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NR. 4  
 
Hoewel we niet bijeen zijn gekomen, staat de beweging 
niet stil. Wat hebben we gedaan? 
 
Tour de Strategie 
Op 7 oktober vond er in het gebouw PlanB, een 
themadag conceptontwikkeling plaats van de 
zogenaamde Tour de Strategie. eenbeweging.nu was een van de vier concepten die in de middag 
centraal stonden in een workshop. Tour de Strategie is een programma voor de strategen van 
woningcorporaties.  
 
Erna was een van de workshopleiders namens eenbeweging.nu. Na een gesprek over wat een 
inclusieve samenleving is of zou moeten zijn, zijn we overgestoken naar het pand van VDL dat 
tenslotte naast PlanB staat. Daar stonden Jeanne en Marcel van Switch op de stoep. Zij hadden het 
gebouw al bekeken om te zien of het kansrijk was voor hun concept Verspijkeringen. En dat is het! Zij 
hebben een toelichting gegeven op hun concept en gewezen op het belang van het doorbreken van 
de systeemwerelden om een inclusieve samenleving waar te maken. Vervolgens is de groep door het 
gebouw gelopen om zelf een beeld te vormen hoe dit gebouw kan worden ingezet om de grote vraag 
om woonruimte in combinatie met andere functies in te zetten. In de ‘nazit’ lieten de deelnemers 
weten geïnspireerd te zijn. Wie weet ontstaat er een beweging in Rotterdam!  
 

 
 

 
DDW 
Op verschillende momenten waren de leden van eenbeweging.nu zichtbaar tijdens DDW 2021. Zo 
was Cas de Haan aanwezig met biobased bouwen aanwezig in The Exploded View op Strijp S. Thijs 
Eradus was een van de sprekers op een bijeenkomst van The Embassy of Inclusive Society. Hier 
werden de resultaten van het Woonlab van TU/e, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Woonbedrijf, 
Trudo en een aantal ontwerpers getoond. Door middel van ontwerpend onderzoek is gekeken wat 
kan worden gedaan om zwerfjongeren betere kansen te bieden. De oplossingen zijn heel divers, hier 
even twee voorbeelden. Bouwdepot is een voorstel dat nu in Eindhoven voor 30 jongeren van start 
gaat: de jongeren krijgen een hogere uitkering per maand en er wordt gemonitord wat de effecten 
hiervan zijn. Ruimtescheiders is een ontwerp om meer privacy en rust te creëren op de slaapplekken 
van de jongeren in de opvang en wordt ook met de jongeren gemaakt.  
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Angelique, Jan en Erna hebben deelgenomen aan borrelgesprekken over Eindhoven Knooppunt XL in 
het voormalige VVV-kantoor. Wikke en Angelique hadden een voorstel bij trekker van de 
placemaking Monique Habraken ingebracht, maar dat was toch een stapje te snel. Deze 
bijeenkomsten werden door de gemeente georganiseerd om dit grote stadsproject onder de 
aandacht te brengen en er was een vrije inloop voor de expositie.  
Eenbeweging.nu heeft vooral ingezet op de zorg dat het van de stad en de buurten wordt, een inzet 
op mensen en activiteiten, niet alleen op stenen (artist impressions). Wat nu is getoond, is nog altijd 
ontwikkeling zoals het altijd al is gedaan en waar een hele grote groep mensen geen aansluiting bij 
vindt. Het gesprek moet mensen en niet over de mensen worden gevoerd. Dat hebben we daar 
kunnen achterlaten. De mensen van de gemeente hebben ons gemeld, onze inbreng te hebben 
gewaardeerd.  
 
 
 

  
 
 
 
Projecten 
Hier praten we jullie de volgende keer over bij.  
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Website 
 

Vorige keer konden we al melding maken van het feit 
dat onze website online was. Het werd wel tijd om 
het meer te gaan vullen. Mensen van Inbo hebben 
een spoedcursus bij Joan Kikkert van 
debouwplaats.online gevolgd, zodat we dan van nu af 
aan goed kunnen bijhouden.  
 
Wil je er ook op staan? Stuur foto en quote naar 
Angelique of Erna. Ook opmerkingen en aanvullingen 
zijn welkom.  
 
 

 
 
Organisatievorm 
Angelique meldt dat zij met Erna zoekende is naar de organisatievorm voor eenbeweging.nu, want 
we willen geen organisatie maar een beweging zijn. Zij blijven beiden trekker en zorgen ervoor dat er 
met enige regelmaat bijeenkomsten worden georganiseerd. Per project zijn er nu trekkers voor een 
bepaald traject, maar er is nog geen omlijnd beeld van hoe zich dat zal ontwikkelen. Alle goede 
ideeën zijn welkom.  
 
 
 


