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D!"W!#E$% &'N()E*+N!#S,-DR.V!/ 
Een leegstaande school die omgetoverd wordt tot ontmoetingsplek waar 
iedereen uit de buurt kan leren, ondernemen en ontmoeten. Een oude kerk 
die verandert in een multifunctioneel centrum waarmee voorzieningen in de 
wijk kunnen blijven. Of midden in de stad een buurtboerderij, die zich richt op 
ontmoeting en natuureducatie voor buurtbewoners en waar ook nog mensen in 
een re-integratietraject als vrijwilliger aan de slag kunnen. Misschien ken je wel 
zo’n plek bij jou in de buurt. Of heb je een buur die zich inzet voor de wijk? Maar 
waar hebben we het dan eigenlijk over?  

We hebben het over bewonersbedrijven: ondernemingen waar buurtbewoners 
zich verenigen om, vanuit de wensen en behoeften van de lokale gemeenschap, 
maatschappelijke problemen aan te pakken. Bewonersbedrijven richten zich 
bijvoorbeeld op het versterken van de sociale cohesie in de buurt, het faciliteren 
van ontmoetingen tussen bewoners of het verbeteren van de leefbaarheid door 
de aanleg van meer groen. 

De wereld van bewonersbedrijven is een wereld op zich. Het is een wereld 
waarin veel gebeurt, waar soms schuring en frustratie zit met traditionele 
publieke en maatschappelijke organisaties én de markt. Maar vooral een wereld 
waar hele mooie dingen gebeuren. 
Wij, een projectteam van LSA bewoners, Stichting DOEN, KNHM foundation en 
Social Enterprise NL, nodigen je uit om je onder te dompelen in deze wereld. 
:H�QHPHQ�MH�PHH�LQ�RQV�SURMHFW�ȟ6RFLDO�ˉQDQFH�IRU�FRPPXQLW\�EDVHG�VRFLDO�
enterprises’. 

We beschrijven onze zoektocht naar een belangrijk middel voor een bloeiende 
VHFWRU�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ��SDVVHQGH�ˉQDQFLHULQJ�RP�DOV�EHGULMI�HHQ�HLJHQ�
pand aan te kopen of langdurig te huren. Onze reis duurde twee jaar en geeft 
YRRUDO�LQ]LFKWHQ�LQ�GH�VXFFHVIDFWRUHQ�HQ�REVWDNHOV�YRRU�GLH�ˉQDQFLHULQJ��:H�
hopen dat anderen kunnen voortbouwen op onze inzichten en we samen, met 
HHQLHGHU�GLH�]LFK�GDDUYRRU�ZLO�LQ]HWWHQ��GH�WRHJDQNHOLMNKHLG�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�
vergroten. Daarmee is het project eerder een start- dan een eindpunt. Veel 
leesplezier en we hopen dat er een nieuwe wereld voor je opengaat.  

Stichting DOEN
LSA bewoners
KNHM foundation
Social Enterprise NL 
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:DDURP�LV�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�]R�EHODQJULMN"

Het idee om de krachten te bundelen voor versterking van bewonersbedrijven 
speelde al een tijdje bij ons als projectpartners. Het kwam in een 
VWURRPYHUVQHOOLQJ�WRHQ�ZH�GH�NDQV�NUHJHQ�PHW�(XURSHVH�ˉQDQFLHULQJ�
WH�RQGHU]RHNHQ�KRH�GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�YRRU�
bewonersbedrijven versterkt kan worden. Een van de pijlers van de Europese 
Commissie in het streven naar een sociale economie, is het versterken van 
RQGHURQWZLNNHOGH�ˉQDQFLHULQJVPDUNWHQ�YDQ�VRFLDO�HQWHUSULVHV�1 

Wij hebben deze kans gezamenlijk aangegrepen om ons te richten op de 
ˉQDQFLHULQJV�PDUNW�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ��'H]H�PDUNW�LV�LQ�1HGHUODQG�UHODWLHI�
onder ontwikkeld als je die vergelijkt met de markt voor ‘reguliere’ sociaal onder-
nemers met een traditioneler groeimodel.2�:H�KHEEHQ�RQV�VSHFLˉHN�JHULFKW�RS�
GH�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG��ZDQW�RQ]H�DDQQDPH�ZDV��HQ�GLH�LV�JDDQGHZHJ�
bevestigd, dat het hebben van een eigen pand een belangrijke sleutel vormt 
voor succesvolle bewonersbedrijven. Bedrijven met een gezond verdienmodel, 
waarbij inkomsten ten dienste staan van lokale, maatschappelijke impact. 
Hoe belangrijk is een eigen pand – gehuurd of gekocht – voor het behalen 
van de missie? We vroegen het een aantal bewonersbedrijven. De antwoorden 
spraken boekdelen: 91% vindt een eigen locatie (zeer) belangrijk. 

Waarom is de aanschaf van een eigen pand zo cruciaal? Bewonersbedrijven 
hebben behoefte aan een eigen plek voor alles wat in, om en rond het bedrijf 
speelt. Met een vaste plek in de buurt kun je iets opbouwen, je geeft een signaal 
af aan de omgeving dat je een duurzame, serieuze partner bent. Bovendien 
vergroot het de zichtbaarheid en vindbaarheid voor buurtbewoners, vervult 
het de functie van ‘tweede huiskamer’ én kun je met een eigen pand een 
verdienmodel ontwikkelen en verstevigen. Je kan ruimtes verhuren, horeca 
exploiteren of een evenementenlocatie optuigen. Maar een pand kost geld en 
GH�ˉQDQFLHULQJ�LV��MXLVW�GRRU�KHW�NDUDNWHU�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ��YDDN�ODVWLJ�
te verkrijgen. Er werken veel vrijwilligers en producten en diensten zijn vaak 
PRHLOLMN�LQ�JHWDOOHQ�XLW�WH�GUXNNHQ��.RUWRP��ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�KHHIW�HHQ�
sleutelrol in het ontwikkelen van een stevig verdienmodel én het maken van 
LPSDFW��7HJHOLMNHUWLMG�]LMQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ�YRRU�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�HHQ�HLJHQ�
pand onvoldoende. 

1�0LFURˉQDQFH�DQG�6RFLDO�(QWUHSUHQHXUVKLSD[LV�RI�(D6,���(PSOR\PHQW��6RFLDO�$IIDLUV�	�,QFOXVLRQ���(XURSHDQ�
Commission (europa.eu)
2�'H�6RFLDO�(QWHUSULVH�0RQLWRU�������KWWSV���ZZZ�VRFLDO�HQWHUSULVH�QO�DSSOLFDWLRQ�ˉOHV����������������
SE_Monitor_NL_2021_DEF.pdf 
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D!"Z0-K1+C23 4'A5"F6/A47I!#I489 : ;'S!< 
'H�]RHNWRFKW�QDDU�SDVVHQGH�ˉQDQFLHULQJ�ZDDUPHH�EHZRQHUVEHGULMYHQ�HHQ�HLJHQ�SOHN�
krijgen, loopt als een rode draad door dit project. We houden het niet bij analyses 
HQ�DDQEHYHOLQJHQ�DOOHHQ��ZDQW�DOV�ZH�GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�ZLOOHQ�YHUEHWHUHQ��
moeten de handen uit de mouwen. Ons motto: doen en ontwikkelen. Vier fases 
vormen de leidraad.

De DESIGNFASE�LV�HHQ�
EHVFKULMYLQJ�YDQ�WZHH�
SURWRW\SHV�YRRU�QLHXZH�
ˉQDQFLHULQJV�LQVWUXPHQWHQ��
(HQ�NRUWH�EHVFKULMYLQJ�YDQ�
KHW�SURFHV��FHQWUDDO�VWDDQ�GH�
XLWNRPVWHQ�YDQ�KHW�SURFHV��

De ONDERZOEKSFASE�JHHIW�
LQ]LFKW�LQ�GH�1HGHUODQGVH�VHFWRU�YDQ�
EHZRQHUV�EHGULMYHQ�HQ�KHW�KXLGLJH�
ˉQDQFLHULQJVODQGVFKDS��'LW�
LV�JHEXQGHOG�LQ�KHW�
UDSSRUW�.DSLWDDO�
YRRU�GH�%XXUW��'H�
PDQDJHPHQW�
VDPHQYDWWLQJ�
YDQ�KHW�UDSSRUW�
LV�WHUXJ�WH�YLQGHQ�
LQ�ELMODJHb���
:H�JHYHQ�GH�
EHODQJULMNVWH�
EHYLQGLQJHQ�ZHHU�LQ�
HHQ�LQIRJUDSKLF��

�



De TOEKOMSTFASE�ZDDULQ�ZH�DIURQGHQ�HQ�YRRUXLWEOLNNHQ��
:HbKHEEHQ�GUDDJYODN�JHFUHHUG�YRRU�KHW�EHODQJ�YDQ�HHQ�QLHXZH�
ˉQDQFLHULQJVYRUP��(Q�ZH�]LMQ�PHW�HHQ�DDQWDO�SDUWLMHQ�VHULHXV�LQ�
JHVSUHN�RYHU�KHW�XLWUROOHQ�YDQ�HHQ�QLHXZH�RUJDQLVDWLH�ZDDULQ�GH�
ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQ�HHQ�SOHN�NULMJHQ��

De TRAININGSFASE 
PHW�LQ]LFKWHQ�XLW�
ȟ3LWFKHQ�YRRU�,PSDFWȠ��
(HQ�JURHL�SURJUDPPD�
ZDDULQ�ZH���bEHZRQHUV�
EHGULMYHQ�LQWHQVLHI�
EHJHOHLGHQ�QDDU�HHQ�
ˉQDQFLHULQJV�DDQYUDDJ�PHW�
HHQ�GHJHOLMN�EHGULMIVSODQ��

9



D!"O4%E5=O!>S;'S!"
+HW�ODQGVFKDS�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ�HQ�ˉQDQFLHULQJ�LQ�1HGHUODQG

%HZRQHUVEHGULMYHQ�
Volgens een recente telling zijn er in Nederland ongeveer 130 bewonersbedrijven. 
De sector is in opkomst, we zien de laatste jaren een sterke toename in omvang. 
(U�LV�ZHOLVZDDU�DDQERG�LQ�ˉQDQFLHULQJ��PDDU�GDW�SDVW�QLHW�ELM�KHW�NDUDNWHU�YDQ�
bewonersbedrijven als ze een eigen pand willen aankopen. Er is duidelijk behoefte aan een 
QLHXZH�PDQLHU�YDQ�ˉQDQFLHUHQ��GLH�Z«O�SDVW�ELM�KHW�NDUDNWHU�YDQ�GH�EHGULMYHQ�

Kenmerken bewonersbedrijf
1. Een bewonersbedrijf wordt gerund door mensen die wonen of werken in een afgebakende 

lokale gemeenschap, een bepaalde wijk, een buurt, dorp of stad.
2. Bewonersbedrijven hebben een verdienmodel, en onderscheiden zich van veel andere 

bewonersinitiatieven door hun collectief ondernemerschap. Zij beschikken over een zekere 
PDWH�YDQ�ˉQDQFLOH�]HOIVWDQGLJKHLG�HQ�RQDIKDQNHOLMNKHLG�

3. De lokale impact staat voorop��'H�GRHOHQ�HQ�GH�PLVVLH�YDQ�KHW�EHGULMI�ZRUGHQ�JHGHˉQLHHUG�
op basis van de belangen en behoeften van de lokale gemeenschap. Eventuele winst 
vloeit terug naar de wijk.

