere economische situatie en
leefomgeving. Welke rol zouden zij op zich moeten nemen bij het verder uitbouwen van de
wijkonderneming? De gemeente en woningcorporaties moeten, zoals gebruikelijk in de moderne
gebiedsaanpak, kiezen voor een faciliterende rol. Maar wat houdt dat in?
Op dit moment besteden beide partijen al zeer veel in de wijk (lokale geldstromen). Echter, er zijn
steeds minder middelen beschikbaar. Daar komt bij dat het takenpakket en de verantwoordelijkheid van
de gemeente met de komst van Participatiewet is uitgebreid. Kort gezegd is er minder geld beschikbaar
voor meer activiteiten wat betekent dat scherpe keuzes belangrijk zijn. Hoe kunnen de partijen hun
huidige middelen zo aanwenden dat er meer rendement wordt behaald? Door het zetten van de
volgende stappen wordt de wijkcoöperatie gefaciliteerd zonder dat aanwending van extra middelen
noodzakelijk is:
1. Lokaal aanbesteden
2. Vastgoed beschikbaar stellen (in ruil voor diensten)
3. Verbinden van partijen
Een belangrijke manier om meer uit lokale geldstromen te halen is lokaal aanbesteden. Zo blijven
revenuen in de wijk aanwezig wat ten goede komt aan de lokale economie. Eerder is beschreven dat
lokaal aanbesteden al een toegepast instrument is van de partijen betrokken bij Donderberg. Voor het
slagen van een wijkcoöperatie is het van belang dat deze methode gemeengoed wordt. Alleen dan
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komt een ‘voor-en-door-de-wijkmentaliteit’, die van belang is voor de verdere ontwikkeling van de
wijkonderneming, echt van de grond. Idealiter wordt al het beschikbare werk lokaal aanbesteed.
In eerste instantie schoonmaak, onderhoud en beheer van maatschappelijk vastgoed, speeltuinen,
groen, sportcomplexen, openbare ruimte en (flat)woningen.
Zowel de gemeente als woningbouwcorporaties hebben (maatschappelijk) vastgoed in de wijk. Dit
maatschappelijk vastgoed kan in bruikleen worden gegeven aan de wijkcoöperaties. In ruil voor gebruik
dienen er afspraken gemaakt te worden over beheer, schoonmaak en onderhoud. De wijkonderneming
heeft vervolgens de beschikking over deze locaties om (betaalde) activiteiten te ontplooien voor de
buurt en andere gegadigden.

2.6 Branding
In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op het gebruik van logo’s op verschillende soorten media. Ook de
wijkonderneming moet kiezen voor een herkenbaar en makkelijk te voeren logo en slogan. De
betrokken bewoners en ondernemers en de doelgroep waarvoor zij activiteiten organiseren moeten zich
hiermee identificeren. Hun ideeën moeten daarom leidend zijn bij het creatieve proces van vormgeving.
Vervolgens moeten zoveel mogelijk ondernemers ook gebruik maken van het logo en de slogan. De
kans van slagen is het hoogst wanneer men ook daadwerkelijk voordeel ervaart door het voeren van de
huisstijl.
Met het uitbouwen van de wijkonderneming wordt verder invulling gegeven aan branding van
ondernemerschap uit de wijk. Wanneer activiteiten plaatsvinden onder de vlag van de wijkonderneming
en wanneer ondernemers aansluiten bij, of voortkomen uit, de wijkonderneming kunnen zij ook
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gebruikmaken van het merk van de wijkonderneming. Door de wijkonderneming en haar activiteiten te
branden wordt de wijk en wat zij doet steeds bekender binnen en buiten de wijk. Dit draagt bij aan een
sterkere positieve identiteit gebaseerd op betrokkenheid en participatie.

2.7 Conclusie
De Donderberg herbergt initiatieven die met een kleine duw in de juiste richting uit kunnen groeien tot
leuke ondernemingen die werkgelegenheid creëren en inspirerend kunnen zijn voor anderen. Deze
ondernemers moeten gefaciliteerd worden zodat ze verder kunnen uitgroeien. Zelfs financiële steun is
mogelijk wanneer daar de juiste eisen tegenover worden gezet. Er kunnen prestatieafspraken worden
gemaakt zoals het realiseren van stageplaatsen in ruil voor (financiële) middelen. Daarnaast moet
gekeken worden hoe ondernemerschap uit de wijk meer kan worden ingezet door overheden.
Er is veel meer ondernemerschap in wijken aanwezig dan in eerste instantie zichtbaar is. Door op een
eenduidige en aansprekende manier zichtbaar te maken waar ondernemers zitten, wordt duidelijk voor
bewoners dat zij in een dynamische omgeving wonen waar veel gebeurt. Ook voor ondernemers zelf is
dit interessant. Zij krijgen beter zicht op potentiële klanten en leveranciers.
Ondernemerschap staat of valt vaak met de juiste marketing. Voor kleine ondernemers is het vaak
moeilijk een doeltreffende marketingstrategie te ontwikkelen. Wanneer ondernemers de krachten
bundelen krijgen zij vaak meer van grond. Vooral een aantal winkelstraten is erin geslaagd om
gezamenlijk een merk neer te zetten.
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Wanneer alle lokale ondernemers die nu nog nauwelijks zichtbaar zijn de krachten bundelen kunnen zij
gezamenlijk het merk Donderberg uitdragen. Dit kan wanneer ondernemers aansluiten bij de
wijkonderneming en hun activiteiten onder die vlag uitvoeren.
Er liggen veel kansen wanneer bestaand ondernemerschap wordt betrokken bij activering. Betrek
ondernemers daarom bij het zoeken naar passende verdienmodellen en biedt hen de mogelijkheid hun
activiteiten en reikwijdte uit te breiden door gebruik te kunnen maken van de lokale arbeidspool. Door
ondernemers direct te koppelen aan andere bewoners ontstaan ook directere relaties waarbij er minder
afhankelijkheid is van overheden en instanties.
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3

De Donderberg: zichtbare
verbetering van de wijkeconomie

3.1 Inleiding
De Roermondse naoorlogse wijk de Donderberg is jarenlang als probleemgebied gezien. Toch kent de
Donderberg naast diverse uitdagingen ook enorme kansen en heeft het ten opzichte van andere wijken
een bijzonder karakter. Bovendien kijken partijen die het verschil kunnen maken – gemeente,
woningcorporaties en provincie – vooruit en wordt geïnvesteerd in de opwaartse ontwikkeling van de
wijk. Dit document zal hierop ingaan. In eerste instantie zullen kort de plannen worden geschetst,
waarna specifiek wordt gekeken naar de inzet op het vlak van wijkeconomie en lokale bedrijvigheid.
Vervolgens zullen op basis hiervan suggesties worden gedaan voor het verstevigen van de lokale
economie. In het bijzonder wordt daarbij (aan de hand van voorbeelden van elders) gekeken naar de
mogelijkheden om (aspirant-)ondernemers uit de buurt optimaal te faciliteren en de zichtbaarheid van
bedrijvigheid op de Donderberg te vergroten.

3.2 Situatieschets
Voor de Donderberg is al in 2011 een wijkontwikkelingsplan opgesteld (voor de periode 2012-2024) dat
ten aanzien van de economische versteviging van de wijk bijzonder ambitieus is. Het is een integraal
plan dat inzet op wonen, werken, voorzieningen, opgroeien, zorg en welzijn. Opvallend is dat de lokale
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economie hierin een belangrijk scharnierpunt is. De plannen hieromtrent zijn in lijn met vooruitstrevende
ideeën over hoe lokaal ondernemerschap kan worden gestimuleerd en de plaatselijke economie
tegelijkertijd kan bijdragen aan leefbaarheid, welzijn, het voorzieningenniveau en de individuele situatie
van bewoners in de wijk.
De Donderberg is een wijk waar verschillende uitdagingen samenkomen: veel lage inkomens,
onderwijsachterstand, onveiligheid, jeugdcriminaliteit en andere indicatoren van een arme wijk waar de
kansen voor bewoners niet voor het oprapen liggen. Een deel van de woningvoorraad moet worden
aangepakt, 1700 van de ruim 7000 inwoners is afhankelijk van een uitkering 3 en de wijk heeft te
kampen met een stigma dat voortkomt uit jarenlange problemen en negatieve media-aandacht.
Maar het is ook een wijk die rijk is aan culturen (ruim tachtig nationaliteiten), betrokken ondernemers en
bewoners en een actieve wijkraad (wijkraaddonderberg.nl) kent. Het net verschenen boek ‘Terug naar
de Donderberg’ van Petra Stienen4 gaat niet voorbij aan de bestaande problemen, maar laat
tegelijkertijd zien dat de wijk een rijkdom bezit die kan worden benut en waarvan de bewoners kunnen
profiteren door zelf ook een rol te spelen in de vooruitgang van de wijk. Volgens haar wonen er
‘tientallen, misschien wel honderden mensen die graag willen samenwerken om de wijk verder tot bloei
te laten komen [..] vooral door het versterken van de relatiesamenleving’.

