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INLEIDING
Hoe kan een preventieve zorgaanpak, een integrale wijkaanpak of het zelfbeheer van publieke plekken worden
gefinancierd? En hoe kunnen private middelen gekoppeld worden aan publieke opgaven binnen de stedelijke
vernieuwing? En hoe kunnen waardestromen in de wijk worden herverdeeld? Dit type vragen staan steeds meer
centraal in diverse Nederlandse (en ook buitenlandse) steden. Aangezwengeld door dit type vraagstellingen wordt in
steden als Amsterdam, Rotterdam en Groningen ruimschoots geëxperimenteerd met alternatieve verdien- en
investeringsmodellen. Deze modellen zouden een uitkomst moeten bieden op economische crises, bezuinigingen en
reorganisaties. In deze studie trachten we deze trend te duiden, alsmede de verschijningsvormen in kaart te brengen.
Tevens toetsen we de haalbaarheid van dit type modellen binnen een praktische toepassing in een Rotterdamse wijk.

1. Traditionele investeringsmodel voor stedelijke ontwikkeling onder druk
Hoe worden de legio initiatieven, projecten en instellingen doorgaans gefinancierd in Nederlandse steden? Veelal
geschiedt dit via traditionele geldschieters, dat wil zeggen een combinatie van top-down publieke geldstromen van
ministeries, gemeente en aanvullende overheidspotten. Ook private geldstromen van woningcorporaties en
projectontwikkelaars spelen een grote rol. Anno 2015 staat dit traditionele publiek-private investeringsmodel
binnen de stedelijke vernieuwing onder druk. Woningcorporaties hebben te maken met investeringsstops, de bouwen vastgoedsector kampt met tekorten en gemeenten houden een ferme hand op de portemonnee. Door
bezuinigingen, decentralisaties en discussies over andere manieren van organiseren moet er ‘meer met minder’
worden gedaan. Tegelijkertijd zit veel van het traditionele geld opgesloten in achterhaalde beleidssilo’s, denk
bijvoorbeeld aan de knip tussen eendimensionale fysieke investeringen en sociale investeringen1. Door het ervaarde
gebrek aan efficiëntie en effectiviteit van veel klassieke praktijken en maatregelen wordt tevens gehint op
preventieve, integrale en directe manieren van financiering. Innovatieve en alternatieve verdien- en
investeringsmodellen zouden een uitweg in de impasse kunnen bieden.
In recente jaren wordt dan ook op mondiale schaal ruimschots geëxperimenteerd met alternatieve verdien- en
investeringsmodellen. Te denken valt aan sociale prestatiecontracten (‘social impact bonds’), participatieve
budgettering, complementaire munteenheden en ‘crowdfunding’ 2. Aangezwengeld door de economische crises uit
de afgelopen tien jaar zijn gemeenten en traditionele partijen op zoek gegaan naar dit type oplossingen waarin
coalities zijn gesmeed tussen private en publieke partijen. Een voorbeeld van dit type coalities is de ABN Amro, Start
Foundation en het Oranjefonds die middels een ‘social impact bond’ samen investeren om ex-gedetineerden aan
het werk te krijgen middels begeleiding en onderwijs3. Private investeerders nemen het risico en wanneer dat tot
succes leidt, dan keert in dit geval het ministerie van Veiligheid en Justitie gelden uit. Naast dit soort coalities spelen
de modellen ook in op het toenemende maatschappelijk initiatief van burgers en ondernemers (Roorda et al. 2015 4;
Hajer 20115). Al met al speelt de trend van deze modellen in op discussies omtrent huidige economische
1

Binnen ons onderzoek in Rotterdam zien we dit veelal terug in de dynamiek tussen de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling
en Maatschappelijke ontwikkeling.
2 Zie bijvoorbeeld publicaties van de Society Impact met de NSOB (2014) ‘Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde’ of
de Societ Impact met Ernst & Young (2013) ‘Social Impact Bonds’ of in de wetenschappelijke literatuur zoals Seyfang, G.,
Longhurst, N.(2013) Desperately seeking niches: Grassroots innovations and niche development in the community currency
field in Global Environmental Change 23. pp. 881-891.
3 Zie: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2109648-bedrijfsleven-investeert-in-ex-gedetineerden.html
4 Roorda, C., Verhagen, M., Loorbach, D., & Van Steenbergen, F. (2015). Doe-democratie: niche, visie of hype? Rotterdam:
DRIFT, Erasmus University Rotterdam
5 Hajer, M. (2011). De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie, Den Haag:
Planbureau voor de Leefomgeving
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verhoudingen, lokale democratie en gemeenschapsvorming. De combinatie met het huidige dynamische en
onzekere speelveld in Nederlandse steden maakt dat de verwachtingen van veel stedelijke spelers omtrent
alternatieve verdien- en investeringsmodellen hooggespannen zijn.

2. De mistige belofte van alternatieve verdien- en inversteringsmodellen
Deze studie tracht deze huidige trend te duiden om daarmee inzicht te verschaffen in de verschillende
verschijningsvormen, de werking en het doel van innovatieve en alternatieve verdien- en investeringsmodellen. Wat
is de belofte die zij trachten in te lossen? Wat is het type verandering dat zij willen bewerkstelligen? Om dit soort
vragen te beantwoorden kijken we in het eerste deel naar het transformatieve potentieel van de modellen. Dit doen
wij vanuit het transitieperspectief (Grin et al. 2010 ), een raamwerk om naar maatschappelijke verandering en
innovatie te kijken .
Tegelijkertijd tracht deze studie een praktische toepassing van een investeringsmodel te verkennen op het lokale
schaalniveau van de wijk. Welke vragen roepen dit soort modellen op in de praktijk? Hoe realistisch zijn dit soort
pogingen binnen de huidige constellatie van actoren en instituties in wijken? In het tweede deel trachten we deze
vragen te beantwoorden door een verkenning van de ‘Community Bond’ binnen de Rotterdamse wijk Carnisse.
Op basis van beide delen valt op te merken dat de belofte van alternatieve verdien- en investeringsmodellen als
mistig te karakteriseren is. Deel 1 concludeert bijvoorbeeld dat we het transformatief potentieel van dit soort
modellen kritisch moeten bezien: enerzijds kunnen we de trend als een voorbode zien van vergaande alternatieven,
maar anderzijds kunnen zij ook worden gezien als een optimalisatie van bestaande systemen. Een ander aspect van
de mist is waarneembaar in de praktische vertaling van dit soort modellen. Vanwege de clash met bestaande
structuren, en praktijken hebben alternatieve verdien- en investeringsmodellen tijd nodig om zich te verdiepen,
verbreden en op te schalen. Tot op heden is de impact beperkt en verliezen de modellen hun radicaliteit vanwege
concessies in de praktijk. Mogelijk kunnen ze op termijn bijdragen aan een fundamentele verandering van het
monetaire en democratische systeem. Tot die tijd moeten ze noodgedwongen worden uitgevonden in de marge.

3. Methodologische verantwoording
De inzichten in het eerste deel van deze studie zijn afkomstig uit de deskstudie in de periode april 2014 – november
2015. Naast een literatuurstudie over alternatieve verdien- en investeringsmodellen in de stedelijke context, zijn op
basis van selecte data (veelal gegenereerd middels het internet) 21 alternatieve verdien- en investeringsmodellen
modellen verzameld welke centraal staan binnen de analyse. Deze modellen zijn geselecteerd, omdat zij zich
toespitsen op stedelijke problematiek en aangedragen worden als mogelijke alternatieven voor huidige
investeringsstromen in Nederlandse (en in het bijzonder Rotterdamse) steden en wijken.
Verder hebben onderzoekers betrokken binnen het project Veerkracht Carnisse samen met Topfloor Rotterdam
aan een toepassing gewerkt van de Community Bond in de Rotterdamse wijk Carnisse. Het onderzoeksproces van
de ‘Community Bond Carnisse’ (deel twee) is grofweg op te delen in drie verschillende fases: een voorbereidings- en
onderzoeksfase (april 2014 – maart 2015), een testfase (april 2015 – oktober 2015) en een vertalingsfase (september
2015 – december 2015). Binnen dit toegepaste onderzoek is samengewerkt met een kerngroep en een focusgroep
van professionals, wijkbewoners, ambtenaren, onderzoekers, studenten en ondernemers. De mensen uit deze twee
groepen hebben zich tijdens diverse bijeenkomsten gebogen over de volgende vragen omtrent het
gemeenschapsfonds (Community Bond): wat zou het kunnen zijn, wat impliceert een fonds als dit, en hoe zou het
naar de praktijk vertaald kunnen worden. Waar dit in de kerngroep-sessies in klein comité gebeurde, werd dit in de
focusgroep-sessies met een grotere groep genodigden bevraagd in een participatieve setting. Dit onderzoeksproject
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is mede mogelijk gemaakt door het onderzoeks- en inspiratiebudget ‘Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing’ van
Platform 31 alsmede het experimenteerprogramma Veerkracht Carnisse.
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DEEL 1:

DE BELOFTE VAN ALTERNATIEVE VERDIEN- EN
INVESTERINGSMODELLEN

Hoewel sommige innovatieve en alternatieve verdien- en investeringsmodellen al een lange historie hebben, konden
ze echter nog niet bijdragen aan een significante kanteling van het monetaire systeem. Maar is dit ook wat beoogd
wordt met dit soort modellen? Een alternatieve manier van investeren en verdienen betekent niet per se dat een
systeem gekanteld moet worden. De verwachting is dat veel van de modellen een meer bescheiden of zelfs
systeembestendigend doel hebben. Desondanks lijken de meeste modellen gericht op het herdefiniëren van winst
en het creëren van meervoudige waarden en maatschappelijk rendement. Doelen die wel degelijk een radicale
ondertoon hebben, maar wellicht variëren in de mate waarin ze fundamentele verandering nastreven. Hoe dan ook
is door de financiële crisis alsmede de geschetste situatie in de inleiding de noodzaak en het verwachtingspatroon
rondom dit soort alternatieven gegroeid en is er momenteel een zogenaamde ‘window of opportunity’.

