
IMPACT040

IMPACT 040 – Buurt 
in Bloei

“Polarisatie 
ontkrachten door 

verbinding”

Kom 14 oktober 
naar de kick-off 



• Eindhoven is de stad van twee 
snelheden, er is sprake van een 
toenemende ongelijkheid en dit is 
een voedingsbodem voor polarisatie. 

• We willen polarisatie ontkrachten 
door te verbinden

• Verbinding tussen de 2 snelheden, 
waardoor van beide kanten 
waardevolle inzichten ontstaan in 
elkaars leefwereld. 

IMPACT040 en Buurt in Bloei 



Pilot 

We zijn in 2020 gestart met een pilot in één wijk, vanuit de constatering dat polarisatie tegengaan start bij 
verbinding op microniveau. Er is voor gekozen om 15 medewerkers van de verschillende bedrijven van 
IMPACT040 te koppelen aan bestaande projecten (ontwikkelplaatsen) in de Bennekel waar we denken 
impact mee te kunnen maken. Helaas zijn de projecten, tijdens de afgelopen lockdowns grotendeels 
gesloten. Daarom organiseren we op donderdag 14 oktober een herstart van de pilot. 

Thema’s met bijbehorende projecten

1. Taalvaardigheid: Woordenschat en Taalcafé 
2. Participatie en meedoen: Fietsles en Training ‘Gestel Werkt’ 
3. Kansen voor kinderen: Huiswerkbegeleiding en Fietsenwerkplaats 



Houding/gedrags aspecten en overtuiging
Vrijwilligers

De Bennekel is een kwetsbare wijk, 
we zoeken vrijwilligers: 
• Die zich willen verbinden aan de 

wijk voor minimaal een jaar
• Met een sterk netwerk
• Die ambitie hebben om de wijk een 

stap verder te brengen
• Die kunnen reflecteren op wat ze 

zien en daar naar kunnen handelen
• Inzet van 2-4 uur per week per 

persoon, we zoeken naar 
creativiteit en flexibiliteit als het 
gaat om ureninzet (bijv buddies en 
rouleren)

Begeleiding door verbinders van 
Buurt in Bloei en coördinatoren van 
de projecten.



Uitnodiging 

• Iedereen heeft talenten en interesses. Waarom zou je je talenten niet inzetten om jezelf te ontwikkelen 
en de inwoners uit de Bennekel sterker te maken? Want als je iets doet wat je leuk vindt of waar je goed 
in bent, doe je dit bevlogen.

• Zo dragen we bij aan een stevigere sociale basis in de Bennekel en jouw ontwikkeling. Wat wil je doen? 
Iedereen is welkom, kom naar de kickoff op 14 oktober om 16.00 uur in wijkcentrum de Dommel, 
Bennekelstraat 131. Daar bespreken we wat het best bij je past en leggen we de verbinding tussen jou 
en een van de projecten.

• Als je meedoet met ‘Buurt in Bloei’, ga je op een positieve manier aan de slag met de thema's die we 
benoemd hebben. Daar kun je trots op zijn! Tegelijk werk je aan je eigen ontwikkeling en leg je nieuwe 
contacten. Waardevolle ervaringen. Zo levert het voor beiden iets op.



Voordelen
Je kan ervaring opdoen in het werken met jonge kinderen. Je krijgt 
professionele begeleiding van een NT2 (Nederlands als tweede taal) docent.
Het geeft voldoening als je merkt dat de kinderen beter leren spreken en lezen 
door jouw hulp.

Doelgroep
Kinderen 3-9 jaar / volwassenen 

Dagen / dagdelen
Kindergroepen:
- Woensdag en donderdagmiddag
Volwassengroepen (zowel in de Bennekel als in Blaarthem):  
- Maandagochtend 9.00-12.00 uur
- Maandagavond 19.00-21.00 uur
- Donderdagochtend 9.00-12.00 uur 

Doel
Kansen voor Kinderen is een samenwerkingsverband in Wijk Aktie Gebied "De 
Bennekel". In de Bennekel komt nu 40% van de jongeren zonder diploma van 
school. Het doel van de samenwerking is om dit te verbeteren.