4. Bewonersbedrijven leggen verantwoording af aan de lokale gemeenschap. Er is een 
duidelijk commitment aan de gemeenschap om de leden te laten participeren of inspraak 
te geven in democratische processen van besluitvorming.

5. Vrijwilligers vormen een dragende kracht van het bewonersbedrijf. 79% van de bewoners-
EHGULMYHQ�LQ�1HGHUODQG�ZHUNW�PHW�YULMZLOOLJHUV��PHW�HHQ�JHPLGGHOG�DDQWDO�YDQ���bPHQVHQ�

Meervoudige maatschappelijke waarde
Bewonersbedrijven richten zich bijna altijd op meerdere maatschappelijke doelen. Vier 
GRHOHQ�ZRUGHQ�YHUUHZHJ�KHW�PHHVW�JHQRHPG��]RDOV�WH�]LHQ�LV�LQ�GH�RQGHUVWDDQGH�JUDˉHN�
(meer antwoorden zijn niet meegenomen). 4 op de 5 bewonersbedrijven richten zich, onder 
andere, op het faciliteren van ontmoetingen tussen buurtbewoners. Hierin zien en horen 
we terug dat een fysieke plek om vanuit te ondernemen belangrijk is voor het werken aan 
de doelen. Dat geldt ook voor het verbreken van sociaal isolement en het verbeteren van 
de leefomgeving. 

De vier meest genoemde maatschappelijke doelen 

79%Het faciliteren van 
ontmoeting

Het verbreken van sociaal isolement van 
wijkbewoners / tegengaan van eenzaamheid 48%

31%Het verbeteren van de 
fysieke leefomgeving

28%Het vergroten van de zelf-

standig heid van wijkbewoners
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Hybride verdienmodellen
����YDQ�GH�EHGULMYHQ�KDDOW�LQNRPVWHQ�XLW�GH�YHUNRRS�YDQ�HHQ�SURGXFW�RI�GLHQVW��'ULHNZDUW�
combineert verschillende inkomstenbronnen, een zogenoemd hybride verdienmodel. Dit 
past bij het karakter van bewonersbedrijven: inkomsten komen uit verschillende bronnen 
en de maatschappelijke waarde die ze toevoegen is meervoudig. De top 5 van inkomsten 
uit verkoop van een product of dienst: verhuur van ruimte voor activiteiten (50%), verhuur 
van (kantoor)ruimte (41%), horeca, inclusief catering (31%) diensten aan gemeente (25%) en 
verkoop van een product (23%).

Initiatiefnemer: ‘We draaien omzet door cafébezoek, het bieden van plek aan verenigingen 
en zaalhuur. De rest van ons verdienmodel is gericht op het zorgen van een plus op de 
begroting en de kosten te dekken voor het draaien van projecten’

)LQDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ
We onderzochten de sector van bewonersbedrijven in Nederland en brachten de 
PRJHOLMNKHGHQ�YRRU�ˉQDQFLHULQJ�LQ�NDDUW��,Q�KHW�ELM]RQGHU�NHNHQ�ZH�QDDU�GH�PRJHOLMNKHGHQ�
YRRU�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG��9DVWJRHG�KXUHQ�RI�EH]LWWHQ�LV�HHQ�VOHXWHOIXQFWLH�YRRU�HHQ�
VXFFHVYRO�EHZRQHUVEHGULMI��0DDU�GH�ˉQDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ�]LMQ�KLHUYRRU�RQYROGRHQGH���

Vorm %HVFKULMYLQJ

6XEVLGLHV (HQ�NODVVLHNH�YRUP�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�LV�HHQ�VXEVLGLH�YDQ�JHPHHQWHQ�HQ�
provincies met een bepaald doel. Zoals het versterken van leefbaarheid, het 
verhogen van sociale cohesie of het verbeteren van werkgelegenheid.  

)RQGVHQ� (HQ�YHHO�JHEUXLNWH�YRUP�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�LV�HHQ�GRQDWLH�RI�OHQLQJ�YDQ�HHQ�
fonds, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. Als bewonersbedrijven 
hun maatschappelijke missie weten te verbinden aan die van fondsen, maken 
ze een goede kans.  

%DQFDLUH�
OHQLQJ�

Een bancaire lening wordt meestal verstrekt in relatie tot vastgoed, dus 
aan bewonersbedrijven die een pand willen aankopen. Een bancaire lening 
voor de aankoop van een pand is eerder uitzondering dan regel, banken zien 
het als te risicovol. In plaats daarvan steunen banken bewonersinitiatieven 
vanuit een eigen fonds.

&URZGIXQGLQJ &URZGIXQGLQJ�LV�LQ�RSNRPVW�DOV�ˉQDQFLHULQJVYRUP��DO�PDNHQ�
bewonersbedrijven hier nog weinig gebruik van. Het principe: vele donateurs 
dragen samen bij aan het gewenste totaalbedrag. 

Alternatieve 
vormen van 
ˉQDQFLHULQJ�

(U�LV�HHQ�DDQWDO�DOWHUQDWLHYH�YRUPHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�PRJHOLMN��PDDU�GH]H�
worden zeer sporadisch ingezet. Bijvoorbeeld een sociale hypotheek, een 
lening voor de aankoop van een pand die in maatschappelijke waarde wordt 
terugbetaald. 
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����YDQ�GH�EHZRQHUVEHGULMYHQ�KHHIW�LQ�GH�DIJHORSHQ�YLMI�MDDU�ˉQDQFLHULQJ�JH]RFKW��0DDU�
DOV�ZH�YUDJHQ�RI�HU�YROGRHQGH�ˉQDQFLHUV�HQ�ˉQDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ�]LMQ��GDQ�]HJW�
de meerderheid ‘nee’. Het gaat hierbij om ˉQDQFLHULQJ�LQ�DOJHPHQH�]LQ, zoals voor het 
ontwikkelen van nieuwe of opschalen van bestaande activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
een verbouwing of het dekken van opstartkosten van een nieuw initiatief. 

7HJHOLMNHUWLMG�LV�KHW�DDQWUHNNHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�ȝ�QHW�]RDOV�KHW�YHUVWHYLJHQ�YDQ�KHW�
verdienmodel – wel de meest genoemde wens om de impact van de organisatie te 
waarborgen en/of vergroten. 

9DVWJRHG��VOHXWHOIXQFWLH�YRRU�HHQ�VXFFHVYRO�EHZRQHUVEHGULMI��PDDU�Ȩ��
,Q�DOJHPHQH�]LQ�]LMQ�GH�ˉQDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�RQYROGRHQGH��
$OV�ZH�LQ]RRPHQ�RS�GH�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG��LV�KHW�EHHOG�QLHW�EHWHU��6WHUNHU�QRJ��
de opties zijn zeer beperkt. Alleen KNHM verstrekt, vaak in combinatie met Triodos Bank, 
leningen voor de aankoop van een pand of stuk grond. Het aanvragen van een bancaire 
OHQLQJ�ZRUGW�ELMQD�DOWLMG�GRRU�LQVWLWXWLRQHOH�ˉQDQFLHUV�JH]LHQ�DOV�WH�ULVLFRYRO��'DW�NRPW�
door het verdienmodel van bewonersbedrijven, de belangrijke bijdrage van vrijwilligers 
in het bestuur of het inbrengen van onvoldoende eigen vermogen. We vatten onze 
LQ]LFKWHQbVDPHQ��

+HE�MH�KHW�LGHH�GDW�HU�YROGR
HQGH�ˉQDQFLHUV�

��ˉQDQFLHULQJVPRJHOLMNKHGHQ�EHVFKLNEDDU�

zijn voor bewonersbedrijven?

JaNee

50%Aantrekken van 
NDSLWDDO�ˉQDQFLHULQJ

Vinden van (meer) geschikt 
personeel en/of vrijwilligers 43%36%Meer experimenteerruimte, 

minder regels

50%Ontwikkelen van steviger 

verdienmodel
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1. Het zou volgens initiatiefnemers goed zijn als er meer ruimte komt voor 
bewonersbedrijven om aan de slag te gaan met maatschappelijk vastgoed, vastgoed 
met een publieke functie. Bijvoorbeeld door als eerste benaderd te worden door de 
gemeente als een pand vrij komt. Ook meer experimenteerruimte in wet- en regelgeving 
over maatschappelijk vastgoed is wenselijk. 

2. De zoektocht naar een pand wordt gemiddeld als moeilijk ervaren. 
3. Initiatiefnemers lopen vast als ze willen overstappen van huren naar kopen, doordat 

vastgoed duur is en het PRHLOLMN�LV�RP�ˉQDQFLHULQJ�WH�YLQGHQ. Er worden ook nog een 
aantal andere redenen gegeven.3

4. Tot slot is voor 9 op de 10 bewonersbedrijven een eigen plek van belang voor het halen 
YDQ�KXQbPLVVLH. 

Initiatiefnemer: ‘Om echt succesvol te zijn, is een centrale plek in de wijk belangrijk.  
Een leegstaand pand of beschikbare grond is essentieel’

3 Een aantal voorbeelden van antwoorden: ‘we zitten middenin de onderhandelingen’, ‘voor nu is huren prima’, 
ȟRQYROGRHQGH�JHRULQWHHUGȠ��ȟQRJ�WH�YURHJ�YRRU�GH�RUJDQLVDWLHȠ��

3%

13%
42%

19%
23%

Zeer makkelijk

Makkelijk

Neutraal

Moeilijk

Zeer moeilijk

$OV�MXOOLH�HLJHQDDU�]LMQ�YDQ�KHW�YDVWJRHG��KRH�KHEEHQ�MXOOLH�KHW�YLQGHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�YRRU�KHW�YDVWJRHG�HUYDUHQ"

34%
+HW�LV�PRHLOLMN�ˉQDQFLHULQJ�DDQ�WH�WUHNNHQ�YRRU�YDVWJRHG

$OV�MXOOLH�QX�YDVWJRHG�KXUHQ�PDDU�RYHUZHJHQ�YDVWJRHG�WH�NRSHQ��ZDW�KRXGW�MXOOLH�QX�WHJHQ�RP�YDVWJRHG�DDQ�WH�NRSHQ"

32%
Vastgoed is te duur

Er is geen geschikte locatie beschikbaar 11%
We hebben de expertise niet in huis om vastgoed te vinden 6%

17%Anders
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Als we het hebben over de DDQNRRS�YDQ�HHQ�SDQG�GRRU�HHQ�
EHZRQHUVEHGULMI, is er een voorbeeld dat in het oog springt: het 

Wijkpaleis in Rotterdam. Een levendige, sociale en eigenzinnige plek. 