_________
3

4

http://www.roermond.nl/organisatie/RU/SO/SEV_2013.pdf
Stienen, Petra (2015) Terug naar de Donderberg. Portret van een wereldwijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuw
Amsterdam.
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Zij ziet dat er al een omslag gaande is en dat er in plaats van naar beneden op veel vlakken weer naar
boven kan worden gekeken, waarbij nieuwkomers ook een belangrijke rol spelen. Ook roept ze op tot
het faciliteren en stimuleren van ondernemerschap van lokale bewoners. In de huidige wijkaanpak is dit
al een breekijzer en verderop in dit document zal daarop worden voortgebouwd met
aanknopingspunten en suggesties.
Petra Stienen over haar jeugd op de Donderberg
“Nog steeds vraag ik me af wat er met [mijn vader] en mijn moeder zou zijn gebeurd als iemand hem
had gesteund bij het opzetten van een eigen bedrijf, waarin hij zijn talent op een eerlijke manier tot
bloei had kunnen laten komen.”

Het ontwikkelingsplan is inmiddels in gang gezet en er wordt op veel vlakken gewerkt aan het
opwaarderen van de wijk en het verbeteren van individuele situaties van bewoners. In een coalitie van
gemeente, provincies en woningcorporaties nemen Wonen Zuid en Wonen Limburg een gedreven rol
in, waarbij ze hun verantwoordelijkheden als corporatie breed opvatten. Daarbij staat de
sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bewoners hoog op de agenda (naast cruciale
investeringen in de woningvoorraad, zorg en andere domeinen). Bijzonder is dat Wonen Limburg, dat
een bescheiden aandeel woningen op de Donderberg heeft, een kansmakelaar heeft ingeschakeld om
onder andere ondernemerschap van bewoners te stimuleren en te ondersteunen. De kansmakelaar kan
een belangrijke rol spelen – en doet dat al – in de lokale economie, waarbij kennis, kunde en ambitie
van bewoners als uitgangspunt worden genomen. Het doel is om bewoners in staat te stellen hun eigen
inkomen te genereren, uitkeringsafhankelijkheid te verlagen, het lokale voorzieningenaanbod te
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verbeteren en te zorgen dat investeringen, consumptie en andere uitgaven in de wijk bijdragen aan de
weerbaarheid van de Donderberg en haar bewoners.

3.3 Huidige aanpak
Momenteel wordt op meerdere niveaus gewerkt aan het verstevigen van de plaatselijke economie en
ondernemerschap van bewoners. Ze worden ondersteund in het opzetten van hun onderneming en
gekoppeld aan bestaande netwerken en regelingen. De dienstenvraag van de coalitiepartijen wordt
waar mogelijk neergelegd bij ondernemers uit de wijk en ze worden in contact gebracht met nieuwe
klanten. Zo wordt geprobeerd om bestaande geldstromen voor diensten en producten te buigen zodat
deze de bedrijvigheid in de wijk ten goede komen.
Op individueel niveau worden de ondernemers geholpen door ondersteuning bij onder andere
verbouwing, bestemmingsplanwijziging, bedrijfsvoering, financiële zaken, boekhouding en het vinden
van een geschikt bedrijfspand. Daarnaast worden bewoners naar vrijwilligers- en opleidingstrajecten
geholpen om maatschappelijke aansluiting te vinden, sociaaleconomische stijging te bewerkstelligen of
hun ondernemerskwaliteiten aan te scherpen. Ook wordt hun zichtbaarheid vergroot, bijvoorbeeld door
het opzetten van een lokale bazaar.
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Turkse supermarkt in het vernieuwde winkelcentrum Donderberg. Het centrum heeft met ruim tien winkels een divers
(basis)aanbod. Het complex kent echter ook nog leegstaande winkelruimtes.
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’PC Dokter’ Jack Sprenger onderneemt vanuit huis (voormalige garageruimte). Hij is actief in de buurt en heeft de
directorywebsite hartvandedonderberg.nl opgezet, waar een overzicht is te vinden van lokale bedrijvigheid.

Veelal gaat de steun uit naar mensen in een uitkeringspositie, om zelfredzaamheid en participatie te
bevorderen. Ook worden bewoners op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot ondernemen en het
krijgen van steun vanuit de woningcorporaties, gemeente of andere organisaties. Ze worden
tegelijkertijd aangespoord hun talenten aan te spreken, daarop te vertrouwen en naar hun ideeën te
ontplooien met de geboden steun. Dit gebeurt onder andere door het loket ‘Donderberg Onderneemt’
een samenwerking tussen het StartersCentrum (Kamer van Koophandel) en de kansmakelaar, dat
wekelijks open is in de Donderie voor startende en potentiële ondernemers. Daarnaast worden de
mogelijkheden via verschillende kanalen in de wijk verkondigd. Het credo is duidelijk dat er vanuit
behoeften (uit de wijk en van ondernemers) wordt gehandeld, afgaande op noodzaak en ideeën vanuit
de wijk.
Ook zijn er programma’s en regelingen gericht op participatie en opstap naar de arbeidsmarkt voor
werkzoekenden, jongeren zonder startkwalificatie en scholieren, waaronder Work4All! (waarin
werkzoekende jongeren een vak leren) en Social Return On Investment (bij bouw- en infrastructurele
werken wordt 5 procent van de aanneemsom of 7,5 procent van de loonsom gebruikt voor de inzet van
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onder andere werkzoekenden en jongeren zonder diploma – dit is bijvoorbeeld bij de verbouwing van
de Donderie toegepast).
Opvallend is dat de bewoners die in hun ondernemerschap worden ondersteund van uiteenlopende
komaf zijn. Dit komt (culturele) variëteit van de wijkeconomie en daarmee de weerbaarheid ervan ten
goede. Het kan ook als een belangrijk kenmerk van de Donderberg worden gepresenteerd in de
branding van de wijk. Daarover meer in paragraaf 4.1.2.

Multi Koken & Bewegen bestaat uit een vrijwilligersgroep van 25 vrouwen. Het initiatief heeft via de kansmakelaar
vorm gekregen en wordt gesteund in het vinden van een pand. Het is een cateringbedrijf met als ambitie een eetcafé
te beginnen waar veel vrouwen een inkomen kunnen verdienen om hun uitkeringsafhankelijkheid te verminderen.
Tegelijkertijd willen ze een ontmoetingsplaats creëren en mensen die niet zelf kunnen koken gezonde opties bieden.
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Er is veel aandacht voor de kracht van bewoners. Het is mogelijk dat het rendement (de afrekening in
aantallen en bedragen) hiervan niet meteen zichtbaar wordt, maar een belangrijk doel van deze aanpak
lijkt ook het creëren van een cultuur, of een bewustzijn, dat er veel mogelijk is vanuit individuele kracht.
De uitdaging is om dit zo zichtbaar mogelijk te maken, zodat het besef – en de trots ten aanzien van
eigen capaciteiten en de Donderberg – bij bewoners groeit, maar ook dat de zichtbaarheid van deze
initiatieven en de lokale ondernemingen buiten de wijk wordt vergroot. Daarmee wordt niet alleen het
unieke beeld van de Donderberg uitgedragen, maar worden uitgaven van buitenaf in de wijk
gestimuleerd en kan een duidelijke en aantrekkelijke identiteit bijdragen aan de vraag naar woningen in
de wijk door verschillende inkomensgroepen.

Het echtpaar Kempkens dat met ondersteuning hun eigen schoonmaakbedrijf heeft kunnen opzetten. Ze worden
onder andere geholpen met de bedrijfsadministratie en het vinden van opdrachtgevers.
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Al een aantal jaar wordt veel gesproken met de woorden ‘participatie’, ‘zelf doen’ en ‘eigen kracht’
wanneer het over wijkaanpak gaat. Op de Donderberg wordt handen en voeten gegeven aan deze
termen, door bewoners bewust te maken van de mogelijkheden en een infrastructuur aan
mogelijkheden, ondersteuning en netwerken aan te leggen. Dit helpt (nieuwe) ondernemers in
verschillende fases van hun ondernemerscarrière: van het uitwerken van een idee en het aanspreken
van de juiste partners of potentiële klanten, tot het vinden van de juiste bedrijfsvorm en bedrijfsruimte.
Of zoals Ashwin Kwak (Programmamanager Wonen Zuid) en Susanne Scheepers (kansmakelaar
Wonen Limburg) het verwoorden: “faciliteren van keukentafel tot etalage”.
In de volgende paragrafen wordt op basis van de beschreven situatie suggesties gegeven voor verdere
ontwikkelingen van de wijkeconomie en specifiek lokaal ondernemerschap op de Donderberg. Daarbij
wordt vooral aandacht besteed aan het stimuleren en de zichtbaarheid van economische dynamiek
door middel van een lokaal platform, branding en fysieke aanwezigheid in de wijk.

3.4 Aanknopingspunten ter versteviging van de wijkeconomie
Binnen een brede aanpak wordt inmiddels geïnvesteerd in de weerbaarheid, aantrekkelijkheid en
leefbaarheid van de Donderberg. Daarin wordt sterk ingezet op lokale economie, zelfredzaamheid en
het kenbaar maken van mogelijkheden. Om vervolgstappen aan te dragen die deze ontwikkeling
kunnen voeden en intensiveren, worden hieronder verschillende aanknopingspunten besproken. Om
deze te illustreren zijn diverse voorbeelden van elders aangehaald.

