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een kansrijke strategie

Wijkeconomie is een 
eenmalige uitgave van

Het stimuleren van een vruchtbaar ondernemersklimaat is met stip de meest kansrijke strategie voor het vitaliseren van wijken en dorpen. Wijkeconomie 

is het volledig benutten van de economische potenties van een wijk of dorp en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische 

vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk.
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levendigheid

het effect
  van wijkecOnOmie

sociale
binding

een belangrijk element van leefbaarheid is 

de sociale binding: ontmoeten is essentieel 

voor leefbaarheid1. Ondernemers in het 

dorp kunnen op verschillende manieren een 

bijdrage leveren aan de sociale binding.

ten eerste vormen zij een ontmoetingsplaats 

voor klanten. dit geldt met name voor de 

ondernemingen met een toonbankfunctie. 

klanten komen naar bijvoorbeeld een 

winkel en maken daar met elkaar of met de 

ondernemer een praatje. daarnaast vormen 

ondernemers vaak met elkaar een netwerk.

een tweede aspect van sociale binding is de 

binding met het dorp zelf. Ondernemers in het 

dorp zijn vaak betrokken deelnemers aan het 

maatschappelijke verkeer. Ze ondersteunen 

acties om de omgeving schoon en veilig 

te houden, sponsoren lokale initiatieven en 

zetten hun ondernemingskennis in bij andere 

activiteiten in de wijk2. 

1 leefbaarheid is mensenwerk

 leefbaarheidsonderzoek borger-Odoorn. stamm, 2012
2 de kracht van de wijk. rabobank, 2008

gerelateerd aan de sociale binding is de 

levendigheid. Ondernemers in het dorp, 

met of zonder toonbankfunctie, zorgen voor 

levendigheid en reuring. de ondernemer 

werkt in het dorp, ontvangt er klanten, loopt 

eens een rondje door het dorp, etc. dit alles 

in tegenstelling tot mensen die ´s ochtends 

het dorp verlaten om te gaan werken en 

pas ´s avonds weer thuis komen. uit het 

handboek wijkeconomie van ministerie van 

economische Zaken:

“De levendigheid in de wijk wordt vergroot 

door bedrijven. Ook bevordert deze 

bedrijvigheid de mogelijkheden tot het 

opdoen van contacten, waardoor - eerder - 

lokale netwerken kunnen ontstaan. Sociale 

contacten binnen de buurt zijn van belang 

voor de ontwikkeling van mensen; het kan het 

sociaal kapitaal vergroten. Dit geldt niet alleen 

voor bedrijven met toonbankfuncties, waar 

mensen elkaar treffen, maar ook bedrijven 

aan huis kunnen door hun aanwezigheid en 

aanloop de levendigheid vergroten.”

Ondernemers in het dorp zijn een bron van 

werkgelegenheid, met name voor mensen uit 

de omgeving. een groot deel van de banen 

die worden gecreëerd door ondernemers in 

het dorp worden ingevuld door mensen uit 

het dorp. uit de kracht van de wijk:

“Het starten van een eigen onderneming 

wordt al heel lang gezien als een middel tot 

arbeidsparticipatie wanneer een reguliere 

toegang tot de arbeidsmarkt lastig is door 

bijvoorbeeld langdurige werkloosheid. […]

Daarnaast is het midden- en kleinbedrijf een 

belangrijke werkgever voor buurtbewoners. 

De lokale arbeidsmarkt voorziet nog altijd in 

een groot gedeelte van de arbeidsbehoefte.” 

