zomer 2017

hallo pioniers,
Het is tijd voor een nieuwsbrief. We hebben zoveel te vertellen! Wat in de zomer van 2015 namelijk
begon met een concept en een flyertje is uitgegroeid tot een prachtig netwerk dat samenwerkt aan
een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving. Er ontstaan
eigen invullingen, nieuwe initiatieven, praktische instrumenten, methodieken, projecten,
lesmateriaal, games, wij(k)bedrijven, businessmodellen en ga zo maar door.
het begin - concept en netwerk
In de zomervakantie van 2015 schreven we het concept voor inclusieve wijkeconomie en maakten
we een eerste flyertje. Daarmee gingen we een jaar lang op stap. We werkten intuïtief, zonder veel
doel of plan. We merkten dat het verhaal erg aansprak. Het bleek dat we woorden gaven aan een
diep gevoeld verlangen naar een andere manier van samenleven en samenwerken. Toen we in de
zomer van 2016 de balans opmaakten, zagen we de contouren van een netwerkorganisatie van
wijkondernemers en pioniers in de nieuwe economie.
dienmodel én verdienmodel
Veel van ons werk is liefdewerk. Daar bestaat geen verdienmodel voor. Toch biedt de all inclusive
wijk ook allerlei mogelijkheden om te ondernemen. We proberen dit jaar dan ook het verdienmodel
te organiseren. Inmiddels staan de eerste contouren van een school en een adviesbureau.
We zijn op zoek naar een vorm en een werkwijze om het totale netwerk hier in mee te nemen zodat

we ook samen kunnen gaan ondernemen. We kunnen excursies naar all inclusive wijken
organiseren. Cocreatieprocessen begeleiden. Wij(k)bedrijven organiseren. Maatschappelijke
businesscases ontwikkelen. Instrumenten en werkwijzen aanbieden. Burgerinitiatieven
professionaliseren. Mensen en organisaties begeleiden bij transitievraagstukken. Er is heel veel mooi
werk te doen. Op 5 juli gaan we met een aantal (wijk)ondernemers uit ons netwerk verkennen wat
een goede opzet zou kunnen zijn.
website: www.deallinclusivewijk.nl
Om goed zichtbaar en vindbaar te zijn hebben we sinds enkele weken een website. We delen hier
zoveel mogelijk informatie over het concept, het netwerk, de wijken, de school en het adviesbureau.
De website dient het netwerk. Het is ons communicatiekanaal, visitekaartje en platform. Voel je vrij
om bij te dragen. Je kunt activiteiten op de agenda plaatsen, nieuwsberichten plaatsen en heel veel
informatie downloaden. Als je betrokken wilt zijn bij de school of het adviesbureau horen we dat
graag. Mailadres voor bijdragen: hallo@deallinclusivewijk.nl

wij(k)bedrijf
Inmiddels hebben we goed zicht op de stappen die die nodig zijn om een wijkbedrijf op te starten.
We hebben deze verwoord in de all inclusive aanpak, een cocreatieproces in drie stappen. Maar ook
de aanpak van de Blauwe Wijkeconomie biedt uitstekende mogelijkheden om mensen te activeren
en bewonersinitiatieven te ontwikkelen.
Meer informatie over de aanpak: www.deallinclusivewijk.nl
de wijkboekhouding
In 2015 en 2016 hebben we samen met Frans Beurskens een prototype ontwikkeld van de
wijkboekhouding. Een publieksvriendelijke website waar op wijkniveau overzichten worden
gepubliceerd van allerhande bouwstenen voor waardecreatie, projecten en businessmodellen. De
wijkboekhouding is één grote ”wist u dat …?” Daarnaast geeft de wijkboekhouding ook inzicht in de
geld en waardestromen die een wijk in en uit gaan en inzicht in de gemeentebegroting, vertaalt per
wijk of dorp. Tot ons verdriet is Frans Beurskens eind 2016 onverwacht overleden. Momenteel zijn
wij met een aantal mensen, wijken en launcing customers in gesprek over de doorontwikkeling van
dit product. We pakken de draad weer op. De wijken Arnhem Spijkerkwartier, Arnhem West, Arnhem
Elden en Nijmegen Noord zijn geïnteresseerd.
www.wijkboekhouding.nl/demo