1. De belofte van alternatieve verdienmodellen
In diverse steden, regio’s en gemeenten wordt op verscheidene manieren ingespeeld op deze opening, zo ook in een
stad als Rotterdam waar de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd is met diverse modellen. Niet alleen zijn
verschillende modellen geïntroduceerd (de Zuiderling6, de Dam7, Right to Challenge, wijkinvesteringszones, ‘social
impact bond’, burgerbegroting, etc.), ook zijn er nog veel meer workshops, ‘ontdekkingssessies’, ‘effectenarena’s’
en lezingen georganiseerd. De centrale vraag die ons de afgelopen twee jaar – binnen dit dynamische veld – heeft
beziggehouden is de volgende:
Hoe kunnen we grip krijgen op het transformatieve potentieel van alternatieve verdien- en
investeringsmodellen binnen een stedelijke context?
Binnen deze vraagstelling gaat het ons om een toetsing van het transformatieve potentieel van de huidige trend.
Om de belofte van deze modellen te ontleden richten we ons op verdien- en investeringsmodellen die worden
toegepast in Nederland (en in het bijzonder op stedelijk en wijkniveau in Rotterdam). Door de sterke koppeling
tussen economie en democratie, hebben we de modellen geselecteerd die zich juist op het snijvlak bevinden van
democratische en economische innovatie. Hierdoor biedt dit essay dus niet slechts economische of financiële
inzichten, maar tracht het een completer en abstracter beeld te schetsen.

2. De diversiteit van alternatieve verdienmodellen
Door middel van deskstudie8 is een quick-scan gemaakt van 21 modellen (zie tabel 1) en deze zijn vervolgens
gecategoriseerd in termen van vier vragen:
a)
b)
c)
d)

Wie is de initiatiefnemer?
Op wie is het model gericht?
Waar is het model toegepast?
Wat is de focus van het model? Op welk(e) domein(en) is de investering gericht?

6

Zie http://www.dezuiderling.nl/
Zie http://www.rotter-dam.nl/
8
Op basis van bestaande literatuur, zoals artikelen, rapporten, brochures, flyers, etc., maar ook data van websites en sociale
media (voornamelijk Facebook).
7
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1. Bewonersbudget

8. Lokale munteenheden

15. Social impact bonds

2. Buurtfonds

9. Maatschappelijke Kosten en
Batenanalyse (MKBA)
10. Maexchange

16. Social Return on Investment (SROI)

11. Microfinanciering

18. Trust

12. Participatieve budgettering
(burgerbegroting, wijkbegroting)
13. Publiek-private-buurt
samenwerking
14. Right to Challenge/
maatschappelijk aanbesteden

19. Wijk BV

3. Buurtrechten
4. Collectief particulier
opdrachtgeverschap
5. Collectieve inkoop van grondstoffen
en goederen
6. Crowdfunding/crowdsourcing
7. LETS (Local Exchange Trading
System)

17. Timebank

20. Wijkcoöperatie
21. Wijkinvesteringsfonds (WIZ)

Tabel 1. Geanalyseerde verdien- en investeringsmodellen

De uitkomst hiervan is in een uitgebreide tabel in bijlage 1 toegevoegd. De 21 modellen zijn vervolgens grofweg9
onder te verdelen in vijf hoofdcategorieën, te weten: 1) algemene investeringsmodellen, 2) investeringsmodellen
op
wijkniveau,
3)
democratische
modellen,
4)
alternatieve
betaalmiddelen
en
5)
10
meetmethodieken/analysemodellen . Bij de eerste twee categorieën zien we een verscheidenheid aan
initiatiefnemers, van markt tot consumenten en van overheid tot professionals. Wel is duidelijk dat de markt met
zowel private investeerders (categorie 1) en ondernemers (categorie 2) dominant is in het implementeren van deze
modellen. Wat verder opvalt bij de democratische modellen, is dat deze zonder uitzondering worden geïnitieerd
door de overheid (in het bijzonder gemeenten). Bij categorie 4 is het opvallend dat deze modellen worden geïnitieerd
door ondernemers, waar dit bij categorie 5 gedaan wordt door adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in dit
soort methodieken en analyses. De focus op de betrokken actoren is interessant, omdat het inzicht geeft in de
diversiteit van initiatiefnemers en dat de innovatiekracht bij dit soort modellen steeds bij een andere actor ligt.

Categorie

Modellen

Betrokken actoren
(initiator)11

Focus

Aantal

1. Investeringsmodellen
algemeen

Microfinanciering, Crowdfunding/sourcing, Collectieve inkoop,
Publiek-private-buurt
samenwerking, Collectief
particulier opdrachtgeverschap,
Social impact bonds

Private investeerders,
ondernemers,
consumenten, markt,
overheid

Innovatieve financiële
privaat-publieke
constructies / druk
uitoefenen op markt
door bewoners en
consumenten
(investeerders)

6

2. Investeringsmodellen
op wijkniveau

Wijkinvesteringsfonds, Wijk BV,
Wijkcoöperatie, Trust, Buurtfonds

Professionals,
ondernemers

Wijkontwikkeling
(nadruk ligt op fysiek)

5

9

De vijf categorieën sluiten elkaar niet uit.
Zowel de Community Bond (en Tuinmanfonds) zouden in categorie 2 worden geplaatst.
11 De onderstreepte actor is het meest dominant bij deze modellen.
10
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(adviesbureaus),
bewoners,
investeerders, publiek
3. Democratische
modellen

Right to
challenge/maatschappelijk
aanbesteden, Participatieve
budgettering, Buurtrechten,
Bewonersbudget

Gemeente, sociale
ondernemers,
bewoners

Democratie (meer
directe en
participatieve
vormen)

4

4. Alternatieve
betaalmiddelen

Timebank, LETS, lokale
munteenheden

Ondernemers,
bewoners

Alternatieve
wijkeconomie

3

5. Meetmethodieken /
analysemodel

SROI, Maexchange, MKBA

Adviesbureaus

Meten van kosten,
baten, effect en
waarden

3

Tabel 2. Analyse van de 21 verdien- en investeringsmodellen

Vervolgens is het interessant welke focus de diverse modellen hebben. Categorie 1 richt zich op het
investeringsmodel an sich, dat wil zeggen dat het uiteindelijke doel zeer divers is, maar veelal gericht is op één
specifiek probleem en/of één themagericht project (bijv. gezondheid, woningbouw, armoede, etc.). Dit terwijl
categorie 2 meer gericht is op wijkontwikkeling en dus een bredere en meer integrale focus heeft. Binnen
categorie 3 ligt de inzet op het experimenteren met vormen van directe democratie (directe invloed van bewoners
op lokaal bestuur). Categorie 4 zet in op een alternatieve vorm van wijkeconomie, waar ook andere – meer
informele – betaalmiddelen en ruilhandel worden geïntroduceerd die veelal additioneel aan de reguliere euro zijn.
Het meten van kosten, baten, effecten en waarden staat logischerwijs centraal bij de meetmethodieken.

3. Het transformatieve potentieel van alternatieve verdienmodellen
Maar waar bovenstaande modellen voornamelijk in verschillen is de mate waarin ze a) maatschappelijke waarden
en economisch kapitaal (her)definiëren en b) de macht en beslissingsbevoegdheden bij de lokale bewoners
neerleggen. Oftewel, de meeste modellen kennen een spanning en/of interactie tussen het nastreven van
verandering binnen de lokale democratie en het bevragen van het economische systeem. Tevens is het ook de
vraag om welk type verandering wordt nagestreefd en om dit in kaart te brengen maken we – op basis van het
transitieperspectief12 – onderscheid in drie typen innovatie:
-

Incrementele innovatie: een product- en/of procesinnovatie binnen een organisatie of systeem zonder
dat dit gericht is op een ingrijpende herschikking van posities en machtsrelaties binnen het systeem.
Systeeminnovatie: organisatie-overstijgende vernieuwingen die de verbanden en machtsrelaties tussen
de betrokken bedrijven, organisaties en individuen in het systeem ingrijpend veranderen.
Transformatieve innovatie: een alternatieve en vervangende manier(en) van denken, doen, framen en
organiseren gericht op radicale systeemverandering en machtsverschuivingen.

12

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar sociale innovatie binnen het Europees project TRANSIT
(http://www.transitsocialinnovation.eu/ 2015) en de innovatiecascade (Rotmans 2005).
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De meeste innovatiemodellen hebben een stedelijke focus, en in het bijzonder een focus op de lokale
‘wijkeconomie’, waarbij opvalt dat deze modellen gekoppeld worden aan discussies omtrent
gemeenschapsvorming en lokale democratie. Deze koppeling wordt vaak ook andersom gemaakt: waar de focus
ligt op democratische innovatie, wordt dit in veel gevallen gekoppeld aan economische kwesties (discussies
omtrent bezuinigingen, preventie, efficiency, effectiviteit, verdienmodellen, etc.). Daarmee lijken deze twee
dimensies dan ook sterk aan elkaar gerelateerd.

Bevragen democratische systeem
Kijkend naar het potentieel van democratische innovatie zien we een directe koppeling met ‘nieuwe’
gemeenschapsvormen en vormen van eigenaarschap. De notie van bijvoorbeeld de ‘commons’ gaat over het delen
van bepaalde gemeenschappelijke bronnen en goederen 13. Op dit vlak zien we een aantal verschuivingen, neem
bijvoorbeeld de populariteit rondom de deeleconomie, pleidooi voor meer open en transparante structuren en het
ter discussie stellen van centrale overheidssturing. Daarbij zien we ook een opkomst van maatschappelijk initiatief,
waarbij het verkrijgen van meer zeggenschap, autonomie en beslissingsrecht over de eigen leefomgeving gemene
delers lijken te zijn. Soms gebeurt dit in publiek-private samenwerkingen, maar deze rechten worden ook geclaimd
door een groeiende trend van coöperatieven en bewonerscollectieven. Het uit zich ook in democratische
experimenten zoals: maatschappelijk aanbesteden, ‘right to challenge’, Burgertop, participatieve budgettering,
wijkdeals en buurtrechten14. Waar sommigen deze tendens zien als een tegenbeweging op het falen van de markt
en staat15, zien anderen het als een gevolg van bezuinigingen en als oproep van de neoliberale ideologie van de
participatiesamenleving16. Hoe het ook zij, dit soort bewegingen dwingt ons na te denken over de herverdeling van
macht en kapitaal, alsmede over bijbehorende mechanismen van in- en uitsluiting, ongelijkheid, solidariteit en
andere ethische kwesties.
In relatie tot alternatieve verdienmodellen leidt deze insteek tot vragen als: in hoeverre komt het kapitaal (geld,
grondstoffen, land, etc.) terecht bij de bewoners? Hoeveel beklijft er direct in de wijk, bij de mensen die er wonen
en werken? En in hoeverre hebben bewoners beslissingsrecht over deze kapitaalstromen? Wanneer we kijken naar
de 21 modellen kunnen we een onderscheid maken in drie democratische typen in relatie tot deze herverdeling:
a.
b.
c.

