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De Herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg,
elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase.
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt,
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.
Rumi

Als we terugblikken op een Ik Wil Jaar...
dan komen er een aantal woorden naar boven: Saamhorigheid, vernieuwing, professionalisering,
plezier, actie en samen doen!
Wát een geweldig jaar, wát een mooie resultaten, wát een gelukkige mensen, wát een verbindingen
en wát een prachtige ontmoetingen.
Of het nu in de huiskamer was bij een soepie tussen de middag, of bij de Iftar, of in een taalles, in een
van de ateliers, gewoon buiten op de stoep, bij het inloopspreekuur, bij de open dag, bij de
bijeenkomsten van de jongeren, het is teveel om op te noemen, zoveel mooie kansen waren er om
elkaar te ontmoeten.
Ik wens ons in 2019 weer zo'n jaar waarin we elkaar ontmoeten, waarin we voelen dat we sterker
worden en het samen doen.
Waarin iedereen meedoet en meetelt en waarin iedereen een plek heeft.
Ineke Hurkmans
Voorzitter bestuur Stichting Ik Wil
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Voorwoord
Met genoegen presenteren wij u de eindrapportage met betrekking tot de door u verleende subsidie
Transformatie Sociaal Domein 2018, dd. 20 december 2017 met kenmerk 2018/00193. Onze aanvraag
voor 2018 valt binnen de deelopdracht ‘Laagdrempelige daginvulling in de wijk´.
2018 was voor stichting Ik Wil een bijzonder jaar. We bestonden vijf jaar en dat hebben we in maart
gevierd met een driedaags wijkfestival genaamd ´Onze Wijk van Morgen´. Er waren o.a. workshops
over werken in de wijk, een VPRO Tegenlicht meet-up, rondleidingen voor iedereen die interesse had
langs beide locaties van ‘Ik Wil’ en nog veel meer... We hebben vooral met de hele community gevierd
wat we in vijf jaar tijd hebben bereikt. Met dit grootse evenement hebben we een proces in gang gezet:
om de wijkbewoners om ons heen en allerlei organisaties in de wijk, bewuster te maken van het feit
dat we samen de wijk vormen. Dat we samen meer kunnen bereiken en samen kunnen zorgen voor
de inclusieve samenleving waar we van dromen. De kansen en mogelijkheden voor een betere
toekomst liggen bij onszelf. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft bij iedere individueel, de
mogelijkheden voor groei en ontwikkeling creëren wij als community Ik Wil. Wij zijn trots op wat we
in gang hebben gezet.
In 2018 begonnen we te voelen dat we opnieuw uit ons jasje aan het groeien waren. Tegelijkertijd
kregen we bericht dat het gebouw een andere bestemming krijgt. 2018 stond daarom mede in het
teken van zoeken naar een goed onderkomen in de wijk: een nieuwe locatie waar we tegelijkertijd
onze maatschappelijke èn economische meerwaarde kunnen versterken. Wat dat inhoudt zullen we
in 2019 steeds beter in kaart gaan brengen. In deze rapportage blikken we vooral terug op het jaar
2018. De gemeente heeft ons immers een aantal duidelijke resultaatafspraken meegegeven in de
toekenningsbeschikking van de subsidie Sociaal Domein. Daar hebben we serieus aan gewerkt en in
deze eindrapportage schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van ons werk. Wie kunnen we
daarvoor beter aan het woord laten dan onze eigen deelnemers? We hebben de rapportage, conform
het format voor verantwoording opgebouwd en vooral rijkelijk voorzien van casebeschrijvingen.
Deel A: Toelichting op de 9 resultaatafspraken die meer inzoomen op beoogde effecten en impact;
plus korte toelichting op enkele andere relevante aspecten van ons werk;
Deel B: Korte verantwoording voor alle 14 afspraken rondom activiteiten, bereik en doorstroming van
deelnemers en vrijwilligers;
Deel C: Overzicht van alle activiteiten in tabelvorm. De activiteiten zijn themagewijs gerangschikt
volgens de 5 thema’s van Ik Wil. In de bijlage nogmaals dezelfde lijst met korte omschrijvingen.
De teksten zijn relatief beperkt gehouden. We hebben gekozen voor storytelling als vorm van
impactbeschrijving. De casebeschrijvingen zijn door het team van coördinatoren aangeleverd of
overgenomen uit een van de nieuwsbrieven van 2018. Elke maand presenteert daarin één van de
deelnemers of vrijwilligers zichzelf aan de hand van vier vragen. Dit levert prachtige portretten op die
met elkaar een kleurrijk en hartverwarmend beeld schetsen van wat onze stichting voor mensen
betekent. Waar nodig hebben we tekst toegevoegd, bijvoorbeeld een analyse van de wekelijkse inloop.
De inloop valt in feite buiten alle andere activiteiten, het is de voordeur van onze Community. Hier
komen nieuwe bezoekers, deelnemers en vrijwilliger binnen met hun vragen, ideeën en wensen.
Nogmaals willen we onze dank uitspreken voor de steun die de gemeente verleent, om ons werk ten
behoeve van de wijkbewoners, inclusief de nieuwkomers, mogelijk te maken.
Namens bestuur en de initiators,
Stephan Pauly
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FORMAT INHOUDELIJKE JAARRAPPORTAGE 2018 VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING OPDRACHT
SOCIAAL DOMEIN 2018 / kenmerk 2018/00193