[blz 50]

Ondernemerschap in een dorp heeft 

niet alleen een directe invloed op 

werkgelegenheid. ‘Zien werken, doet werken’ 

en ‘werk trekt werk aan’ kan ook indirect 

invloed uitoefenen op werkgelegenheid.

de positieve effecten van wijkeconomie op de 

leefbaarheid in dorpen en op het platteland kunnen in 

drie categorieën worden geschaard en zijn te koppelen 

aan verschillende aspecten van leefbaarheid.

werk-
gelegenheid

de gegevens
   feiten & cijfers

“Wijkeconomie begint met het behouden en 

versterken van bestaande ondernemers. Dat 

klinkt als een open deur, maar de praktijk wijst 

uit dat in veel dorpen en wijken precies het 

tegenovergestelde gebeurt.” 

dat er nog veel winst valt te behalen door 

bestaande ondernemers te ondersteunen, blijkt uit 

het aantal ondernemers dat stopt. in totaal starten 

er in 2011 2.907 ondernemingen (exclusief dochter- 

en nevenondernemingen) in drenthe en zijn er 

2.219 opheffingen.

 

uit onderzoek van de Kamer van Koophandel 

blijkt dat de belangrijkste reden van opheffing 

leeftijd/pensioen is (54%). tegelijkertijd laat het 

onderzoek zien dat vele ondernemers simpelweg 

stoppen, zonder het overwegen van overname. 

“Het is een bekend verschijnsel dat de 

ondernemers die hun bedrijf opheffen een verkoop 

niet eens overwegen:slechts één op de acht.”

naast leeftijd/pensioen zijn redenen om te stoppen 

het niet-rendabel zijn (8%), ziekte/gezondheid 

(8%) en geen zin of energie meer hebben (9%). 

Ondersteuning via wijkeconomie kan een rol 

spelen om opheffing te voorkomen.

Oprichtingen en opheffingen ondernemingen 

in Noord-Nederland en Drenthe in 2011
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Het stimuleren van nieuw ondernemerschap 

is een belangrijke pijler van wijkeconomie: de 

(nieuwe) ondernemer is immers de basis van 

de wijkeconomie!

het stimuleren van nieuw ondernemerschap 

gaat tegenwoordig vaak over zelfstandigen 

zonder personeel (zzp’ers). Zeker als het gaat 

over wijkeconomie, aangezien juist de kleine 

ondernemer uitstekend in het dorp actief kan zijn 

en ook graag in het eigen dorp of gemeente blijft. 

veel zzp’ers ondervinden problemen bij 

het vinden van werkruimte. een mogelijke 

oplossing hiervoor is creatief omgaan met 

bestemmingsplannen. uit het rapport Cottage 

Industries:

“Beschouw vrijkomende bebouwing niet alleen 

als woonruimte, maar ook als bedrijfsruimte 

en handel hiernaar door deze panden ook bij 

de afdeling economische zaken op de agenda 

te hebben als zijnde vestigingslocaties voor 

bedrijvigheid.”

naast werkruimte is een goede 

internetverbinding van belang. het leggen van 

glasvezel is een goede manier om een snelle 

internetverbinding te krijgen en beter bereikbaar 

te zijn voor de omgeving. 

tot slot hebben zzp’ers vaak behoefte 

aan contacten waarmee ze ervaringen 

kunnen uitwisselen. het faciliteren van 

ondernemersnetwerken kan hier uitkomst 

bieden.

in de drie noordelijke provincies neemt het 

aantal zzp’ers licht toe. Zie onderstaande figuur 

van het CBS voor absolute aantallen.

Zelfstandigen zonder personeel in 

Noord-Nederland (2010-2012)
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Voor wijkeconomie is het van belang 

om mensen (jongeren) in de regio te 

behouden, zodat deze vitaal blijft. 

Belangrijk hierbij is de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. 