3.4.1 Zichtbare lokale economie
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In de huidige wijkontwikkeling worden nieuwe ondernemers ondersteund, wat zoals gezegd de
economische bedrijvigheid en het voorzieningenaanbod ten goede komt en bewoners aan een
autonoom inkomen kan helpen. Om deze nieuwe bedrijvigheid zo snel mogelijk zelfstandig te laten
groeien, is het belangrijk dat de ondernemers uit de wijk ook zichtbaar zijn. Hierbij gaat het niet alleen
om fysieke zichtbaarheid in de straat, maar ook om het ‘aanwezig’ zijn in netwerken en het besef van
wijkbewoners en potentiële klanten, opdrachtgevers en partners. Aangezien het wijkontwikkelingsplan
de lokale economie als geheel wil stimuleren, zou een lokaal platform voor lokale ondernemers een
logische vervolgstap zijn.
In steeds meer stadswijken wordt online marketing gebruikt om winkelen, uitgaan en andere activiteiten
en voorzieningen in de buurt een podium te geven. Vaak in de vorm van websites, communityblogs,
Facebookpagina’s en/of andere sociale media, af en toe ook in gedrukte vorm. Deze platforms worden
soms door enthousiaste buurtbewoners opgezet, in andere gevallen door organisaties die actief zijn in
de wijk. Een website is al met relatief weinig middelen op te zetten en te onderhouden, maar kan een
belangrijke rol spelen in het showcasen van bedrijvigheid in de buurt.

3.4.2 Verborgen ondernemerschap
Ook voor het blootleggen van verborgen bedrijvigheid is een centraal overzicht zeer geschikt. Veel
ondernemers werken vanuit huis en vaak is zelfs voor directe buren niet duidelijk welke diensten of
producten in hun straat worden geleverd. Door bijvoorbeeld KvK-inschrijvingen in de wijk na te lopen
(en contact te leggen met de ondernemers) kan een schat aan informatie worden onthuld.
De economische diversiteit wordt zodoende zichtbaar gemaakt waardoor lokale uitgaven,
samenwerkingen en identiteit kunnen worden versterkt.
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‘Voor veel zaken hoef je het niet ver te zoeken’, kan de boodschap zijn. Meubelopknappers,
autoschadeherstellers, kleermakers, boekhouders, stukadoors, schoonmakers, masseurs en andere
lokale kenners en kunners kunnen vervolgens een lokaal podium krijgen. Het kan dus een
dienstenplatform zijn, maar ook een etalage voor producten en producenten uit de wijk.
Idealiter ontstaat een lokaal platform zoveel mogelijk vanuit bewoners en ondernemers, zodat het ook
gedragen wordt door de mensen waarover het gaat. Een aanzet hiervoor is gemaakt met
www.hartvandedonderberg.nl (door PC Dokter Jack Sprenger). Dit (of een vergelijkbaar) platform kan
echter verder worden uitgebreid waardoor de bedrijvigheid in de wijk extra kracht kan worden bijgezet.
Belangrijk hierbij is transparantie en een lage drempel waardoor mensen gemakkelijk kunnen
aanhaken. Zo’n platform zou niet te veel van bovenaf moeten worden ontwikkeld, maar zoveel mogelijk
door bewoners en ondernemers moeten worden opgezet en gerund. Schrijvers, ontwerpers,
websitebouwers, fotografen en enthousiastelingen uit de wijk kunnen hieraan bijdragen. Dit zorgt ervoor
dat het lokaal door veel mensen wordt gedragen en het initiatief snel bekendheid genereert.
Tegelijkertijd helpt een duidelijk en professioneel ontwerp bij het overbrengen van een boodschap en
het neerzetten van een herkenbaar wijkmerk, waardoor het soms goed kan zijn om vakmensen in te
schakelen. Daarover wordt verderop uitgeweid.

3.4.3

Branding: identiteit, trots en inspiratie

Naast het bieden van een overzicht van ondernemers kan een dergelijk platform bijdragen aan de
branding van de wijk, door het aan te vullen met verhalen, tips, interviews of aanbiedingen. Een
duidelijke vormgeving kan bijdragen aan de identiteit van de buurt als go-to-place maar ook aan de trots
van lokale ondernemers en bewoners. Naast een informatiefunctie voor de buurt kan het daardoor ook
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een wijkoverstijgende aantrekkingskracht hebben en mensen van elders verleiden om naar de
Donderberg te komen.
Wanneer wordt uitgegaan van de bestaande kracht van de wijk (die is er altijd, maar het moet worden
blootgelegd en gecommuniceerd) wordt voortgebouwd op lokale trots en nieuwe energie, dat weer
anderen kan aanmoedigen en oproepen. Er moet dan ook niet worden geschroomd om individuele
personen te portretteren als bijvoorbeeld ‘helden van de Donderberg’, om ondernemerschap en het
persoonlijke verhaal te vieren en daarnaast voorbeelden te stellen voor anderen.
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Voorbeeld: Pekmarkt

In de Amsterdamse Van der Pekbuurt is eind 2014 een nieuwe buurtmarkt gestart, als samenvoeging van de
traditionele warenmarkt met ondernemers die creatieve, vintage, biologische en lokale producten verkopen. In de
uitingen van de markt wordt de nadruk heel sterk gelegd op de mensen achter de producten en diensten en worden
bijzondere producten uitgelicht. Hier wordt het persoonlijke aspect uitgelicht, om de laagdrempeligheid te
benadrukken, net als de ‘collectieve eigenzinnigheid’.

Intern - binnen de buurt - zorgt ‘branding van het geheel door middel van individuen’ voor inspiratie voor
ondernemers in de dop om hun dromen vorm te geven door mooie voorbeelden uit de wijk (van hun
‘naasten’, niet van abstracte bedrijfsmodellen). Specifiek kunnen ook verhalen van ondernemers die
door de kansmakelaar zijn ondersteund worden verteld, waardoor anderen worden geïnspireerd om
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hun kunde en kennis aan te wenden om economisch actief te zijn. De branding kan er uiteraard ook
voor zorgen dat wijkbewoners hun geld eerder op de Donderberg uitgeven. Extern kan de branding
zorgen voor media-aandacht en zichtbaarheid in omliggende wijken en verder, wat consumenten van
buitenaf kan aantrekken en op langere termijn zelfs nieuwe huurders of huizenkopers.
'There is a potential tension between the wish to promote the city to external audiences to attract
investment, tourism and jobs etc., and the wishes of internal stakeholders to have a fair, representative
image of the place exposed to the outside world' - Mikkel Ravn5
Succesvolle lokale marketingmedia (bijvoorbeeld ilovenoord.nl, boloboost.nl, kentishtowner.co.uk) zijn
vaak uit enthousiasme vanuit de buurt (en zonder winstoogmerk) begonnen en hebben een hoog
persoonlijk karakter. Ze gaan in de eerste plaats uit van het exceptionele van de wijk. Het persoonlijke
is terug te vinden in levendige verhalen over (plekken in) de buurt, interviews en bijzondere producten
en diensten worden uitgelicht. Dit soort aandacht geeft een laagdrempelige inkijk in de lokale dynamiek,
laat lezers (consumenten) zich verbonden voelen met de ondernemers en ondernemingen in de wijk, en
zorgt voor een gezamenlijke uitstraling van de ondernemers. Dit alles sluit aan op de groeiende
behoefte aan authentieke, lokale, eerlijke en persoonlijke producten en diensten (en de ondernemers
erachter).

_________
5

Ravn, M. (2012) The demand side perspective in municipal branding: can internal stakeholders’ needs be
addressed? Paper gepresenteerd tijdens de International Place Branding Conference: Special Session, 19-21
januari, 2012, Utrecht.
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Voorbeeld: www.boloboost.nl
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In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer zijn buurtbewoners een paar jaar geleden BoLoBoost gestart vanuit het
doel om de wijk – die veel problemen kende – “in alle opzichten een fijne buurt te maken om te wonen, te werken, te
winkelen en te spelen”. De website kent een overzicht van winkels, bedrijven, kunst en cultuur en voorzieningen. Er
worden plannen besproken, bekende en minder bekende bewoners en ondernemers worden geïnterviewd en
winkels en producten worden beschreven.

Natuurlijk kan ook andere wijkinformatie worden gedeeld via een centraal medium, zoals een
activiteitenagenda of de ondernemingsmogelijkheden in de wijk. Hierbij kan tevens de kansmakelaar
zichtbaar worden gemaakt. Sociale media zijn uiteraard een belangrijke katalysator (multiplier,
versterker) in het gehele proces van online wijkbranding. Een ander vliegwieleffect van het
samenbrengen van lokale ambitie, expertise en vakmanschap is organisatiekracht. Samen is de
weerbaarheid, zichtbaarheid en trots groter, in vergelijking met wanneer iedereen vanuit zijn eigen ‘toko’
acties, promotie en programmering bedenkt. Denk hierbij aan collectieve aanbiedingen (een
kortingsweek), het organiseren van evenementen of gezamenlijke merchandise. Bovendien is de kans
groot dat dit soort handelingen, evenementen of reclame per saldo goedkoper is dan op individuele
voet, dus ondernemers zijn eventueel bereid financieel of in natura bij te dragen.
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Voorbeeld: www.westkruiskade.com
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Westkruiskade.com is het centrale portal voor de West-Kruiskade in Rotterdam. Het was lange tijd de centrale straat
van een buurt die tot de slechtste van het land werd gerekend, gekenmerkt door criminaliteit, leegstand en andere
problematiek. De afgelopen jaren is het schip door enorme inzet van betrokken partijen weer vlot getrokken en is
West-Kruiskade een populaire straat geworden, dat juist om zijn diverse culturele identiteit en rauwheid wordt
gewaardeerd. De website westkruiskade.com was onderdeel van de strategie.