Inhoudelijke verantwoording
1. Wat is de naam van het onderdeel waar u op rapporteert?
Sociale Basis: laagdrempelige daginvulling
2. Omschrijf in maximaal drie zinnen wat de kern is van uw opdracht.
De kern van onze opdracht binnen de Transformatie Sociaal Domein is:
1. in stand houden basisstructuur van Community Ik Wil
2. de uitvoering van het Community Lab en de open inloop binnen het thema ‘Ontwikkelen’
3. sociale basisactiviteiten binnen het thema ‘Ontmoeten’ en ‘Elkaar helpen’
3. Binnen welke opdracht uit de subsidiegids 2018 past uw jaarrapportage? Dit kunnen ook
meerdere opdrachten zijn. De subsidiegids is als bijlage bij de mail toegevoegd.
☐ Onderwijs, leren en opvoeden
☐ De weg naar werk & maatschappelijk verantwoord ondernemen
☐ Informele zorg
☐ Leefbaarheid door ontmoeting en toegankelijkheid
☐ Financiële ondersteuning
☐ Laagdrempelige daginvulling in de wijk
☐ Ondersteuning samenkracht
☐ Informatie en advies
☐ Cliëntondersteuning/omgaan met mensen met beperking
4. Welke resultaten (output en outcome) heeft u bereikt met uw aanbod? Geef per
resultaatgebied de bereikte resultaten weer en indien nodig een toelichting op afwijkingen.
1. Moeilijk bereikbare bewoners uit de buurt worden betrokken bij de naaste samenleving
2. Er wordt minder vaak een beroep gedaan op de 1e en 2e lijns zorg
3. De efficiëntie van de 1e en 2e lijns zorg wordt vergroot
4. Het aantal eenzame buurtbewoners neemt af en de mate van eenzaamheid vermindert
5. De eigen kracht en samenkracht (zelfredzaamheid) van de wijkbewoners verbetert
6. De sociale cohesie in de buurt wordt versterkt waardoor de leefbaarheid wordt vergroot
7. Mantelzorgers voelen zich meer ontlast
8. Kwetsbare wijkbewoners leven actief en zinvol toe naar een haalbaar perspectief
9. Kwetsbare wijkbewoners hebben dagstructuur en dagritme
Aanvullende vragen
 De dagbesteding die Stichting Ik Wil voorstaat biedt ruimte aan doelgroepen die we via
andere trajecten moeilijk bereiken. Bovendien biedt de stichting vormen van daginvulling
die op andere gebieden niet worden geboden. Licht toe.
 Een groot deel van de activiteiten heeft raakvlakken met begeleiding naar betaald werk
(vanuit de Participatiewet). We zien binnen de activiteiten van stichting dat er een
spanning kan ontstaan tussen vrijwilligerswerk en/of betaald werk. De gemeente wil
scherper krijgen wat het maatschappelijk effect is van de inzet van de stichting en hoe
deze inzet zich verhoudt tot de inzet van 2e lijns partijen.

Deze vragen worden uitvoerig beantwoord en toegelicht in deel A.
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5. Aanpak en activiteiten
a. Wat heeft u gedaan om de opgegeven resultaten te behalen? Beschrijf uw activiteiten en leg
uit hoe u bovenstaande resultaten hebt gerealiseerd. Geef hierbij zowel de aard en de
omvang (aantal bijeenkomsten, aantal deelnemers, soort trainingen etc. ) van de activiteiten
aan. Geef aan wat de afgesproken activiteiten waren, welke zijn uitgevoerd en een evt.
toelichting op de afwijkingen. Zie hiervoor deel B en deel C (opgave alle activiteiten).
Afgesproken activiteiten 2018
1.
2.
3.
4.
5

6

7
8

9
10
11

12

13
14

Activiteiten uitgevoerd
in 2018

Toelichting op
afwijkingen

Totaal aantal unieke bezoekers per jaar
bedraagt 2000
Er zijn 165 unieke deelnemers per maand
Aantal deelnemers dat binnen de sociale
basis stabiliseert: 100
In 2018 komen er 6 wijkgerichte
projecten voort uit het Community Lab
Wekelijks vinden er er 30 terugkerende
activiteiten plaats waaraan tenminste
300 personen deelnemen
Vanuit de 300 deelnemers stromen 80
personen door naar de rol van
ondersteuner
Vanuit de ondersteuners stromen 40
door naar de rol van kartrekker
Jaarlijks worden minstens 10 eenmalige
wijkevenementen georganiseerd (totaal
2000 deelnemers)
Elke maand vindt er een Samenkrachtbijeenkomst plaats
Klanttevredenheid wordt gemeten, cijfer
is minimaal 7,5
Deskundigheid blijft op orde doordat 40
deelnemers meedoen aan training
Verbindende Communicatie
Samenwerking tussen 2e-lijnsorganisaties
in dagbesteding en organisaties voor
daginvulling sociale basis. Met 50
organisaties en bedrijven unieke
verbindingen
Verhouding betaalde versus vrijwillige
krachten is tenminste 1:40
Uitstroom:
 90-110 deelnemers naar vrijwilligerswerk
 Deelnemers die werkzoekend zijn wijzen op mogelijkheden arbeidsmarkt of
doorverwijzen naar WIJeindhoven
 Bijstandsgerechtigden ondersteuning bieden cf. de Participatiewet. Generalist
WIJeindhoven bepaalt inzet als vrijwilliger, stelt samen met Ik Wil PvA op. Ik Wil
werkt samen met WIJeindhoven, specialisten Participatie gemeente Eindhoven en
werkgeversservicepunt 040Werkt
 In-, door- en uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering wordt gemonitord
en gerapporteerd (6-12 mnd.)
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b. Wat waren de kwaliteitsmaatstaven van uw activiteiten? Vul onderstaande schema in.
Kenmerk
Deskundigheid

Maatstaf 2018
Alle begeleiders,
coördinatoren en trainers
hebben cursussen gevolgd
om hun kennis en
vaardigheden op peil te
houden.