“Hoe beter het onderwijs en de arbeidsmarkt 

op elkaar aansluiten, hoe beter mensen zijn 

opgeleid en hoe gemakkelijker men kan 

doorstromen naar (ander) werk.”

in de onderstaande grafiek wordt het 

percentage aangegeven dat aangeeft of de 

opleiding voldoende basis was om te starten 

op de arbeidsmarkt. hieruit komt naar 

voren dat nog steeds een groot percentage, 

ongeveer 40%, aangeeft dat de opleiding 

niet goed aansloot op wat er werd verwacht 

op de arbeidsmarkt.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
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succesvolle wijkeconomie begint niet aan de tekentafel, maar aan de 

keukentafel. Onderzoek en praktijk wijzen uit: een bruisende lokale 

economie maakt een gemeenschap sterk en aantrekkelijk. wijkeconomie 

zorgt niet alleen voor waardecreatie, maar werkt ook als een hefboom 

op veel andere randvoorwaarden voor een goed leefklimaat, zoals sfeer, 

infrastructuur, werk, integratie en sociale cohesie.

de nederlandse regering onderschrijft het belang van 
een sterke wijkeconomie, maar constateert ook dat 
de potentie onvoldoende wordt benut. dit komt omdat 
het stimuleren van ondernemerschap een complex 
proces is.

ondernemerschap is geen nieuw bushokje. het is 
niet iets wat je even laat bouwen en je bestelt het al 
helemaal niet uit een catalogus.

Werken aan wijkeconomie vereist slimme 
verbindingen, lef, creativiteit, een ruime horizon en 
een gezonde financiële basis.

cruciale factor nummer 1: de inwoners zelf. Zij moeten 
betrokken en ondersteund worden. succesvolle 
wijkeconomie begint niet aan de tekentafel, maar aan 
de keukentafel. stamm verbindt beide werelden, 
met kennis van zowel het kleine als het grote, het 
persoonlijke en het organisatorische. 

Wij hopen dat deze krant u - gemeenten, andere 
overheden, woningcorporaties en belanghebbenden - 
op goede gedachten brengt.

over het behouden 

en versterken

van bestaand 

ondernemerschap

Wijkeconomie begint met het 
behouden en versterken van 
bestaande ondernemers. dat klinkt 
als een open deur, maar de praktijk 
wijst uit dat in veel dorpen en wijken 
precies het tegenovergestelde 
gebeurt. 

het gros van de ondernemers 
heeft geen enkele behoefte te 
verhuizen. Ze zijn niet voor niets 
ergens neergestreken. dat veel 
ondernemers toch uit de wijken en 

dorpen vertrekken – de 
heersende trend – heeft 
dan ook weinig met 
persoonlijke voorkeur 
te maken. Ze worden 
simpelweg deze 
richting op gedreven.

keer het proces
een belangrijke drijvende kracht 
komt uit de hoek van beleid en 
regelgeving. veel gemeenten 
hebben aparte bedrijventerreinen 
geïnitieerd. strengere regelgeving, 
bijvoorbeeld rond milieu en 
huisvesting, doet in veel gevallen 
een extra duit in het zakje.

eenmaal in gang gezet, heeft dit proces 
de neiging zichzelf te versterken. 
leegloop lokt leegloop uit. het keren van 
dit proces is daarom de eerste stap in 
het versterken van de wijkeconomie.

een luisterend oor
wat is ervoor nodig om te blijven? 
dat is de keukentafelvraag waarmee 
deze eerste stap begint. 

het behouden en versterken van bestaand 
ondernemerschap begint altijd met een 
luisterend oor. waar liggen de problemen: 
belemmerende regelgeving, huisvesting, 
versnippering, personeel, marketing, 
financiën, parkeerbeleid? we brengen 
het in kaart en betrekken de juiste 
partners voor een oplossing die werkt.
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nieuwlande
Ondernemersvereniging

in het Zuid-drentse dorp nieuwlande dreigde een leegloop 
van bedrijven in het kleine dorpscentrum door het naderend 
failliet van de supermarkt. om de leegloop voor te zijn werd 
de ondernemersvereniging nieuw leven ingeblazen. toenmalig 
voorzitter riejanka Zwiers: “eenmaal goed georganiseerd, 
konden we de ondergang van de super voorkomen. daardoor 
bleef ons centrum aantrekkelijk als winkelgebied en bleven de 
ondernemers in het dorp.”