Het Wijkpaleis huurt op dit moment een voormalig schoolgebouw 

van 2.000 m2 met een enorme speelplaats. Wanneer je binnenkomt, 

voel je meteen de bedrijvigheid. 

Beneden wordt volop geklust in de Dorpszaal. Hier schuiven 

bewoners ook aan om te eten en elkaar te ontmoeten, om te 

leren en te maken. 2S�GH�HHUVWH�YHUGLHSLQJ�ZHPHOW�KHW�YDQ�GH�
FUHDWLHYH�RQGHUQHPHUV��GH�ȟPDNHUVȠ��]RDOV�ˉOP��HQ�WKHDWHUPDNHUV�HQ�

landschapsarchitecten. Zij betalen een kostendekkende huur. De 

‘makers’ hebben een social return-verplichting in het contract. Ze 

organiseren bijvoorbeeld een Repair Café voor mensen uit de buurt. 

Ook de plaatselijke basisschool huurt lokalen bij het Wijkpaleis.  

'H�VFKRRO�KXXUW�GH�HHUVWH�HQ�WZHHGH�YHUGLHSLQJ, zo wordt de kale 

huur van 100.000 euro per jaar opgebracht. Van de gemeente 

ontvangt het Wijkpaleis een klein budget. Voor een solide en 

langdurige basis bedachten de initiatiefnemers dat ze het gebouw 

van de markt moesten halen en van de gemeente kopen. “We 
ZLOOHQ�GLW�JHERXZ�EHKRXGHQ�YRRU�GH�ZLMN. Geen speelbal zijn van 

een verhuurder”, zegt één van de initiatiefnemers. Op dit moment 
ZHUNHQ�]H�DDQ�HHQ�GHJHOLMNH�ˉQDQFLHULQJVFRQVWUXFWLH, onder andere 

door obligaties uit te geven. Zo is al ruim 6 ton bijeengebracht. 

*HFRPELQHHUG�PHW�HHQ�WRH]HJJLQJ�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�ˉQDQFLHUV�KHHIW�

GH�JHPHHQWH�QX�RIˉFLHHO�GH�YHUNRRSSURFHGXUH�LQ�JDQJ�JH]HW�
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D!"D!<IF/F?<E(
1LHXZH�PDQLHUHQ�YRRU�ˉQDQFLHULQJ

De bevindingen uit de onderzoeksfase vormen het vertrekpunt voor de designfase. Daarin 
RQWZLHUSHQ�ZH�PHW�HHQ�JURHS�H[SHUWV�WZHH�SURWRW\SHV�YRRU�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQ�GLH�
GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�PRHWHQ�YHUEHWHUHQ��'H�
prototypes zijn het resultaat van een heel proces. We nemen je daar kort in mee, daarna 
geven we de prototypes weer. 

3URFHV�WRW�SURWRW\SHV
Om tot de prototypes te komen, hebben we een designsprint doorlopen. Dat is een 
tijdsgebonden proces voor het beantwoorden van een complexe vraag of het genereren van 
een nieuw idee. Om het daarna direct in de markt te zetten. Onze designsprint bevatte: 
• In kaart brengen van het probleem
• Oplossingen schetsen 
• Beste oplossing kiezen 
• Prototypes 
• Testen met eindgebruikers

8LWGDJLQJHQ�IRUPXOHUHQ�HQ�RQWZLNNHOHQ
:DDU�ORSHQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ�WHJHQDDQ�DOV�]H�RS�]RHN�]LMQ�QDDU�ˉQDQFLHULQJ"�+RH�
kijken ambtenaren van de gemeentelijke vastgoedafdeling naar de overdracht van 
PDDWVFKDSSHOLMN�YDVWJRHG�DDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ"�(Q�KRH�NLMNHQ�WUDGLWLRQHOH�ˉQDQFLHUV�
of projectontwikkelaars naar de beweging van bewonersbedrijven? Via deze vragen 
formuleerden we de ‘uitdaging’ van de designsprint: 
1. �.XQQHQ�ZH�WRW�FRQFUHWH�LQVWUXPHQWHQ�NRPHQ�GLH�DDQVOXLWHQ�ELM�GH�VSHFLˉHNH�DDUG�YDQ�

EHZRQHUVEHGULMYHQ�HQ�GLH�SDVVHQ�ELM�GH�EHKRHIWHQ�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ��ˉQDQFLHUV��
fondsen, marktpartijen, overheden en andere stakeholders? 

2.  Kunnen we de meervoudige waarde van een bewonersbedrijf in een eenduidig model vatten?

%HWURNNHQKHLG�H[SHUWV��YDOLGDWLH�HQ�GUDDJYODN
Een gemêleerde groep experts is nauw betrokken geweest bij het proces van schetsen, de 
uitdaging formuleren en het testen van de prototypes. Dat was niet alleen belangrijk voor 
de kwaliteit en validatie, het zorgde ook voor draagvlak en betrokkenheid bij het project. 
%LMJHGUDJHQ�KHEEHQ�HHQ�YHUWHJHQZRRUGLJLQJ�YDQ�ˉQDQFLHUV�]RDOV�7ULRGRV�%DQN��$%1�$052��
IRQGVHQ��LQLWLDWLHIQHPHUV��H[SHUWV�LQ�FRPPXQLW\�ˉQDQFLQJ��DPEWHQDUHQ�YDQ�HHQ�JHPHHQWHOLMNH�
vastgoedafdeling, creatieve denkers en wetenschappers.4

4 Een overzicht van alle deelnemers aan de designsprint is opgenomen in bijlage 3. 
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'H�XLWNRPVWHQ����SURWRW\SHV�
De BuurtBV en de BuurtBond 
We zijn uitgekomen op twee prototypes: 1. de BuurtBV/BuurtBond en 2. het Waardemodel. 
+HW�HHUVWH�SURWRW\SH�LV�HHQ�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�PHW�HHQ�FRPELQDWLH�YDQ�%XXUW%9�
HQ�%XXUW%RQG��'H�NHUQ�LV�HHQ�QLHXZ�ȝ�QRJ�QLHW�EHVWDDQG�ȝ�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�
te ontwikkelen waarmee bewonersbedrijven gemakkelijker een pand kunnen kopen 
of langdurig kunnen huren. Dit prototype heeft twee variaties, een BuurtBV (richt 
zich op huren door bewonersbedrijven) en een BuurtBond (richt zich op kopen 
door bewonersbedrijven). Het tweede prototype is het Waardemodel, dat meer een 
FRPPXQLFDWLH�LQVWUXPHQW�LV��:H�VWDUWHQ�PHW�GH�XLWOHJ�YDQ�GH�%XXUW%9bHQ�GH�%XXUW%RQG�
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:DW�LV�HHQ�%XXUW%9"
De BuurtBV is een gezamenlijk fonds dat door heel Nederland maatschappelijk vastgoed 
aankoopt, in beheer neemt en verhuurt aan bewonersbedrijven. De verhuurder ontzorgt, 
geeft vrijheid aan het initiatief en biedt een aantrekkelijke huur.

De BuurtBV in de praktijk
• Een bewonersbedrijf wil een pand aankopen en klopt aan bij de BuurtBV 
• 'H�%XXUW%9�NRRSW�KHW�SDQG�DDQ�HQ�ˉQDQFLHUW�GLW�GHHOV�YLD�GH�EDQN��0HW�GH�EDQN�ZRUGHQ�

vaste afspraken gemaakt, ook over een maatschappelijke hypotheekrente
• Bewonersbedrijven betalen huur aan de BuurtBV, maar hebben volledige vrijheid om  

zelf ruimtes te verhuren. Hiervoor mogen zij verschillende huurprijzen vragen; een 
hogere huur aan een organisatie die dat kan betalen en een lagere aan buurtinitiatieven 

• ,QYHVWHHUGHUV�LQ�KHW�IRQGV�]LMQ�HHQ�PL[�WXVVHQ�ˉODQWURSLVFKH�RUJDQLVDWLHV��
familiefondsen, vastgoedbeleggers, vermogende individuen, banken en (mogelijk) 
overheden

• Het portfolio van de BuurtBV kent een mix tussen 2 type bewonersbedrijven, die met 
een meer volwassen verdienmodel en die voor bewonersbedrijven die minder huur 
kunnen afdragen

• De BuurtBV heeft een duidelijke maatschappelijke missie: het beschikbaar stellen van 
vastgoed aan bewonersbedrijven 

• De BuurtBV kent een bescheiden rendementsdoelstelling gericht op de continuïteit 
YDQbKHWbIRQGV��

��
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:DW�LV�HHQ�%XXUW%RQG"�
'H�%XXUW%RQG�LV�HHQ�JH]DPHQOLMN�IRQGV�GDW�EHZRQHUVEHGULMYHQ�ˉQDQFLHHO�RQGHUVWHXQW�ELM�
het aankopen van hun maatschappelijk vastgoed. Het fonds stelt bewonersbedrijven in 
staat zelf vastgoed te verwerven.