Relevantie

Mate waarin informatie,
activiteiten en trainingen
aansluiten bij behoeften
cliënt en de frequentie
waarmee deze worden
vernieuwd zodat ze
aansluiten bij de actualiteit.

Duurzaamheid

Het effect van activiteiten
op de langere termijn

Frequentie/
intensiteit

Aantal keer dat een
activiteit plaats vindt

Bereikt in 2018
Volledig bereikt: al onze betaalde krachten en de
kartrekkers als belangrijke groep vrijwilligers,
hebben een of meerdere cursussen c.q.
verdiepingsdagen gevolgd in Verbindende
Communicatie. Verder zijn er o.a. workshops en
trainingen geweest, bijvoorbeeld de cursus
‘Herstellen doe je zelf,’ creatieve cursus ‘omgaan
met verdriet’ en de ABCD-training van LSA.
Verder zie activiteitenoverzicht in deel C.
Onze organisatie werkt 100% vraaggestuurd,
nieuwe activiteiten ontstaan telkens weer op
vragen van deelnemers, of omdat een vrijwilliger
een behoefte signaleert bij anderen en zelf met
een idee voor een nieuwe activiteit komt waar hij
of zij eigen talenten, kennis en ervaring inzet. Zie
hiervoor de casussen en de korte omschrijvingen
van de activiteiten in de bijlage (pag. 30 e.v.)
Veel activiteiten dragen bij aan bewustwording,
ontdekken en ontwikkelen van talenten en
vaardigheden, doorbreken van eenzaamheid,
vergroten van gevoel van eigenwaarde en
versterken van zelfvertrouwen. M.a.w.
empowerment en vergroten van zelfredzaamheid
op meerdere levensdomeinen. Zie verder deel A.
Binnen Ik Wil vindt op jaarbasis een rijk scala (ca.
95 verschillende) activiteiten plaats. Dit betreft
zowel dagelijkse als wekelijkse activiteiten,
maandelijkse activiteiten, korte series workshops
of trainingen die uit een serie van bijv. 8
bijeenkomsten bestaan, en jaarlijkse
evenementen. Zie Deel C (tabel) of de bijlage.

c. Wat was het werkgebied van uw activiteiten?
☒ Eindhoven
6. Zijn er naast het bovenstaande nog andere zaken waarvan u de gemeente op de hoogte wil
brengen (en die bijvoorbeeld gevolgen hebben voor 2019)?
Graag verwijzen wij naar de toelichting op de volgende pagina’s.
7. Heeft uw organisatie een social return verplichting? (uw organisatie kreeg in 2018 subsidie
voor een bedrag hoger dan € 100.000,- en heeft een personeelsbestand van minstens 30
medewerkers in loondienst.) Zo ja, heeft u hieraan voldaan?
 Nee, geen social return verplichting – maar wel aan voldaan.
Binnen het team van Ik Wil zijn nu 6 personen als coördinator betaald aan het werk en daarmee
uit hun uitkeringssituatie gekomen. Daarnaast zijn er 3 coördinatoren die aan het werk die tot de
zgn. Nuggers behoorden en nu via ons een eigen inkomen verdienen.
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Deel A