durf

de vijf
pijlers
vOOr een succesvOlle 

wijkecOnOmie

ruimte

over het

mobiliseren

van nieuW 

ondernemerschap

iedere gemeenschap telt latente 
ondernemers. sommigen zijn er 
al zijdelings mee bezig, anderen 
fantaseren erover of kunnen op een 
goed idee worden gebracht. 
 

het aanwakkeren van de ondernemersgeest in dorpen en wijken speelt 
een belangrijke rol bij het stimuleren van wijkeconomie.
naast het behouden en versterken van bestaand ondernemerschap 
is het zaak nieuw ondernemerschap te creëren.

de ervaring leert dat het potentieel 
hiervoor binnen iedere gemeenschap 
aanwezig is. de uitdaging ligt erin 
deze ondernemers in spé te vinden, 
te stimuleren en te faciliteren. 

vind, mobiliseer en koppel
de tijdgeest is gunstiger dan ooit. 
ZZp’ers vormen een steeds groter 
deel van de huidige arbeidsmarkt. 

deze trend krijgt 
extra wind in 
de rug door de 
recessie. veel 
banen staan op 
de tocht en een 
nieuwe betrekking 
in eigen regio 
is niet altijd 
voorhanden. 
Zelfstandig 

ondernemerschap kan een 
alternatief verdienmodel zijn. 

het nieuWe

ondernemen

binnen iedere

gemeenschap

sluimert

pOtentieel

Ondernemer-

schap

goed

vOOrbeeld

uit de

praktijk
de war een 
prOductieve 
samenschOling

men neme een leegstaande kleurstoffenfabriek en een groep mensen met 
goede ideeën over kunst, techniek en duurzaamheid. het jaar is 2006, de plaats 
amersfoort. de kersverse naam: de War. maar vergis je niet, eenmaal samen 
gehokt, opereert het gezelschap een stuk minder warrig dan haar naam doet 
vermoeden. 

binnen twee jaar bruist en borrelt het uit alle voegen van het oude fabrieksterrein. 
Workshops, nieuwe bedrijven, technisch hoogwaardige werkplaatsen en 
samenwerkingen met lokale, nationale en internationale initiatieven. de 
broedplaats is dan al lang en breed winstgevend. 

Zes jaar na dato heeft de War meerdere zustervestigingen in amersfoort en 
ver daar buiten. de positieve impact is er niet alleen voor de deelnemers, 
maar ook voor de stad en vele andere bedrijven en organisaties. en het is 
maar één voorbeeld. op steeds meer plekken nederland ontstaan succesvolle 
broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen. het kan overal.

het mobiliseren van nieuwe ondernemers 
verloopt in een aantal fasen. het begint met 
het vinden van de potentiële ondernemers. 
wie lopen er rond met goede ideeën? 
wie kunnen op een goed idee worden 
gebracht? het is in deze fase de uitdaging 
om het heilige vuurtje alvast op te stoken. 

Ook niet onbelangrijk: een goede koppeling 
met de behoeftes binnen de gemeenschap. 
hoewel afnemers niet per se om de hoek 
hoeven te wonen, is een lokale markt 
wel een pre. het versterkt bovendien de 
leefbaarheid van een gemeenschap als 
mensen in hun eigen woonomgeving terecht 
kunnen voor zaken die ze nodig hebben.