Branding van een wijk heeft in belangrijk mate met lef te maken. Hierin kan de bijzondere naam
‘Donderberg’ uitstekend worden gebruikt. Veel plekken missen zo’n uitgesproken naam waarmee kan
worden gespeeld in uitingen. De wijk hoeft zich niet anders voor te doen, maar een gerichte branding
zorgt voor scherpte waaraan veel kan worden opgehangen. Nicholas Ind en Cameron Watt zeggen
hierover: “the brand definition frames the context, provides boundaries, sets benchmarks, creates clarity
and focuses energy”6. Bovendien creëert het voor de wijkbewoners en lokale ondernemers het gevoel
ergens bij te horen. Dit nieuwe bewustzijn kan een beslissende rol spelen in de opwaardering van een
wijk. Jasper Eshuis en Jurian Edelenbos schrijven dat “regeneration is not only a physical and social
intervention, it is also a symbolic intervention aiming to create hope, new aspirations and new visions of
the neighbourhood. Branding facilitates and guides the symbolic intervention”7. Een duidelijk, positief en
actief gecommuniceerd beeld van de wijk draagt dus bij aan de beleving ervan, zowel voor mensen en
bedrijven uit de buurt, als voor mensen van buitenaf.

_________
6

7

Ind, N. en C. Watt, (2006) ‘Brands and Breakthroughs: How Brands Help to Focus Creative Decisionmaking’.
Brand Management, 13 (4/5), p 333.
Eshuis, J. en J. Edelenbos, (2009) Branding in urban regeneration. Journal of Urban Regeneration and Renewal,
2(3): 272-282.
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In het geval van de Donderberg kan daarmee gaandeweg het stigma worden afgeschud en ingeruild
voor lokale trots en energie. De durf zit ook in de (beeld)taal die wordt gebruikt. Soms moet niet voor de
veiligste weg worden gekozen, maar werken uitgesproken of grappige uitingen het best. De branding
voor het Rotterdamse Katendrecht (als onderdeel van de gebiedsontwikkeling, een samenwerking
tussen Stadsontwikkeling, Woonstad, WoonCompas, Achmea Vastgoed, Bouwfonds en lokale partijen)
is een goed voorbeeld, waarbij een jong conceptbureau is betrokken.
Voorbeeld: Kun jij De Kaap aan?
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“Kun jij De Kaap aan?” is de branding horende bij de gebiedsontwikkeling van Katendrecht in Rotterdam, waarin het
persoonlijke en excentrieke van de wijk wordt gevierd en gedurfd wordt een niet-doorsnee beeld neer te zetten.
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Voorbeeld: wijkmerchandise

Mensen willen zich graag associëren met een goed merk. Verschillende buurten ontwikkelen hun eigen
merchandise. Voorbeelden hierboven zijn van de wijk Queens West in Toronto en de Van der Pekbuurt en de
Javastraat in Amsterdam. In veel gevallen worden tassen gefabriceerd, die door lokale ondernemers worden
verkocht weggegeven bij aankopen in de wijk. Vervolgens zijn ze binnen en buiten de wijk zichtbare indicatoren van
bedrijvigheid in die wijk en stralen ze uit dat deze bedrijvigheid een eenheid vormt.

3.5 Ondernemerscarrière faciliteren binnen de wijk
Naast online zichtbaarheid is het uiteraard ook belangrijk dat ondernemers zichtbaar zijn in de wijk en
voor de wijk behouden blijven. Het is voor ondernemers met een (groei)plan niet altijd duidelijk hoe dat
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kan. De kansmakelaar biedt hierin momenteel al essentiële hulp. Voor de ontwikkeling van de
wijkeconomie is het cruciaal dat de ondernemerscarrière fysiek wordt gefaciliteerd. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om het gebruiksklaar maken van de woning voor bedrijfsactiviteiten, maar ook om het
vinden van een geschikt bedrijfspand. Ook kan de bazaar een belangrijke instapfunctie bieden,
wanneer beginnende ondernemers tegen geen of een lage betaling kramen kunnen gebruiken om hun
producten of diensten aan te bieden. Op die manier krijgen ze hun eerste zichtbaarheid in de wijk en
kunnen ze experimenteren met presentatievormen en testen hoe hun concept aanslaat. Tijdelijk gebruik
van leegstaande bedrijfsruimte kan een volgende stap zijn, evenals het mogelijk maken van
ingroeihuren. Hiervoor is goed contact met lokale vastgoedeigenaren cruciaal. Zij moeten inzien dat
(tijdelijk) water bij de wijn doen bijdraagt aan de lokale economie, leefbaarheid en uitstraling, en
daardoor uiteindelijk ook aan hun vastgoedposities. Net zoals Wonen Limburg, Wonen Zuid en de
gemeente nu een nieuwe benaderingen hanteren, kunnen vastgoedpartijen evengoed worden
uitgedaagd om innovatief om te springen met hun bezit.
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Voorbeeld: Meanwhile Space

Meanwhile Space is actief in steden door heel Groot-Brittannië. Het verbindt lokale ondernemingsambities aan
leegstand waarbij belangen van vastgoedeigenaren, gemeenten, bewoners en ondernemers worden gecombineerd.
Meanwhile Space staat garant voor de vaste kosten van het stilstaande vastgoed. Er wordt specifiek invulling
gegeven door initiatieven die van lokaal belang zijn (een onderneming waar veel behoefte aan is of een
maatschappelijke invulling). In principe duurt dit totdat er een commerciële bestemming is. Tot die tijd wordt
geprobeerd om de tijdelijke initiatieven financieel te verduurzamen zodat ze uiteindelijk kunnen blijven. Het wordt
hierdoor aantrekkelijk voor vastgoedeigenaren om de panden beschikbaar te stellen, terwijl de lokale bedrijvigheid
en levendigheid wordt bevorderd. In tegenstelling tot anti-kraakinvulling creëert deze programmering waarde voor
bewoners, het pand en het gebied.

Voorbeeld: Wisselwinkel
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De Wisselwinkel in Amsterdam-Noord is een ‘try-outlocatie’ voor aspirant-ondernemers. De ondernemer krijgt zes
maanden de tijd om zijn of haar onderneming te starten zonder huur te betalen. Bovendien krijgen ze ondersteuning
bij hun presentatie en zakelijke aanpak. Na zes maanden is een volgende ondernemer aan de beurt. Als de
proefperiode succesvol is, wordt samen met corporatie Ymere gezocht naar een permanente locatie in de buurt.
Team Eigen Werk van Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam ondersteunt startende ondernemers
die vanuit een uitkeringspositie komen. De eerste ondernemer was fietsenmaker Rahtu, die inmiddels vlakbij een
vaste bedrijfslocatie heeft gevonden, gewoon huur betaalt en mensen in dienst heeft.
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3.6 Conclusie
De Donderberg moet niet langer worden gezien als een probleemgeval. Er zijn natuurlijk nog veel
uitdagingen in verschillende maatschappelijke sferen, maar met de sterke coalitie die achter het
wijkontwikkelingsplan zit, de rijkdom aan culturen en de individuele ambities van bewoners bevindt de
wijk zich in een kansrijke positie. De inzet van de actieve corporaties is veelbelovend en gaat verder
dan de woon- en leefbaarheidsopgave. Daarmee kan het een lichtend voorbeeld worden voor
wijkaanpak elders in Nederland. Na het jarenlang benoemen van problemen lijkt het omslagpunt nu te
zijn bereikt waarop vooruit kan worden gekeken, en waarop mensen ook graag vooruit willen kijken. De
focus op lokale economie is hierin vooruitstrevend en in potentie erg waardevol voor de wijk. Om de
eerste successen en lopende inspanningen kracht bij te zetten, zijn in dit document aanknopingspunten
gegeven om de bestaande economische dynamiek te vergroten. De belangrijkste suggesties hierbij zijn
het zichtbaar maken van economische activiteit - zowel fysiek (in de wijk) als virtueel (online), het
branden van bedrijvigheid op De Donderberg en het faciliteren van de ondernemerscarrière binnen de
wijk. Hiermee kan verder profijt worden getrokken uit de pracht en kracht van de wijk, waarbij lokale
bewoners invloedrijk kunnen zijn in de opwaartse beweging van de Donderberg.
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4 Slotbeschouwing: de actualiteit van
Donderberg eind 2016
4.1 WOP-Partners ijveren voor werk en meedoen naar vermogen
Vier partijen hebben zich met een samenwerkingsovereenkomst verbonden aan het
Wijkontwikkelingsplan Donderberg (WOP), te weten de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen
Limburg, de gemeente Roermond en de provincie Limburg. In dit rapport ligt de focus op de eerste drie
(operationele) partijen, waarbij vooral Wonen Zuid in de Donderberg qua woningbezit dominant
aanwezig is. Wonen Limburg bezit er een beperkter aantal woningen, maar werkt ondanks dat hard aan
de leefbaarheid.
De verschillende partijen hebben zich in de eerste fase van het WOP (2012 t/m 2016) sterk gemaakt
voor verbetering van de wijk op meerdere fronten, te weten fysiek, veiligheid, sociaal, economisch. Op
het vlak van economie was het doel te komen tot ‘een wijk die werkt’. Dat wil zeggen een wijk waar
mensen economisch zelfstandig zijn, met daarbij een belangrijke rol voorkleinschalige bedrijvigheid die
zichtbaar aanwezig is én waar mogelijk wordt versterkt.
In de tweede fase van het WOP (2017 t/m 2020) komt het accent breder te liggen op het ‘meedoen
naar vermogen’. Dit kan de vorm aannemen van een (deeltijd)baan of eigen onderneming(kje), maar
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ook van vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering. Dit brede perspectief sluit aan bij het
sociale beleidskader van de provincie Limburg ‘Koers voor een vitaler Limburg’. Dit kader behelst de
Sociale Agenda Limburg 2025. In dit beleidskader staat o.a. het naar eigen vermogen meedoen op de
arbeidsmarkt centraal.
In dit rapport leggen we het accent op de eerste fase van het WOP, te weten het zichtbaar maken en
stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid in de wijk. We focussen in dit rapport dus op
ondernemerschap én niet op de bewoners in de Donderberg die in loondienst werkzaam zijn of daar
juist kansen op werk hebben liggen. Verder geldt dat we in de aanbevelingen van deze epiloog ons
perspectief verbreden en aansluiten bij genoemd provinciaal beleidskader waar ‘meedoen’ meer is dan
participeren op de reguliere betaalde arbeidsmarkt.