Kernactiviteiten
Alle partijen die in De Bennekel voor kinderen actief zijn hebben hun krachten 
gebundeld in het project Kansen voor Kinderen.
Er zijn inmiddels programma's gestart op gebied van huiswerkbegeleiding, 
Woordenschat, NL taalles voor ouders, jongeren begeleiden naar werk. 
Woningcorporatie Sint Trudo is coördinator van deze samenwerking.

Vacature woordenschat // kansen 
voor kinderen
Dit project wordt ook gedraaid voor volwassenen in plaats van 
kinderen. 

Functie omschrijving
Als vrijwilliger bij Woordenschat help je kinderen in de leeftijd van 3-9 
jaar (of volwassenen / ouders) met het verbeteren van hun 
Nederlands. In kleine groepjes ga je een uur aan het werk. 
We hebben boekjes, spelletjes en allerlei (ook online) lesmateriaal. Je 
wordt begeleid door een professional, dus je hoeft zelf geen speciale 
kennis te hebben. Je moet het leuk vinden met kinderen / volwassenen 
te werken, en het is handig als je van lezen en voorlezen houdt. We 
hebben de volgende lesuren: woensdag peuters 12.00 - 12.45 en 
kinderen 13.30 - 14.30. Je mag beide uren achter elkaar doen, maar 
ook als je één uur wilt meehelpen ben je van harte welkom. 
Reken er wel op om een half uur voor de lestijd aanwezig te zijn in 
verband met voorbereiding van je les.

Benodigde vaardigheden
Communiceren en coachen, Leren, Samenwerken, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau
MBO, HAVO



Benodigde vaardigheden
Onderwijs- of pedagogische ervaring is handig. Oplossingsgericht kunnen 
denken,  betrouwbaarheid en bereikbaarheid zijn vereisten. Specifieke 
ervaring op gebied van taalonderwijs is een pre maar je hebt op zijn minst 
affiniteit met taal en spreekt de Nederlandse taal vloeiend. 

Wat zijn je taken? 
- Je hebt de verantwoordelijkheid over de dagen dat er woordenschat plus is.
- Het gaat om 1 lesmoment in de week; op woensdag van 9.00-11.00 uur.  
- Je begeleidt de vrijwilligers. 
- Je bewaakt de kwaliteit. 
- Je beheert de materialen.
- Je onderhoudt contact met cursisten, vrijwilligers en informeert hen over 

andere activiteiten in de buurt. 

Denk je dat je de geschikte persoon bent voor deze rol? Dan nodigen we je 
graag uit om te reageren!

Vacature woordenschat // kansen 
voor kinderen
Dit project wordt ook gedraaid voor volwassenen in plaats van 
kinderen. 

Functie omschrijving
Coördinator Taalvrijwilligers. Ben jij de Woorden-schat die we zoeken? 
We zijn op zoek naar een tweede vrijwillig coördinator Taalvrijwilligers. 
Het betreft een functie van ongeveer 1 dagdeel per week. 

Wie zoeken we? 
In de eerste plaats heb je oog voor alle vrijwilligers en cursisten. Je 
zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Het gaat hier om 
maatwerk. Je voornaamste verantwoordelijkheid is het begeleiden van 
de vrijwilligers. Jij bent hun eerste aanspreekpunt. Je voert 
kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers en cursisten , je 
beantwoordt vragen en bespreekt eventuele problemen. 
Je maakt, in overleg met vrijwilligers /cursisten  de groepsindeling en 
zorgt dat deze bemenst wordt. Je schat in welke volwassenen en 
vrijwilligers met plezier zullen gaan samenwerken en houdt in de gaten 
of dat ook werkelijk zo is. 
Je zorgt ervoor dat het juiste aanbod gegeven wordt en coacht de 
vrijwilligers op de werkvloer. En je organiseert trainingsbijeenkomsten 
voor de vrijwilligers.