Faciliteer het nieuwe ondernemerschap
het faciliteren van startende ondernemers 
is een volgende stap. wat is ervoor nodig 
om ondernemer te worden? het is goed om 
in deze fase instellingen te betrekken die 
gespecialiseerd zijn in het begeleiden van 
starters, zoals de kamer van koophandel en 
het instituut voor midden- en kleinbedrijf. 

speciale vermelding verdient het 
faciliteren van goede huisvesting. in 
veel wijken en dorpen staat onroerend 
goed leeg, zoals bijvoorbeeld oude 
schoolpanden, dorpshuizen en cafés. 
vaak kunnen deze gebouwen met 
bescheiden aanpassingen worden 
omgetoverd in bedrijfsverzamelpanden, 
een win-win situatie. ZZp’ers kunnen 
er werken, netwerken, klanten 
ontvangen en trainingen geven. 

tenslotte is het ook hier goed om 
naar het grotere kader te kijken. Zijn 
er belemmerende regels, liggen er 
interessante kruisbestuivingen met regionale 
ontwikkelingen, zijn er geldstromen die zaken 
in een versnelling kunnen brengen? weg 
met de hobbels en vooruit met de kansen.

===============================



over het

organiseren

van

Wijkondernemingen

er zijn veel soorten bewonersbedrijven. en er zijn veel namen in omloop die min 
of meer hetzelfde betekenen: wijkonderneming, coöperatie, bewonersbedrijf, 
development trust, community business. een groep bewoners kan in 
samenspraak met hun dorp of wijk zo’n bedrijf opzetten. drie uitgangspunten 
kenmerken deze bedrijven: het bedrijf is eigendom van de gemeenschap 
en wordt geëxploiteerd door bewoners, het bedrijf bedruipt zichzelf en het 
bedrijf is levensvatbaar en herinvesteert de winst in de gemeenschap.

een van de meest interessante strategieën 
voor het stimuleren van wijkeconomie is
het organiseren van bewonersbedrijvigheid. 
bewonersbedrijven kunnen op elk 
werkterrein aan de slag. Winst voor
bedrijf en gemeenschap!

bij bewOners-

bedrijven 

gaan winst

en

leefbaarheid 

hand in hand

het bewonersbedrijf kan ook de 
vorm van een coöperatie aannemen. 
een samenwerkingsvorm die van 
oudsher veel voorkomt in ons land, 
denk maar aan inkoopcoöperaties, 
de boermarke en de rabobank. stel 

je daarbij voor 
dat het hele dorp 
of de hele wijk 
het bedrijf vormt. 
de bewoners 
hebben samen 
de coöperatie, 
maken er gebruik 
van, brengen 
bijvoorbeeld 
werkkracht 

in en profiteren gezamenlijk 
van de resultaten. 

veelzijdig aan de slag
bewonersbedrijven kunnen betaald 
werk bieden, al of niet aangevuld 
met vrijwilligers. Ook kunnen 
werkzaamheden uitbesteed worden 
aan lokale ondernemers. veelal 
wordt zo geld vrijgespeeld voor 
(andere) dorp- of wijkinitiatieven. 

coöperaties en andere bewonersbedrijven 
kunnen op elk werkterrein aan de slag. 
veel voorkomend is groen en openbaar 
gebied en onderhoud aan gebouwen 
en woningen. en ook op het terrein 
van de energievoorziening schieten de 
bewonersbedrijven als paddenstoelen 
uit de grond. veel voorkomend is het 
overnemen van publieksvoorzieningen: 
een winkel, een kroeg, een dorpshuis, het 
zwembad, openbaar vervoer, aanleg en 
exploitatie van een glasvezelnetwerk. 

overname publiekstaken
Ook het overnemen van taken van 
gemeenten, woningcorporaties, 
landschapsbeheerders of welzijnsstichtingen 
door bewonersbedrijven is in opmars. 
het bedrijf krijgt een budget van 
bijvoorbeeld de gemeente. daarmee 
verricht het bedrijf een afgesproken 
taak, bijvoorbeeld op het gebied van het 
groenonderhoud. binnen de afgesproken 
randvoorwaarden geniet het bedrijf veel 
vrijheid, inhoudelijk en uitvoeringstechnisch. 