4.2 De opkomst van bedrijvigheid aan huis in woonwijken
Een van de rode lijnen in het boek dat Petra Stienen (2015) over de Roermondse ‘wereldwijk’ de
Donderberg heeft geschreven, betreft het ontworstelen aan afhankelijkheidsrelaties, in het bijzonder
door migrantenvrouwen.8 Ze willen weg van een situatie van gevoelde overbodigheid en juist weer het
gevoel krijgen betekenisvol te zijn voor zichzelf, anderen en de buurt. De thema’s ondernemerschap en
de wens om ondernemer te worden, duiken voortdurend in het boek op. De vrouwen willen een betere
toekomst, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun mannen en kinderen. Ze willen uit de
uitkeringsafhankelijkheid, ze willen het liefst zélf als ondernemer aan de slag. Ook de kansmakelaar die
in het boek aan het woord komt, wijst daar op. ‘Het moet de komende tijd echt anders, er moet veel

_________
8

Petra Stienen (2015), Terug naar de Donderberg. Portret van een wereldwijk. Nieuw Amsterdam Uitgevers.
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meer werkgelegenheid worden gecreëerd op of voor mensen uit de Donderberg. Want er gaat natuurlijk
heel veel geld aan uitkeringen naar zo’n wijk. Iedereen die een baan krijgt of een eigen onderneming
kan laten bloeien levert de samenleving geld op.’ (Stienen 2015: 151).
In de wijk de Donderberg werken provincie Limburg,
gemeente Roermond en de corporaties Wonen Zuid
en Wonen Limburg samen in het
WijkOntwikkelingsplan (WOP Donderberg). Ze zijn
betrokken bij verschillende initiatieven om bewoners te
faciliteren en te stimuleren bij het opzetten van een
eigen onderneming in de wijk. Zij sluiten daarbij aan bij
een dominante trend die we ook in andere steden
zien: woonwijken bieden in toenemende mate plaats
aan een breed palet van economische activiteiten.
Woonwijken zijn bij uitstek de plaats waar we de kleine
en middelgrote bedrijven met personeel en zonder
personeel (zzp’ers) aantreffen. Meer dan vroeger zijn
burgers hun eigen werk aan het uitvinden. Elk jaar
vindt er een toename plaats van het aantal
eenmanszaken en kleine bedrijven: 45 procent van de
stedelijke bedrijvigheid vindt in woonwijken plaats.
Onderzoek legt bloot dat het grootste deel van de
kleine ondernemers een bedrijf aan huis heeft.9 Ze
hebben een echt bedrijfspand meestal niet nodig –
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vooral ook door de komst van ICT – de eigen woning
volstaat als bedrijfsruimte.
We zijn in onze steden getuige van een nieuwe geografie, waarbij de functies van wonen, werken, leren
en zorgen meer vervlochten raken. Er wordt vandaag de dag steeds vaker thuisgewerkt en ook steeds
meer in kleinschalige locaties in de omgeving van de eigen woning. Hoe ouder de buurt in Nederland is,
hoe sterker de menging van wonen en werken is. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
zijn het vooral de oude centrumstedelijke, en dicht tegen het centrum aanliggende wijken waar de
nieuwe functiemenging gedijt. Het PBL (2009): ‘Veel van deze succesvol gemengde locaties zijn
karaktervolle vooroorlogse stadsdelen, waar de architectuur en de flexibiliteit van de bebouwing en het
stedenbouwkundig stramien borg staan voor het behoud van de kwaliteit.’10
Maar het samentrekken van wonen en werken is ook steeds meer buiten de binnenstedelijke
stadswijken aan te wijzen. Ook in woonerfwijken, Vinex-locaties én in wijken als de Donderberg, die in
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn gebouwd en geënt waren op het principe van
functiescheiding. Op dit moment krijgt de opkomende wijkeconomie in hippe grote centrumstedelijke
stadswijken veel aandacht, vooral daar waar gentrificatie plaatsvindt, dat wil zeggen in wijken waar de
(opkomende) middenklasse naartoe trekt. Gentrificatie is ontleend aan het Engelse woord ‘gentry’ wat
‘lage adel’ betekent en uitdrukt dat een wijk een statusverhoging heeft ondergaan of aan het ondergaan

_________
9

Risselada, A. en E. Folmer, Bedrijvige wijken in bedrijvige steden. De wijkeconomie in vijf Nederlandse streden vergeleken, Den Haag, Nicis
Institute, 2012.

10

Pols e.a. (2009), Menging van wonen en werken. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven.
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is. In Nederland zijn Amsterdamse wijken als de
Pijp en de Jordaan, en meer recent het Arnhemse
Spijkerkwartier en het Rotterdame Katendrecht
veel aangehaalde voorbeelden.
Als het over wijkeconomie en kleinschalige
bedrijvigheid gaat, komen naoorlogse
‘corporatiewijken’ van kleinere gemeenten als
Roermond bijna nooit aan bod. Dat maakt de
casus Donderberg interessant. In de Donderberg
wonen veel mensen in een situatie van
uitkeringsafhankelijkheid: 32 procent van het
aantal Roermondse uitkeringsgerechtigden woont
in deze wijk, terwijl 12,5 procent van het totaal
aantal inwoners van Roermond er woont. Het is
een illustratie van het gegeven dat de gewone
huurder van corporaties veel meer dan voorheen
uit de laagste inkomenscategorieën komt.11
De wijk Donderberg is gebouwd in een periode
waarin functiescheiding het parool was in de
stedenbouw – om die reden is de woonfunctie er zeer dominant. Tegenwoordig wordt juist veel waarde
gehecht aan functiemenging. Het geheim van een levende buurt zou juist liggen in de mix van
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gebruiksfuncties: wonen, werken, zorgen, recreëren. En daarmee krijgen gemeenten en corporaties
meer oog voor de ondernemers die vaak onzichtbaar, op zolder, aan de keukentafel, in de eigen garage
een eigen bedrijf beginnen. Dat zien we ook in de wijk De Donderberg. Van het totaal aantal
ondernemingen in Roermond is 5 procent gevestigd in deze wijk en van het totaal aantal startende
ondernemingen in Roermond 8 procent.12 Deze cijfers brengen aan het licht, dat ook in een wijk waar
de woonfunctie zo sterk domineert, economische activiteiten plaatsvinden.
Eind 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de economische bedrijvigheid in de
Donderberg. Hieruit blijkt dat meer dan 75 procent van de starters en bedrijven hun bedrijfsactiviteiten
vanuit hun woonhuis uitvoeren. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ondernemers niet samenwerken of
kennis en ervaringen delen. Op een enkel bedrijf na is het ondernemerschap nagenoeg onzichtbaar in
de wijk.13
De samenwerkende partners in het WOP Donderberg staan voor de opgave onnodige belemmeringen
weg te nemen om deze kleinschalige economische dynamiek in de Donderberg optimaal te laten
renderen én ook meer onderdeel te laten zijn van een levendig straatbeeld. Nu bezit de wijk te weinig

_________
11

Zie in dit verband de recente studie van De Vernieuwde Stad en Platform31, Vastgoed voor de buurt. Corporaties investeren in leefbaarheid.
Amsterdam/Den Haag 2016. Dit rapport vermeldt dat inmiddels een derde van de hoofdbewoners van corporatiewoningen in Nederland
65+ is. Vaak gaat het om bewoners waarbij de ouderdom relatief vroeg met gebreken komt. Corporaties hebben daarnaast ook te maken
met een groeiend aantal bewoners met een verstandelijke of psychische/ psychosociale handicap. Eerst woonden ze apart, intramuraal en
begeleid, nu wonen ze in een gewone corporatiewoning in een gewone woonwijk. Een groeiend aantal bewoners in de corporatiesector
heeft zorgbegeleiding nodig.

12

Bron: Projectplan Ondernemen in de Wijk/Donderberg Onderneemt 2.0. Versie 2 de dato 14/1/2016, p 1. Cijfers ontleend aan Kamer van

13

Bron: Projectplan Ondernemen in de Wijk/Donderberg Onderneemt 2.0. Versie 2 de dato 14/1/2016, p. 1.