Afgesproken resultaten 2018 – vraag 4

1.
Moeilijk bereikbare bewoners uit de buurt worden betrokken bij de naaste
samenleving: door de ‘voordeur’ van Community Ik Wil: de open inloop
Elke dinsdagochtend buiten de schoolvakanties is er een inloopspreekuur waar mensen zonder
afspraak terecht kunnen. Daarbuiten kunnen mensen een afspraak maken door te bellen of een mailtje
te sturen. Vaak komen mensen via-via bij ons, of via WIJeindhoven. De coördinator bekijkt welke
vertrouwenspersoon het beste de vraag kan oppakken en vervolgens wordt een afspraak gemaakt.
Voor elk inloopspreekuur is een team van 5 vrijwilligers (vertrouwenspersonen en stagiaires)
beschikbaar. We maken een onderscheid tussen informele zorgvragen en sociale basisvragen.
Informele zorgvragen zijn alle vragen waarbij de bewoner met een specifieke hulpvraag naar ons
toekomt zoals hulp bij het begrijpen van brieven, hulp bij het bellen naar instanties, ondersteuning bij
contact met hulpverlening, hulp op het gebied van financiën, behoefte aan een vertrouwenspersoon.
We hebben een tijdje een apart digitaal spreekuur gehad, genaamd Digi-Weet. Dit werd bemand door
twee terzake deskundige vertrouwenspersonen. Bij Digi-Weet konden mensen terecht met vragen
rondom digitale zaken. Hoe vraag je een DigiD aan? Welke formulieren moet ik hebben? In de loop van
het jaar is deze dienstverlening opgegaan in het bredere aanbod en valt nu binnen de informele
zorgvragen. Hetzelfde geldt voor het speciale juridisch spreekuur dat we een tijd gehad hebben. Met
het vertrek van die vrijwilliger hield dit even op, inmiddels is voor deze vragen een andere, juridisch
geschoolde medewerker in huis. Zij behandelt op jaarbasis een twintigtal, vaak langdurige cases
rondom uitkeringssituaties en specifieke vragen geeft zij door aan een advocate die zich voor de
stichting inzet. Onder de sociale basisvragen verstaan wij alle vragen die gericht zijn op het willen
meedoen. Zowel aan onze sociale basisactiviteiten als aan de Ik Wil Meedoen ateliers. Ook de vragen
op het gebied van taallessen Nederlands, Arabisch en Engels vallen onder de sociale basis. De verdeling
van vragen over informele zorg en sociale basis is nog steeds rond de 50-50.
We blijven het hele jaar door hierover in gesprek met andere partners, alles bij elkaar een zeer
uitgebreid netwerk van organisaties. We investeren in kennismaking, het inventariseren wat anderen
doen en het onderhouden van de relaties. Zo kijken we samen naar wat we voor elkaar kunnen
betekenen en hoe we eventueel krachten kunnen bundelen. Dit alles om zoveel mogelijk (kwetsbare)
inwoners te kunnen bereiken en precies die hulp en ondersteuning te bieden waar de persoon in
kwestie behoefte aan heeft. Maatwerk dus. Door een breed scala aan laagdrempelige sociale
basisactiviteiten aan te bieden, kunnen we voor eigenlijk alle (wijk) bewoners die bij ons aankloppen
passende mogelijkheden bieden om – ieder op hun eigen niveau – mee te doen aan de samenleving,
nieuwe sociale contacten op te bouwen en er bij te horen. We houden de zorg zoveel mogelijk in de
sociale basis, volgens het principe ‘buren zorgen voor buren’.
Mensen die via WIJeindhoven bij ons terecht komen zijn in het algemeen mensen die al lang thuis
zitten en niet meer op eigen kracht uit hun situatie weten te komen, maar ook niet in beeld zijn bij
andere hulpverleners. Bij ons stromen ze in bij heel laagdrempelige activiteiten. Zo hebben we een
groep Somalische vrouwen die naailes volgen. Een aantal vrouwen stroomt na verloop van tijd door
naar Nederlandse taalles, zij gaan geleidelijk aan meerdere activiteiten meedoen. Ook de
Lotgenotengroep van Turkse vrouwen die bijeenkomsten hebben rond het thema zingeving (in het
Turks) en het vriendinnennetwerk met Syrische vrouwen zijn mooie voorbeelden hiervan. Deze
mensen komen vooral bij ons voor de contacten en/of omdat hun problematiek voor een deel cultuur
gerelateerd is. Bij ons vinden ze lotgenoten, herkenning en gerichte steun. Het kan echter ook gaan
om Nederlandse mannen of vrouwen die uit het arbeidsproces zijn geraakt en onzeker zijn geworden
over hun kwaliteiten. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Anne of van Maria. We hebben meer verhalen,
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verschillende van onze coördinatoren komen zelf uit zo’n situatie en hebben bij ons weer een nieuw
sociaal netwerk en een nieuwe, bevredigende werkkring opgebouwd. Dat is een mooie bijdrage aan
Social Return (einde uitkeringssituatie) maar vooral een bijdrage aan het doorbreken van eenzaamheid
en isolement.
Preventieve aanpak: vertrouwensrelatie opbouwen en ondersteunen met papierwerk.
We ondersteunen mensen met hun papierwerk en bemiddelen tussen hen en instanties. Door dit op
een informele en laagdrempelige manier aan te bieden weten mensen ons makkelijk te vinden. En is
het voor veel mensen vanzelfsprekend geworden dat ze met hun vragen op allerlei gebied bij ons
terecht kunnen. Ca. 10 personen per jaar horen tot onze vaste bezoekers, dat wil zeggen dat ze zo’n
20 keer per jaar bij ons langs komen. Soms met hele simpele brieven waarvan ze willen dat even
iemand met hen meekijkt zodat ze zeker weten dat ze het begrijpen. En soms met ingewikkeldere
zaken zoals juridische kwesties, of financiële constructies die ze niet begrijpen. Soms komen mensen
met een hele stapel rekeningen en hebben zij betalingsachterstanden. Wij bellen dan met de
betreffende instantie om een betalingsregeling te treffen. Het komt ook voor dat problemen al
dermate groot zijn dat we òf de WIJgeneralist inschakelen òf mensen doorsturen naar de Financiële
Werkplaats, een budgetcoach, of het juridisch loket. Met de mensen die vaker komen hebben we een
hechte band ontwikkeld en zij voelen zich vertrouwd met ons. Het is geen uitzondering dat zij
binnenkomen bij ons met een probleem waar wij ze bij ondersteunen en dat zij uiteindelijk mee gaan
doen met activiteiten, of vrijwilligerswerk gaan doen. We hebben voorbeelden van mensen die bij ons
binnenkwamen omdat ze vast waren gelopen, schulden hadden, geen werk konden vinden en door bij
ons actief mee te gaan doen zich uiteindelijk naar betaald werk hebben ontwikkeld.

2.

