
 

De Social Coin Economie 
 

Een nieuwe aanpak voor ontwikkeling van de samenleving. 
 

 

De economie is oorspronkelijk een onderdeel van de oude Griekse stadsstaten. Iedere stad had zijn 
eigen democratische bestuur en economie d.w.z. munt. De schaal waarop dat werkte is te vergelijken 

met een stadswijk van nu. Door onderling handel te drijven kreeg je een uitwisseling van munten en 

samenwerking op allerlei gebied. Economie betekent in gewone taal ‘huishouden’, geld gebruiken we 
als ruilmiddel om ons huishouden op orde te houden en met anderen te verbinden. Ons eigen 

huishouden is vaak al lastig te besturen, laat staan het ‘huishouden’ op wereldniveau. Toch is dat wat 
we financieel gezien met elkaar hebben laten gebeuren. 

 

Meer dan 2000 jaar na de oude Grieken is het proces van koppelen van al die kleine economieën 
uitgegroeid tot een onbestuurbaar log financieel systeem wat door zijn omvang steeds vertragender 

werkt en onbeheersbaar dreigt vast te lopen.  
 

De social coin economie is weer terug naar de basis. Het idee is simpel: 
1. Op wijk- of dorpsniveau wordt een democratisch gelegitimeerd bestuur geïnstalleerd. 

2. Het bestuur beslist op democratische wijze over de waarde van álle economische processen, 

ook de sociale, die in de wijk c.q. het dorp plaatsvinden. De wijk(crypto)munt of social coin 
(gekoppeld aan de euro of andere landsmunt) is de norm voor waardebepaling. 

3. Uitgangspunt van het toekennen van waarde is dat het ‘product’ voorziet in een behoefte waar 
vraag naar is. Vraag en aanbod bepalen de prijs. Op wijkniveau kan bepaald worden waar vraag 

naar is en wat vanuit de wijk wordt aangeboden. Wat op wijkniveau speelt kan, afhankelijk van 

het product, natuurlijk ook bovenwijks worden opgeschaald. 
4. Ook activiteiten die nu als vrijwilligerswerk of hobbymatig worden gezien kunnen mee gaan 

doen in deze economie, de wijk bepaalt met elkaar of zij dat waardevol vinden. 
5. Per wijk krijg je zo een ‘bruto binnenlands product’ de basis om ook handel met de buitenwereld 

te drijven. 
6. Doordat ‘vraag en aanbod’ als uitgangspunt voor de economie wordt genomen ontstaat ook 

een arbeidsmarkt, waar vraag is kunnen wijkbewoners zich aanbieden. 

7. Daar waar nu werkloosheid is biedt het wijkbestuur een aanpak die ervoor zorg dat alle 
wijkbewoners een bijdrage leveren in hun persoonlijke ontwikkeling en in die van de wijk +….. 

 
Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling gaan hand in hand. Op wijkniveau kan zowel de 

persoonlijke ontwikkeling als de basis voor de maatschappelijke ontwikkeling worden vormgegeven en 

met de menselijke maat worden aangestuurd.  
 

Elk persoon, huishouden, bedrijf, instelling of vereniging in de wijk levert een bijdrage aan de waarde 
van die wijk, naarmate het bewustzijn over het eigen potentieel groeit, groeien ook de mogelijkheden 

om waarde toe te voegen. 
 

De social coin 

 
Een social coin is een cryptomunt die werkt via een mobiele app. Overheid, bedrijfsleven en 

hulpverleningsorganisaties kunnen het geld wat zij in de mensen en de wijk investeren uitbetalen via 
deze cryptomunt die gelijk is aan de normale landelijke valuta. Door de munt te koppelen aan een 

gebied (op basis van locatiebepaling) kan er desgewenst voor gekozen worden om de munt alleen in 

dat gebied uit te geven, dit kan zo ook de lokale economie stimuleren. De munt kan dan ook de eigen 
naam van een wijk of dorp krijgen. Andersom kan natuurlijk ook gekozen worden voor een grenzeloze 

inzet van de munt, door het digitale karakter is veel mogelijk. 
 

Een manier om deze aanpak te organiseren is de Vereniging Wijkgericht Werken Nederland waarover u 

meer op de volgende pagina leest. 
  

http://www.sardius.nl


 

Verenigd wijkgericht werken 
 

Ontwikkeling van een mens in de samenleving kan op zes niveaus plaatsvinden.  
 

 

 
 
 

Niveau 1: Persoonlijk. 
Om een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren is persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk. 

Iedereen is vrij om zich te ontwikkelen, maar omdat het speelveld groot is, is het soms lastig om te 

bepalen wat je nu het beste kunt ontwikkelen. De Eijktest kan daarbij helpen.  
1. Met de Eijktest bepaal je aan de hand van één ‘gemiddelde’ week uit je leven waar op dit 

moment jouw prioriteit voor ontwikkeling ligt. 
2. Met de Eijktest op maat kun je, al dan niet met coaching, de effecten van de tijd die je aan je 

ontwikkeling besteedt bewust volgen en bijsturen. 
Je persoonlijke ontwikkeling bewuster bepalen en volgen helpt je om een succesvoller mens te zijn. 

 

Niveau 2: Wonen en werken. 
Thuis en op je werk / school is je persoonlijke ontwikkeling het grootst. Met de overtuiging dat je samen 

meer bereikt en gelukkiger bent dan alleen, optimaliseer je ook je eigen ontwikkeling, net zoals de 

ander. Een gezinsplan of een bedrijfsplan kan daarbij helpen. In dit plan zijn de persoonlijke belangen 
van de gezinsleden of medewerkers geïncorporeerd in het gezamenlijke gezins- of bedrijfsbelang. 