Koophandel.
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identiteit. Er zijn weinig herkenningspunten en de wijk wordt als monotoon ervaren. Wijken zonder
identiteit zijn gevoelig voor verloedering, omdat ze het bewoners moeilijk maken zich eraan te
verbinden en te hechten. Bewoners die trots zijn op hun wijk gaan er ook meer zorgvuldig mee om. Ze
ervaren de wijk als ‘van hen’ ook als wonen ze er in een sociale huurwoning. Het is ‘onze’ wijk en
daarom ga je er zorgvuldig mee om (tuinen, woonomgeving, publieke ruimten). Meer bedrijvigheid kan
de wijk meer smoel, levendigheid en identiteit geven, en zodoende er voor zorgdragen dat
wijkbewoners minder onverschillig tegenover hun wijk komen te staan. Bij belemmeringen kan gedacht
worden aan regelgeving en wettelijke of ruimtelijke belemmeringen, bijvoorbeeld bij het aanpassen van
vigerende bestemmingsplannen, het gemeentelijke detailhandels- en reclamebeleid, maar ook aan het
realiseren van een functionerend netwerk voor kleinschalige ondernemers, zoals dat nu in de
Donderberg ontbreekt. In het bijzonder is de kleinschalige economische dynamiek te faciliteren door het
bieden van geschikte werkplekken aan huis die zichtbaar zijn voor en eventueel te bezoeken door
derden.

4.3 Twee vragen in het kader van het experimentenprogramma van
Platform31
De corporaties proberen zo goed mogelijk op de hierboven geschetste ontwikkelingen aan te sluiten
door (1) woonhuizen meer het karakter te geven van een ook voor het oog zichtbaar bedrijf aan huis; én
(2) met hun partners te faciliteren dat bewoners vanuit uitkeringssituaties begeleid worden naar
ondernemerschap. In het kader van het experimentprogramma wijk- en dorpseconomie van Platform31
formuleerden de WOP-partners twee vragen:
1.

Is het mogelijk een sociale huurwoning via een ingreep – de facto het plaatsen van een gevel
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in een garage – om te bouwen tot een bedrijf aan huis zonder dat de woning in kwestie in de
van de categorie ‘DAEB’ in de categorie ‘niet-DAEB’ terechtkomt?14 Dit onderscheid wordt in
de nieuwe woningwet gemaakt. De vraag is opgekomen omdat in een sociale huurwoning
(DAEB) commerciële activiteiten (Niet-DAEB) ontplooid gaan worden.
2.

In hoeverre is het mogelijk om mensen in uitkeringssituaties goed te ondersteunen bij het
begeleiden naar parttimewerk/eigen onderneming – waarbij ook meegenomen wordt in
hoeverre ze iets extra’s kunnen verdienen naast de uitkering zodat ze gemotiveerd en
gestimuleerd worden om naast de uitkering ook eigen inkomsten te genereren?

_________
14

DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. De Herziene Woningwet verplicht corporaties om het sociale deel van de
vastgoedportefeuille (de DAEB-activiteiten) af te scheiden van het niet-sociale deel (de niet-DAEB-activiteiten).
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Het antwoord op de eerste vraag is simpel: dat mag.
De redenering daarbij is als volgt. De woning met
garage blijft gewoon een sociale huurwoning, ook als
er voor een dergelijke ingreep extra huurverhoging
gevraagd wordt (de ingreep is als een mogelijke
woningverbetering te zien). Het is daarbij niet van
belang wat een huurder precies in de woning doet,
ook nu kunnen er zonder verbouwing in DAEB
woningen niet–DAEB activiteiten door een huurder
worden uitgevoerd. Bovendien vindt er in dit kader
geen toets plaats naar de gebruiker, alleen maar
naar de verhuurder. De huurders/ondernemers zijn
wel gebonden aan de regels van de corporaties
waarvan zij huren. Die hebben betrekking op het
bestemmingsplan. Zo zijn aan huis gebonden
beroepen toegestaan tot 20 procent van het
oppervlak van de woning, mogen er geen gevaarlijke stoffen gebruikt worden van de corporaties
waarvan ze huren en mag de onderneming niet voor overlast zorgen (o.a. parkeren, geluid, et cetera).
De foto’s in dit hoofdstuk tonen de ingrepen die de corporatie op twee plekken in de wijk heeft
gerealiseerd. In een woonstraat zijn in de garages van twee sociale huurwoningen winkelpuien
geplaatst, waardoor de woonstraat nu zichtbaar twee actieve ondernemers telt: het naaiatelier Mozaïek
38

en de PC Dokter. Op het trottoir staan ook reclameborden voor de respectievelijke ondernemingen.
Naaiatelier Mozaïek maakt reclame middels het voor de deur geparkeerde bedrijfsbusje, de PC Dokter
heeft ook reclame-uitingen op de winkelpui van zijn woonhuis aangebracht – wel na overleg met de
woningcorporatie. Bij een bezoek aan naaiatelier Mozaïek werd wel gewezen op de beperkingen van
het bedrijf aan huis. Bij grote klussen, zoals het maken en bekleden van bankstellen, is deze
ondernemer gedwongen uit te wijken naar grotere werkplaatsen. De vraag is hier, in hoeverre de
corporatie deze doorgroei kan faciliteren door goedkope werkruimte aan te bieden in leegstaand
vastgoed elders in de wijk. Een rondgang door de wijk leerde ook dat op meer plekken gevels zijn
aangebracht in woonhuizen en dat deze gevels in grootte verschillen. De vraag is hier, in hoeverre de
regel dat 20 procent van het oppervlak van de woning bedrijfsruimte mag zijn, een onwrikbaar getal is.
De mogelijkheid tot differentiatie en variatie lijkt hier belangrijk.
De tweede vraag is niet met een klip en klaar antwoord te beantwoorden, daarom staan we daar in de
volgende paragraaf wat langer bij stil.

4.4 Het wegnemen van gedoe
In het rapport Creatief uit de bijstand: voorbeelden uit de praktijk (2016)15 wordt gesproken over de
ongemakkelijke waarheid van de bijstand. Al decennialang ligt in Nederland de uitstroom uit de bijstand
naar werk tussen de 5 en 15 procent. Bovendien belanden steeds meer mensen in de bijstand na
afloop van de WW-uitkering. Hoe ouder iemand is, hoe slechter zijn uitstroomkansen zijn. Volgens
recente gegevens heeft 32 procent van de bewoners van de Donderberg een bijstandsuitkering.

_________
15

http://www.platform31.nl/publicaties/creatief-uit-de-bijstand
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In het algemeen zijn op de vraag naar het waarom van de geringe uitstroom – dit geldt voor heel
Nederland, en niet alleen voor de Donderberg in Roermond – vele antwoorden te geven, maar op deze
plaats wijzen we op de institutionele belemmeringen die professionele bijstandspraktijken met zich
meebrengen. Het gaat hier om het woud van regels, de kennis en toepassing van wetgeving en de
ingesleten gewoontes binnen sociale diensten. De opgave voor de gemeente Roermond, en met haar
vele andere gemeenten, is om institutionele belemmeringen voor cliënten die het bijstandsregime willen
verlaten, te laten kantelen naar institutionele duwtjes in de rug. Voor een cliënt is er sprake van heel
veel ‘gedoe’ – zo leert het rapport Creatief uit de bijstand – als hij of zij een tijdelijke dienstbetrekking
accepteert en dan weer terugvalt in de uitkering. Hetzelfde geldt voor parttime werkzaamheden naast
de bijstandsuitkering of het opzetten van een onderneming naast de uitkering.
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PC Dokter Roermond

De kern van het wegnemen van gedoe zit in het maximaal faciliteren en ontzorgen van cliënten,
bijvoorbeeld door zo veel mogelijk administratieve rompslomp weg te nemen bij het verrekenen van
inkomsten naast de uitkering, en het verkorten van moeizame, bureaucratische aanvraagprocedures
(voor een bijstandsuitkering) op het moment dat betrokkenen toch weer moeten terugvallen op een
uitkering. Een voorbeeld van ontzorgen is het traject ‘Ondernemen naar vermogen’ dat de sociale
dienst Oost Achterhoek samen met de Regionale Organisatie Zelfstandigen16 is gestart. Het rapport:
‘Hierbij kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een ’niet direct’ levensvatbare
onderneming opzetten. Hoewel ze hier vaak niet volledig mee uit de bijstand geraken, genereren ze wel
een inkomen. In toenemende mate wordt daarbij ook geëxperimenteerd met parttime werk, naast de
parttime onderneming. Als de opbrengst niet hoog genoeg is, vult de sociale dienst het inkomen aan.
Uitgangspunt is daarbij dat de cliënt geen inkomen mist door de aanvaarding van tijdelijk werk’. De
creativiteit waar het rapport op wijst, zit niet in het schrappen van wetgeving en regels, of in het

_________
16

Regionale organisatie zelfstandigen. Zie voor meer informatie www.rozgroep.nl en de separaat toegevoegde bijlage.
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bijstellen van regels of het maken van nieuwe wetgeving, maar in het benutten van de discretionaire
ruimte die wetgeving biedt en in het optimaal ontlasten van cliënten. Dezelfde conclusie is te trekken uit
het Experimentenprogramma ‘Ruim op die regels’ dat Platform31 heeft uitgevoerd. 17 Heel veel
gesignaleerde knelpunten in het sociale domein (bij aanbesteden, aansprakelijkheid, fiscaliteit,
regelluwe zones) kunnen binnen huidige regelgeving opgelost worden. Het gaat niet om regels
opruimen, maar eerder om regels uitleggen en adequaat toepassen.
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Naaiatelier Mozaïek

Het rapport Creatief uit de bijstand (2016) wijst op het belang van een positieve benadering richting de
werkzoekende. Persoonlijke aandacht en een persoonlijk aanspreekpunt zijn belangrijk: ken je cliënt. Er
zijn signalen dat (overheids)instanties op het brede terrein van sociaal beleid steeds meer geneigd zijn
direct, persoonlijk contact met burgers te vermijden. Zie bijvoorbeeld het rapport Mijn onbegrijpelijke
overheid van de Nationale Ombudsman18. Recent werd uitkeringsinstantie UWV verweten zich achter
een digitale muur te hebben verschanst. In een recent SER-advies wordt dan ook een terugkeer naar
de menselijke maat bepleit bij de begeleiding van werklozen. Maak de begeleiding persoonlijker,
vroegtijdiger en intensiever. Zoek ze op, maak contact en doorbreek perspectiefloze situaties.
In feite is dat een terugkeer naar praktijken van huisbezoek, zoals dat vroeger in het sociaal werk en
woonmaatschappelijk gebruikelijk was, en ook recent op heel veel plaatsen in Nederland door
corporaties voor de crisis is opgepakt (achter de voordeur-projecten).19 In een recente studie van
Platform31 (Engbersen en Lupi 2016) voor corporatie Havensteder (Rotterdam) naar vernieuwende

_________
17

Blank, R. e.a., (2016), Evaluatieonderzoek Experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’. SRA Consulting.