De BuurtBond in de praktijk
• De BuurtBond is een fonds dat bewonersbedrijven in staat stelt zelf vastgoed aan 

WHbNRSHQ�
• +HW�PRGHO�NDQ��DOV�YROJW��ZRUGHQ�RSJHERXZG�YRRU�GH�ˉQDQFLHULQJ��GH�JHPHHQVFKDS�

brengt 20% in, de lokale overheid 30% en de BuurtBond 50%
 - De overheidsbijdrage van 30% kan ook een korting zijn op de aankoopprijs van het 

vastgoed als gemeente het vastgoed verkoopt
 - Crowdfunding kan zowel op basis van donaties als lening (bijvoorbeeld obligaties)

• 'H�LQYHVWHHUGHUV�LQ�GH�%XXUW%RQG�EHVWDDQ�XLW�HHQ�PL[�YDQ�ˉODQWURSLVFKH�RUJDQLVDWLHV��
familiefondsen, vastgoedbeleggers, vermogende individuen en banken

• De BuurtBond heeft een maatschappelijke missie en een beperkte 
rendementsdoelstelling, gericht op continuïteit van de missie 

• De rente die het bewonersbedrijf betaalt aan de BuurtBond, is passend bij de 
maatschappelijke missie

• De BuurtBond werkt als matching fund, dat wil zeggen dat men eerst kijkt naar het 
LQYHVWHULQJVSODQ��$OV�KHW�EHZRQHUVEHGULMI�GH�EHQRGLJGH�ˉQDQFLHULQJ�NDQ�NULMJHQ�ELM�
de gemeenschap en overheid geeft de BuurtBond een akkoord. Alleen onder deze 
YRRUZDDUGH�JDDW�GH�ˉQDQFLHULQJ�GRRU�
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Een ingroeimodel
Bij de ontwikkeling van de BuurtBV en de BuurtBond concludeerden we dat beide variaties 
complementair aan elkaar zijn. Mogelijk kunnen ze, in verschillende groeifases van een 
EHZRQHUVEHGULMI��GH�JHYUDDJGH�ˉQDQFLHULQJVRSORVVLQJ�ELHGHQ��(HQ�YDQ�GH�HOHPHQWHQ�
die we verder willen onderzoeken is of een zogenoemd ‘ingroeimodel’ passend zou zijn. 
Hypothetisch zou een bewonersbedrijf bijvoorbeeld na vijf jaar huren bij de BuurtBV zelf 
HHQ�SDQG�NXQQHQ�DDQNRSHQ�PHW�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�GH�%XXUW%RQG��

'H�%XXUW%RQG�HQ�%XXUW%9��PHHU�GDQ�ˉQDQFLHULQJ�DOOHHQ�
+HW�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�PHW�WZHH�YDULDWLHV��%XXUW%RQG�HQ�%XXUW%9��NDQ�QLHW�XLW�]LFK]HOI�
tot stand komen. Daarvoor is een nieuwe organisatie nodig. De designfase stopt hier, het hoe 
en wat van een nieuwe organisatie komt in deze fase niet aan bod. De laatste belangrijke 
FRQFOXVLH�GLH�ZH�LQ�GH]H�IDVH�WURNNHQ�LV�GDW�HHQ�QLHXZ�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�RS�]LFK]HOI�
QLHW�YROGRHQGH�LV�RP�GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�WH�YHUJURWHQ��(U�LV�PHHU�
nodig dan alleen geld. Het idee is dat de nieuwe organisatie zich daarom ook richt op het 
professionaliseren van de bedrijfsvoering van bewonersbedrijven. 

• De nieuwe organisatie heeft een klein team van ervaren professionals in vastgoedbeheer. 
Deze ‘ontzorgen’ de bewonersbedrijven onder andere op het gebied van juridische, 
ˉQDQFLOH��YHUGXXU]DPLQJV��HQ�YHLOLJKHLGVYUDDJVWXNNHQ�

• Er wordt kennis geboden aan bewonersbedrijven:
 - Hoe schrijf ik een exploitatie- en investeringsplan? 
 - Hoe zet ik een crowdfundingscampagne op?
 - Hoe vergroot ik mijn verdienvermogen?

• Met de organisatie wordt ook een community gevormd van bewonersbedrijven die een 
HLJHQ�SDQG�KHEEHQ�DDQJHNRFKW�RI�HHQ�SDQG�KXUHQ��,Q�GH�FRPPXQLW\�LV�UXLPWHbYRRU�
 - Intervisie met andere bewonersbedrijven
 - Best practices delen
 - &RPPXQLW\�YDQ�ˉQDQFLHHO�H[SHUWV

• De organisatie en de mensen die voor de organisatie werken, brengen een netwerk mee 
ZDDU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�YDQ�NXQQHQ�SURˉWHUHQ��

Het Waardemodel 
+HW�WZHHGH�SURWRW\SH��KHW�:DDUGHPRGHO��LV�JHHQ�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW��PDDU�HHQ�
communicatiemiddel voor het in kaart brengen van de maatschappelijke waarde 
YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ��'DW�LV�RRN�YDQ�EHODQJ�YRRU�KHW�NULMJHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ��
Bewonersbedrijven kunnen het Waardemodel gebruiken om de eigen activiteiten, thema’s 
en output in kaart te brengen en thema’s zoals sociale cohesie of werk en ontwikkeling te 
verbinden aan de partijen die hierbij ‘baat’ hebben: de waardevangers. 
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Het Waardemodel in de praktijk
Het model heeft een aantal ringen die de initiatiefnemers voor hun eigen bedrijf kunnen 
invullen. De waarde wordt op een eenduidige manier in kaart gebracht. Zo werken we aan 
HHQ�ȟJHPHHQVFKDSSHOLMNH�WDDOȠ�HQ�]R�VSUHNHQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ�HQ�ˉQDQFLHUV�GRRU�KHW�KHOH�
land over hetzelfde. Het model heeft een aantal ringen: 
• In de binnenste ring staat het bewonersbedrijf
• In de aansluitende ringen de activiteiten die bewonersbedrijven kunnen ontplooien
• Dan de maatschappelijke thema’s waar bewonersbedrijven aan bijdragen
• Vervolgens de grote beleidsthema’s waar de maatschappelijke thema’s onder vallen
• Om het model heen tenslotte staan de mogelijke ‘waardevangers’. De organisaties die 

SURˉMW�KHEEHQ�YDQ�KHW�ZHUN�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ�

7RW�VORW
De prototypes BuurtBV/BuurtBond en het Waardemodel verkeren nog in een ruwe 
vorm en moeten nog verder uitgewerkt worden. Een begin van de uitwerking maken 
we in het hoofdstuk de Toekomstfase tijdens rondetafelgesprekken. We schatten in dat 
KHW�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�YDQ�GH�%XXUW%9�%XXUW%RQG�GH�PHHVWH�SRWHQWLOH�ZDDUGH�
KHHIW�YRRU�KHW�YHUVWHUNHQ�YDQ�GH�ˉQDQFLHULQJVPDUNW�YDQ�YDVWJRHG��=RDOV�JH]HJG�JDDQ�
GH�%XXUW%9�HQ�GH�%XXUW%RQG�RYHU�PHHU�GDQ�ˉQDQFLHULQJ�DOOHHQ��]H�ULFKWHQ�]LFK�RRN�RS�
capaciteitsontwikkeling bij bewonersbedrijven. Het Waardemodel tot slot is een goed 
communicatiemiddel om met elkaar dezelfde taal te leren spreken over de waarde van 
bewonersbedrijven. 
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D!"T5'I4DNF<F?<E(
Pitchen voor Impact

'H�]RHNWRFKW�QDDU�SDVVHQGH�ˉQDQFLHULQJ�RPYDW�ȝ�QDDVW�LQ]LFKW�NULMJHQ�HQ�QLHXZH�
PRJHOLMNKHGHQ�YRRU�ˉQDQFLHUHQ�RQWZLNNHOHQ�ȝ�RRN�HHQ�LQWHQVLHI�JURHLSURJUDPPD�YRRU�
bewonersbedrijven: Pitchen voor Impact. Hierin komt een belangrijk onderdeel terug van 
het eerste prototype de BuurtBV/BuurtBond: het ondersteunen van professionalisering 
en versterken van ondernemersvaardigheden van bewonersbedrijven. Dit zogenoemd 
investment readiness programma richt zich op de ontwikkeling van competenties van 
LQLWLDWLHIQHPHUV�RP�KXQ�EHGULMIVSODQ�WH�YHUVWHUNHQ�HQ�ˉQDQFLHULQJ�DDQ�WH�YUDJHQ��:DQW�
aandacht voor deze ‘vraagkant’ met competentieontwikkeling is net zo zeer nodig als het 
richten op de ‘aanbodkant’. 

Inzichten uit de Designfase komen terug in het investment readiness programma, zoals 
begeleiding in het schrijven van een exploitatie- en investeringsplan en het vergroten 
van het verdienvermogen. Maar ook bewustwording van stakeholders (hierin komen de 
waardevangers terug) en het van elkaar leren door intervisie. Daarnaast brengen we met 
een pitchevent vraag en aanbod bij elkaar, door de initiatiefnemers hun plannen te laten 
pitchen voor een panel van vier fondsen. 

Deelnemer: ’Het traject heeft ons meer zekerheid en bewustwording gegeven over wat we 
eerst vooral gevoelsmatig deden. Ook hebben we een veel beter beeld gekregen van de 
ZDDUGH�YDQ�RQV�FRQFHSW��(Q�ZH�KHEEHQ�PHHU�JHOHHUG�WH�GHQNHQ�YDQXLW�GH�ˉQDQFLOH�NDGHUV�
en maatschappelijke waarde’ 
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,Q]LFKWHQ�XLW�3LWFKHQ�YRRU�,PSDFW
Pitchen voor Impact bood 10 bewonersbedrijven de kans kritisch naar hun eigen plannen 
te kijken en de activiteiten, het verdienmodel en de missie te (her)formuleren in een 
JHGHJHQ�EHGULMIVSODQ��=H�GRRUORSHQ�YLHU�LQWHQVLHYH�WUDLQLQJVGDJHQ�PHW�DOV�JUDQGH�ˉQDOH�
het pitchevent. We delen een aantal belangrijke inzichten uit het traject. 

1.Van dromen naar concrete doelen 
Initiatiefnemers van bewonersbedrijven zijn dromers. Ze hebben grootse dromen voor 
hun buurt of wijk en werken elke dag hard om die dromen te verwezenlijken. Maar wat is 
die droom precies als je het vertaalt naar de missie van de organisatie? Aan wie moet de 
missie ten goede komen en wie zijn de klanten? Kunnen zij voor jouw product of dienst 
betalen of is dat een andere partij? En als je de kosten en opbrengsten naast elkaar zet, 
wat blijft er dan onder de streep over? De deelnemers formuleren antwoorden op deze en 
andere vragen over hun missie, doelgroep, maatschappelijke impact en verdienmodel. Ze 
ontleden de verschillende elementen van hun bedrijf in een ‘businessmodel canvas’. De 
elementen uit het canvas vormen de bouwstenen voor een (verbeterd) bedrijfsplan. 

Het social businessmodel canvas 

Deelnemer: ‘Je bedrijf onder de loep te nemen aan de hand van vragen vonden we heel 
QXWWLJ��2QV�EHGULMIVSODQ�LV�GDDU�HFKW�EHWHU�HQ�VFKHUSHU�YDQ�JHZRUGHQȠb�
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2. Je verhaal over de bühne brengen
Bewonersbedrijven begeven zich in een veld met verschillende stakeholders, denk aan 
welzijnsinstellingen, de gemeente, de gemeenschap of de sportvereniging. Het zijn partijen 
die (potentieel) gebaat zijn bij de activiteiten van bewonersbedrijven: de zogenoemde 
waardevangers. Om hen te overtuigen van de waarde van het bedrijf, en mogelijk een 
zakelijke relatie te starten, is het belangrijk om het verhaal goed over te brengen. Wat doe 
je, wat bereik je daarmee, aan wie komt het ten goede en wat heb je nodig van de ander? 
Vanzelfsprekende vragen en de antwoorden lijken nog vanzelfsprekender. 
Maar toch bleek het een goede oefening om het verhaal van het bedrijf meerdere keren, 
aan een steeds wisselend publiek, te vertellen. Beginnend bij mede-initiatiefnemers, dan 
voor een driekoppig expertpanel dat je bestookt met kritische vragen en tot slot voor een 
grote zaal tijdens het pitchevent. 