Er wordt minder vaak een beroep gedaan op de 1e en 2e lijns zorg

In de afgelopen jaren hebben we een veilige bedding opgebouwd voor mensen om hun verhaal te
kunnen doen. Er gebeurt veel in de huiskamer en binnen de vertrouwdheid van de diverse groepen. Er
worden zaken besproken die men elders niet snel zal vertellen. De kartrekkers van de groepen zorgen
voor een veilig en ondersteunend klimaat en daarin speelt de scholing in Verbindende Communicatie
een belangrijke rol. Onderling geven de deelnemers elkaar emotionele steun en goede raad. Voor al
deze kwesties hoeft men niet bij WIJeindhoven aan te kloppen. Het aantal hulpvragen dat wij op deze
wijze opvangen is echter moeilijk te kwantificeren, daar is uiteraard geen registratie van, zoals van de
open inloop. Een belangrijke aanvulling op de inloopspreekuren is het huisbezoek van
vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld voor uitleg over financieel/administratieve kwesties waardoor
bijvoorbeeld hoge energierekeningen of zelfs dreigende afsluiting van elektra en gas voorkomen kan
worden. Door deze preventieve werkwijze voorkomen we dat mensen met uit de hand gelopen
problemen bij WIJeindhoven aankloppen.
Wekelijks inloopspreekuur
In totaal hebben we tijdens 48 inloopspreekuren ruim 600 vragen opgepakt. Dit is een gemiddelde van
50 vragen per maand en ca. 12 vragen per week. Ongeveer 90% van onze hulpvragers zit in een
uitkeringssituatie en deze mensen zijn dus automatisch in beeld bij WIJeindhoven en het
Participatiebedrijf. Een groot deel van de groep die op eigen initiatief komt, heeft al een WIJgeneralist,
maar klopt voor hun hulpvraag om diverse redenen bij ons aan. Wij hebben bijv. Turks of Arabisch
sprekende vrijwilligers of stagiairs die kunnen assisteren bij mensen die het Nederlands niet of slecht
beheersen. Dat dit tot veel administratieve narigheid kan leiden mag duidelijk zijn.
Van het totaal aantal bezoekers in de inloop komt 40% uit zichzelf of op aanraden van een vriend of
buur. Dat betekent dat we door het jaar heen ca. 250 vragen hebben opgevangen die anders direct op
het bord van de WIJgeneralist beland waren. Een deel van die vragen kan prima worden opgevangen
in de sociale basis en dit ontlast de formele zorg in de 1e en ook de 2e lijn.
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60% van onze inloopbezoekers (ca. 350) komt met een directe verwijzing vanuit een 1ste of 2de lijns
organisatie. Van deze verwijzingen komt ruim 80% van de WIJgeneralisten. Vaak moeten we bij de
hulpvraag de generalist inschakelen en functioneren wij als brug/tolk tussen de inwoner en de
generalist. Om die reden is een van de WIJgeneralisten van team Toegang bij elk spreekuur op de
achterhand aanwezig, om snel te kunnen schakelen naar de collega die voor de betreffende inwoner
casemanager is. De 1e lijnsorganisaties waar we bij de inloop het meest nauw mee samenwerken zijn
WIJeindhoven, Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en stichting Vluchtelingen in de knel. De 2e lijnsorganisaties die verwijzen naar ons inloopspreekuur zijn vooral Neos, zij sturen veel mensen naar ons
door, en in mindere mate de GGzE en stichting Omnia.
Begeleiding bij langdurige en complexe hulpvragen
Veel vragen betreffen hulp bij administratie en financiën. We zien veel mensen met schulden op ons
spreekuur. De vraag waar ze in eerste instantie mee komen lijkt vaak klein, maar blijkt het topje van
de ijsberg te zijn. Wij krijgen nogal wat hulpvragers die op geen enkele manier zelfstandig uit hun
armoede- en schuldensituatie kunnen komen, die geen enkel financieel/administratief inzicht blijken
te hebben, de moeilijke taal van brieven en vaak digitale formulieren niet aankunnen en ook op de
langere termijn hierin niet zelfredzaam worden. De praktijk is dat zij hiervoor niet terecht kunnen bij
WIJeindhoven, dus bij ons komen. Onze vrijwilligers steken hier zeer veel tijd in, zoveel dat wij ons
afvragen of dit nog past bij de rol van vrijwilligers. Een van onze taken is ook het weer op gang brengen
van de communicatie tussen de hulpvrager en de WIJgeneralist als die is vastgelopen. Soms hangt het
succes van een begeleidingstraject door de WIJgeneralist er van af of wij aanvullende inzet kunnen
bieden. Onderstaande casus is een van de voorbeelden van het belang van onze inzet voor
WIJeindhoven en de gemeente en welke besparingen onze inzet kunnen bewerkstelligen.

3.