Partnerships/vermaatschappelijking: het model zet in op meer samenwerking en een herverdeling van de
maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom een specifiek thema.
Co-creatie: het model zet in op een andere samenwerkingsvorm en machtsrelaties tussen de dominante
institutionele spelers.
Zelfbeheer / gemeenschappelijk beheer: het model zet in op (lokale) gemeenschappelijkheid en verplaatst
de macht en het kapitaal naar de lokale bewoners en nieuwe institutionele spelers.

13

Zie bijvoorbeeld voor een beschrijving en kritiek: Harvey, D. (2011) The Future of the Commons. Radical History Review
1:101–71 doi: 10.1215/01636545-2010-017
14 Zie ook de website http://democraticchallenge.nl/experimenten/ voor meer experimenten die gericht zijn op democratische
innovatie.
15 Bijvoorbeeld: De Moor, T. (2013) De herontdekking van het collectief. Samenleving en politiek, issue 4, pp. 29 - 38
16 Zie bijvoorbeeld auteurs als Willem Schinkel en Paul Verhaeghe of diverse artikelen op Sociale Vraagstukken:
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/12/17/do-it-together-de-koorts-van-optimistische-naiviteit / of
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/05/10/de-mythe-van-zelfredzaamheid-ontmaskerd/
Investeren in de mist

8 / 30

Mogelijk zullen velen de derde variant te radicaal vinden en stellen dat dit onmogelijk of onverantwoordelijk is,
maar juist daarom is het transformatieve potentieel bij dit type het hoogst. Terwijl type 1 minder ruimte laat voor
fundamentele wijzigingen in het dominante regime en daarmee als incrementeleel te typeren is.

Bevragen economisch systeem
Bij de tweede dimensie van onze analyse kijken we naar de wijze waarop investerings- en verdienmodellen
economisch kapitaal en rendement (her)definiëren, m.a.w. in hoeverre men het economisch systeem bevraagt.
Dus in hoeverre worden maatschappelijke waarden / kapitaal herdefinieerd? Worden rendement en investeringen
primair in termen van financiële waarden en kapitaal uitgedrukt of koppelt men deze discussies ook aan
alternatieve waarden (zoals ecologisch, sociaal, cultureel en menselijk kapitaal)? Wanneer we kijken naar de 21
modellen kunnen we in relatie tot deze economische dimensie een onderscheid maken in drie typen:
a.

b.

c.

Nadruk op efficiency: hierin leggen modellen de focus op het verhogen van rendement/rendabiliteit door
nieuwe partnerships en coalities van investeerders (zoals bij sociaal-fysieke stedelijke
vernieuwingsprojecten).
Nadruk op effectiviteit: het model legt de focus op het verhogen van de effectiviteit van interventies en
investeringen. De nadruk ligt bij deze modellen voornamelijk op de preventieve werking van investeringen
die een duurzaam resultaat beogen (zoals integrale wijkontwikkeling).
Nadruk op alternatieve waarden en kapitaalsoorten: de nadruk ligt op herdefiniëren van rendement en
kapitaal door deze ook in termen van sociale, ecologische en culturele waarden te beschouwen (zoals bijv.
binnen een gemeenschapstuin).

Binnen de eerste twee type modellen blijft de financiële logica dominant, waarbij de eerste vooral gericht is op het
doen van meer met minder middelen. Het is daarmee te categoriseren als incrementeel als een optimalisatie van
het bestaande. Het tweede model is daarengegen gericht op het doen van ‘het juiste’ en is daarmee te
categoriseren als systeeminnovatie. Het derde type doet een poging voorbij te geraken aan de financiële logica en
probeert de economische waarden te herdefiniëren. Deze is dan ook als transformatief in te kaderen.

Scoring van de 21 modellen
Op basis hiervan kan een schematische weergave worden gemaakt waarin de 21 modellen worden geplaatst op
basis van hun innovatiepotentieel doordat ze zowel gescoord worden naar hun democratische als economische
dimensie (zie figuur 1)17.

17

We willen hierbij benadrukken dat de invuloefening slechts illustratief is en benadrukken tevens dat dit is geclusterd op basis
van beperkte data (veelal afkomstig uit deskstudie).
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Figuur 1: Schema van alternatieve investerings-/verdienmodellen naar veranderingspotentieel (zie ook Bijlage 1)

Bij bovenstaande figuur dient opgemerkt te worden dat de modellen geen statisch veld laten zien. In tegendeel,
een statische notie zou tekort doen aan de groei en ontwikkeling van dit soort modellen. Zo verschuiven sommige
van transformatief op papier, naar incrementeel in praktijk of vice versa (zie ook deel 2 van dit rapport). Tevens
zullen de modellen door diverse vertegenwoordigers anders worden gepercipieerd en worden uitgedragen. Echter,
de figuur laat wel een duidelijke concentratie en spreiding zien van de modellen die zich slechts zelden bevinden
binnen het transformatieve potentieel. Kortom, de belofte van de modellen is verre van eenduidig te
interpreteren.

4. Systeem-bestendigend of transformatief?
Ondanks de innovatieve framing, lijken veel van de huidige voorbeelden ingebed binnen de traditionele
systeemlogica waardoor het transformatieve potentieel beperkt blijft. We plaatsen dan ook een vijftal
kanttekeningen bij de huidige trend.

Democratische kanttekeningen
Ten eerste worden de modellen nog veelal geïmplementeerd door de ‘usual suspects’ binnen de stedelijke
vernieuwing18. Hierin schuilt het gevaar dat deze actoren binnen de gevestigde rolpatronen blijven steken. Het geval
van de Burgerbegroting gaat bijvoorbeeld nog steeds uit van de dominante positie van de overheid. Want wie
bepaalt de kaders en de spelregels? Wie neemt uiteindelijk de besluiten? En wie bepaalt de hoeveelheid geld dat

18

Dat wil zeggen omvangrijke institutionele partijen zoals banken, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en
projectontwikkelaars.
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centraal staat en het deel van de begroting dat bewoners mogen invullen? De spelregels van de staat blijven in dit
voorbeeld centraal staan. Het valt overigens op dat veel van de democratische modellen binnen het ‘participatiediscours’ geframed worden. Het gevaar schuilt daarin dat dit soort modellen als een pleister worden gezien voor
bezuinigingen en reorganisaties van de gemeente, maar ook dat dit soort initiatieven een innovatief speeltje worden
van gemeenteambtenaren, bestuurders en ‘participatie-professionals’.
Ten tweede worden de huidige modellen nog veelal georganiseerd door externe partijen, die zich ‘ontfermen’ over
wijkbewoners. Hierin worden bewoners (of ‘cliënten’) als doelgroep aangeduid die vervolgens zelf geen (of een
marginale) rol van betekenis krijgen. De valkuil is dat het geïnvesteerde geld/kapitaal wederom geen blijvend positief
resultaat teweegbrengt. Dat het geld en effecten niet beklijven in de wijk, maar er doorheen stromen en effecten
geëxternaliseerd worden. Het doorbreekt de onduurzaamheid van de projectencarrousel niet (Van Steenbergen &
Wittmayer 2015)19.

Economische kanttekeningen
Binnen de economische dimensie is een derde kanttekening waar te nemen, namelijk dat de kans bestaat dat
initiatiefnemers en opdrachtgevers vervallen in de fuik van de controle op effectiviteit en efficiency. Het gaat immers
bij modellen als het SROI en MKBA om meetbare maatschappelijke effecten van preventieve maatregelen.
Bovendien wordt binnen dit soort reguliere meetinstrumenten hoogstwaarschijnlijk met oude waarden gewerkt die
(mogelijk) niet aansluiten bij de creatie van nieuwe waarden en waardoor deze niet mee worden genomen binnen
rendementsstudies.
Daarbij is – als vierde kanttekening – de dominante insteek bij dit soort modellen van rationele aard: financieel
gewin. Dit terwijl deze modellen zich juist bij uitstek kunnen lenen voor het oprekken van het waardebegrip. Naast
het economische kapitaal kan het bij waardecreatie ook om cultureel (kennis en vaardigheden), ecologisch
(diversiteit en natuur), emotioneel (minder stress en meer gevoel van nut) en sociaal kapitaal (diverse netwerken)
gaan.
Op het snijvlak van de democratie en economie speelt zich overigens een vijfde kanttekening af. In hoeverre laten
de huidige modellen ruimte voor een herverdeling van middelen? Want in hoeverre wordt ingezet op een
alternatief marktmechanisme dat bijv. het principe van vraag-aanbod vervangt door de notie van
gemeenschappelijk bezit dan wel een deel-/gebruikssysteem? En wie verdeelt bijv. alternatieve betaalmiddelen?
Wie biedt het platform aan waarin ruilhandel kan plaatsvinden? Is dat een centraal georganiseerde marktpartij
(zoals bij Uber en AirBnB) of bestaat er decentrale eigenaarschap over het platform dat ook gedeeld wordt? Meer
hierover in deel 2.

