
WAT GAAT ER CONCREET VERANDEREN



 VAN HAND OPHOUDEN NAAR BROEK OPHOUDEN 

Structurele subsidie > transitiebudget> 
zelfvoorzienend

Ontwikkelen van een verdienmodel & fondsen 
aanvragen



WAT GAAT ER VERANDEREN?

Bestuur Aktiegroep 

Steungroep 2.0

Het pand 

Bewonersinitiatieven 

Ondersteuning van het opbouwwerk 

Ondersteuning administratieve kracht 

Vrijwilligers die betrokken bij de organisatie en het pand 



BESTUUR 

TOEN 

•Werkgever van opbouwwerk, administratieve 
krachten en huiswerkklas

•Financiële aanvragen en verantwoording

•Afrekening  & Jaarverslag

•Rechtspersoon voor bewonersinitiatieven 
/aanvragen

•Inhoudelijk geen bemoeienis met initiatieven

•De jaarplan in overeenstemming met het 
opbouwwerk en steungroep 

NU & TOEKOMST  

•Bestuur uitbreiden van ‘klein 
comité’ naar groter vast bestuur. 

•Officiële gezicht van de 
Aktiegroep 

•Taken opdracht opbouwwerk

•Initiatieven langs het bestuur



STEUNGROEP 2.0 

TOEN 

• Steungroep van 6 mensen 
waarvan 3 bestuursleden. 

• Bespreken jaarplan en maken 
hier afspraken over.

• Welke onderwerpen zijn spelen 
er wie gaat zich waar op in 
zetten? (input)

NU & TOEKOMST 

• Uitgebreid naar +/- 25 personen 

• Input leveren aan bestuur en 
draagvlak initiatieven. 



PAND EN MIDDELEN 

TOEN 

• Kosteloos gebruik van het hele 
gebouw en middelen

• De ruimtes, computers, printer, 
kopieermachine 

• Huiswerklas in de gele kamer en 
onderwijswinkel.

• Boven 4 beschikbare ruimtes

NU & TOEKOMST  

• Van Buurtwinkel naar Wijkplein

• Huiswerklas naar beneden 

• Huurders boven (  5 beschikbare ruimtes) 

• Bij bewoners initiatieven  ruimte en 
middelen meenemen in de begroting zoals: 

de ruimtes, computers, printer, 
kopieermachine 



BEWONERSINITIATIEVEN 

TOEN 

• Activiteiten waarin de voorbereiding 
en uitvoering de middelen/locatie 
niet worden begroot.

• Aktiegroep beheert de financiën

• Geen inhoudelijke bemoeienis van 
bestuur of steungroep 2.0 

NU &  TOEKOMST  

• Activiteiten waarin de 
voorbereiding en uitvoering de 
middelen/locatie worden 
begroot.

• Inhoudelijke ‘bemoeienis’ 
aanvragen:



ONDERSTEUNING OPBOUWWERK

TOEN 
• De ‘baas’

• Inzet op wat er speelt

• Vraaggericht 

• Altijd aanwezig/bereikbaar

• Zoveel mogelijk in het pand 

• Verantwoordelijk voor reilen en zeilen 
in het pand 

• Eindverantwoordelijk

NU & TOEKOMST 

• Grotere gedeelde verantwoordelijkheid 

• Inzet op wat speelt, maar er moeten 
keuzes gemaakt worden.

• Momenten dat het opbouwwerk fysiek 
niet aanwezig is. 

• Medeverantwoordelijk voor het reilen en 
zijlen in het pand 

• Eindverantwoordelijk 



ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 

TOEN
Financiële administratie 

Hele dag beschikbaar voor 
kashandelingen

NU EN TOEKOMST 
• Financiële administratie 

• In de middag beschikbaar van 
kasbetaling.

• Nog strakker op de verantwoording 
van bewoners initiatieven (Bonnen)

• Georganiseerde back up 



VRIJWILLIGERS BETROKKEN BIJ DE 
ORGANISATIE EN HET PAND

ROL TOEN 

1. Bestuur: werkgever, afhandelen officiële 
stukken> faciliterend 

2. Steungroep: sturend op inhoud, uitvoering 

3. Buurtwinkel: aanspreekpunt, doorverwijzer 
en gastheer/vrouwschap uitvoerend

4. Website: informatie voorziening  

5. Krant: informatie voorziening  

NU EN TOEKOMST 

1. Besturen: aanspreekpunt voor derden

2. Inhoud en advies, draagvlak

3. Het gezicht van de Aktiegroep, visite 
kaartje coördinerend, beheer

4. informatievoorziening 

5. Informatievoorziening 



PRIORITEITEN TOP 3

1. Organisatie ontwikkeling van het bestuur, andere taken en 
verantwoordelijkheden:

nieuwe bestuursleden

2. Ontwikkeling Wijkplein:  bijkomende taken en verantwoordelijkheden:  

dag/week verantwoordelijke 

3. Ontwikkeling pand op korte en- langer termijn:  Profiel huurders, 
opknappen, beheer
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