18

Mijn onbegrijpelijke overheid. Verslag van de Nationale ombudsman over 2012. Den Haag 2013. SER-advies Toekomstige arbeidsmarkt en

19

Brandsen, T. e.a. (2010), Methodiek Achter de Voordeur. Rotterdam SEV. Brugman, H. e.a. (1993), Contact verbroken, contact hersteld.

WW. Den Haag 2015.
Huisbezoek als methode bij het doorbreken van maatschappelijk isolement. Utrecht NIZW.
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vormen van het stimuleren van bewonersparticipatie en maatschappelijk initiatief is daarvoor, naar
analogie van begrippen als slow culture, slow journalism en slow science het begrip slow housing
geïntroduceerd20. Kern daarvan is het langdurig investeren in relaties en het als professional
aanraakbaar en aanwezig zijn en blijven in de buurt. Slow housing heeft niets te maken met talmen en
treuzelen. Juist omdat je de bewoners goed kent, kan een corporatie snel en adequaat reageren. Het
gaat daarbij om het opbouwen van een relatie tussen professional en huurder.

41

Rachel’s Kledingreparatie en stomerij

Het faciliteren en ondersteunen van wijkbewoners, die uit hun situatie van uitkeringsafhankelijk willen
komen, vereist professionals die de tijd krijgen wijken en wijkbewoners te leren kennen. Voor
eerstelijnsprofessionals is ‘vlieguren maken’ essentieel, dat wil zeggen dat ze de tijd krijgen contacten
te leggen, uit te bouwen én te onderhouden. Bewoners hebben argwaan ten opzichte van instanties die
‘macht’ hebben en onbereikbaar zijn. Vertrouwde organisaties met vertrouwde gezichten opereren op
het terrein van bewonersparticipatie het meest effectief. Belangrijk is een plek in de wijk waar
gemakkelijk face-to-face contacten kunnen worden gelegd en onderling vertrouwen kan worden
opgebouwd. Deze aanpak krijgt steun in het recente proefschrift van Gerard van Bortel (2016). 21 Hij
wijst op de grote rol die corporaties kunnen spelen in kwetsbare wijken, juist omdat ze zich als geen
ander langdurig aan wijken kunnen binden en daarom ook tijd kunnen stoppen in het ondersteunen van
bewoners. Tegelijkertijd worden de inspanningen van corporaties op de terreinen van leefbaarheid en
wijkontwikkeling in brede zin, inhoudelijk en financieel begrensd door de nieuwe Woningwet. In dit
spanningsveld opereren Wonen Zuid en Wonen Limburg.

_________
20

Radboud Engbersen en Tineke Lupi, Vernieuwende participatie Vreewijk. Slow housing als bewonersparticipatiestrategie in tuindorp Vreewijk

21

Bortel. G. van, (2016), Netwerken en breuklijnen. Delft OTB.

& Op zoek naar de participatiesamenleving in een honderdjarig tuindorp. Den Haag Platform31, juli 2016.
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5 Aanbevelingen
1

Ken uw inwoners en hun ondernemersaspiraties

De organisaties uit de systeemwereld – denk aan gemeenten, corporaties en het gevestigde
bedrijfsleven - hebben vaak een beperkt zicht op wat zich afspeelt op het punt van nieuwe kleinschalige
economische initiatieven. Het is daarom opvallend hoeveel kennis er in Roermond bestaat over starters
en cliënten met ondernemersaspiraties in de Donderberg. Zowel de gemeente Roermond, het
StartersCentrum Limburg en de corporaties hebben in de achterliggende jaren veel geïnvesteerd in
deze terreinkennis en ook in eerstelijnsprofessionals die gekend zijn in de wijk (o.a. kansmakelaar,
programmamanager Wijkontwikkeling Donderberg, wijkregisseur en opbouwwerker). Een actuele
verdiepingsslag cq. toets in de prakijk van het momenteel beschikbare KvK-bestand lijkt nuttig om de
ondernemersaspiraties van bewoners echt in beeld te krijgen. Dat beeld is de basis voor het bepalen
van verdere projecten of acties.
Het is van groot belang dat nieuwe initiatieven snel gesignaleerd worden en alert gevolgd. Dat is
belangrijk, omdat kleinschalige initiatieven zowel snel kunnen doven als opschieten. Belangrijk zijn niet
alleen cijfers, maar ook informatie over de betrokken bewoners zelf. Door goed op de hoogte te zijn,
kunnen de gemeente en haar partners bepalen hoe en in welke vorm ze initiatieven het beste kunnen
faciliteren en stimuleren. Met een beetje geld, met kennis, met waardering of misschien door simpelweg
weg te kijken en weg te blijven. Het instrument van het ‘logboek’ zou daarvoor een passend zijn. Dit
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instrument stamt uit de scheepsvaart. In het logboek werden oorspronkelijk vooral feitelijke gegevens
neergeschreven, zoals de plaats- en tijdsbepaling van de positie van het schip, de koers en de
afgelegde afstand. Later kwamen er in traditionele logboeken ook beschrijvingen van personen en
gebeurtenissen bij. Als je weet wat het doel of de ambitie is van de verschillende initiatiefnemers, kun je
periodiek in het logboek noteren of deze doelen/ambities dichterbij komen. Een logboek is in feite niets
anders dan een vorm van kwalitatieve monitoring.
Naast de rol van logboekhouder kan de gemeente Roermond samen met haar wijkpartners nog twee
rollen vervullen, die van wegbereider en navigator. De wegbereider is in staat om ondernemende
initiatieven te faciliteren door ze – waar nodig – te vertalen in de procedures, richtlijnen en werkwijzen
van gemeente en corporaties. De navigator weet het initiatief op koers te houden en door de
gemeentelijke wereld te loodsen (ontzorgen, wegnemen van gedoe). Deze aanbeveling lijkt de facto al
te worden opgepakt door de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Donderberg. Zie het
actieplan Donderberg Onderneemt 2.0 dat tot eind 2020 doorloopt. In het plan wordt onder andere
gesproken over een ondernemersambassadeur, een ondernemersadviseur, en een ondernemerscoach.
In feite zijn dit invullingen van de rollen van wegbereider en navigator. Op de Donderberg worden die
rollen ingevuld door de kansmakelaar en een medewerker van het Starterscentrum Limburg.
2

Opschalen aanbrengen woonpuien voor bedrijfslocaties aan huis

Woningcorporatie Wonen Zuid heeft twee winkelpuien aangebracht om bewoners te faciliteren bij hun
ondernemerschap en zo zichtbaar voor de wijk kleinschalige bedrijfslocaties gerealiseerd. Het zou aan
het project Donderberg Onderneemt 2.0 een geweldige impuls geven als Wonen Zuid erin slaagt dit
aantal de komende jaren te laten groeien, én dit groeiende aantal ook visueel herkenbaar op elkaar af
te stemmen. Zien ondernemen doet ondernemen! In wijken als de Donderberg is werk beperkt tastbaar
aanwezig. De ervaring met werk moet buiten de wijk gevonden worden. Dat is niet eenvoudig en mede
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daardoor vervreemden bewoners (jongeren!) daardoor vaak van werk. Het verdwijnt letterlijk uit hun
gezichtsveld. Door het dichtbij te brengen, doorbreek je dergelijke mechanismen van vervreemding en
stimuleer je ondernemerszin. Sluit met het opschalen en zichtbaar maken van werkgelegenheid aan bij
de wijk-slogan ‘Zo doen we dat op de Donderberg’. Dit betekent dat ook ontwerp- en
communicatietalent hierbij betrokken zou kunnen worden. Wellicht kunnen studenten van het ROC
Roermond hierbij een rol spelen. Goede publiciteit in de juiste talen is hier belangrijk.
3

Peilen behoeften en peilen draagvlak voor creëren flexibele doe- en werkruimtes en
kantoorfaciliteiten