In drang/dwangsituatie grijpt de overheid soms in bij gezinnen, meestal vanuit veiligheidsredenen. 
De wet schrijft dan al voor dat er een gezinsplan moet komen. Een gezamenlijk op resultaten gestuurd 

gezinsplan, met als basis de persoonlijke ontwikkelplannen van de ouders én kinderen, kan daarbij 
helpen.  

 

Voor je werk kan een op effecten gestuurd teamplan helpen: 
1. Op bestuursniveau: Eigen (politiek) bestuurlijke ambities worden vanwege het sturen op 

effecten meetbaar en voor de kiezer / aandeelhouder beoordeelbaar op geboekte resultaten. 
2. Op managementniveau: Een op effecten gestuurd jaarplan koppelt de organisatiedoelen aan 

je persoonlijke doelen, als managementteam meet je de voortgang en het resultaat.  

Om je daarbij te helpen is de serie ‘ik ben….’ ontwikkeld.  
 

persoonlijk

woon / werk

buurt / wijk

stad

land

Onze wereld 
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3. Op teamniveau: je koppelt de organisatiedoelen aan je persoonlijke doelen, verbindt het team 

op een persoonlijk niveau en haalt daardoor meer uit je team. 

 
Niveau 3: De wijk. 
Het verenigen van een wijk in een coöperatie is een praktisch middel om in je buurt cohesie en 
samenwerking te bevorderen. De VWWN kan hier het bestuurlijke voertuig voor zijn. 

 
Wat kan de VWWN doen? 

1. Analyse van: 

a. Het  bevragen van wijkbewoners / bedrijven naar hun ontwikkelpunten voor de wijk.  
b. Het aanbod van (semi) overheidstaken op wijkniveau en dit relateren aan de vraag. 

2. Advies bij het oprichten van een wijkcoöperatie die bijvoorbeeld: 
a. Vraag en aanbod van werk, onderwijs, zorg, onderhoud etc. in de wijk verzamelt en 

coördineert, afhankelijk van het mandaat van het stadsbestuur. 
b. Werkzoekenden in de wijk bij elkaar brengt als een team.  Dit team is een broedplaats 

voor (persoonlijke) ontwikkelingen en kan worden ingezet voor ontzorgende taken in 

de wijk. (Bijvoorbeeld met hulp van: ik ben… op weg naar mijn werk) 
c. Samenwerkt met andere wijken om de krachten van verschillende wijken in de stad te 

bundelen. (Bijvoorbeeld: Een wijk van hoogopgeleiden heeft een 
samenwerkingsafspraak op het gebied van werk met een wijk van laagopgeleiden.) 

3. Advies bij het kiezen van een bindende factor / identiteit voor de wijk. Bijvoorbeeld rond het 
thema duurzaamheid: 

a. In vijf jaar willen wij dat de wijk co2 neutraal functioneert. 

b. We investeren daarom in duurzame energie wat werkgelegenheid in de wijk oplevert. 
c. We zetten werkzoekenden in als denktank / ontwikkel en/of uitvoeringsteam.  

d. Kinderen die uit huis worden geplaatst, worden bij voorkeur in onze wijk opgevangen. 
Jeugdzorg is primair gericht op ondersteuning door familie en pleeggezinnen in de wijk. 

Er is minimaal één gezinshuis aanwezig dat praktisch kan samenwerken met ouders 

met opvoedproblemen, bij voorkeur gericht op terugplaatsing naar huis. 
e. … 

 

Niveau 4: De stad. 
Door de voortdurende schaalvergroting van gemeenten wordt het stadsbestuur meer gedwongen om 

op hoofdlijnen te sturen. Als een stadsbestuur kiest voor deze wijkaanpak: 
1. Kun je na een 0 meting op wijkniveau de effecten van het stedelijk wijkbeleid nauwkeurig 

meten. 
2. Neem je je bewoners serieus omdat hun vragen, problemen en ontwikkeling zich hoofdzakelijk 

vanaf het persoonlijke tot en met het wijkniveau afspelen. 

3. Krijgen lokale initiatieven meer kansen omdat het vangnet van de wijk en buurt fijnmaziger is 
dan dat van de gemeente, het heeft een menselijke maat. 

4. Wordt de cohesie in de stad sterker doordat bewoners en bedrijven zich verenigen in een 
coöperatie. 

5. Werken wijken onderling actiever samen, bijvoorbeeld op het gebied van werk. 

 
Om de kwetsbare doelgroepen in de stad extra te stimuleren om mee te doen kan de social coin worden 
geïntroduceerd. Dit is een digitale munt gekoppeld aan de euro die alleen lokaal kan worden besteed 
via een app. Lokale overheden, bedrijven, instanties en verenigingen die deelnemen aan deze munt 
kunnen voor deze doelgroep extra voordelen bieden in de vorm van producten en/of diensten.  
 

Niveau 5: Het land. 
Door de verenigingen van alle deelnemende wijken in het land wordt bijvoorbeeld op inkoopniveau van 
producten en diensten een landelijk schaalvoordeel behaald. De VWWN kan dit platform landelijk 

faciliteren. Door op landelijk niveau kennis en ervaring te delen worden ook bovengemeentelijke 

verbanden gelegd en doen wijken hun voordeel met de resultaten van anderen. Op termijn vervallen 
zelfs internationale grenzen omdat dit concept ook over de landsgrenzen eenvoudig is toe te passen, 

dan is het zesde niveau bereikt. 
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