De efficiëntie van de 1e en 2e lijns zorg wordt vergroot

Bij de inloop komen inwoners die tegen zaken aanlopen met instanties waar ze niet uitkomen. Ze
begrijpen het systeem van instanties, wetten en regels, procedures en formulier vaak niet en kampen
daarnaast vaak met een taalachterstand en cultuurkloof. Door onze structurele ondersteuning zorgen
we dat deze mensen, ondanks dat, toch zelfstandig kunnen functioneren en zich kunnen handhaven
in de samenleving. Wij voorkomen vooral het ontwikkelen van problematische schulden door op tijd
aan de bel te trekken bij instanties als mensen kampen met betalingsachterstanden. Veel van deze
mensen zijn verwezen door een WIJgeneralist. Doordat hun caseload groot is hebben zij de uren niet
om met elk formuliertje van de bewoner mee te kijken en stappen te ondernemen. Een WIJgeneralist
mag per bewoner maar een beperkt aantal uren per jaar besteden. Veel (kwetsbare) bewoners hebben
behoefte aan iemand die in feite jaar in jaar uit met ze meekijkt naar brieven en formulieren. Door de
inzet van de coördinator, vertrouwenspersonen en andere vrijwilligers van Ik Wil tijdens de open
inloop en daarbuiten kan dit gat in de zorg op informele wijze gedicht worden. Wij zorgen er voor dat
de WIJgeneralist uren kan besparen terwijl de behoefte van de inwoner toch vervuld wordt.
Een specifieke vorm van ondersteuning die wij bieden aan 2e lijnsinstellingen is hulp bij vertalen,
waarbij het niet alleen om de taal zelf gaat maar ook de vertaling van cultuurkwesties en gebruiken.
Wij vergroten in die gevallen de efficiency van de 2e lijns zorg. In dit kader valt ook onze hulp aan
Buurtbemiddeling door een van onze coördinatoren die zelf Turks-Nederlands is. Door de rijke
schakering aan mensen met diverse professionele en culturele achtergronden, kunnen wij als stichting
een totaalaanpak bieden aan alle buurtbewoners/inwoners die bij ons aankloppen voor hulp.
WIJeindhoven klopt aan bij Ik Wil en leunt op onze specifieke deskundigheid bij moeilijke gevallen.
Mede door de grote toestroom van hulpvragers vanuit WIJeindhoven is onze open inloop uitgegroeid
tot wat hij nu is. De plaats die wij hierdoor innemen sluit perfect aan bij de omslag in het sociaal domein
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die inhoudt dat mensen eerst worden aangesproken op eigen kracht en inzet van het eigen netwerk,
in plaats van hen direct door te sturen naar specialistische hulpverlening. Van WIJeindhoven wordt
verwacht dat zij, indien het enigszins kan, oplossingen zoeken in de sociale basis en zo min mogelijk
indicaties verstrekken voor de 2e lijnszorg. Hiervoor moeten zij kunnen rekenen op een breed aanbod
aan ondersteunende faciliteiten in de 0e lijn. Stichting Ik wil is een belangrijke partner geworden waar
WIJeindhoven meerdere malen per week een beroep op doet. Voor mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is, maken wij het mogelijk om mee te kunnen doen in de wijk.

4.

Het aantal eenzame buurtbewoners neemt af en de mate van eenzaamheid
vermindert

Elke maand vertelt een van de vrijwilligers binnen de stichting via de nieuwsbrief zijn of haar verhaal.
Een betere omschrijving van wat de stichting betekent in het leven van mensen dan deze verhalen
kunnen wij niet bedenken. Hieronder twee verhalen die dit vraagstuk o.i. heel duidelijk illustreren.
Kennismaken met Stichting Ik Wil
Nieuwsbrief april
“Mag ik me even voorstellen: ik ben Houda. De stichting is voor mij echt een ontsnappen van thuis
geweest: een redder in nood. Want toen ik de stichting leerde kennen was ik uitgeput en wist niet meer
hoe ik een plaatsje kon vinden om eens leuk, samen met gelijkgezinde mensen iets te doen. Een keertje
mijn ideeën naar buiten brengen of nieuwe ideeën uitwisselen. Ayşenur nam mij mee naar de stichting
en daar was eindelijk ook ruimte voor mij. Het eerste jaar heb ik creatieve dingen gedaan en tijdens het
knutselen heerlijk gebabbeld met de andere leden van de club. Het was fijn dat er nergens druk was en
ik ook de vrijheid had om af te bellen. Mijn lichamelijke conditie was zwak en ruimte voor rust was soms
belangrijk. Ik merkte al snel dat ook mijn epilepsie bij de stichting geen probleem was en voel me
zomaar opeens veilig. Veel creatief plezier gaf het samen kleuren van mandala.
Ik merkte ook dat mijn vaardigheden hier heel gewenst zijn. In Nederland kun je bijna niet zonder fiets
en als je het fietsen eenmaal hebt geleerd, is het alsof de wereld veel groter wordt. Veel plaatsen zijn
weer goed bereikbaar en je bent minder afhankelijk. Ik geef hier fietslessen, vooral nu het een beetje
beter gaat en ik weer energie krijg is het voor veel mensen fijn dat ik ze hiermee kan helpen. Ik ben ook
heel blij met die mooie cursus van Verbindende Communicatie. echt een aanrader. Bij mij heeft het mijn
blik kunnen verrijken. Mijn dank hiervoor. Maar voorlopig ga ik me voornamelijk richten op het fietsen.
Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Een klein zwaaitje naar dat eenzame leven thuis. Bedankt
voor alle mogelijkheden stichting. Ik heb zin om hier verder te gaan met een verwarmd hart en open
geest.”
'Ik kan hier mijn creativiteit ontplooien terwijl ik onder de mensen ben.' Nieuwsbrief Augustus 2018
“Mijn naam is Maria en ik kom als vrijwilligster naar de stichting. Ik ben moeder van vier kinderen en
grootmoeder van zes kleinkinderen. Oorspronkelijk kom ik uit Weert en ben ik voor mijn studie naar de
grafische school in Eindhoven gegaan. Zo ben ik hier in blijven hangen. Daarna heb ik gestudeerd voor
de kinderopvang en vond daar ook als snel werk. Tussendoor heb ik ook als grafisch ontwerpster
gewerkt aan geboorte- en huwelijkskaartjes. In verband met mijn hersenbloeding in 2014 moest ik
stoppen met het werk in de kinderopvang, zo kwam ik thuis te zitten. Ik wilde graag iets gaan doen en
onder de mensen zijn. Een oude buurvrouw van Esra heeft mij toen verteld over de stichting en dit klonk
wel interessant. Ik ben eerst eens gaan kijken in Boeday en ik vond het al meteen erg gezellig. Toen heb
ik me als vrijwilligster ingeschreven om naailessen te geven. Op donderdagochtend geef ik naailes aan
de vrouwen die op dat moment binnenkomen. Ik heb ook een tijd Michelle bijgestaan met lesgeven en
kleding ontworpen voor tijdens de modeshows. Wat ik bijzonder vind aan de stichting is dat we met
veel verschillende nationaliteiten hier samenwerken en bezig zijn. Door bijvoorbeeld ook de mensen die
niet goed Nederlands spreken te helpen om vooruit te komen in hun ontwikkeling. Ik vind het heel erg
mooi dat ik hier aan kan bijdragen.”
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Naast alle laagdrempelige activiteiten die mensen helpen om uit hun situatie van eenzaamheid en/of
isolement te komen, is stichting Ik Wil op verzoek van het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB)
een samenwerking gestart rondom Eenzaamheid Ouderen, in het bijzonder ouderen met een
migrantenachtergrond. Deze samenwerking is gericht op het creëren van bewustwording bij ouderen
en hun mantelzorgers. In een serie van acht wekelijkse bijeenkomsten is een groep van onze Turkse
ouderen (55-plussers) onder begeleiding van Canan Yenice en Sadiye Üstüner samengekomen om te
vertellen hoe het voor hen is om eenzaam te zijn. Er is ook veel teruggekeken naar vroeger en naar de
redenen waarom ze nu eenzaam zijn. Er zijn verschillende nieuwe onderlinge verbindingen ontstaan.
Zij hebben samen gekeken naar de mogelijkheden om niet meer alleen te zijn, hun dromen
uitgesproken over de wijk en aan welke sociale activiteiten zij mee kunnen doen. Dit was wat ons
betreft een geslaagd experiment en wij willen daar in 2019 mee verder gaan.