5. Concluderend: optrekkende mist?
Dit type kanttekeningen roept de vraag op in hoeverre we bij dit soort innovatie te maken hebben met een
optimalisatie van het bestaande systeem? De bestaande orde – of in transitietermen ‘het regime’ – innoveert
immers ook om de dominante machtsrelaties en werkwijzen in stand te houden. Veel initiatieven blijven hangen in
financiële rendementsstudies, terwijl de mate van impact en concrete doorbraken tot dusver vooral symbolisch is.
Overigens creëren de initiatieven ten eerste symbolisch kapitaal (erkenning en legitimiteit) aan het project en de
initiatiefnemers wat mogelijk zelflegitimatie en het nastreven van eigen belang in de hand werkt. Maar is dit ook
niet een eerste stap om serieus genomen te worden en voet aan de grond te krijgen? Hebben deze modellen meer
19

Van Steenbergen, F. & Wittmayer, J. (2015) Veerkracht Carnisse. In: Kennis voor Krachtige Steden. Platform31: Den Haag.
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tijd nodig om zich te verdiepen, verbreden en op te schalen? En kunnen ze op termijn bijdragen aan een
fundamentele verandering van het monetaire en democratische systeem? Vanwege het transformatieve potentieel
willen wij dit soort vragen verder ontleden. Vanuit DRIFT zullen we hier in de komende jaren dan ook op blijven
reflecteren op deze innovatieve trend. Want vooralsnog blijft de belofte van alternatieve verdien- en
investeringsmodellen met mist omgeven. Wat deze studie tot dusver vooral duidelijk heeft gemaakt is de diversiteit
in de verschijningsvormen en dat men de trend kritisch mag bezien in termen van hun huidige
veranderingspotentieel.
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DEEL II

DE PRAKTIJK VAN ALTERNATIEVE VERDIEN- EN
INVESTERINGSMODELLEN: DE COMMUNITY BOND IN
CARNISSE

Tussen 2011 en 2016 is in de Rotterdamse wijk Carnisse door Veerkracht Carnisse geëxperimenteerd met een
methodiek voor integrale wijkontwikkeling. Binnen de interactievelden Thuis, Buiten, School en de Wijk heeft een
consortium van vier partijen – te weten Rotterdam Vakmanstad, Bureau Frontlijn, Creatief Beheer en DRIFT –
gewerkt aan het stimuleren van het zelforganiserende vermogen in de wijk. De activiteiten van Veerkracht waren
gericht op onder andere armoedebestrijding, educatie, groenbeheer, stadsnatuur en de herovering van publieke
voorzieningen20. Tijdens het werk in Carnisse, maar ook breder in Rotterdam, is de noodzaak rondom alternatieve
verdien- en investeringsmodellen aan de orde van de dag. Men voelt door bezuinigingen, reorganisaties en
schaarste aan middelen de urgentie om klassieke praktijken te herzien. Het is dan ook in Carnisse waar het concept
van de ‘Community Bond’ – dat wij later in dit deel uiteen zullen zetten - is ontsproten en vorm heeft gekregen.
Middels het stimuleringsbudget ‘Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing’ van Platform 31 is het concept uitgewerkt
en is de haalbaarheid in Carnisse getest. De centrale vraagstelling van dit praktijkexperiment was:
Hoe kan een verdien- en investeringsmodel gericht op integrale wijkontwikkeling worden
geïmplementeerd op wijkniveau?
Op basis van deze uitwerking willen we in dit deel van ons rapport de praktische kant van alternatieve verdien- en
investeringsmodellen verkennen en belichten. Allereerst lichten we het Community Bond-concept toe om
vervolgens de toepassing in Carnisse te beschrijven. Op basis daarvan destilleren we een aantal inzichten en
obstakels voor concrete toepassingen van alternatieve verdien- en investeringsmodellen.

1. Conceptontwikkeling van de Community Bond
Vanuit de praktijk van Veerkracht Carnisse werd de noodzaak van een alternatief investerings- en verdienmodel
evident. Gericht op het thema integrale wijkontwikkeling liepen de vier partijen aan tegen de versnippering en
verkokering van financiële geldstromen. Bovendien merkten zijn op dat een preventieve aanpak (voornamelijk
gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar) en een empowerende aanpak (van ex-verslaafden en
andere gemarginaliseerde groepen) ook effect hadden op meer dan alleen financiële waarden. Zo wezen de
initiatiefnemers op de stimulering van het cultureel en sociaal kapitaal van de participanten en de vergrootte
biodiversiteit en de verhoogde WOZ-waarde van de huizen middels een groene en kindvriendelijke leefomgeving.
Deze meervoudigheid wordt echter niet meegenomen in huidige financieringsstromen, zodat partijen als Creatief
Beheer en Rotterdam Vakmanstad gedwongen worden een integrale aanpak te vertalen naar een specifiek
beleidsterrein (zoals welzijn, stadsbeheer of educatie). Mede hierdoor is de idee ontstaan dat een alternatief
investerings- en verdienmodel uitkomst kon bieden. Vanwege hun kritiek op de ‘projectencarrousel’ in wijken als
Carnisse en het gevolg dat veel van de waardestromen door een wijk stromen (richting instellingen, ondernemers
en professionals), moest dit model tevens stimuleren dat waardestromen beklijven in een wijk en bij haar
bewoners.
Dit heeft geleid tot het concept van de Community Bond, een soort gemeenschapsfonds waarin de overheid en
andere baathouders investeren en de bewoners als aandeelhouders fungeren en zo de doelstellingen en inzet

20

Voor meer informatie zie: www.veerkrachtcarnisse.nl
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bepalen alsmede de evaluatie uitvoeren (en beoordelen of de uitvoer en het effect naar wens is). Maar kan zo’n
idee vertaald worden naar de praktijk? Daarvoor is een scherpe inkadering en afbakening cruciaal.

Integrale wijkontwikkeling: twee ankerpunten
De geografische afbakening van de Community Bond is het schaalniveau van de wijk. Dit leek een behapbaar
schaalniveau waarin abstracte ideeën meer praktisch gemaakt konden worden. De inhoudelijke insteek was –
mede op basis van de bevindingen uit het eerste deel van deze studie – gericht op zowel democratische als
economische innovatie. Vanuit de context van Veerkracht Carnisse werd dit aangevuld met een derde dimensie, te
weten integrale wijkontwikkeling.
De noodzaak voor integrale wijkontwikkeling is al jaren evident. Niet alleen vanwege de drang tot het doorbreken
van beleidssilo’s en verkokering, maar ook omdat het meer synergie (en dus toegevoegde waarde) zou creëren.
Binnen die discussie zien we twee interessante verschijnselen. Als eerste de publieke plekken die als platformen
voor ontmoeting en participatie fungeren, zoals tuinen en wijkcentra. Het zijn juist dit soort plekken die in een stad
als Rotterdam worden gesloten en/of afgestoten. Of waar bewoners worden opgeroepen om op eigen initiatief en
met eigen middelen dit soort plekken te beheren. Inmiddels bestaat meer erkenning dat het simpelweg sluiten van
dit soort plekken averechts werkt en ook wordt duidelijk dat oplossingen als zelfbeheer en zelforganisatie slechts
enkele ‘geslaagde’ voorbeelden kent en bovenal wordt gekenmerkt door veel conflict, strijd en mislukkingen 21.
Ten tweede zien we de verbindende functie van ‘bevlogen vakmensen’ (vrijwillig dan wel professioneel), die met
de voeten in de klei staan en tussen bewoners en andere initiatiefnemers staan. Deze mensen werken in de
frontlijn, het zijn de ‘brokers’ in sociale relaties en de overdracht van vaardigheden. We hebben het hier over
bijvoorbeeld tuinmannen en –vrouwen van Creatief Beheer, wijkverpleegkundigen, docenten, etc. Het zijn juist
deze mensen die steeds meer zijn beperkt in hun ‘handelingsvrijheid’ door bijvoorbeeld werkafspraken,
protocollen en verantwoordingsperikelen. Steeds meer wordt het belang van die professionele vrijheid benadrukt
en bevochten door diverse pleitbezorgers22. Deze twee randvoorwaarden zijn op basis van onze bevindingen
binnen het project Veerkracht Carnisse cruciaal bij het werken aan integrale manieren van wijkontwikkeling.

Drieledige ambitie
Binnen de conceptontwikkeling van Community Bond speelt de trend van integrale wijkontwikkeling een centrale
rol. Deze dimensie wordt echter gekoppeld aan de twee dimensies uit het eerste deel, te weten het bevragen van
het democratische systeem en het economische systeem. En bij het bevragen van deze systemen wordt zoveel
mogelijk ingestoken op het transformatieve element (zie paragraaf 3 van deel 1). Oftewel, de Community Bond
speelt in op drie maatschappelijke dimensies:




Transformatie economisch systeem: nadruk op alternatieve waarden en kapitaalsoorten
Transformatie democratisch systeem: nadruk op zelfbeheer / gemeenschappelijk beheer
Integrale wijkontwikkeling: nadruk op publieke plekken en vakmensen

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

21

Uitermark, J. (2014), Verlangen naar Wikitopia. Oratie Erasmus Universiteit. Rotterdam; Erasmus Universiteit.
Zie bijvoorbeeld de blog van Rini Biemans over de tuinmannen en -vrouwen: http://www.stadslog.nl/dokter-biemans/metzn-allen-weten-we-alles
22
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Figuur 2: Schematische weergave van Community Bond en maatschappelijke trends.

Het Community-deel
Vanuit de transformatieve insteek van de Community Bond is de volgende vraag leidend: hoe kunnen diverse
waardestromen beklijven in wijken als Carnisse en op die manier een bijdrage leveren aan een fundamentele
verandering? Door de combinatie van de democratische en economische dimensie komen we uit op de bindende
factor namelijk de gemeenschap (oftewel ‘community’). In combinatie met de insteek van integrale wijkontwikkeling
en de nadruk op plekken, ligt een link naar het begrip ‘meent’ voor de hand. De meent is: “het lokale
gemeenschappelijk beheer van natuurlijke rijkdommen, zoals een weidegrond, een bos en hooilanden” 23. Dit is het
domein van het collectieve handelen: van gezamenlijk eigendom en gezamenlijke actie. Het concept meent biedt
mogelijkheden om voorbij de klassieke tweedeling publiek-privaat te denken te handelen en wordt gezien als derde
vorm van eigendom24. Want waarom zouden wijkbewoners niet zelf een stuk grond kopen om bijv. een
gemeenschapstuin te realiseren in plaats van het aangaan van moeizame subsidierelaties en ingewikkelde
huurconstructies? Creëert deze vorm niet meer eigenaarschap, onafhankelijkheid en meer duurzaamheid over tijd?
De insteek op de meent is door een van de initiatiefnemers vertaald als ‘nieuw gemeenschappelijk verbindend
domein, in het midden, tussen mensen’25. Daar vindt de dagelijkse interactie plaats is de gedachte en het is tevens
het uitvoeringsniveau van de eerder genoemde vakmensen.

