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over. Ook Wijkhuis West in Roosendaal en de Mee-
vaart in Amsterdam hebben professionele onder-
steuning. De andere wijkondernemingen stellen het 
zonder. Zij hebben mensen in hun bestuur of net-
werk die de rol van verbinder of ondersteuner ver-
vullen. Het Klooster is daarvan een goed voorbeeld. 
Dat is in staat geweest meerdere kwaliteiten samen 
te brengen. 

Verder lezen

dit artikel is gebaseerd op de Quick scan  
“Van buurthuis naar wijkonderneming”, 
geïnitieerd door de nieuwe jutter, het  
Verwey-jonker instituut en de Wijkplaats, 
en verder in Bouwstenenverband opgepakt, 
met steun van de gemeente Utrecht en het 
oranjefonds. komend jaar worden drie van 
de acht bezochte wijkondernemingen nader 
onderzocht op effectiviteit.
Bouwstenen voor sociaal is een 
sectorverbindend platform van en voor 
bestuurders, managers en professionals in 
maatschappelijk vastgoed.
kijk voor meer informatie ook op de 
informatiepagina’s over bewonersbeheer  
op www.bouwstenenvoorsociaal.nl of op  
www.wijkonderneming.nl

Referaat

Evelien Tonkens, 
bijzonder hoogleraar actief 
burgerschap, Universiteit  
van Amsterdam

Kritische vragen
‘De wijkonderneming lijkt een briljant idee te zijn. Een 
perfect recept voor een bloeiende wijk met bruisende 
economische activiteit en hartverwarmende sociale 
cohesie. Met succes beproefd in Zuid-Amerika, het 
Verenigd Koninkrijk en Afrika. Maar voordat we ons 
nu allemaal hierop storten, en in heel Nederland 
plannen voor wijkondernemingen uit de grond 
worden gestampt, zijn er een paar kritische vragen te 
stellen. Welk probleem wordt er met een wijk-
onderneming precies opgelost? Waartegen weeg je de 
wijkonderneming af en wanneer valt die afweging in 
het voordeel van de wijkonderneming uit en wanneer 
niet? De wijkonderneming legt de bal bij de burger, 
maar welke werkloze burger kan en wil dit?  
En waarom kunnen die burgers niet direct door de 
woningcorporatie ingehuurd worden, in plaats van 
via deze ingewikkelde omweg? Waarom niet de bal 
direct bij de corporatie leggen door lokale mensen in 
dienst te nemen en die aan het werk te zetten om de 
wijkeconomie een impuls te geven? Wel zo efficiënt 
 en betrouwbaar. De bal bij de de burger leggen 
prima, maar dan op die plaatsen en bij die activiteiten  
waar burgers dit zelf graag willen, omdat ze zelf 
mogelijkheden zien en voor zichzelf een rol zien die  
ze graag willen en kunnen nemen.’ 
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