5.

De eigen kracht en samenkracht (zelfredzaamheid) van de wijkbewoners verbetert

Wij zien veel vraagstukken rondom financiële en sociale zelfredzaamheid van mensen. Onze
coördinatoren en vrijwilligers zorgen er op verschillende manieren voor dat mensen zich kunnen
handhaven en kunnen participeren in onze complexe maatschappij. Zonder organisaties zoals Ik Wil
zouden WIJgeneralisten vaker genoodzaakt zijn professionele zorg in te kopen. De laagdrempelige
inzet van Ik Wil zorgt regelmatig voor vroegtijdige signalering waardoor voorkomen kan worden dat
problemen hoog oplopen. O.a. problemen in de gezinssfeer en schuldenproblematiek. Door een
preventieve aanpak en op tijd bij instanties aan de bel te trekken dragen wij bij aan een grote besparing
van maatschappelijk zorgkosten. Door mensen in de sociale basis te laten werken aan hun herstel en
ze tegelijkertijd laagdrempelige hulp aan te bieden, kunnen mensen werken aan het vergroten van hun
zelfredzaamheid. Het beroep dat wij vervolgens doen op wederkerigheid zorgt er voor dat zij op hun
beurt zich weer inzetten voor anderen. Zo bouwen we samen aan steunnetwerken om kwetsbare
mensen.
Voorbeelden van activiteiten die onder deze noemer vallen zijn DigiPower (gecombineerde training
computervaardigheden en Nederlandse taal), de zelfhulpgroepen (vrouwenkrachtgroepen) die
ontstaan zijn uit de cursusgroepen van Omnia (Triple P) en het project Steunvrouwen-Steunmannen
door de opleiding van onze vertrouwenspersonen. Maar ook het klusteam dat bij mensen thuis gaat
helpen bij klussen in huis en tuin en zodoende bijdraagt aan het op orde houden van huis en tuin.
'De stichting is mijn leefstijl geworden.'
Nieuwsbrief februari 2018
“Mijn naam is Hakan Özkan, ik ben 44 jaar en ik ben vader van een zoon en een dochter. De laatste 14
jaar heb ik bij Philips gewerkt. Hier had ik een hele drukke baan en heb veel gereisd. Vier jaar geleden
ben ik ziek geworden en moest ik overal mee stoppen, dus ook met mijn baan bij Philips. Twee jaar
geleden kwam ik bij WIJeindhoven die toen nog in de Elf13 zaten. Ik had al iets gehoord over de
stichting, maar ik wist er nog niet zoveel van. Daarna heb ik via Aysen de stichting leren kennen en heb
mijn eerste stap gezet door deel te nemen aan de cursus vertrouwenspersonen. Hierna ben ik verder
stappen gaan nemen richting andere activiteiten binnen de stichting. Ik ben bijvoorbeeld een van de
deelnemers binnen de groep techniekmannen. Wij zijn daar vooral bezig met het maken van o.a. kasten
en tafels. Het gebruik van verschillende gereedschappen vind ik heel erg leuk, want zo leer ik ook weer
nieuwe dingen. Ook volg ik Engelse les. Dat is een leuk verhaal: ik vroeg hier namelijk naar en een week
later was er iemand die dit graag zou willen geven. Ik hoop mijn taalvaardigheden hiermee verder te
ontwikkelen. Mijn zoontje doet hier ook mee aan de kinderactiviteiten. Hij voelt zich iedere week super
blij; hij geniet enorm.
Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon, dit betekent dat ik mensen die hulp nodig hebben ondersteun.
Ik luister naar hen en kijk wat de problemen zijn en ondersteun ze dan naar de meest passende weg.
Omdat ik Turks spreek ondersteun ik ook Turkse mensen die de Nederlandse taal niet spreken. Ik help
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bij het vertalen tijdens een bezoek aan de psycholoog, de huisarts of het ziekenhuis. Op dit moment zijn
er twee families die ik op deze manier ondersteun.
Wat ik bijzonder vind aan de stichting is dat ik er deel van uit mag maken. Ik ben uit mijn isolement
gekomen en kan hierdoor ook weer meedoen. Een bijzonder moment vond ik de kick-off bijeenkomst
voor ‘Jongeren en Ouders Samen Sterk voor Werk’. Voor mij was dat de eerste keer dat ik de stichting
op die manier mee kon maken, ik heb toen met allerlei dingen geholpen en kennisgemaakt met heel
veel nieuwe mensen. Mijn droom is om vanuit wat ik hier allemaal leer mijn eigen zaak te kunnen
beginnen, maar eerst veel leren, leren en leren. Ik hoop dat er straks meer cursussen komen, want hoe
meer ik leer hoe meer overzicht ik heb in mijn leven.”
De volgende casus illustreert hoe de weg naar eigen kracht van mensen een lange weg kan zijn…
Mevrouw Z
Bron: inloopspreekuur 2018
Mevrouw Z is een dame van Eritrese afkomst. Zij spreekt alleen Triginia en Arabisch, Nederlands kan ze
noch spreken noch verstaan. Vanwege gezondheidsproblemen krijgt ze wekelijks hulp van de GGD.
Omdat mevrouw een Pw-uitkering heeft, is er ook een WIJgeneralist betrokken. Doordat mevrouw Z
geen Nederlands spreekt en de WIJgeneralist geen Arabisch is de communicatie tussen hen heel lastig.
Omdat wij een aantal mensen uit Eritrea in ons netwerk hebben, heeft de generalist ons ingeschakeld.
Mevrouw Z komt nu met al haar post bij ons en zijzelf of wij regelen iemand die kan vertalen. Door het
niet begrijpen van de brieven van instanties, gaat er van alles mis. Bijvoorbeeld doordat automatische
afschrijvingen aan de zorgverzekering of het elektriciteitsbedrijf mislopen en mevrouw niet begrijpt wat
ze met de binnenkomende acceptgiro’s moet. Wij stemmen voortdurend af met haar WIJgeneralist
zodat deze kan volgen wat er gebeurt. Deze heeft inmiddels een budgetcoach geregeld, maar ook in de
communicatie met hem moet regelmatig bijgesprongen worden. Het succes van deze casus zit mede in
de houding van mevrouw Z die ons actief opzoekt bij alles waar ze hulp bij nodig heeft. Zelfredzaamheid
is immers ook weten wanneer je hulp moet inschakelen. Doordat zij via ons haar eigen EritreesNederlands steunnetwerk vergroot en wij preventief problemen op financieel gebied signaleren,
kunnen we voorkomen dat mevrouw Z in de schulden raakt en een beroep zou moeten doen op de
schuldsanering. Door de hulp die haar geboden wordt zorgen we dat ook mevrouw Z, terwijl ze het
Nederlands nog niet machtig is, toch steeds zelfstandiger kan functioneren.