Belangrijk is, dat een op de lokale situatie toegesneden stimulering van de wijkeconomie gemaakt wordt
voor de Donderberg. Ook deze aanbeveling wordt al opgepakt door verschillende partijen. Zie weer
Donderberg Onderneemt 2.0. Wat in de plannen lijkt te ontbreken, is het peilen van lokaal draagvlak
voor het creëren van flexibele, goedkope doe- en werkruimtes en kantoorfaciliteiten buitenshuis. Maak
efficiënter gebruik van het in de wijk aanwezige maatschappelijke vastgoed. De ondernemer die de
eerste stapjes nog moet zetten, heeft vaak een gratis plek nodig of een plek waar hij terecht kan tegen
het verlenen van een maatschappelijke tegenprestatie of wederdienst. Niet alle starters willen vanuit
huis werken; de plek vinden ze ongeschikt of ze voelen zich thuis te geïsoleerd. Veel starters zoeken
juist de omgeving van een ‘broedplaats’. Het is mooi om te zien dat de Donderberg recentelijk in een
vrijstaande huurwoning (die op de nominatie stond om gesloopt te worden) een ‘bruishuis’ is gestart die
fungeert als zo’n broedplaats.
4

Breng de Donderberg ook landelijk onder de aandacht

In het geval van wijkeconomie leveren op dit moment grootstedelijke, vooral Amsterdamse wijken de
beeldbepalende referentiebeelden. Veelal gaat het om negentiende-eeuwse buurten of buurten met
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veel industrieel erfgoed. We bezitten nog weinig referentiebeelden van wijken als de Donderberg,
wijken die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn gebouwd volgens dominante principes
van functiescheiding en waar de woonfunctie sterk domineert. Deze wijken missen de industriële
locaties of de kleinschalige bedrijfslocaties die in negentiende-eeuwse wijken te vinden zijn.
Wijkeconomie heeft hier een ander gezicht. Het is goed om dit verhaal van de Donderberg naar buiten
te brengen, en alternatieve beelden van wijkeconomie naar buiten te presenteren, er zijn immers heel
veel wijken in Nederland die in deze periode zijn gerealiseerd. Platform31 kan daarbij helpen in de vorm
van agendering, bijeenkomsten en excursies. In het Platform31-project Leefstraten dat februari 2017
van start gaat (in samenwerking met gemeenten, corporaties, marktpartijen en actieve bewoners) komt
de functiemenging in naoorlogse wijken ook aan bod. Door de straat of wijk tijdelijk ‘terug te geven’ aan
de bewoners en hen te laten experimenteren met tijdelijke functies, invulling van leegstaande panden,
plinten en de straat zelf. Dit kan ook voor de Donderberg een interessant project zijn om bij aan te
sluiten.
5

Experimenteer met een parallelle economie in de Donderberg

Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het kennisniveau en
het aanpassingsvermogen van werknemers en werkzoekenden. In stijgend tempo ontstaan nieuwe
functies en veranderen of verdwijnen er beroepen. Vooral laagopgeleiden hebben het moeilijk om aan
het werk te blijven of werk te vinden. Het is niet voor niets dat de uitstroom in Nederland uit de bijstand
naar werk de afgelopen jaren tussen de 5 en 15 procent lag – en momenteel ligt de uitstroom dichter bij
de 5 dan bij de 15 procent. Ook groeit het aantal precaire banen: laagbetaald en onzeker werk. Hoe kan
het perspectief op werk voor laaggekwalificeerde werkzoekenden worden verbeterd? Hoewel er in de
kaartenbakken onvoldoende geschikte banen zijn voor deze groep, zijn velen van mening dat er
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genoeg werk te doen is in bijvoorbeeld de zorgsector, waar veel banen verloren gingen door
bezuinigingen.22 De groep werkzoekenden die langer aan de kant staat, kan worden ingezet voor de
uitvoering van maatschappelijke activiteiten wanneer naast de reguliere arbeidsmarkt een ‘parallelle
economie’ wordt ontwikkeld, waarin deze groep aan het werk kan. Dit vraagt veel creativiteit van
gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties als corporaties. Toch is werk in deze parallelle
economie aantrekkelijker dan het alternatief: een groeiende groep niet-participerende burgers en
toenemende maatschappelijke onvrede. Een groeiend aantal gemeenten experimenteert met het
inrichten van deze parallelle economie; Roermond zou zich met de casus Donderberg bij deze groep
kunnen voegen23.
Het is in het bijzonder Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de universiteit Tilburg die zich sterk
maakt voor het ontwikkelen van een parallelle economie24, maar er is op dit punt heel veel in beweging.
De begrippen ‘sociale economie’ en ‘sociaal ondernemerschap’ duiken veelvuldig op; vaak met
wisselende definities. Kern van veel initiatieven is dat er naast de reguliere arbeidsmarkt plaats wordt
ingeruimd voor mensen die buitenspel staan, ofwel door een gebrek aan beschikbare banen, ofwel
omdat ze niet aan reguliere productiviteitseisen kunnen voldoen.
Een levendige wijk is niet alleen een wijk waar kleinschalige economische activiteiten plaatsvinden en
ook zichtbaar aanwezig zijn, maar ook een wijk waar mensen elkaar (een beetje) kennen, (een beetje)
naar elkaar omkijken en waar mensen een rol vervullen in de zorg voor publieke ruimten (zelfbeheer,
medebeheer). In de zorg voor elkaar en voor de buurt is veel werk te verzetten – dit werk verdient ook
een plek in genoemde parallelle of sociale economie. De groenbeheerder van de gemeente, het
wijkteam en de corporaties kunnen goed wat hulp gebruiken. Het is mooi om te zien dat in de
Donderberg ook hierin al eerste stappen zijn gezet, zoals het goed functionerende Buurtbeheerbedrijf.
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_________
22

Zie o.a. pleidooi van professor Jouke van Dijk in: Radboud Engbersen en Monique Kremer, In het Noorden van Nederland gaat het juist goed,
behalve aan de randen, voorjaar 2016, nummer 1, p. 18-21. Een citaat: ‘Maar wat kan er wel? Van Dijk wijst op twee sporen. Het eerste is
jobcarving, het afsplitsen van taken en taakjes. Dit kan zijns inziens in tal van sectoren heel veel relevante banen opleveren voor mensen
met een mbo 2 en 3 achtergrond. Nu wordt hij zelf op de universiteit ‘helemaal ongelukkig’ van het invullen van alle mogelijke formulieren
en het kost hem enorm veel tijd en ergernis. Dat kan een administratieve kracht ook doen. En dat geldt ook voor werk bij de politie, de
zorg, het onderwijs. Voorts wijst hij in de richting van de sociale economie of wat we voorheen Melkert-banen noemden. ‘Er is genoeg
werk. Vooral in de sectoren waar het aantal WW-gerechtigden het snelst toe neemt, in de zorg en daarna het onderwijs. Door de
bezuinigingen bij de overheid ontslaan we mensen in de zorg en die zitten dan thuis terwijl mensen in verzorgingstehuizen geen aandacht
krijgen en niet goed verzorgd worden. En we hebben ook regelgeving die verbiedt dat iemand als vrijwilliger op een busje rijdt in OostGroningen omdat je dan niet volledig beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Dus wij zullen moeten organiseren dat mensen die we geen
reguliere baan kunnen bieden, wel iets nuttigs kunnen en mogen doen voor de samenleving. Dat moet je geen sociale dienstplicht noemen
maar werk. Daar worden mensen blij en gelukkig van!’ […] denk eindelijk een serieus na over het vormgeven van een sociale economie.’

23

In het rapport Creatief uit de bijstand; voorbeelden uit de praktijk, Den Haag, Platform31, juni 2016 (concept) worden voorbeelden gegeven,
ontleend aan de Bollenstreek, Intergemeentelijk samenwerkingsverband (gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Teylingen), regio Oost Achterhoek (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk), Zaanstad, Rotterdam, Oss en de Drechtsteden (Dordrecht,
Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht).

24

Zie Ton Wilthagen en Jos Verhoeven, ‘Maak partijprogramma’s inclusief’. In: Sociale Vraagstukken, 17 mei 2016.
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6 Actielijst
1.

2.

Verdiepingsslag ‘Ondernemersprofiel’ van de wijk Donderberg maken met daarbij o.a.
a)

start met en blijvende inzet van het instrument ‘logboek’

b)

peilen van draagvlak en behoefte aan flexibele werkruimte

Tot verdere groei komen van de zichtbare kleinschalige bedrijvigheid in de wijk, zowel in het
centrumgebied als in de verschillende woonstraten.

3.

Het is de moeite kennis te nemen van het landelijke experiment ‘inrichting parallelle economie’,
contact te zoeken met Ton Wilthagen (universiteit Tilburg) en geïnformeerd te woorden over het
mogelijk aansluiten bij initiatieven van andere gemeenten die pogen te komen tot een sociale of
parallelle economie.

4.

Het is de moeite waard contact te zoeken met de provincie Limburg en te kijken in hoeverre er
binnen het beleidskader van de provincie Limburg ‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat het kader
behelst van de Sociale Agenda Limburg 2025, ruimte bestaat om in de Donderberg te
experimenteren met het (a) het faciliteren van kleinschalige wijkeconomische activiteiten binnen
de reguliere economie, (b) maatschappelijke nuttige activiteiten vanuit uitkeringssituaties (sociale
economie) en met mengvormen van (a) en (b).

5.
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Het is de moeite waard kennis te nemen van het project Leefstraten van Platform31 en te kijken of
het interessant is bij dit initiatief aan te sluiten. Februari 2017 is de startbijeenkomst van dit project.

6.

De Roemondse aanpak bij het verbeteren van de leefbaarheid van de Donderberg landelijk onder
de aandacht te brengen en zo vruchtbare kennisuitwisseling tot stand te brengen (leren van
elkaar).
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