beWonersbedrijven

& coöperaties

over het midden-

en kleinbedrijF

& de arbeidsmarkt

tussen 2002 en 2010 is 85% van 
de banen gecreëerd door bedrijven 
met minder dan 250 werknemers. 
gemiddeld nam bij die bedrijven 
het aantal banen per jaar toe 
met 1,1%, bij het grootbedrijf met 
0,4%. in drenthe is het mkb-

aandeel in de aanwas van de 
werkgelegenheid groot, 77%. 
in groningen 75%. gemiddeld 
in nederland is dat 50%. 

de rijksoverheid zet voor het 
vormgeven van economisch 

beleid in op grote bedrijven. het 
topsectorenbeleid is daarvan 
een voorbeeld. ter vergelijking: in 
2012 was het topsectorenaandeel 
in de werkgelegenheid 21%.

het mkb is een belangrijke – zo niet 
de belangrijkste – aanjager van de 
economie in ons land en met name 
in de noordelijke provincies.

de

arbeidsmarkt

dorpse topsectoren
Zo zou je kunnen betogen dat het midden- 
en kleinbedrijf de echte ‘topsector’ is. 
Zeker in het noorden leeft deze vorm van 
ondernemerschap. het mkb genereert 
inkomsten voor de gemeenschap, creëert 
banen, innoveert en draagt bij aan de 
ruimtelijke ontwikkeling. het brengt 
veerkracht en houdt het dorp levendig. 

Ondernemers - nieuwe en bestaande - 
pakken in de dorpen en de regio datgene 
op waar zij verdienste in zien. Zo ontstaat 
lokaal die bedrijvigheid waar behoefte aan 
is of energie in zit. dorpse topsectoren.

Zoek daarom als dat meerwaarde 
heeft aansluiting bij de topsectoren, 
maar gebruik voor het creëren 
van werk vooral gebiedsspecifieke 
vormen van ondernemerschap.

banengrOei

met

dOrpse

tOpsectOren

in amerika en engeland is het concept 
al jaren een succes. stamm heeft veel 
kennis van deze buitenlandse projecten. 

voordelen bewonersbedrijf
bewonersbedrijven hebben drie grote 
voordelen: ze geven de gemeenschap een 
actievere rol in haar eigen leefbaarheid, 
ze genereren werk en creëren waarde en 
de praktijk wijst uit dat een goed lopende 
coöperatie of community business haar 
taken met minder geld kan uitvoeren 
dan de gemeente of provincie. 

het opzetten van een goede lopend 
bewonersbedrijf vereist een professioneel 
plan. deelnemers, scholing, het opstellen 
van werkvormen, wettelijke kaders 
en juridische vormen, het creëren van 
draagvlak, het maken van afspraken – alle 
elementen moeten goed samen komen.

een projectmanager met kennis van 
zaken zorgt hiervoor: weet welke 
stappen te zetten, betrekt de partijen 
en legt de juiste verbindingen.

===============================
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ZOrgcOöperatie van
een dOe-het-Zelf-piOnier

collectief ondernemerschap, of het nu om 
dorpscoöperaties of community businesses gaat, 
is een groot succes in engeland. kan het ook in 
nederland? de Zorgcoöperatie hoogeloon nam de 
proef op de som.

hoogeloon is een kerkdorp in brabant met 2100 
inwoners. mede door de vergrijzing heeft een steeds 
groter deel van deze bewoners zorg nodig. probleem: 
door o.a. de schaalvergroting en bureaucratisering 
kunnen zorginstellingen deze zorg steeds moeilijker 
honoreren. 

uit solidariteit en eigenbelang besluiten de inwoners 
het heft in eigen handen te nemen. gesteund door 
de wethouder beginnen ze hun eigen zorgcoöperatie. 
de coöperatie koopt namens haar leden zorg in. 
vrijwilligers steken waar nodig de handen uit de 
mouwen. alles verloopt volstrekt democratisch. 

en het loopt goed, bijzonder goed. het zorgniveau 
stijgt, maar er stijgt meer. de saamhorigheid 
bijvoorbeeld. Wat vooral daalt, is de leegloop. met dank 
aan de goede zorg en de goede sfeer. een prachtige 
winst uit eigen arbeid.