23

Griffioen, A. (2012). ‘No such thing as Big Society. De meent, het gemene en het communalisme’. In: Kritiek. Jaarboek voor
socialistische discussie en analyse, 2012: pp. 65-79 Amsterdam: Kritiek.
24 Deze eeuwenoude institutie – die door Tine de Moor ook wel wordt bestempeld als een ‘institutie voor collectieve actie’ – is
steeds verder in de vergetelheid geraakt sinds de liberaliseringsgolf in de achttiende eeuw, maar raakt het afgelopen
decennium weer in opspraak. Zie ook: Griffioen, A. & Meijers, E. (2012) ‘Ruimte aan collectiviteit. Interview met Tine de Moor’
in De Helling. kwartaalblad voor linkse politiek no. 1 (Lente 2012), 6-9. 1
25 Zie: http://topfloorrotterdam.nl/read/antenne_item/id/177539/community-bond-carnisse
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Het Bond-deel
De insteek van de ‘bond’ is volgens een van de initiatiefnemers als volgt te beredeneren26:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per wijk wordt door bewoners een lijst opgesteld met zaken die men denkt beter zelf op te kunnen pakken.
Bijvoorbeeld omdat regulier en gestandaardiseerd beleid ontoereikend is.
Vervolgens wordt een bestek voor al deze taken opgetekend. Hier kan gedacht worden aan zorgtaken,
dagelijks onderhoud, veiligheid, onderwijsondersteuning, maatschappelijk werk en dergelijke.
Dit bestek wordt gekoppeld aan een bedrag dat de overheid hier normaliter volgens de begroting aan
uitgeeft.
Vervolgens worden ‘best practices’ van sociale ondernemers en bewoners geïdentificeerd die hun
bestaande praktijk willen uitbreiden. Deze coalitie neemt het bestek aan.
Het bestek wordt vervolgens voor bijvoorbeeld drie jaar vastgesteld, dit vanwege de tijd om een praktijk te
laten beklijven.
De overheid of een andere investeerder garandeert vervolgens het bedrag als de zaken conform afspraak
gedaan worden. En garandeert daar bovenop nog een bonus als de beoogde resultaten worden behaald.
Bewoner zijn hierin een nieuw soort aandeelhouder van de eigen wijk(ontwikkeling) met een rendement
van een nader te bepalen rentepercentage per jaar. Bewoners zullen op deze manier druk uitoefenen om
de vooropgestelde doelstellingen te behalen omdat er nu ook een direct financieel voordeel voor hen inzit.
Dit stimuleert de mate van eigenschap bij hun leefomgeving. Door de populariteit onder bewoners blijft het
model groeien en zich ontwikkelen.

Dit alles toont sterke overeenkomsten met het ‘right to challenge’ waarin burgers ook overheidstaken overnemen.
Tevens blijft geld nog altijd het ‘geneesmiddel’ in deze uiteenzetting. Dit werpt dan ook vragen op zoals: wat is nu
het onderscheidende vermogen van dit model? Wat is nu eigenlijk die ‘bond’ binnen de Community Bond. Hoe werkt
het investerings- en verdienmodel? En wie investeert waarin? En wie is de eigenaar van het model? Over welke
waardestromen hebben we het? En hoe brengen we deze in kaart? Kan de drieledige ambitie die achter de
Community Bond zit wel uitgewerkt worden in een duidelijk concept en methodologie? Met deze – en nog meer –
vragen dalen we af van de abstractie naar de praktijk en kijken we of en hoe het concept van de Community Bond
vanuit de context van de wijk Carnisse opgebouwd kan worden.

8. Toepassing in Carnisse (Charlois, Rotterdam)
Carnisse is een centraal gelegen wijk in het gebied Charlois, in het zuiden van Rotterdam. De wijk telt ongeveer
11.000 bewoners en heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld van agrarisch dorp naar stadswijk. Carnisse wordt net
als veel andere wijken in het zuiden van Rotterdam bestempeld als een ‘achterstandswijk’ (of met vergelijkbare
termen). Terwijl de wijk volgens lokale bestuurders en beleidsmakers verder dreigt af te glijden (wegens bijv. de
eenzijdige en verouderde woningvoorraad, de ‘verhuismutatie’ en de geringe binding van bewoners), geven
straatgesprekken en interviews met bewoners een meer positief en genuanceerd beeld van de wijkbeleving.
In de Rotterdamse wijk Carnisse is de huidige impasse binnen de stedelijke vernieuwing voel- en zichtbaar voor zowel
bewoners, ambtenaren, professionals als ondernemers. Zo is het welzijnswerk per 2012 failliet verklaard, is de
deelgemeente per 2014 afgeschaft en zijn diverse publieke voorzieningen in de afgelopen jaren gesloten. De
gemeente, de belangrijkste geldschieter, heeft diverse taken afgestoten en/of uitbesteed aan – veelal op efficiëntie
gefocuste – maatschappelijke instellingen. De vraag is of met de huidige bezuinigingen, aanbestedingen en
herbezinning op kerntaken recht wordt gedaan aan de noodzaak voor fundamentele verandering (ook wel transitie
26

Een verdere conceptualisatie is hier te vinden: www.stadslog.nl/dokter-biemans/geld-als-geneesmiddel
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genoemd). Deze is urgentie is in Carnisse – en veel vergelijkbare wijken in (het zuiden van) Rotterdam – hoger dan
voorheen (zie Van Steenbergen & Wittmayer 2012 27). Deze urgentie biedt tezamen met de hervorming van de
verzorgingsstaat (decentralisaties sociale domein in 2015) en de hervorming van het democratische bestuur
(opheffen van deelgemeentes in 2014) een vruchtbare basis en momentum voor transformatieve experimenten.
Tevens waren in Carnisse twee publieke voorzieningen aanwezig waar de meent als een mogelijke eigendomsvorm
geïntroduceerd kan worden, te weten het wijkcentrum Hart voor Carnisse en de Carnissetuin. Het wijkcentrum is
sinds 2013 in een vorm van zelfbeheer nadat het tijdens de sluiting in 2012 werd ‘heroverd’ door lokale bewoners
en ondernemers. De Carnissetuin is een voormalig gemeenschappelijke weidegrond. Deze werd in de jaren ’50 en
’60 ontwikkeld tot een ‘educatieve tuin’. Per 2013 werd ook deze voorziening gesloten en inmiddels is deze ook
overgenomen door een mix aan bewoners, gebruikers en ondernemers. Beide plekken zijn in de afgelopen jaren
meer publiek geworden en kennen een hybride vorm van gemeenschappelijk beheer. Dit leken twee concrete
aanknopingspunten voor de implementatie van de Community Bond.

9. Procesbeschrijving
Vervolgens was het de vraag in hoeverre de Community Bond kon worden geconceptualiseerd en opgebouwd
rondom innovatieve praktijken (zoals Tuinman en -vrouw, Zichtbare schakels, etc.) en verbindende plekken (zoals
de Carnissetuin en Hart voor Carnisse). In dit zoekproces zijn bewoners en praktijkmensen uit Carnisse
samengebracht met professionals uit de overheid, de markt en andere geldschieters om te kijken welke
mogelijkheden er bestaan. Het proces Community Bond in Carnisse is grofweg op te delen in drie verschillende fases:
-

-

-

Voorbereidings- en onderzoeksfase (april 2014 – maart 2015): deskstudie naar vergelijkbare alternatieve
investerings- en verdienmodellen en naar waardestromen op wijkniveau (in het bijzonder in de wijk
Carnisse).
Testfase (april 2015 – oktober 2015): in diverse focusgroep-bijeenkomsten met bewoners, ambtenaren,
initiatiefnemers van Hart voor Carnisse en de Carnissetuin, professionals, etc. is het concept, de
haalbaarheid en potentiele samenwerking omtrent de Community Bond getest.
Vertalingsfase (september 2015 – december 2015): de Community bond is vertaald naar een praktische
toepassing op wijkniveau in de vorm van een Tuinmanfonds (zie hieronder).

Sommige fasen overlappen enigszins, zoals de onderzoeksfase en vertalingsfase. Het is daarom adequater om te
spreken van drie continue processen/fasen. Meer over dit proces is te vinden in bijlage 2.

10. Vertaalslag naar de praktijk: het Tuinmanfonds
Binnen de voorbereidings- en onderzoeksfase bleek het een uitdaging om focus aan te brengen in de daadwerkelijke
verschijningsvorm van de Community Bond. Op welke maatschappelijke opgaven speelt het model bijvoorbeeld in?
Hoe brengen we welke waarden in kaart in de wijk? In de testfase bleven we in de diverse meetings en gesprekken
(zie bijlage 2) dan ook hangen in vraagstukken omtrent de opstart en implementatie van het investeringsmodel.
Vandaar dat we na de zomer van 2015 besloten in te spelen op de praktijk van de Tuinman-trajecten en daarmee
een concretiseringsslag te maken voor de Community Bond. Dit heeft geleid tot het concept van het Tuinmanfonds,
dat binnen Veerkracht en de Topfloor in de periode september - november 2015 verder is uitgewerkt.
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Van Steenbergen, F. & Wittmayer. J. (2012) Carnisse in transitie: een verkenning van het heden, het verleden en de toekomst
van een Rotterdamse wijk. DRIFT-essay 2012.
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Het Tuinmanfonds is ontstaan uit de praktijken van Creatief Beheer die in de afgelopen 12 jaar aan gezonde en
kindvriendelijke wijken heeft gewerkt in Rotterdam. Binnen de samenwerking in Veerkracht Carnisse en het
Topfloor-platform heeft de idee van een fonds voor het bekostigen van deze praktijken vorm gekregen. Het
onderscheidend vermogen is de inzet op het vakmanschap van de Tuinman (m/v): “een nieuwe beroepsgroep, die
naast de wijkagent, juist al het positieve in een wijk ondersteunt en ontwikkelt” 28. De Tuinman (m/v) is een
‘professional in de frontlijn’ en heeft een focus op groen en gezondheid. Dit vakmanschap wordt gecombineerd
met het vertrekpunt van het fonds, namelijk fysieke en publieke plekken in de wijk (tuinen, parken, etc.). Daarbij
stelt het fonds de verbinding tussen de mens (bewoners en professionals) en de noodzaak tot interactie centraal.
Deze netwerken vormen tezamen met een verenigd doel, gedeeld eigenaarschap en ketenoptimalisatie als de vier
“innovatieve krachten” van het Tuinmanfonds. De thematische focus van het fonds is gericht op vier deelgebieden:
volksgezondheid, zelfredzaamheid, stadsnatuur en veiligheid.

