
 
 

De zomerborrel vond plaats in het kantoor van Inbo aan 
de Scherpakkerweg op 6 juli 2021. Niet iedereen redde 
het zo kort voor de vakantie. Maar het was weer zinvol, 
weer een paar nieuwe mensen erbij.  Wat hebben we 
gedaan? 
 
 
 
Voorstelrondje 
Het is een terugkerend ritueel en dat is niet erg. Zwaan kleef aan is het motto en iedereen is van 
harte welkom. Cas de Haan stuurde collega Kim omdat hij op vakantie was en we hebben versterking 
vanuit Switch met Marcel Berends en bij Inbo met Adrienne Kolen. Coen van Stam en de Koning komt 
eens kijken en Neeltje Spit van Fontys.  
 
 
 
Gastvrijheid 
Weer te gast bij Inbo waar zij, Inge, Kim en Jeanne voor hapjes en drankjes zorgden. Dank hiervoor! 
Gerrit Jan was er weer bij; het ging wel goed maar ook een volgende keer even rekening houden met 
glutenvrij (zonder tarwe). Jos heeft ons uitgenodigd om volgende keer in het Trudo theater bijeen te 
komen! 
 
 
Switch en Verspijkeringen 

 
Jeanne krijgt de vloer om een toelichting 
te geven over Switch. Ze bestaan nu net 2 
jaar. Zij noemt zichzelf een sociale 
ontwikkelaar. Ze is ingesprongen op het 
groot aantal jonge ‘thuiszitters’. Er zijn er 
ongeveer 17000 in NL en 1800 in de 
regio. Vanaf 1997 zijn jongeren verplicht 
om een diploma te halen. (mavo/mbo2 
niveau). Het niet halen van een diploma 
heeft vergaande consequenties, 
bijvoorbeeld tot je 27e heb je geen recht 
op een uitkering. Deze jongeren vallen 
tussen wal en schip. Jeanne is als zzp-er 
gestart met Switch om jongeren weer een 
plek te geven in de maatschappij. Zij 
heeft via tenders bij de gemeente een 
plek opgeëist voor jeugdzorg waarbij zij 
opleiding en werk combineert om de 
jongeren een diploma te laten halen.  
 

 
In de eerste vier weken krijgt de organisatie de kans om de jongeren te leren kennen en te zien waar 
hun talenten liggen om vervolgens samen met de jongeren een doelenprogramma op te stellen. Ze 
heeft nu twee nieuwe BV’s opgericht naast Jeugdzorg: Switch Academie en Switch Bouw en Arbeid. 

 eenbeweging.  nu



Jeanne wil nu met een nieuw project starten: Verspijkeringen. Ze is op zoek naar leegstaande panden 
waar jongeren hun eigen appartement in kunnen bouwen met sloopmateriaal (en dus een thuis 
krijgen) en tegelijkertijd diploma’s halen door de bouw ervan. Er kunnen nu diploma’s worden 
gehaald voor metselen, houtbewerking, klusman/-vrouw, tegelzetten en loodgieten. Het is prima dit 
doen onder de noemer van tijdelijkheid bij leegstaande panden. De jongeren zijn zeer gemotiveerd 
om hieraan mee te werken. Jeanne eindigt met een aantal vragen en die leiden tot een goed gesprek 
over de kansen voor Verspijkeringen.  
Eerste reacties: 

- Heel goed concept, fantastisch om te kijken waar dit kan ‘landen’. Ergens een keer starten 
gaat bewijslast leveren; 

- Zoek niet naar constructies in eigendom met hypotheken; dat gaat niet lukken met de 
financiële positie van de jongeren; 

- Zou fijn zijn als er een huursituatie zou zijn of een erfpachtconstructie (met ingroeimodel); 
- Angelique verwacht niet dat corporaties hier snel in stappen. Jeanne werkt nu voor de 

huisvesting van het bedrijf met een projectontwikkelaar samen die ze een warm hart toe 
draagt.  

- De jongeren zouden vervolgens bij bouwbedrijven kunnen doorstromen (Cas de Haan, Stam 
en de Koning). 