Dus heb jij: 
- Gevoel voor taal (Het Taalcafé geeft geen taalcursus, dus je hoeft geen 
onderwijservaring te hebben om als vrijwilliger aan te schuiven)
- Belangstelling voor mensen met verschillende culturele achtergronden
- Talent voor improvisatie
- Tijd op de woensdagochtend (Liefst voor een geheel jaar)
- Interesse om mee te werken aan het beter bereiken van de doelgroep in de 
wijk

Momenteel is er veel belangstelling voor het Taalcafé van mensen die Arabisch 
of Turks als moedertaal hebben. Helemaal mooi zou het dus zijn als we ook 
tweetalige talenten zouden kunnen vinden.

Heb je vragen of wil je je als vrijwilliger opgeven?
Kom dan donderdag 14 oktober om 16.00 uur naar de Dommel of neem 
contact op met:
Sissie Hommersom, 06-46768155
s.hommersom@lumenswerkt.nl of info-dommel@lumenswerkt.nl

Adres van het Taalcafé in Wijkcentrum De Dommel
Bennekelstraat 131
5654 DD Eindhoven

Vacature Taalcafé 

Functie omschrijving
Heb jij een hart voor het helpen van mensen die graag de Nederlandse 
taal beter willen beheersen en heb jij daar woensdagochtend tijd voor? 
Dan ben jij wellicht de vrijwilliger die we zoeken! Lees gauw verder 
voor meer informatie. 

Hoe kun je de Nederlandse taal oefenen als het niet je moedertaal is? 
Als je weinig Nederlandse contacten hebt? Je een taalcursus hebt 
gevolgd maar meer wil oefenen in de praktijk? Voor deze mensen 
opent het Taalcafé in Wijkcentrum De Dommel in de wijk De Bennekel
haar deuren. Elke woensdagochtend van 10.00-11.00 uur kan iedereen 
die graag op een informele en laagdrempelige wijze de Nederlandse 
taal wil oefenen, binnenlopen en met een groepje vrijwilligers in 
gesprek gaan.

Het animo voor het Taalcafé groeit en daarmee ook de vraag naar 
vrijwilligers. Momenteel zijn we op zoek naar vijf enthousiaste 
vrijwilligers die het leuk vinden om zich op de woensdagochtend aan te 
sluiten bij het groepje vrijwilligers en mensen uit verschillende landen 
wil helpen om taalvaardiger te worden in het leven van alledag.



Dus heb jij: 
- Belangstelling voor mensen met verschillende culturele achtergronden
- Talent voor improvisatie
- Tijd op de woensdagochtend (Liefst voor een geheel jaar)
- Interesse om mee te werken aan het beter bereiken van de doelgroep in de 
wijk
- Gevoel voor de fiets (je hoeft geen fietsenmaker te zijn maar een band 
plakken kan af en toe aan de orde zijn)

Momenteel is er veel belangstelling voor fietslessen van mensen die Arabisch 
of Turks als moedertaal hebben. Helemaal mooi zou het dus zijn als we ook 
tweetalige talenten zouden kunnen vinden.

Heb je vragen of wil je je als vrijwilliger opgeven?
Kom dan donderdag  14 oktober om 16.00 uur naar de Dommel of neem 
contact op met:
Sissie Hommersom, 06-46768155
s.hommersom@lumenswerkt.nl of info-dommel@lumenswerkt.nl

Adres waar de fietslessen zijn:
Wijkcentrum De Dommel
Bennekelstraat 131
5654 DD Eindhoven

Vacature Vrijwilligers Fietsles 

Functie omschrijving
Heb jij een hart voor het helpen van volwassenen die graag willen leren 
fietsen en heb jij daar woensdagochtend tijd voor? Dan ben jij wellicht 
de vrijwilliger die we zoeken! Lees gauw verder voor meer informatie. 