Tijdens het eind-evenement dragen de initiatiefnemers een pitch voor aan een jury met 
SRWHQWLOH�LQYHVWHHUGHUV�]RDOV�6WLFKWLQJ�'2(1��KHW�2UDQMHIRQGV��KHW�96%�IRQGV�HQ�.1+0�
foundation en aan de rest van de zaal waar de achterban aanwezig is. Een feestelijk 
afsluiting van een intensief traject. Voor twee initiatieven was het een extra feestelijke 
afsluiting, want de Graafse Akker won de publieksprijs van 1.000 euro en Stichting Delen 
en Meer won 25 uur aan advies. Benieuwd naar alle initiatieven? Een overzicht van de 
deelnemers is te vinden in bijlage 3.  

Stichting Delen & Meer wint de ondersteuningsprijs 
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3.Begeleiding op maat
Ieder initiatief is tijdens het traject bijgestaan door een adviseur van KNHM. Deze kon 
bijvoorbeeld tussen de trainingen door de uitdagingssessies met experts bijwonen. 
Ieder initiatief bewandelt een eigen weg en loopt tegen eigen obstakels aan. Voor 
de een is de zoektocht naar vast onderdak de grootste uitdaging, voor de ander het 
FUHUHQ�YDQ�GUDDJYODN��'H�DGYLVHXU�NLMNW�PHH�RYHU�GH�VFKRXGHU�YDQ�GH�LQLWLDWLHIQHPHUV�
en geeft begeleiding op maat. Volgens de initiatiefnemers is dat – naast het algemene 
trainingsprogramma waar ze als groep doorheen lopen –  een waardevolle toevoeging.  

Deelnemer: ’De inzet van de adviseur was voor ons echt goud waard. Hij heeft ons scherp 
gehouden en goede, lastige vragen gesteld. Het hielp enorm om een stap dieper te gaan en 
extra hulp en uitleg te krijgen voor waar wij vast liepen’

Op naar de volgende editie 
Met een volgende editie van Pitchen voor Impact gaan we de komende jaren door met 
de intensieve begeleiding van een aantal initiatieven. We nemen inzichten uit dit jaar 
mee om het programma beter te maken. Bijvoorbeeld de wens om dieper in te gaan op 
de juridische kant van de organisatie en het aanvragen van subsidies. Subsidies zijn voor 
bewonersbedrijven bijna altijd een vast onderdeel van de inkomstenstroom, daar kunnen 
we volgend jaar meer aandacht aan besteden. 

DE TRAININGSFASE
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D!"T0-K0ES1GAH-
(HQ�QLHXZH�ˉQDQFLHULQJVYRUP�YRRU�GH�DDQNRRS�YDQ�YDVWJRHG��
        
Een kleine twee jaar 6RFLDO�ˉQDQFH�IRU�FRPPXQLW\�EDVHG�VRFLDO�HQWHUSULVHV heeft ons veel 
inzichten opgeleverd. Wie zijn de initiatiefnemers achter de bedrijven, wat beweegt hen, 
RS�ZHONH�PDQLHUHQ�FUHUHQ�]H�PDDWVFKDSSHOLMNH�ZDDUGH�HQ�ZDDURP�LV�HHQ�HLJHQ�SOHN�]R�
belangrijk voor het realiseren van de missie? 

+HW�SURMHFW�ZDV�RRN�HHQ�UHLV�GRRU�KHW�ˉQDQFLHULQJVODQGVFKDS��:HONH�ˉQDQFLHUV�LQYHVWHUHQ�
DO�LQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ�HQ�ZHONH�ˉQDQFLHULQJVYRUPHQ�ELHGHQ�]LM"�:HONH�URO�YHUYXOOHQ�GH�
PHHU�WUDGLWLRQHOH�ˉQDQFLHUV�]RDOV�EDQNHQ��RI�EHWHU�JH]HJG�ZHONH�URO�NXQQHQ�]LM�SDNNHQ�DOV�
KHW�JDDW�RP�GH�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG"�(Q�ZHONH�SRVLWLH�QHHPW�GH�JHPHHQWH�HLJHQOLMN�
in relatie tot bewonersbedrijven? 

$DQ�RQV�GH�WDDN�RP�GH]H�NHQQLV�RP�WH�]HWWHQ�LQ�LGHHQ�YRRU�QLHXZH�ˉQDQFLHULQJVYRUPHQ�
en de contouren te schetsen voor een nieuwe organisatie om het instrument in onder te 
brengen. Al lezend, interviewend, analyserend, schrijvend, denkend en al doende maken 
we ons wegwijs in deze wereld. Vaak twee stappen vooruit en dan weer een achteruit, 
zoals dat gaat bij een zoektocht. In de laatste fase van het project hebben we een 
aantal acties ondernomen om de betrokkenheid van partijen bij en het draagvlak voor 
RQWZLNNHOLQJ�YDQ�HHQ�QLHXZH�ˉQDQFLHULQJVYRUP�WH�YHUJURWHQ��'DDUYDQ�]LMQ�KHW�YRHUHQ�YDQ�
rondetafelgesprekken en de ondertekening van een Memorandum of Understanding de 
belangrijkste.

Intensief meedenken en meewerken 
ȟȟ+HHO�EHODQJULMN�LV�HHQ�QLHXZ�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW��ZDDUPHH�HHQ�VWHHGV�JURWHU�ZRUGHQGH�
JURHS�EHZRQHUVEHGULMYHQ�GH�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�HHQ�QLHXZ�SDQG�URQG�NDQ�NULMJHQ��9DQXLW�
KNHM kunnen we een beperkt aantal leningen per jaar verschaffen, maar we zien dat de 
vraag groter is. Daarom ondertekenen we het Memorandum of Understanding en willen we 
LQWHQVLHI�PHHGHQNHQ�HQ�PHHZHUNHQ�LQ�KHW�XLWUROOHQ�YDQ�KHW�QLHXZH�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQW�ȠȠ�
- Erik Arkesteijn, programmamanager KNHM Foundation

5RQGHWDIHOJHVSUHNNHQ�
Verschillende mensen zijn ons onderweg gaan vergezellen en zijn enthousiast 
en gecharmeerd geraakt van het onderwerp. Dat blijkt onder meer uit het eerste 
rondetafelgesprek, waar bijna 30 mensen aanwezig waren om verder te praten over de 
BuurtBV/BuurtBond. Een breed palet van vertegenwoordigers uit de bankensector, fondsen, 
bewonersbedrijven, vastgoed, projectontwikkeling, gemeenten en intermediairs. Met het 
gesprek gaven we een inhoudelijke verdiepingsslag aan het prototype van de BuurtBV en 
BuurtBond. Nog belangrijker is dat een aantal partijen serieuze belangstelling toonde om 
met het prototype aan de slag te willen. Er volgde een tweede en derde rondetafelgesprek 
met een kleiner gezelschap waarmee we de contouren schetsten van een nieuwe 
RUJDQLVDWLH�GLH�KHW�ˉQDQFLHULQJVPRGHO�WRW�XLWYRHU�NDQ�EUHQJHQ��+HW�WUDMHFW�ULFKWLQJ�GH]H�
nieuwe organisatie is inmiddels gestart. 
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Een samenleving waarin iedereen kan meedoen 
“DOEN gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich betrokken voelt 
bij de eigen buurt. Bewonersbedrijven verspreid over heel Nederland dragen daar dagelijks 
op een ondernemende manier aan bij. DOEN blijft zich actief inzetten voor het versterken 
van deze bewonersbedrijven. Door het ondertekenen van de MoU zetten we dit graag kracht 
ELM�ȣb��6DIND�2YHUZHHO��SURJUDPPDPDQDJHU�6WLFKWLQJ�'2(1

0HPRUDQGXP�RI�8QGHUVWDQGLQJ�
We zetten de ambities uit de rondetafelgesprekken kracht bij met een Memorandum 
of Understanding (MoU). Een begrips- en intentieverklaring van een aantal partijen die 
zich willen inzetten om bewonersbedrijven de ondersteuning te bieden in het huren 
en aankopen van vastgoed. Een mooi instrument om al het enthousiasme naar een 
volgend niveau te brengen. Een Memorandum of Understanding is geen juridisch bindend 
document, maar met de ondertekening van de MoU zetten we een sterke intentie neer 
om de combinatie BuurtBV/BuurtBond levensvatbaar te maken. De MoU wordt feestelijk 
ondertekend in september 2022. 

Fysieke plek maakt buurtenergie blijvend 
‘‘Een fysieke plek maakt dat de energie in de buurt blijft. Het is van groot belang dat 
initiatiefnemers toegang hebben tot alle competenties om die plek te onderhouden. 
Deze nieuwe organisaties verleent toegang tot competenties die wij als initiatiefnemers 
niet altijd hebben. Ze ontzorgen en dat is precies wat we nodig is.” - Anita Groenink, 
LQLWLDWLHIQHPHUb0LG:HVW�

$IURQGLQJ�HQ�QLHXZ�EHJLQ��
Het project 6RFLDO�ˉQDQFH�IRU�FRPPXQLW\�EDVHG�VRFLDO�HQWHUSULVHV is dan wel afgerond, 
PDDU�KHW�PRRLH�LV�GDW�GH]H�UHLV��RQ]H�]RHNWRFKW�QDDU�SDVVHQGH�ˉQDQFLHULQJ��HLJHQOLMN�
pas het begin is. We zien het als een voorfase waarin we inzichten hebben opgedaan die 
jou als lezer hopelijk ook iets opleveren. Het is tijd om de daad bij woord te voegen. Op 
naar een bloeiende sector van bewonersbedrijven in Nederland, waarbij ieder waardig 
bewonersbedrijf een eigen plek krijgt. Want daar wordt Nederland alleen maar beter van. 