- Een keer met jongeren in gesprek met de wethouder hierover (in de wijk). 
https://switchjeugdzorg.nl/ 
 
 

 
 
 
 
 



VDL op de Hurk  
Pand ligt heel gunstig, naast Plan B dicht bij het winkelcentrum. De familie van de Leegte wil 
meewerken, we kunnen aan de gang. Gerrit-Jan en collega’s van Cas hebben het gebouw al bekeken, 
bouwkundig kostentechnisch. Gapp is de leegstandsbeheerder en er wonen nu tijdelijk 15 mensen. 
Thijs wil de organisatie van Springplank040 daar naartoe verhuizen. ASML is naarstig op zoek naar 
woonruimte voor hun medewerkers (short stay) en Plan B (creatieve bedrijven) heeft meer ruimte 
nodig. Morgen is overleg om ook te kijken wat er juridisch mogelijk is met Caroline 
(kruimelgevallenregeling) en om te kijken of we een omgevingsvergunning kunnen gaan aanvragen. 
Reacties; 

- Het moet wat logischer worden dat mensen daar naartoe gaan: meer verband zoeken met 
de bedrijven in de omgeving. Zowel qua huisvesting als met werk (voor cliënten van 
Spingplank040 bijvoorbeeld) of voor andere functies.  

- Dit project gaat de leefbaarheid vergroten in de omgeving; meer levendigheid gedurende 
meer uren.  

- Combinatie van doelgroepen: hoeft helemaal geen probleem te zijn, dank aan voormalige 
Philips bedrijfsschool.  

Angelique, Adrienne, Thijs en Adrienne trekken dit. Maandag overleg met wethouder Yasin 
Torunoglu en Renate Richters.  
 
 
Gebouw ten noorden van het station 
De gemeente kan mogelijk een pand verwerven en is op zoek naar brede placemaking voor de 
tijdelijkheid; daar is al iemand voor gevraagd. Het heeft te maken met de ontwikkeling van 
Knooppunt XL waar de gemeente nu een masterplan voor maakt. Het is een groot gebouw, goed 
bereikbaar.  
Het is nu een unieke kans om met een goed concept voor inclusiviteit (doelgroepen, wonen, werken 
en leren) te komen voor dit gebouw: 

- Verspijkeringen, appartementen voor jongeren  
- De organisatie van Switch (nu Bomansplaats en in Veldhoven) 
- Deel invulling door Springplank040, ook concept dat in Lievendaal is gedaan met voor elkaar 

koken (of ook voor gasten) 
- Goede brede placemakingsvoorbeelden zoals Sectie C, denk aan Birmingham of Berlijn 
- Zie het als Huis voor de Stad (parallel met Hall of Fame spoorzone Tilburg; nu niet meer weg 

te denken), ruimte voor experimenten  
- Zorg voor een heel breed draagvlak van partijen die het samen doen, daar is veel moeilijker 

nee tegen te zeggen (parallel Spoorpark Tilburg, 
https://spoorparktilburg.nl/)  
- Thema wereld om verbinding te maken met multi-
culturaliteit, bijvoorbeeld ook expats. Ambachten van de 
wereld.  
- Slogan van de stad (die niet iedereen kent) wordt Inclusief 
TDK (techniek, design en kennis): ambacht, ontwerpen en leren. 
Angelique houdt contact met de gemeente en heeft donderdag 
15 juli een gesprek met Moniek Habraken. Zij is door de 
gemeente aangesteld om de placemaking vorm te geven.  
Jeanne en Erna gaan samen aan tafel om het concept verder uit 
te werken. [actie Erna/Jeanne] 
Wethouders willen nu goed in de publiciteit komen, 
gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022. 
 
 

 



Inspiratie 
Speciale editie over Brede Welvaart en Arbeid (kennis van de regio, van het Pon en Telos) 
https://magazine.hetpon-telos.nl/pon-telos-magazine-nummer-11-juli-
2021/cover/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Online+Magazine+%7C+Nummer+11+%7C+Bred
e+welvaart&utm_medium=email 
 
 
Adrienne Kolen, Inge van Duijnhoven, Gerrit Jan Koning, Kim van de Kar, Jeanne van Beers, Ronald 
Berkens, Marcel Berends, Neeltje Spit, Coen van Rooij, Angelique Bellemakers, Erna van Holland  