Figuur 3. Visualisatie van het Tuinmanfonds (bron: www.tuinmanindewijk.nl)

Het Tuinmanfonds is: “een sociaal investeringsfonds dat zorg draagt voor een gezonde leefomgeving in stadswijken”
dat als volgt wordt gepositioneerd:
“De afgelopen drie jaar heeft Creatief Beheer haar praktijk zodanig georganiseerd, teneinde juist deze
integrale samenwerking meetbaar, stuurbaar en schaalbaar te maken op het operationele niveau. Om dit
‘gemeenschappelijk middengebied’, waar gedeeld eigenaarschap wordt vormgegeven (‘new commons’),
goed te kunnen ontwikkelen is een beleidsinstrument voor sturing, meting en financiering nodig. We
hebben gekozen voor een fondsvorm, een fonds dat samenwerking stimuleert en participatie zinvol maakt
voor wijk en participant. Het Tuinmanfonds stuurt op gemeenschappelijke targets (groene en gezonde
leefomgeving). De fondsvorm maakt het mogelijk op allerlei manieren samen te werken, directe en
indirecte geldstromen te betrekken in een groeiende integrale wijkpraktijk (investeren in mensen i.p.v.
stenen). Een aanpak die gestaag is op te schalen zonder continuïteit en ontwikkeling te verliezen.” 29

28
29

Zie www.tuinmanindewijk.nl
Creatief Beheer (2016) Het Tuinmanfonds. Rotterdam: Creatief Beheer

Investeren in de mist

18 / 30

Een fonds lijkt hiervoor een geschikte vorm aangezien het “participatie en samenwerking op een zeer effectieve en
controleerbare manier mogelijk maakt in de praktijk van alledag.” 30 Argumenten die hiervoor worden aangedragen
zijn onder andere: verhouding investering en rendement, verhoogde integraliteit, heldere doelstelling, flexibiliteit
en creativiteit in de uitvoering, controleerbaarheid, toegankelijkheid, etc. Partijen die deelnemen in het fonds zijn
onder te verdelen in drie groepen: samenwerkingspartners (partijen in de wijk die bijdragen in natura), directe
investeerders (partijen met een deelopdracht in de wijk en die via een directe investering in het fonds, hun
doelstellingen beter en effectiever bereiken) en indirecte investeerders (partijen die belang hebben bij de algemene
doelstelling groene en kindvriendelijke wijken en hierin willen investeren).
Deze exercitie heeft geleid tot een ‘open source’ publicatie van het Tuinmanfonds en tot een idee dat conceptueel
gereed is om in 2016 van start te gaan. Wie meer wilt lezen kan terecht op: www.tuinmanindewijk.nl

11. Obstakels in de praktijk
Uiteindelijk kunnen we stellen dat de uitwerking van het concept Community Bond een vrij abstracte exercitie is
gebleven. De uitwerking van het Tuinmanfonds maakt de originele insteek meer concreet, maar tegelijkertijd is de
slag naar de praktijk nog niet uitgekristalliseerd. Want operationeel is het Tuinmanfonds medio 2016 nog niet. Dit
vanwege een aantal obstakels die we in de praktijk zijn tegengekomen. Obstakels die inzicht verschaffen in de
moeilijkheidsgraad van de praktijk van alternatieve verdien- en investeringsmodellen.

In kaart brengen van waardestromen
Bij de maatschappelijke kosten- en batenanalyse van het Tuinmanfonds, alsmede de positionering van de
Community Bond werpt zich al snel de vraag op hoe dit soort modellen afgezet moeten worden ten opzichte van het
bestaande? Enerzijds bestaat de uitdaging om zelf een rekenmodel en direct meetbare data op te leveren, maar dit
heeft weinig zin als de meerwaarde/uitkomsten niet ‘hard kunnen worden gemaakt’. En met hard wordt vaak cijfers
bedoeld en laat dat nu juist een van de grootste obstakels zijn, want a) bestaande geldstromen in kaart brengen is
een welhaast onmogelijke opgave en b) wat aan deze bestaande stromen qua cijfers tegenover wordt gezet blijft
een hypothetische daad.
Desondanks is binnen de onderzoeksfase van de Community Bond verkend welke financiële stromen in kaart konden
worden gebracht voor de wijk Carnisse. De lijst van stromen is imponerend:
-

Werk en inkomen: gelden omtrent re-integratie, uitkeringen, armoedebestrijding, etc.
Zorg, gezondheid en welzijn: gelden omtrent WMO/AWBZ, GGZ, maatschappelijke opvang, etc.
Jeugd, sport en onderwijs: gelden omtrent jeugdhulp, leerlinggebonden onderwijs, etc.
Stadsbeheer: gelden omtrent groenonderhoud, parkbeheer, etc.
Veiligheid: gelden omtrent inzet politie, handhaving, etc.
Afval: gelden omtrent afval, riolering, etc.
Energie: gelden omtrent isolatie, energiearmoede, etc.
Wijkontwikkeling: gelden omtrent participatie, cohesie, publieke voorzieningen, etc.

En deze lijst is verre van volledig. Daarbij: deze stromen beperken zich niet tot publieke gelden, maar ook private
investeerders en baathouders kunnen worden betrokken, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars,
vastgoedhandelaren en uiteraard de bewoners zelf.

30

Idem.
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Figuur 4. Impressies van het in kaart brengen van geldstromen in de
http://www.geldstromendoordewijk.nl en Financiële stromen op wijkniveau, Veldacademie 2014).

wijk

(bron:

Ondanks de complexiteit hebben meerdere partijen zich gewaagd aan het agenderen van dit soort exercities. Twee
voorbeelden daarvan zijn ‘Geldstromen in de wijk’ die voornamelijk een aanjagende rol heeft en De Veldacademie
die voor een drietal Rotterdamse wijken (Vreewijk, Het Lage land en Prinsenland) heeft gekeken naar financiële
stromen op het vlak van de WMO, AWBZ en ZVW in drie Rotterdamse wijken (zie figuur 4). Binnen het onderzoek
naar de Community Bond hebben wij ook een poging gewaagd met de inzet van ruim 10 honours-studenten van de
Hogeschool Rotterdam (periode april 2014 – maart 2015). Al snel kwamen we vergelijkbare obstakels tegen als bijv.
De Veldacademie, waarvan we er hier drie uitlichten.
Ten eerste is de afbakening van waardestromen een cruciale uitdaging, want hoe en waar worden de
waardestromen afgebakend? En op welke waarden wordt gericht? Op welk type problematiek wordt gericht? Wat
zijn de meest urgente uitdagingen van het gebied? Over welke tijdsperiode/termijn hebben we het? En welk
schaalniveau is het meest adequaat? Is de wijk wel een geschikt schaalniveau vanwege de vele wijkoverstijgende
investeringen, belangen en baten? Al deze vragen hebben een vergaande impact op de focus van het alternatieve
verdien- en investeringsmodel.
De data-collectie is een tweede cruciale uitdaging. Naast de complexiteit is de omvang van de data die bij de eerdere
geïdentificeerde waardestromen hoort zeer omvangrijk. Dit soort analyses vergen een aanzienlijke tijdsinspanning
en voor de meeste initiatiefnemers van alternatieve verdien- en investeringsmodellen zal het geen realistische optie
zijn om maanden onderzoek te verrichten door meerdere onderzoekers. Naast het tijdsobstakel is ook de
toegankelijkheid van de data problematisch. Het gros van de data moet opgevraagd worden bij investeerders,
baathouders, etc. en deze moeten de data voorhanden hebben. Dit is in veel van de gevallen niet het geval (vooral
niet door een afbakening in wijk en type domein) en mocht het voorhanden zijn dan moeten dit soort partijen nog
bereid zijn deze te delen. Meerdere partijen willen dit vanwege de gevoeligheid van de data niet (in verband met
bijv. privacy-gevoeligheid of politieke implicaties), maar ook vanwege hun concurrentiepositie als marktpartij. Voor
het uitwerken van een alternatieve verdien- en investeringsmodel is echter open data noodzakelijk. Daarnaast is de
vergankelijkheid van de data ook een obstakel in de praktijk, aangezien de data die voorhanden is veelal gedateerd
is. De financiële stromen veranderen regelmatig door bijv. reorganisaties en beleidswijzigingen (denk bijv. aan de
Investeren in de mist

20 / 30

decentralisaties in het sociale domein). Al met al, lijkt een accurate en volledige data-collectie welhaast een
utopische wens terwijl dit de enige manier is om modellen ‘hard te maken’.
De derde uitdaging is om het waarde-begrip op te rekken. Wanneer het in kaart brengen van financiële stromen al
een utopisch karakter heeft, laat staan hoe het is om daarin nog andere waarden (zoals sociale cohesie,
talentontwikkeling, biodiversiteit, etc.) te verwerken. Tevens lijkt de ontvankelijkheid voor dit soort exercities
beperkt, mensen in de praktijk blijken toch vooral geïnteresseerd in de ‘harde cijfers’ en directe impact (zie ook
hieronder bij ‘gebrek aan maatschappelijk draagvlak’). Hiermee worden alternatieve verdien- en
investeringsmodellen toch vooral beperkt tot een puur financiële blik. Het verklaart waarom veel initiatieven blijven
hangen in financiële rendementsstudies en hypothetische MKBA-analyses.