Hoe leer je fietsen als je dat in je eigen land nog nooit gedaan hebt? 
Waardoor je afhankelijk bent van anderen of het openbaar vervoer als 
je ergens naar toe wilt.
Voor deze mensen opent Wijkcentrum De Dommel in de wijk De 
Bennekel haar deuren. Elke woensdagochtend van 09.30-11.00 uur kan 
iedereen die dit wil op een laagdrempelige wijze op ons grote achter 
terrein dit leren.

De vraag voor fietsles groeit en daarmee ook de vraag naar vrijwilligers. 
Momenteel zijn we op zoek naar twee enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk vinden om zich op de woensdagochtend aan te sluiten bij het 
groepje vrijwilligers en mensen uit verschillende landen wil helpen om 
te leren fietsen en zo kunnen deelnemen aan het leven van alledag.



Minimaal opleidingsniveau
WO, HBO, MBO, VWO, HAVO

Dagen / dagdelen
Maandag, woensdag en donderdag middag, na schooltijd 

Organisatie
De Lumens Groep is de overkoepelende welzijnsorganisatie achter 
verschillende merken, waaronder Lumenswerkt en Dynamo Jeugdwerk. 
Dynamo Jeugdwerk biedt diensten voor jeugd, met als einddoel: jeugd 
tussen 4 en 27 jaar toeleiden naar maatschappelijke en economische 
zelfstandigheid.

Vacature Huiswerkbegeleiding

Functie omschrijving
Voor het geven van huiswerkbegeleiding zijn we op zoek naar 
begeleiders. Je gaat jongeren van het voortgezet onderwijs 
helpen en ondersteunen bij het maken van hun huiswerk, een 
werkstuk of extra lesmateriaal.

Benodigde vaardigheden
- Affiniteit met jeugd van 12 jaar tot 18 jaar 
- Flexibele instelling
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Kennis op het gebied van wiskunde is een pre 



Dagen / dagdelen 
Maandag & donderdagmiddag, na schooltijd  

Organisatie 
De Lumens Groep is de overkoepelende welzijnsorganisatie achter 
verschillende merken, waaronder Lumenswerkt en Dynamo Jeugdwerk. 
Dynamo Jeugdwerk biedt diensten voor jeugd, met als einddoel: jeugd 
tussen 4 en 27 jaar uiteindelijk toe leiden naar maatschappelijke en 
economische zelfstandigheid. 

Heb je vragen of wil je je als vrijwilliger opgeven?
Kom dan donderdag 14 oktober om 16.00 uur naar de Dommel of neem 
contact op met:
Hicham Akel,  0646768154 
h.akel@dynamojeugdwerk.nl  

Vacature Fietsenwerkplaats 

Functie omschrijving
Voor een groep tieners zijn we op zoek naar een vrijwilliger met 
verstand van fietsreparaties. Je gaat tieners in de leeftijd 10 t/m 
14 jaar helpen en ondersteunen bij het maken en repareren van 
fietsen. 

Benodigde vaardigheden 
- Affiniteit met jeugd van 10 jaar tot 14 jaar 
- Flexibele instelling 
- Technische kennis en inzicht in relatie tot fietsreparaties  



Doe mee 

• Maak je interesse voor 1 oktober kenbaar bij je 
werkgever!

• Geef je vervolgens op via email bij: Elske 
Janssen // Elskejanssen@wijeindhoven.nl

• Kom naar de Kick off sessie op donderdag 14
oktober om 16.00 uur

• Wijkcentrum de Dommel, Bennekelstraat 131 
te Eindhoven

• Tijdens de feestelijke Kick off sessie zullen 
verbinders aanwezig zijn en de coördinatoren 
en vrijwilligers van de projecten. We zoeken 
samen welk project het beste bij je past.