Focus op werkloosheid
stamm werkt aan versterking van de 
arbeidsmarkt met een speciale focus op 
werkloosheid onder jongeren. belangrijk 
is om werkzoekenden en ondernemers 
zonder bureaucratische rompslomp 
bij elkaar brengen. Onze aanpak is:

• het versterken van ondernemerschap 
door dorpse topsectoren/mkb te koesteren 
als aanjager van economie en banengroei. 

• het benaderen van werkzoekenden. 
wat werkt is rechtstreeks contact, ook met 
jongeren die de boot dreigen te missen. wat 
willen zij en welke rol speelt werk daarin.

• het oppakken van onderwijsaspecten 
rond de arbeidsmarkt. dit begint met 
vragen stellen in de dorpen over wat 
bewoners willen en kunnen leren.
Ook kunnen ondernemers aangeven waar 
behoefte aan is, zo leiden ondernemers 
in de eemsmond ‘nieuwe’ lassers op.
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werken met 
dOOrkOken! 
recept vOOr
de tOekOmst

een aanpak van Yntact waarbij jonge 
werkzoekenden en ondernemers op een 
creatieve manier rechtstreeks met elkaar 
in contact werden gebracht is het project 
doorkoken in groningen. 

de werkzoekenden werken gedurende 
een maand mee aan het verzorgen 
van lunches. Ze leren overleggen, 
samenwerken en plannen. voor de 
lunches worden gemeenten, zorgpartijen 
en ondernemers uitgenodigd. 
Zij vertellen over hun werk en de 
werkzoekenden presenteren zich. 
netwerken en rechtstreekse bemiddeling 
dus. 70% van de deelnemers hield hier 
een baan aan over! 

over het belang

van het grote voor 

het kleine. maar ook 

van het kleine voor 

het grote.

de meeste regio’s hebben één of 
meerdere sectoren aangewezen 
als topsector. om deze ambitie tot 
een succes te maken, moet het 
beleid zich niet alleen op de grote 
spelers richten, maar ook op lokale 
initiatieven.

regionaal ontwikkelingsbeleid heeft 
vaak een sterk top down-karakter. 
het risico bestaat dat het beleid 
daardoor kansen mist. de ervaring 
leert dat succesvolle regiosectoren 
vrijwel altijd verankerd zijn in de 
haarvaten van de samenleving. het 
is de optelsom van lokale krachten 
die de sector haar spiermassa geeft.

Zonder buitenwereld 
geen wijkeconomie
andersom geldt hetzelfde. deze 
krant gaat over wijkeconomie, 
maar de wijken en dorpen 

opereren binnen een groter geheel. 
Om wijkeconomie te laten slagen, zijn 
verbindingen met de buitenwereld nodig. 
elkaar aanvullen in partnerschappen 
leidt tot een positieve dynamiek, voor 
zowel de regio als de wijkeconomie. 
toch verloopt deze aansluiting zelden 
automatisch. in de modus operandi van 
grote partijen zit vaak een natuurlijke afkeer 
van versnippering. de meeste kleinschalige 
initiatieven missen op hun beurt de tijd, 
kennis of ervaring om aansluiting te 
zoeken bij grotere ontwikkelingen. 

lees verder >> 
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kruisbestuivingen in hoogte en breedte
in de visie van stamm komt die aansluiting 
er wel, zowel in de breedte – wijken en 
dorpen onderling – als in de hoogte.
met een gezond ambitieniveau leggen 
we kansrijke verbindingen. 

voedsel, technologie, infrastructuur, toerisme, 
diensten en vernieuwende producten; 
op vele vlakken lonken kruisbestuivingen 
waar iedereen sterker van wordt.