Bewijslast en symbolische betekenis
Mocht het toch lukken om een deel van de waardestromen in kaart te brengen (of over te slaan) dan verschijnt de
tweede uitdaging, namelijk het afzetten van het innovatieve model ten opzichte van het bestaande. Deze bewijslast
is een zware, aangezien het in kaart brengen van het rendement van een hypothetische situatie vrijwel altijd
koffiedikkijken is. Daarbij kan men niet ontkomen aan een zekere subjectiviteit in het afzetten van bestaande tegen
alternatieve kosten en baten. Die subjectiviteit wordt zelfs vergroot wanneer men het waarde-begrip tracht op te
rekken, want waarom is de culturele ontwikkeling van een individu belangrijker dan financiële gezondheid van een
systeem? Of wie zegt dat een preventieve aanpak gericht op educatie een hoger rendement heeft dan repressief
beleid op mensen in de bijstand? Toch heeft het opwerpen van dit type vragen wel degelijk een functie. Het
propageren en initiëren van alternatieve verdien- en investeringsmodellen is namelijk vooral een symbolische daad
(zie ook Deel 1). Het stelt het bestaande ter discussie en opent het perspectief naar alternatieven. En waar inderdaad
een model wordt toegepast in de praktijk kan het bewijzen dat dit soort alternatieven ook een realiteit kunnen
worden.

Bewaken transformatieve potentieel
Een derde obstakel in de praktijk is het bewaken van het transformatieve potentieel. We hebben gemerkt bij de
Community Bond dat de vertaalslag naar het Tuinmanfonds gepaard ging met een inperking van het transformatieve
potentieel op zowel het democratische als het economische vlak. In relatie tot de drie dimensies van de Community
Bond (economische innovatie, democratische innovatie en integrale wijkontwikkeling) speelt het Tuinmanfonds het
meeste in op de dimensie integrale wijkontwikkeling. Daarnaast is een link te vinden met het democratische en
economische element vanwege de focus op de ‘New Commons’ (een nieuwe vorm van gemeenschappelijkheid).
Echter de eigendomsvorm van het fonds is in Carnisse nooit ter discussie gesteld, waarmee de notie van
gemeenschappelijkheid ook geen vorm heeft gekregen. Bovendien blijft het model primair gericht op financiële
waardestromen in plaats van alternatieve stromen gericht op bijv. ecologisch, cultureel of sociaal kapitaal.
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Figuur 5. Plaatsing van de Community Bond en het Tuinmanfonds in relatie tot vergelijkbare investerings- en
verdienmodellen. De pijl symboliseert de consequentie van de vertaalslag van de idealistische Community Bond naar
het praktische Tuinmanfonds.

Door de vertaalslag naar de hedendaagse context en gevestigde belangen, praktijken en opvattingen moeten dit
soort alternatieve verdien- en investeringsmodellen concessies doen. De valkuil is dat een concretiseringsslag ten
koste gaat van de radicaliteit. Dit betekent overigens niet dat een model minder relevant wordt. Het transformatieve
potentieel kan verder ontluiken, zolang het model niet statisch wordt door middel van institutionalisering en/of het
gevangen wordt binnen hetzelfde bestaande systeem dat het probeert te transformeren.

Gebrek aan maatschappelijk draagvlak
Wegens de eerder beschreven obstakels is de zoektocht naar het vinden van maatschappelijk draagvlak voor dit
soort modellen uitdagend. Het verleiden van zowel publieke als private investeerders lukt slechts in beperkte mate.
Vooral wanneer een model wordt uitgeprobeerd op een relatief beperkte schaal (zoals een stadswijk) door een
relatief kleine ondernemer (zoals Creatief Beheer) blijkt het problematisch om grote partijen te verbinden aan het
model die op grotere schaal actief zijn (zoals gemeenten, banken, zorgverzekeraars, woningcorporaties, etc.).
Hetzelfde geldt voor het betrekken van bewoners en lokale ondernemers die veelal niet de financiële slagkracht
hebben om in het model te investeren. Dit wordt onderkend door een recente studie van Platform31 en Stipo naar
het experimentenprogramma Wijk Investeren 31. In deze studie concluderen de auteurs dat op basis van het drie jaar
durende experimentenprogramma geen maatschappelijk draagvlak en/of juridische aanknopingspunten blijken te
zijn voor een Wet WijkInvesteringsZone (WIZ). Dit is onder andere te wijten aan het feit dat “bij de bewoners sprake
31

Engbersen, R., Ham, S. van der, Laven, L & Schreuders, H. (2016) Experimenteerprogramma Wijk Investeren. Eindevaluatie.
Platform31: Den Haag
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is van een grote investeringsbereidheid, maar daarbij gaat het om tijd, inzet van expertise en netwerken, níet om de
inzet van geld” en “hoewel in de verschillende pilots aanzetten zijn te vinden in het aantrekken van nieuwe partners,
is de gewenste ‘derde geldstroom’ vanuit particulier initiatief, vermogensfondsen en bedrijfsleven in de pilots niet
gerealiseerd”. Overigens stelt men dat “gedurende de drie jaar van het experimentenprogramma hebben wij als
uitvoerders van het programma geen signalen van (georganiseerde) bewoners gekregen in én buiten de pilots die
een dergelijk instrument bepleitten. In de meeste pilots lag het accent op het concreet verder brengen van de
projecten.”32

12. Concluderend: de noodzaak voor lerend experimenteren
Hoe kan een alternatief verdien- en investeringsmodel worden geïmplementeerd op wijkniveau? Reflecterend op
deze centrale vraag kan gesteld worden dat de implementatie van dit soort modellen omgeven is door veel
vraagtekens. In dit onderzoek hebben onderzoekers, professionals en ondernemers getracht de drieledige
doelstelling (zie pagina 14) van de Community Bond getracht te vertalen naar een conceptueel model met
bijbehorende procesaanpak dan wel methodologie. Dat is slechts in grote abstractie gelukt. Wat dat betreft was de
ambitie voor dit onderzoek te hoog gegrepen. Wel is in de afgelopen twee jaar een concretiseringsslag gemaakt
naar het Tuinmanfonds, maar ook hier wordt een verdere operationalisatie belemmerd door 1) het welhaast
onmogelijk in kaart brengen van bestaande en potentiele waardestromen en rendement, 2) het afzetten van het
onbekende tegen het bestaande (hoge bewijslast), 3) het bewaken van het transformatieve potentieel en 4) de
zoektocht naar potentiele investeerders (gebrek aan draagvlak).
Dit soort obstakels werpen de vraag op wat het nut is van dit soort modellen, want als het al lukt om een helder
verhaal te construeren en om investeerders te vinden dan is het a) praktisch onmogelijk om objectief te bewijzen
of het alternatief beter is dan het bestaande en b) gaat dit ten koste van het transformatieve potentieel. Dit
betekent echter niet dat dit soort exercities nutteloos hoeven te zijn. Vanwege de clash met bestaande structuren,
en praktijken hebben alternatieve verdien- en investeringsmodellen tijd nodig om zich te verdiepen, verbreden en
op te schalen. Mogelijk kunnen ze op termijn bijdragen aan een fundamentele verandering van het monetaire en
democratische systeem. Tot die tijd moeten ze noodgedwongen worden uitgevonden in de marge. De introductie
van de Community Bond en het Tuinmanfonds illustreren dat deze uitvinding een proces van lange adem is waarbij
de noodzaak tot reflectie door middel van het al lerende experimenteren een cruciaal ingrediënt is. Het is een
proces dat in Carnisse en breder in Rotterdam nog altijd plaatsvindt.

32

Idem
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BIJLAGE
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Bijlage 1: Tabel met verdien- en investeringsmodellen
NAAM

INITIATIEFNEMER

VOOR WIE?

TOEPASSING

Bewonersbudget

Gemeenten

Gemeente en
bewoners

Buurtfonds

Buurtfonds

Investeerders en
ondernemers

Buurtrechten

Internationale trend
(UK), LSA

Overheid en
bewoners

In heel Nederland
(voornamelijk nog in
deliberatiefase)

Collectief particulier
opdrachtgeverschap

Bewoners die huizen
willen bouwen /
gemeente

Gemeente en
bewoners

Collectieve inkoop

Internationale trend,
bewoners/consument
en

Consumenten/markt

Crowdfunding/crowd
sourcing

Internationale trends,
ondernemers

Investeerders en
ondernemers

LETS (Local Exchange
Trading System)

Internationale trend,
welzijnsinstelling/bew
oners

Bewoners,
middenstanders en
kleine ondernemers

Lokale munt

Internationale trend,
ondernemers

Bewoners,
middenstanders en
kleine ondernemers

In heel Nederland
(voornamelijk op
microniveau, aantal
huizen bouwen)
In heel Nederland
(bijv.
energie/zonnepanele
n)
In heel Nederland
(veelal digitaal via
internet)
In heel Nederland
(bijv. Culemborg,
Dordrecht, Den Haag,
Amsterdam en
Rotterdam)
In heel Nederland
(bijv. Rotterdam,
Amsterdam, etc.)
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In heel Nederland
(bijv. Amsterdam en
Den Haag)

-

FOCUS
Democratie
(overheid-burger) –
wijkontwikkeling
(fysiek, sociaal, etc.)