Overtuigd van de maatschappelijk waarde 
“Bewonersbedrijven leveren maatschappelijke waarden. Ze verdienen een meer professionele 
DDQSDN��2Q]H�ELMGUDJH�LV�GH�XLWZHUNLQJ�YDQ�HHQ�ˉQDQFLHHO�PRGHO�RP�GH�WRHJDQJ�WRW�
ˉQDQFLHULQJ�YDQ�YDVWJRHG�WH�YHUJURWHQ��(QbRP�GDDUELM�ȟJURWHU�WH�GHQNHQȠ��'H�0R8�LV�PHHU�HHQ�
startsein dan het einde van het proces.” - Bart Kruijssen, partner PwC 
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*RHG�QLHXZV
‘We staan er niet alleen voor: aandacht voor het toegankelijk maken van maatschappelijk 
vastgoed neemt toe’ en ‘Meer ruimte voor bewoners om aan de slag te gaan met 
maatschappelijk vastgoed’. Het zijn opmerkingen die steeds vaker uit verschillende hoeken 
klinken. En dat is goed nieuws. Veel partijen zijn met het onderwerp bezig en agenderen de 
toegang tot maatschappelijk vastgoed voor bewonersinitiatieven. 
Zo verscheen op gebiedsontwikkeling.nu een lang betoog over waarom maatschappelijk 
vastgoed niet naar de hoogste bieder mag, maar dat juist culturele en maatschappelijke 
collectieven ruimte moeten krijgen in tenders.5 
Daarnaast laat onderzoeksbureau Rebel zien dat de economische waarde – naast de 
evidente maatschappelijke waarde – van het huisvesten van maatschappelijke initiatieven in 
gemeentelijk vastgoed groot is: “Broedplaatsen hebben een forse economische meerwaarde. 
Over een termijn van 15 jaar gezien leveren ze zelfs meer waarde dan transformatie naar 
woningen.”6 En dan hebben we het nog niet eens over de media-ophef over de aankoop van 
het Wijkpaleis, waar algehele verontwaardiging bestaat over de manier waarop de gemeente 
Rotterdam de aankoop dwarsboomt.7

%HZRQHUVEHGULMYHQ�YHUVWHUNHQ�ZHHIVHO�YDQ�GH�VDPHQOHYLQJ
1LHXZH�ˉQDQFLHULQJVLQVWUXPHQWHQ�YRRU�KHW�DDQNRSHQ�YDQ�YDVWJRHG�]LMQ�YDQ�ZH]HQOLMN�
belang voor bewonersbedrijven. Hun aantal stijgt in omvang en de huidige manieren 
YDQ�ˉQDQFLHUHQ�YROGRHQ�QLHW��:H�JHORYHQ�LQ�KHW�PDDWVFKDSSHOLMN�EHODQJ�YDQ�EHZRQHUV�
bedrijven, zij ondersteunen een samenleving waarin iedereen mee kan doen, een plek heeft 
en verbinding voelt. Bewonersbedrijven versterken zo het weefstel van de samenleving. 
:LM�EOLMYHQ�RQV�LQ]HWWHQ�RP�GH�ˉQDQFLOH�UDQGYRRUZDDUGHQ�WH�VFKHSSHQ�HQ�]R�GH�QLHXZH�
PDQLHUHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�GH�JURQG�WH�NULMJHQ���

Samen aan de slag 
Wil je meedenken over het vervolg? Of praat je graag een keer 1 op 1 verder over wat onze 
inzichten voor jou kunnen betekenen? We denken graag met je mee. Neem contact op met 
Jorien van Lookeren Campagne door te mailen naar: jorien@social-enterprise.nl. 

We blijven ons de komende jaren inzetten voor de sector van bewonersbedrijven. 
Dat doen we onder een nieuwe naam: Ondernemen met je Buurt. Ga naar 
ondernemenmetjebuurt.nl voor meer informatie. 

Financiële randvoorwaarden scheppen 
ȟȠ(HQ�VDPHQOHYLQJ�GUDDLW�RP�VDPHQKDQJ��HQ�GDW�LV�SUHFLHV�ZDW�EHZRQHUVEHGULMYHQ�FUHUHQ�
op lokaal niveau. De goede voorbeelden in Nederland inspireren hopelijk anderen en 
YHUVQHOOHQ�]R�GH�EHZHJLQJ�YDQ�ORNDOH�LPSDFWPDNHUV��$DQ�RQV�GH�WDDN�RP�ˉQDQFLOH�
randvoorwaarden te scheppen zodat zij zich op de impact kunnen richten.’’ - Mark Hillen, 
directeur Social Enterprise NL

5 https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/waarom-maatschappelijk-vastgoed-niet-naar-de-hoogste-bieder-moet/ 
6 https://www.skar-ateliers.nl/app/uploads/2020/06/Meerwaarde-creatieve-bedrijfshuisvesting.pdf 
7��KWWSV���ZZZ�QUF�QO�QLHXZV������������ZLMNSDOHLV�LV�VWUDNV�RRN�YDQ�GH�EXXUWEHZRQHUV�D��������	� 

https://www.versbeton.nl/2022/02/aankoop-wijkpaleis-ondanks-succesvolle-crowdlening-gedwarsboomd/ ��
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'DQNZRRUG
Namens LSA bewoners, Stichting DOEN, KNHM Foundation en Social Enterprise NL, willen 
we iedereen die zich met energie, kennis en kunde de afgelopen twee jaar heeft ingezet 
voor dit project enorm bedanken. Mensen die deze sector een warm hart toedragen 
en vaak in hun eigen tijd met ons hebben meegedaan PwC willen wij bedanken voor 
KHW�ȝ�RS�SUR�ERQR�EDVLV�ȝ�RQWZLNNHOHQ�YDQ�KHW�ˉQDQFLHHO�PRGHO��,Q�KHW�ELM]RQGHU�DOOH�
initiatiefnemers die hun kostbare tijd hebben gegeven met het invullen van de enquête, 
de interviews, een rol in de designsprints en participatie in rondetafelgesprekken. Ze 
kijken verder dan hun eigen bedrijf en proberen mee te denken in het belang van de hele 
beweging. Dank daarvoor. 

:H�]LMQ�RRN�GDQNEDDU�GDW�ZH�GLW�SURMHFW�PRJHOLMN�NRQGHQ�PDNHQ�GRRU�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�GH�
Europese Unie en de begeleiding die we vanuit het programma hebben gekregen. Zo’n 20 
YHUJHOLMNEDUH�SURMHFWHQ�]LMQ�PHW�GH]HOIGH�ˉQDQFLHULQJ�LQ�DQGHUH�OLGVWDWHQ�JHVWDUW��:H�NLMNHQ�
ernaar uit om onze ervaringen en inzichten uit te wisselen, hopelijk kunnen we daarmee 
GH�ˉQDQFLHULQJVPDUNW�YRRU�VRFLDDO�RQGHUQHPHUV�LQ�GH�(8�QRJ�PHHU�YHUVWHUNHQ��
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B.L?8E4
Bijlage 1 managementsamenvatting Kapitaal voor de Buurt

0DQDJHPHQWVDPHQYDWWLQJ
Bewonersbedrijven zijn overal in Nederland aanwezig, soms zichtbaar soms minder 
zichtbaar. Het is een groeiende, bottom-up beweging van actieve bewoners die op 
ondernemende wijze aan de slag gaan met maatschappelijke uitdagingen. Zo richten 
ze zich op het versterken van de samenhang in de buurt, verzorgen het groen of maken 
zich gezamenlijk hard voor het behoud van voorzieningen in dorpen die kampen met 
krimp. Een belangrijke component in de ontwikkeling van deze bedrijven, en daarmee 
YRRU�KHW�UHDOLVHUHQ�YDQ�KXQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�GRHOHQ��LV�GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ��=LM�
hebben kapitaal nodig om projecten en activiteiten op te starten en te ontwikkelen, om 
een verbouwing te bekostigen of voor de aankoop van een stuk land of een pand. Zeker 
ZDQQHHU�KHW�JDDW�RYHU�JURWHUH�ˉQDQFLHULQJVDDQYUDJHQ��]RDOV�YRRU�GH�DDQNRRS�YDQ�assets, 
]LHQ�ZH�GDW�KHW�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�ODVWLJ�LV�GH]H�ˉQDQFLHULQJ�URQG�WH�NULMJHQ��&HQWUDDO�
LQ�GLW�UDSSRUW�VWDDW�GDDURP�GH�YUDDJ�KRH�GH�ˉQDQFLHULQJVPDUNW�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�
HUXLW]LHW�HQ�ZDDU�NDQVHQ�OLJJHQ�RP�GH�WRHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�WH�YHUEHWHUHQ��

Hiervoor hebben we op verschillende manieren inzichten verzameld: een bureauonderzoek, 
��bLQWHUYLHZV�PHW�LQLWLDWLHIQHPHUV�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ��EHOHLGVPDNHUV��ˉQDQFLHUV�HQ�
experts op het gebied van FRPPXQLW\�ˉQDQFLQJ, een vragenlijst onder bewonersbedrijven 
(N=102) en verdiepende gesprekken ter duiding van de resultaten van de vragenlijst. 

&RQFOXVLHV�
Bewonersbedrijven zijn een belangrijke schakel voor meer leefbare wijken en buurten, maar de 
impact is nog lastig in kaart te brengen
Verschillende wetenschappelijke studies laten het belang van bewonersbedrijven zien en 
uit de vragenlijst komt naar voren aan hoeveel verschillende maatschappelijke uitdagingen 
bewonersbedrijven een bijdrage leveren. Het is echter nog lastig voor bewonersbedrijven 
om hun impact in kaart te brengen. Hiervoor is meer aandacht nodig, want dit helpt het 
bewonersbedrijf bij het bereiken van haar missie, de samenwerking met gemeenten en het 
YHUNULMJHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�

Eigen plek belangrijk voor bereiken van missie
Bijna alle bewonersbedrijven geven aan dat een eigen fysieke plek van belang is voor 
KHWbEHUHLNHQ�YDQ�KXQ�PLVVLH��2QJHYHHU�HHQ�GHUGH�YDQ�GH�EHZRQHUVEHGULMYHQ�KHHIW�HHQ�
pand in eigendom, ongeveer 50% huurt een pand en het overige deel heeft een andere 
(huur)constructie. 