subsidies en ondersteuning #1
De IGNITE Award daagt startende sociaal ondernemers uit om met hun businessideeën een echte
sociale verandering in gang te zetten. Op hun website schrijven ze:
''Heb jij een goed sociaal idee en sta je aan de start van jouw social enterprise? Of ben je minder dan
twee jaar actief als sociaal ondernemer en heb je al een innovatief businessplan? Meld je aan tussen
1 en 28 september 2017 en doe mee. Is jouw businessidee één van de zes beste inzendingen? Dan
bieden we je een intensief begeleidingstraject. We noemen dit de Business Pressure Cooker. Daarin
krijg je tools aangereikt om je ideeën verder uit te werken en te versterken. Je maakt kans op het
winnen van een investeringsbedrag van € 50.000 of € 100.000.''
Meer informatie: www.igniteaward.nl.
subsidies en ondersteuning #2
De all inclusive wijk is een van de projecten in het Rijk van Nijmegen 2025. Dit is een samenwerking
van de gemeenten uit het Rijk van Nijmegen en de Rabobank. Vanaf 1 juni zijn er middelen
beschikbaar om projecten te ondersteunen. Wij gaan in ieder geval een aanvraag doen voor de
doorontwikkeling van de wijkboekhouding. Daarnaast is er ruimte voor andere inbreng.
meer informatie: www.rvn2025.nl
netwerknieuwtjes
Vorige maand hebben we gesproken met de Lions Club Nijmegen. Vanuit hun missie ''we serve''
willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van de all inclusive wijk. Vervolggesprek wordt gepland.
Ook het voetbalstadion NEC is geïnteresseerd in de all inclusive wijk. Onderwerp: hoe zou een
communitybased voetbalstadion eruit kunnen zien (praktisch en financieel) en hoe zou je de kracht
van de community kunnen gebruiken voor het realiseren van sociale doelstellingen rond sport en
bewegen in Nijmegen?
nieuws uit de wijken
Patrick Hoogenbosch is in het Spijkerkwartier bezig met het opstarten van het BuurtGroenBedrijf.
Een zeer innovatief businessmodel op basis van een integraal ontwerp van de buitenruimte (publiek
en privaat) en meervoudige waardecreatie. Lekker complex, helemaal bottom up. Samen met een
groot aantal enthousiaste partners en inwoners.
Henry Mentink uit Varik gaat samen met de Leefbaarheidsalliantie binnenkort ook aan de slag met
een gebiedsprofiel. Ook het in kaart brengen van dromen en wensen van mensen uit het dorp is een
actie. Een van de ambities is het community based herbouwen van een kasteel aan de dijk.
We zijn in gesprek met de wijken Arnhem West, Ede Kernhem en Bos en Lommer in Amsterdam. Zij
willen zich ook verbinden met het wijknetwerk van de all inclusive wijk.
Leonie Schuur, Odilia Kortsmit. Mona van Zelst en Joost Kroes hebben een gebiedsprofiel voor
Nijmegen Noord gemaakt. Het gebiedsprofiel geeft inzicht in de potentie van het gebied. Uit het
profiel komt naar voren dat de wijk de potentie heeft om per jaar € 5,26 miljoen in de wijk te
behouden. Zo is er alleen al een besparing van € 1,3 miljoen op woonlasten mogelijk. Met behulp van

een wijkbedrijf kan dit bedrag binnen de community behouden worden en wordt er ook nog eens 42
fte aan werk in de wijk gerealiseerd. Meer informatie op www.deallinclusivewijk.nl.

Agenda
22 juni
Businesscanvassessie Wijkboekhouding in samenwerking met Novio Tech Campus en Oost NV.
5 juli
Bijeenkomst voor een eerste verkennend gesprek met een aantal (wijk)ondernemers verbonden aan
de all inclusive wijk. Plannen maken voor gezamenlijk ondernemen onder de vlag van de all inclusive
wijk. Uitnodiging volgt.

Tot zover onze eerste nieuwsbrief! (De volgende staat gepland voor het najaar).
Hartelijke groet, en een fijne zomer
kerngroep en serviceteam van de all inclusive wijk
Carla Onderdelinden (06-37.55.35.36)
Koen Weytingh (06-21.57.34.33)
Mona van Zelst (06-50.92.02.12)
Joost Kroes (06-21.81.46.16)
Patricia van der Haak (06-46.86.59.17)
www.deallinclusivewijk.nl
hallo@dealinclusivewijk.nl
We hebben deze nieuwsbrief naar je gestuurd omdat je verbonden bent met het netwerk van de all
inclusive wijk. Wil je deze nieuwsbrief liever niet ontvangen of heb je 'm doorgestuurd gekregen en
wil je juist graag aan de verzendlijst toegevoegd worden, stuur dan een mailtje
naar hallo@deallinclusivewijk.nl. Dan halen we je van de lijst of we zetten we je erop.