lange adem
Zijn dit soort samenwerkingen binnen 
een jaar opgezet? soms, maar zowel 
voor wijkeconomie als regionaal 
ontwikkelingsbeleid is het goed om 
voorbij de directe horizon te kijken. rome 
was niet in een dag gebouwd en laat 
dat nou precies de reden zijn waarom 
het er nu nog zo fantastisch bij ligt.
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kersvers natuurpark
een vruchtbare samenwerking

de provincie en een aantal gemeenten 
willen een deel van de regio omvormen 
tot een nationaal park. het gebied 
staat al veel langer op het vizier van 
natuurliefhebbers en nu de natuur de 
volle ruimte krijgt, trekken steeds meer 
mensen naar de regio toe.

de plaatselijke bewoners ruiken kansen. 
de dagjesmensen laten hun moe 
gewandelde benen het liefst uitrusten 
op een lommerrijk terrasje. sommige 
bezoekers maken er een lang weekend 
van en zo ontstaat een markt voor 
kleinschalige bed-and-breakfasts, mini-
campings of kamperen bij de boer. 

een plaatselijke manege wil graag 
paardentochten door het gebied 
organiseren. samen met de 
gemeenten en de provincie worden 
er ruiterroutes door het gebied 
uitgezet. de plaatselijke fotograaf 
ontwerpt een serie ansichtkaarten. de 
boerencoöperatie begint een winkeltje 
met streekproducten. 

op allerlei manieren ontluikt er 
bedrijvigheid rond het kersverse 
natuurpark. de gemeenten en de 
provincie werken hierbij vruchtbaar 
samen met de plaatselijke bevolking en 
ondernemers. iedereen spint er garen bij 
en de regio herleeft zienderogen. Waar 
een wil is…

beeld speelveld in kaart

gesprekken in dorp/wijk, quick scan, 
activerend onderzoek

ii
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Focus prOject wOrdt 
eigendOm van het dOrp Of de wijk

aan het werk aan de keuken-,
kantine-, stam- en tuintafels

iii

ambitie wat gaan we 
dOen en met wie

info, input en kansen tot één plan 
samenvoegen

v

actie uitvOeren van
het prOject

bewoners en ondernemers aan de slag

het is de OptelsOm

van lOkale

krachten

die de regiO

haar spiermassa

geeft

StAMM is een kenniscentrum 
en adviesbureau voor de sociaal 
economische sector. Wij managen 
projecten, begeleiden complexe 
processen, doen onderzoek, geven 
advies en verbinden mensen en 
organisaties in relevante netwerken.  

stamm is de verbindende schakel 
tussen woongemeenschappen 
en de publieke en private sector. 
bij het opzetten van een wijk- of 
dorpseconomie is deze verbinding waar 
het voor een belangrijk deel om draait.
een sterke wijkeconomie levert een 
goede bijdrage aan de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken.

op dorps- en wijkniveau leiden wij 
concrete uitdagingen in goede banen 
en brengen op regionaal niveau partijen 
bij elkaar. Wij adviseren instellingen en 
organisaties en creëren draagvlak. onze 
kennis en ervaring op dit gebied gaat 
hand in hand met een voorliefde voor 
innovatieve oplossingen. iedere situatie 
is anders en de uiteindelijke creatieve 
oplossingen zijn altijd maatwerk.

daarvoor hebben wij u ook nodig. 
bij de huidige sociaal economische 
ontwikkelingen past het serieus werk 
maken van wijkeconomie, door alle 
partijen.

een sterke wijkeconomie creëert niet 
alleen inkomsten en banen, maar werkt 
als katalysator op vrijwel alle terreinen. 

onze inzet hierbij is ambitieus, 
simpelweg omdat de problemen waar 
sommige gemeenschappen tegenaan 
lopen, zich niet laten kisten door halve 
maatregelen. er is eensgezindheid 
nodig. een goed plan. en daadkracht. 

dat is waar stamm goed in is en zich 
sterk voor maakt.


