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Opdracht voor sociaal ondernemer Kroon op je Wijk. 

 

Kroon op je Wijk heeft de afgelopen 3 jaar de vraag naar diensten en services vanuit bewoners 

verbonden aan het aanbod van bewoners om deze diensten uit te voeren. 

Met de diensten kunnen bewoners prettig en langer zelfstandig wonen in hun eigen buurt. Vooral voor 

de doelgroep ouderen en mensen met beperkingen zijn deze diensten ondersteunend. Met de 

decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo krijgt de gemeente naast de huidige verstrekkingen ook de 

verantwoordelijkheid voor de begeleiding en de persoonlijke verzorging. Naast deze beweging, geven 

ook andere ontwikkelingen, zoals de opdracht en de middelen voor de woningcorporaties en de 

nadruk op burgerkracht en inzet voor elkaar, ruimte om nieuwe initiatieven te onderzoeken op 

belangstelling, draagvlak en haalbaarheid.  

 

De afgelopen 3 jaar is, met Kroon op je Wijk, gebleken dat deze belangstelling voor nieuwe initiatieven 

er is, zowel vanuit de bewoners, ondernemers als de maatschappelijke partners. De opbrengst is 

enerzijds de matching van vraag en aanbod op niveau van het individu, in de Talentenbank, en bij 

meerdere gelijkluidende vragen is een dienst opgestart. Ondernemers leveren hun bijdragen aan de 

diensten.  

Dit heeft via de Talentenbank individuele matches en drie functionerende diensten opgeleverd. 

Belangrijk neveneffect is dat bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Boschveld 

elkaar goed weten te vinden en dat dit een stevige basis voor de toekomst heeft opgeleverd.  

Het project is tot nu toe gefinancierd is met middelen van de gemeente en het Rijk.  

 

Na drie jaar ligt er de uitdaging om het project voort te zetten, zonder subsidie. Met andere woorden 

de diensten en services moeten zich zelf gaan bedruipen. Het leidende principe is nu de business 

case. Voor de huidige diensten en services worden business cases opgesteld en de opdracht is ook 

om nieuwe business cases te ontwikkelen voor diensten die zich zelf kunnen bedruipen. 

 

De drie dragende organisaties, gemeente, woningcorporaties Brabant Wonen en Zayaz, stellen een 

startkapitaal beschikbaar. Het streven is dat de coördinator/ondernemer op termijn een deel van zijn 

eigen salaris verdient. 

 

Het werkgebied van Kroon op je Wijk breidt zich de komende periode uit van Boschveld naar de wijk 

West  

 

Ten behoeve van deze ontwikkeling is een Ondernemingsplan opgesteld (juni 2013). Dit is leidraad 

voor de onderstaande opdracht.  

 

Wij zoeken voor Kroon op je Wijk een coördinator/ondernemer die de onderstaande opdracht kan 

uitvoeren. 

 

De opdracht: 

- Onderhoudt en verbindt het huidige netwerk van bewoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners in Boschveld en op termijn de wijk West. 

- Zorgt voor afstemming met de Talentenbank en maakt gebruik van het aanbod van bewoners 

vanuit de Talentenbank 

- Zorgt dat de business Klussendienst bedrijfseconomisch gaat functioneren conform het 

ondernemingsplan; 

- Ontwikkelt de boodschappendienst tot een business vervoersdienst in afstemming met de 

Stichting Seniorenvervoer en rekening houdend met de nieuwe aanbesteding collectief 

vraagafhankelijk vervoer van de gemeente; 

- Onderzoekt mogelijkheden voor twee nieuwe rendabele business ( bijvoorbeeld was-en 

strijkdienst of verhuisdienst) 

- Implementeert de geselecteerde juridische vorm voor Kroon op je Wijk. 
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Van belang is dat de coördinator/ondernemer binnen een half jaar duidelijk maakt dat Kroon op je Wijk 

levensvatbaar kan zijn zonder aanvullende geldstromen.  

  

Wie zoeken wij ?? 

 

- Netwerker: een bevlogen en enthousiaste persoonlijkheid die de verschillende werelden van 

organisaties, bewoners en ondernemers verbindt. 

- Ondernemer: die financieel-economische kennis heeft om business cases op te stellen en uit 

te voeren en zich daarin ook bewezen heeft. 

- Kennis heeft van het netwerk van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de maatschappelijke 

instellingen in de stad. 

- Een pre is dat er inhoudelijke kennis is van de domeinen arbeidstoeleiding, Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), transitie AWBZ en begeleiding van vrijwillige inzet. 

 

Wat bieden wij ?? 

 

- Een opdracht voor, in eerste instantie, een periode van maximaal 6 maanden; 

- Met een werkbelasting ingeschat op 16 uur per week; 

- Na deze periode van 6 maanden is er een optie tot verlenging, maar zal de honorering plaats 

vinden conform een andere verdeelsleutel. 

 

Wij vragen aan geïnteresseerden op basis van het bovenstaande hun belangstelling kenbaar te 

maken. In uw aanbod moet naar voren komen waarom u denkt deze opdracht te kunnen uitvoeren, 

aansluitend op het bovengenoemde profiel. Ook vragen wij u in maximaal 1 A-4 een concept plan van 

aanpak op te stellen. 

 

Uw aanbod kunt u voor 31 augustus 2013 zenden naar Marga de Leeuw gemeente ‘s-Hertogenbosch, 

m.deleeuw@s-hertogenbosch.nl 

 

Voor vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende personen: 

- Orjan Game/Chaja Moerman (Brabant Wonen). Tel 073-6814559. 

o.game@brabantwonen.nl of ch.moerman@brabantwonen.nl 

- Marga de Leeuw ( gemeente). Tel 073-6159310. 

m.deleeuw@s-hertogenbosch.nl 

-  Wil Dorenbos (ondernemer). Tel 073-5218633.  

 Wil@dorenbos.be 

 

Op de website www.boschveldbeweegt.nl  (onder Kroon op je wijk en documenten) vindt u het 

ondernemingsplan Kroon op je wijk. 

 

 

 

 