Investering
(crowdfunding) /
ondernemers
Democratie
(overheid-burger) recht / commons

BRON(NEN)
http://www.watwerktindewijk.nl/index.cfm/int
erventie/details?id=303 &
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksover
heid/documenten/brochures/2010/12/08/bew
onersbudgetten-wat-schuift-het/brochurebewonersbudgetten.pdf
https://www.buurtfonds.nl/buurtfonds.nl/overbuurtfonds.html

Middel om druk uit te
oefenen op
marktpartijen

www.lsabewoners.nl/wpcontent/uploads/2014/02/LSABuurtrechten.pdf &
http://www.lsabewoners.nl/meer-overbuurtrechten/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/factsheet
%20CPO.pdf &
http://www.bouwenineigenbeheer.nl/bieb/wat
-is-cpo.html
http://www.duurzaamvastgoed.com/trendcollectieve-inkoop-van-zonnepanelen-definitiefdoorgebroken

Investering (privaat) /
ondernemers

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing &
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

Wijkeconomie
(ruilhandel),
additioneel aan euro

https://en.wikipedia.org/wiki/Local_exchange_
trading_system & http://www.letscontact.nl/

Wijkeconomie,
betaalmiddel
additioneel aan euro

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/art
icle/detail/3873023/2015/02/25/Lokalemunteenheid-is-bezig-met-opmars.dhtml

Fysieke investeringen
(huizenmarkt)
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Maatschappelijke
Kosten en
Batenanalyse (MKBA)

Internationale trend
(cost-benefit-analysis)

Publiek/privaat

In heel Nederland

Maexchange

Kracht in NL,
Innovation Booster en
2Participate

Voor uitvoerders van
projecten en mensen
die willen
participeren. Alsmede
voor investeerders

In heel Nederland

Microfinanciering

Internationale trend,
investeerders
Internationale trends,
gemeenten

Investeerders en
ondernemers
Gemeente en
bewoners

In heel Nederland

Samenwerking
organisaties uit het
publieke en het
private domein
Internationale trends
(UK), gemeenten
Internationale trend
(US), diverse publieke
instituties en
consortia

Participatieve
budgettering

Publiek-private-buurt
samenwerking

Right to challenge/
maatschappelijk
aanbesteden
Social impact bonds
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http://www.ecorys.nl/casestudy/mkba &
http://www.mkba-informatie.nl/

In heel Nederland
(bijv. Amsterdam)

Analysemodel om
kosten en baten in
kaart te brengen van
projecten (fysiek,
sociaal, etc.)
Analysemodel om
maatschappelijke
waarde in kaart te
brengen van
projecten (fysiek,
sociaal, etc.)
Investering (privaat) /
ondernemers
Democratie
(overheid-burger

Overheid en markt
(met consultatie van
bewoners)

In heel Nederland,
bijv. Hart van Zuid
(Rotterdam)

Gebiedsontwikkeling/
wijkontwikkeling
(fysiek)

http://www.ballast-nedam.nl/projecten/hartvan-zuid/

Gemeente en
bewoners

In heel Nederland
(bijv. Rotterdam)

Democratie
(overheid-burger)

http://www.righttochallenge.nl

Voor overheden
(probleemeigenaar)
en markt
(investeerders)

In heel Nederland
(bijv. Rotterdam)

Financiële constructie
waarbij private
partijen investeren in
de aanpak van een
maatschappelijk
probleem dat de
overheid geld kost33.

http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/
eerste_social_impact_bond_in_nederland_van
_start &
http://www.rotterdam.nl/socialimpactbondsrot
terdam &
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2109648bedrijfsleven-investeert-in-exgedetineerden.html

De overheid betaalt hen terug met het geld dat zij hierdoor bespaart, inclusief een eventueel rendement.
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https://www.maexchange.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Microfinanciering
https://systeemverandering.wordpress.com/20
14/11/13/participatief-budgetteren-pb-eenvoorbeeld-om-te-volgen/
http://budgetmonitoring.nl/
http://www.transitsocialinnovation.eu/content
/original/Book%20covers/Local%20PDFs/185%2
0Participatory%20budgeting%20in%20the%20I
ndische%20Buurt%202015.pdf

Social Return on
Investment (SROI)

Internationale trend
(US), diverse publieke
instituties en
consortia

Voor sociale
investeerders
(overheden, fondsen
en subsidiegevers) en
ondernemers

In heel Nederland

Timebank

Internationale trend,
ondernemers

Bewoners,
middenstanders en
kleine ondernemers

In Den Haag en
Amsterdam

Trust

Gemeente
Amsterdam
AIR & Kennismotor
Stadsontwikkeling

Gemeente en
bewoners
De hele wijk

Amsterdam Noord

Wijkcoöperatie

Internationale trend,
Labyrinth

Wijkinvesteringsfonds
(WIZ)

Platform 31, Stipo &
Stad en Economie

Bewoners,
ondernemers,
investeerders, etc.
Investeerders en de
hele wijk

Wijk BV

BospolderTussendijken
(Rotterdam)
In heel Nederland
(bijv. Rotterdam)
N.v.t. (Delfshaven,
Rotterdam)

Methodiek voor het
meten van de
effecten en het
rendement van
maatschappelijke
projecten
Wijkeconomie
(ruilhandel), tijd als
betaalmiddel
(additioneel aan
euro)
Wijkontwikkeling
(sociaal, fysiek, etc.)
Wijkontwikkeling
(fysiek)
Wijkontwikkeling
(sociaal, fysiek, etc.)
en wijkeconomie
Wijkontwikkeling
(fysiek)

Tabel 1. Tabel verdien- en investeringsmodellen op wijkniveau
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http://sroi.nl/

http://timebank.cc/
http://www.transitsocialinnovation.eu/content
/original/Book%20covers/Local%20PDFs/154a1
%20TSI%20Narrative_Timebanking_Upload.pdf
http://www.noorderparkkamer.nl/TRUST_NOO
RD.pdf
http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/88
27-de-wijk-bv-ombuigen-van-geldstromenzorgt-voor-kwaliteitsimpuls-in-de-wijk
http://www.wijkcooperatie.nl/2015/12/03/info
rmatie/
http://www.platform31.nl/uploads/media_ite
m/media_item/5/56/Notitie_Experimenteren_
met_de_WijkInvesteringsZone-1370865316.pdf
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Bijlage 2: Procesmethodologie toepassing Community Bond
Het proces van de ‘Community Bond Carnisse’ is grofweg op te delen in drie verschillende fases:
-

Voorbereidings- en onderzoeksfase (april 2014 – maart 2015)
Testfase (april 2015 – oktober 2015)
Vertalingsfase (september 2015 – december 2015)

Sommige fasen overlappen enigszins, zoals de onderzoeksfase en vertalingsfase. Het is daarom adequater om
te spreken van drie continue processen/fasen. Oorspronkelijk was het project ingedeeld in vier onderdelen: A)
inventarisatie en inbedding, B) financiële stromen, C) toepasbaarheid testen en D) ‘open source’ publicatie. In
de praktijk bleken deze door elkaar te lopen en elkaar te versterken. Dit was vooral het geval van onderdeel A
en B en zijn daarom samengevat in een voorbereidings- en onderzoeksfase. Ook is een extra onderdeel
toegepast, namelijk de vertalingsfase. Dit omdat we in de diverse meetings en gesprekken (zie hieronder)
steeds bleven hangen in vraagstukken omtrent de opstart en implementatie van het investeringsmodel.
Vandaar dat we na de zomer van 2015 besloten in te spelen op de praktijk van de Tuinman-trajecten en
daarmee een concretiseringsslag te maken voor de Community Bond. Dit heeft geleid tot het concept van het
Tuinmanfonds, dat we in de periode september - november 2015 hebben uitgewerkt. Deze exercitie heeft
geleid tot een ‘open source’ publicatie en een concreet resultaat, namelijk een Tuinmanfonds dat conceptueel
gereed is om in 2016 van start te gaan.
Het project kende twee groepen, te weten:




Kerngroep Community Bond (voor vertalings- en onderzoeksfase), bestaande uit professionals die
betrokken waren bij het project Veerkracht Carnisse en/of werkzaam waren bij Creatief Beheer
(Topfloor) en DRIFT.
Focusgroep (voor de testfase): deze groep bestond uit participanten van diverse achtergronden, zoals
de gemeente Rotterdam, de gebiedsorganisatie Charlois en Feijenoord (voorheen deelgemeente),
bewoners en ondernemers uit Carnisse en professionals uit het onderwijs, stadsnatuur, welzijn,
onderzoek, etc.

De mensen uit deze twee groepen hebben zich tijdens diverse bijeenkomsten gebogen over de volgende
vragen omtrent het gemeenschapsfonds (Community Bond): wat zou het kunnen zijn, wat impliceert een fonds
als dit, en hoe zou het naar de praktijk vertaald kunnen worden. Waar dit in de kerngroep-sessies in klein
comité gebeurde, werd dit in de focusgroep-sessies met een grotere groep genodigden bevraagd in een
participatieve setting. Deze laatste sessies duurden ongeveer 2 uur per sessie. Alle activiteiten en sessies zijn in
onderstaande tabel weergegeven.

Projectmanagement

Onderzoeksfase (april
2014 – maart 2015)

Testfase (maart 2015 – oktober
2015)

Vertalingsfase
(september 2015 –
december 2015)

Kerngroep meetings:

Onderzoeks- en
ontwerptraject met
studenten van de
Hogeschool Rotterdam
(Honours-studenten).

Focusgroep meetings:

Uitwerking in
Tuinmanfonds middels
publicaties:

-

24 april 2014
22 mei 2014
19 juni 2014
1 juli 2014
8 juli 2014
10 juli 2014
17 juli 2014

- 6 maart 2015 (focus op
Carnisse)
- 10 april 2015 (focus op
Carnisse)
- 13 mei 2015 (focus op
Carnisse)

-

2 september 2014
3 oktober 2014
8 januari 2015
6 maart 2015
10 maart 2015
13 mei 2015
9 juni 2015

Doel: in kaart brengen
financiële stromen op
wijkniveau in Carnisse

- 27 oktober 2015 (focus op
Feijenoord, financiering ecowijken onder de noemer
Tuinmanfonds)

Meetings met de
studenten:
- 27 maart 2014
(voorbespreking)
- 24 april 2014
(introductie)
- 8 mei 2014 (baten)
- 1 juli 2014 (presentatie)

Naast kerngroep
meetings ook informele
updates en gesprekken

Onderzoeksessies DRIFT:

Platform 31-bijeenkomst:

-

- 20 maart 2015

13 oktober 2014
29 oktober 2014
19 november 2014
26 november 2014
5 februari 2015

- 26 februari 2015:
inleiding en noodzaak
(door DRIFT)34
- November 2015:
tuinmanfonds (door
Creatief Beheer)35
- Begin 2016: adoptie
tuinmanfonds als
verdienmodel voor
Creatief Beheer36
- Begin 2016: update
publicatie DRIFT37

Strategisch Veerkracht-overleg:
- 23 maart 2015

Tabel 1: overzicht van activiteiten en sessies binnen het project Community Bond Carnisse

34

http://www.drift.eur.nl/wp-content/uploads/2015/02/Community-Bond-Carnisse-voorpublicatie-febr-20152.pdf
http://www.antennerotterdam.nl/file/39575/Tuinmanfondsbrochure+3.3.pdf en
http://www.creatiefbeheer.nl/read/antenne_item/id/177920/growing-up-in-public-en-de-geboorte-van-het-tuinmanfonds
36 Creatief Beheer (2016). Landleven in de stad: missie, mensen en methode. Uitgave: Creatief Beheer, Rotterdam
37 Nog te verschijnen.
35
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