Overheden zien bewonersbedrijven nog weinig als partner
Een derde van de bewonersbedrijven ziet de relatie met de gemeenten als een obstakel 
voor het zorgen voor meer impact. Bewonersbedrijven hebben nog nauwelijks een plek in 
(lokaal) beleid. Aankoop van maatschappelijk vastgoed door bewonersbedrijven verloopt 
stroef, overheden kunnen nog veel meer inkopen bij bewonersbedrijven.
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Verdienmodellen bewonersbedrijven nog in ontwikkeling, versterken support infrastructuur nodig
����YDQ�GH�EHZRQHUVEHGULMYHQ�JHHIW�DDQ�LQNRPVWHQ�XLW�GH�YHUNRRS�YDQ�HHQ�SURGXFW�
of dienst te halen. Het percentage inkomsten varieert enorm en uit verschillende 
interviews komt naar voren dat de verdienmodellen verstevigd moeten worden. Hiervoor 
zijn verschillende dingen nodig: gemeenten moeten bewonersbedrijven ruimte geven 
en opdrachten gunnen en de zakelijke vaardigheden van bewonersbedrijven moeten 
ZRUGHQbYHUVWHUNW�

7RHJDQJ�ˉQDQFLHULQJ�REVWDNHO�WRW�JURHL��VSHFLˉHNH�LQVWUXPHQWHQ�QRGLJ�
7RHJDQJ�WRW�ˉQDQFLHULQJ�LV�KHW�PHHVW�JHQRHPGH�REVWDNHO�YRRU�KHW�PDNHQ�YDQ�PHHU�
impact. Tegelijkertijd heeft een groot deel van de bewonersbedrijven in de afgelopen jaren 
H[WHUQH�ˉQDQFLHULQJ�JH]RFKW�HQ�JHYRQGHQ��+HW�W\SH�ˉQDQFLHULQJ�YDULHHUW�WXVVHQ�VXEVLGLHV�
YDQ�JHPHHQWHQ�WRW�EDQFDLUH�K\SRWKHNHQ��+RHZHO�HU�UHODWLHI�YHHO�DDQERG�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�
is waar bewonersbedrijven gebruik van kunnen maken, zijn er weinig regelingen of 
LQVWUXPHQWHQ�VSHFLˉHN�JHULFKW�RS�KXQ�EHKRHIWHQ�HQ�NHQPHUNHQ��]RDOV�KHW�K\EULGH�
verdienmodel).

$DQEHYHOLQJHQ�YRRU�GH�SUDNWLMN
Uit het voorgaande kunnen we voor de toekomst van bewonersbedrijven een aantal 
DDQEHYHOLQJHQ�HQ�YHUYROJVWDSSHQ�DˊHLGHQ��:H�PDNHQ�GDDUELM�RQGHUVFKHLG�WXVVHQ�GULH�
JURHSHQ�EHWURNNHQHQ��EHZRQHUVEHGULMYHQ�HQ�LQWHUPHGLDLUV��ˉQDQFLHUV�HQ�GH�RYHUKHLG��

Bewonersbedrijven en intermediairs 
Bewonersbedrijven en intermediairs spelen een belangrijke rol om de toegang tot de 
ˉQDQFLHULQJ�WH�YHUEHWHUHQ��:LM�GRHQ�GH�YROJHQGH�DDQEHYHOLQJHQ��
• ,QYHVWHHU�LQ�NHQQLV�HQ�NXQGH��Om als bewonersbedrijf de volgende stap te maken en zo 

de maatschappelijke impact te vergroten, is het van belang te investeren in kennis en 
NXQGH��9DQ�MXULGLVFKH�WRW�ˉQDQFLOH�YUDDJVWXNNHQ��(U�]LMQ�DO�YHHO�LQLWLDWLHYHQ�RP�NHQQLV�
te verzamelen en te delen, onder meer bij het LSA, het platform Collectieve Kracht dat 
in opbouw is, fondsen zoals KNHM (netwerk van vrijwillige adviseurs) en particuliere 
organisaties zoals provinciale steunorganisaties, Nederland Zorgt voor Elkaar en de 
LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen). Maak hier gretig gebruik van.

• 0DWFK�NRSORSHUV�HQ�VWDUWHUV��Een deel van de bewonersbedrijven is te typeren als 
koploper. Zij hebben grote stappen gezet, bijvoorbeeld in de aankoop van een pand of 
het ontwikkelen van een stevig verdienmodel. Beginnende bewonersbedrijven kunnen 
KLHUYDQ�SURˉMW�KHEEHQ��

• 0DDN�ZHUN�YDQ�LPSDFWPHWLQJ� Bewonersbedrijven stuiten in gesprekken met 
RYHUKHGHQ�HQ�ˉQDQFLHUV�RS�KHW�RYHUEUHQJHQ�YDQ�KXQ�YHUKDDO��KHW�FRPELQHUHQ�
van maatschappelijke waardecreatie met een verdienmodel. Door te investeren in 
LPSDFWPHWLQJ�NXQQHQ�]H�DDQWRQHQ�ZHONH�SRVLWLHYH�YHUDQGHULQJ�]LM�FUHUHQ�LQ�KXQ�
leefomgeving, zo versterken ze hun propositie.
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Financiers 
Hoewel bewonersbedrijven momenteel bij relatief veel verschillende organisaties 
ˉQDQFLHULQJ�RSKDOHQ��]LMQ�HU�QDXZHOLMNV�ˉQDQFLHUV�GLH�VSHFLˉHNH�LQVWUXPHQWHQ�YRRU�
bewonersbedrijven hebben. Daarbij is het voor bewonersbedrijven moeilijk te overzien 
welke mogelijkheden er zijn en wat ze kunnen doen om daar succesvol gebruik van te 
maken. Wij doen de volgende aanbevelingen:
• %LHG�RQGHUVWHXQLQJ��%HZRQHUVEHGULMYHQ�HUYDUHQ�KHW�YHUNULMJHQ�YDQ�ˉQDQFLHULQJ�

als tijdrovend en complex. Bied hiervoor ondersteuning, bijvoorbeeld door 
‘inloopuurtjes’ waar bewonersbedrijven met hun vragen terechtkunnen en ‘investment 
readiness’ trajecten waar bewonersbedrijven worden klaargestoomd voor een 
ˉQDQFLHULQJVDDQYUDDJ�

• &UHHU�VSHFLˉHNH�LQVWUXPHQWHQ�GLH�XLWJDDQ�YDQ�GH�EHKRHIWHQ�YDQ�EHZRQHUVEHGULMYHQ� 
+RHZHO�HU�YHHO�ˉQDQFLHUV�]LMQ�GLH�RSHQ�VWDDQ�YRRU�GH�PDDWVFKDSSHOLMNH�GRHOHQ�ZDDU�
EHZRQHUVEHGULMYHQ�DDQ�ELMGUDJHQ��NLMNHQ�]LM�QLHW�RI�QDXZHOLMNV�QDDU�GH�VSHFLˉHNH�
kenmerken van bewonersbedrijven. Denk aan het hybride verdienmodel en de vraag 
naar vastgoed. Fondsen die dit wel doen, zoals de KNHM, laten zien dat ze hiermee van 
meerwaarde zijn.

• =RHN�VDPHQZHUNLQJ�PHW�DQGHUH�ˉQDQFLHUV�RS��Met name bij het verkrijgen van vastgoed 
]LHQ�ZH�GDW�YHUVFKLOOHQGH�ˉQDQFLHUV�VDPHQ�WRW�HHQ�FRQVWUXFWLH�NRPHQ��%LMYRRUEHHOG�
een achtergestelde lening in combinatie met een hypotheek. Dit gebeurt echter nog 
ZHLQLJ��HU�LV�YHHO�ZLQVW�WH�EHKDOHQ�DOV�SDUWLMHQ�VDPHQZHUNHQ�ELM�GH�ˉQDQFLHULQJ�YDQ�
bewonersbedrijven.

• *HHI�PDDWVFKDSSHOLMNH�ZDDUGH�HHQ�SOHN�LQ�EHRRUGHOLQJHQ� Bewonersbedrijven leveren 
HHQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�PHHUZDDUGH��)LODQWURSLVFKH�ˉQDQFLHUV�KHEEHQ�KLHU�RRJ�YRRU��PDDU�
banken nog nauwelijks, terwijl erkenning van maatschappelijke waarde ook voor deze 
SDUWLMHQ�KDUG�QRGLJ�LV��&RPPHUFLOH�ˉQDQFLHUV�PRHWHQ�GDDURP�GH�PDDWVFKDSSHOLMNH�
waarde van bewonersbedrijven meenemen in hun beoordeling.  

Overheid
Aan de kant van de overheid zien we dat zij nog veel vanuit het systeem werkt en 
denkt dat de werkwijze van bewonersbedrijven daar niet altijd bij aansluit. Hierdoor 
lopen bewonersbedrijven soms kansen mis om zich te ontwikkelen of moeten zij extra 
inspanningen leveren om erkenning te krijgen. We doen de volgende aanbevelingen:
• *HHI�EHZRQHUVEHGULMYHQ�HHQ�SOHN�LQ�GH�LQNRRS� Bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten 

in het welzijnsdomein kunnen bewonersbedrijven een grotere rol spelen. Maar ook bij 
reguliere inkoop, zoals huur van ruimtes.

• 0DDN�ELQQHQ�KHW�PDDWVFKDSSHOLMN�YDVWJRHGEHOHLG�UXLPWH�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ� 
Een eigen plek is cruciaal voor het succes van bewonersbedrijven. Gemeenten kunnen 
maatschappelijk vastgoed hiervoor inzetten. Zowel door aantrekkelijke huurconstructies 
op te tuigen, als door de maatschappelijke waarde in de verkoop een rol te geven. Zo 
krijgen bewonersbedrijven de kans om een pand aan te kopen.

• 6WHO�YRRU�EHZRQHUVEHGULMYHQ�««Q�DDQVSUHHNSXQW�ELQQHQ�GH�JHPHHQWH�LQ� Dit kan 
bijvoorbeeld binnen een bestaand ondernemersloket. Nu hebben bewonersbedrijven 
vaak moeite om met de juiste afdeling in contact te komen, waardoor het gevoel bestaat 
dat ze ‘van het kastje naar de muur’ lopen.
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Bijlage 2 deelnemers designsprint 

'HHOQHPHUV�GHVLJQVSULQW�
1DDP� 2UJDQLVDWLH�
Annemieke Lübbert  Gemeente Utrecht
Hettie Politiek Gemeente Amsterdam
Ingrid Janssen  Gemeente Amsterdam
Peter de Been Gemeente Amsterdam
Anita Groenink Midwest
Marije van den Berg Democratie in uitvoering
Charlot Schans  STIPO
Teun Gautier  StadmakersCoöperatie
Max de Vriend RSM/Erasmus University, Collectieve Kracht
Tine de Moor RSM/Erasmus University, Collectieve Kracht
Sjoerd Luisman  ABN AMRO
Mark Hillen Social Enterprise NL
Martijn Arnoldus Social Finance Matters
Björn Vennema Social Finance NL
Bart Kruijssen   PwC
Marieke Hillen/Floris van Gennep Het Wijkpaleis 
Maurice Bergmans KNHM/’t Luukske
Maarten de Jong Oneplanetcrowd 
Johan Valster De Hallen Amsterdam
Nelleke van Olst  Triodos Bank
Simon van Dommelen LOLA Amsterdam
Egon van Wees Gemeente Amsterdam

/HGHQ�VSULQWWHDP
1DDP� 2UJDQLVDWLH
Marieke Boeije  LSA bewoners
Thijs van Mierlo LSA bewoners
Erik Arkesteijn KNHM foundation
Safka Overweel Stichting DOEN
Stefan Panhuijsen Social Enterprise NL
Jorien van Lookeren Campagne  Social Enterprise NL

De designsprint is begeleid door Bart Lacroix van Facilitators of Change, hij is specialist in 
het faciliteren van impactvolle designsprints. 
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Bijlage 3 deelnemers Pitchen voor Impact 

'H�*UDDIVH�$NNHU�
De Graafse Akker is een project van stichting Transfarmers. Dit initiatief faciliteert al 
sinds 2013 een plek waar mensen hun talenten kunnen uiten en ontdekken met veel 
activiteiten, zoals kunst maken, verven, koken of schoffelen. In de bloementuin of bij de 
kas op het verborgen stuk land, omringd door verschillende type wijken, kunnen mensen 
WRW�UXVW�NRPHQ��+HW�ODQG�ZRUGW�WRW�QRJ�WRH�JHSDFKW��PDDU�LQ������JDI�GH�HLJHQDDU�DDQ�KHW�
te willen verkopen. Door middel van een crowdfundingsactie en met behulp van heel veel 
PHQVHQ�HQ�LQLWLDWLHYHQ�LV�KHW�]H�JHOXNW�������bHXUR�WH�YHU]DPHOHQ�RP�GH�DNNHU�WH�NRSHQ��
9LD�3LWFKHQ�YRRU�,PSDFW�KRSHQ�]H�GH�RYHULJH���������HXUR�ELQQHQ�WH�KDUNHQ�bMeer over de 
Graafse Akker.

6WLFKWLQJ�%XXUWKXLV�GH�+RYHQ
Buurthuis de Hoven werkt samen met bewoners, verenigingen, gemeente Zutphen en 
organisaties in de Hoven aan het realiseren van een gemeenschappelijke ontmoetingsplek 
voor activiteiten door en voor bewoners in de Hoven. In dit gebied met een nieuwe wijk 
vol nieuwe inwoners én oude bewoners is er behoefte aan verbinding, maar dit gaat niet 
vanzelf. In 2015 werd een wijkontwikkelingsplan gemaakt om een buurthuis te realiseren 
HQ�LQ������LV�HHQ�GHˉQLWLHI�RQWZHUS�JHPDDNW��9RRU�GH�XLWYRHU�YDQ�GH]H�SODQQHQ�LV�
ˉQDQFLHULQJ�QRGLJ�HQ�3LWFKHQ�YRRU�,PSDFW�LV�GH�XLWJHOH]HQ�NDQV�RP�PHHU�WH�OHUHQ�RYHU�KHW�
RSULFKWHQ�HQ�H[SORLWHUHQ�YDQ�HHQ�EXXUWKXLV�bMeer over Buurthuis de Hoven.

36



6WLFKWLQJ�6FKLH]LFKW�
Een wijkonderneming en ontmoetingsplek in Rotterdam Delfshaven met 
aanschuifmaaltijden, kookclubs en culturele kinderactiviteiten. Stichting Schiezicht 
verbindt zo bewoners en maakt de wijk leuker en levendiger. Vijf jaar geleden sloten ze 
HHQ�KXXUFRQWUDFW�DI�GDW�RQGHUWXVVHQ�DˊRRSW��0HW�GH�]DDOYHUKXXU�JHQHUHUHQ�]H�LQNRPVWHQ��
maar corona heeft het programma dunner gemaakt. Ook huurders vallen weg en de kosten 
worden steeds minder gedekt. Nu spelen veel vragen, kunnen we doororganiseren en hoe? 
%OLMYHQ�ZH�HHQ�ZLMNRQGHUQHPLQJ�RI�PRHWHQ�ZH�HHQ�YHUHQLJLQJ�ZRUGHQ"b�2S�GH]H�YUDJHQ�
KRSHQ�]H�WLMGHQV�3LWFKHQ�YRRU�,PSDFW�DQWZRRUG�WH�NULMJHQ�bMeer over Stichting Schiezicht.

%XXUWYHUHQLJLQJ�ȟW�3¸WKXXVNH
In de provincie Limburg ligt Aalbeek, een dorp met circa 270 inwoners. Buurtvereniging ‘t 
3¸WKXXVNH�KHHIW�VLQGV�GH�MDUHQ����HHQ�JHPHHQVFKDSVUXLPWH�LQ�HLJHQ�EHKHHU��+LHU�ZRUGHQ�
cursussen, activiteiten voor jong en oud én feesten voor leden van de buurtvereniging 
georganiseerd, maar minder dan voorheen. ‘t Pöthuuske wil meer uitstraling geven aan het 
buurthuis, meer ondernemen en meer verbondenheid. De handvatten die hierbij kunnen 
KHOSHQ��KRSHQ�]H�PHH�WH�QHPHQ�XLW�KHW�WUDMHFW�YDQ�3LWFKHQ�YRRU�,PSDFW�b
0HHU�RYHU�ȠW�3¸WKXXVNH�b
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6WLFKWLQJ�$PLQDK
In Amsterdam-West vind je Stichting Aminah, een wijkcentrum dat zich inzet voor de 
emancipatie, integratie en participatie van bewoners in het algemeen en vrouwen met alle 
culturele achtergronden in het bijzonder. Het hart van het initiatief ligt bij gezondheid en 
vanuit deze passie willen negen initiatiefnemers een gezondheidscentrum opzetten met 
GH�IRFXV�RS�PLQG��ERG\��VRXO�	�VSLULW��+LHUYRRU�LV�HHQ�QLHXZH�SOHN�HQ�HHQ�LQYHVWHULQJVSODQ�
nodig. In het pitchtraject willen ze onderzoeken wat de beste weg is voor de aankoop of 
KXXU�YDQ�HHQ�QLHXZ�JHERXZ�bMeer over Stichting Aminah.

+XLVNDPHU�YRRU�9OXFKWHOLQJHQ�(LQGKRYHQb
Met veel passie organiseert de Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven samen met 
buurtbewoners activiteiten en cursussen voor zo’n 50 ongedocumenteerde vluchtelingen. 
Zo zijn er negen docenten Nederlands betrokken, bieden ze ‘s middags warme maaltijden 
HQ�YHU]RUJHQ�]H�HHQ�ˉHWVHQPDNHUVRSOHLGLQJ�b'H�KXLVNDPHU�NDQ�JHHQ�HLJHQ�LQNRPVWHQ�
genereren, omdat de doelgroep niet mag werken. De inkomsten worden verworven 
vanuit subsidies en fondsen, maar dit zorgt voor onzekerheid en geeft geen stabiliteit. 
In het pitchtraject hopen ze een plan te maken waarbij een duurzame inkomstenstroom 
JHJHQHUHHUG�NDQ�ZRUGHQ�bMeer over Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven.

%XXUWKRSSHU�
Met twee golfkarren verzorgt de Buurthopper vervoer op maat in de wijk. Erik runt namens 
de gemeente twee buurthuizen, waar ze eten verzorgen en waar mensen terecht kunnen 
YRRU�GH�ELQJR�HQ�HHQ�NRSMH�NRIˉH��=H�]RHNHQ�RQDIKDQNHOLMNKHLG�ȢZLM�ZLOOHQ�]HOI�EHSDOHQ�
wanneer het hek dicht gaat”, zegt Erik. Dit initiatief zit bij Pitchen voor Impact met een 
vastgoedvraagstuk. Zo willen ze onderzoeken hoe ze een stabiele stroom aan inkomsten 
NXQQHQ�JHQHUHUHQ�RP�HHQ�HLJHQ�UXLPWH�DDQ�WH�NRSHQ�bMeer over de Buurthopper.

%XXUWKXLV�*:/�WHUUHLQb
Op het waterleidingterrein van Amsterdam bevindt zich al 25 jaar het Buurtbeheerhuisje 
met een koepelvereniging vanuit de buurt, maar het pand is van de woningcorporatie. 
Momenteel wordt het pand gebruikt als kantoor en dit vinden de initiatiefnemers zonde. 
Het doel is om hier een huiskamer van en voor de buurt van te maken, waar iedereen 
kan verblijven. Tijdens het pitchtraject willen ze achterhalen of het mogelijk is het pand 
te kopen, of ze het beter kunnen blijven huren of eventueel een deel onderverhuren om 
LQNRPVWHQ�WH�JHQHUHUHQ�bMeer over Remake Buurtbeheerhuisje GWL-terrein.

%XXUWKXLV�02(6b
Marloes Tap zei haar baan bij PwC op om Buurthuis MOES op te zetten. Samen met 
buurtbewoners in Arnhem ambieert ze een buurthuis waar verbinding, kansengelijkheid 
HQ�GXXU]DDPKHLG�FHQWUDDO�VWDDQ��+LHU�KHOSW�LHGHUHHQ�HONDDU��GULQN�MH�HHQ�NRSMH�NRIˉH�PHW�
elkaar en speel je een spelletje. Het gaat hier niet om het dienen van één doelgroep, maar 
RP�KHW�FUHUHQ�YDQ�HHQ�SOHN�ZDDU�LHGHUHHQ�]LFK�WKXLV�HQ�ZHONRP�YRHOW�HQ�ZDDU�VRFLDOH�
initiatieven en activiteiten een toegankelijke plek in de buurt krijgen. De volgende stap is 
het vinden van een geschikt pand. Tijdens het pitchen zal het hier veelal om draaien.
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'HOHQ	0HHU
Het centrum van Almere is van iedereen, maar er wonen ook bewoners. Het viel 
buurtbewoners op dat er veel eenzame ouderen wonen boven het winkelcentrum. 
Voor hen zijn buurthuizen in andere wijken ontoereikend. Bewoners startten daarom 
6WLFKWLQJ�'HOHQ	0HHU��0HW�UXLP�KRQGHUG�EH]RHNHUV�SHU�ZHHN�LV�KHW�HHQ�SRSXODLUH�
ontmoetingsplaats voor iedereen. Hier gaat het om mensen verbinden en in hun kracht 
zetten. Ook staat duurzaamheid en het hergebruiken van materialen voorop. Het initiatief 
bevindt zich antikraak in winkelpanden. Dit zorgt voor veel verandering en veroorzaakt 
verwarring bij bezoekers. Via Pitchen voor Impact hopen ze te leren waar en hoe ze 
een stabiele inkomstenstroom kunnen genereren, om te huren of een vast pand aan te 
NRSHQ�bb0HHU�RYHU�6WLFKWLQJ�'HOHQ	0HHU�
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&RORIRQ�

*HVFKUHYHQ�GRRU��
Jorien van Lookeren Campagne met dank aan het meelezen en -denken door 
Stefan Panhuijsen, Safka Overweel, Tatiana van Lier, Marieke Boeije en 
Thijs van Mierlo
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