6.

De sociale cohesie in de buurt wordt versterkt waardoor de leefbaarheid wordt
vergroot

Vijf jaar geleden zijn we begonnen om onze visie uit te werken met als doel de toekomst van onze wijk
te verbeteren. Een wijk waarin mensen er voor elkaar zijn en met elkaar hun wijk een prettige en
zinvolle invulling geven. Als buren weer met elkaar praten en elkaar helpen kunnen veel problemen en
ellende voorkomen of opgelost worden. Een beweging van onderaf, waar inwoners zelf initiatief
nemen en met elkaar vorm geven aan hun wijk. Dit is het uitgangspunt van onze Community in brede
zin en Stichting Ik Wil in het bijzonder. Op 22, 23 en 24 maart hebben we gevierd dat we vijf jaar aan
de weg timmeren met onze visie, hoe deze visie in de afgelopen periode is geworteld en welke mooie
dingen dit heeft opgeleverd. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een wijkfestival genaamd
‘Onze Wijk van Morgen’. De hele Community heeft zich laten zien met workshops, ontmoetingen,
presentaties en creatieve uitvoeringen. Er zijn rondleidingen gegeven aan mensen die ons nog niet
kenden of meer wilden weten. Het programma was vrijblijvend voor de gasten en iedereen was
welkom. Alles bij elkaar hebben hier ongeveer 550 mensen aan deelgenomen, zie ook deel C + bijlage.
Het was een bonte mengelmoes van bezoekers uit de wijk zelf en daarbuiten, van alle leeftijden en
veel verschillende achtergronden. Verschillende andere wijkgerichte organisaties uit Eindhoven en
daarbuiten zijn met een delegatie langsgekomen. Activiteiten die we organiseren of waar we aan
meedoen die eveneens bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk zijn bijvoorbeeld de huiskamer,
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Koningsdagmarkt, Lets-ruilkringen, de Nederlandse taalgroepen (taal=contact!), de training DigiPower,
de Iftarmaaltijden en de Samenkrachtbijeenkomsten met andere organisaties in de sociale basis.
Buurtcontracten
Een activiteit die sterk bijdraagt aan het vergroten van de onderlinge samenhang in de wijk betrof in
2018 het tekenen van het buurtcontract in Mensfort en in Kronehoef. Dit contract is een afspraak tot
samenwerking met een breed scala aan organisaties in de buurt. Na het feestelijk tekenen van het
buurtcontract komen de partners maandelijks bij elkaar om uit te wisselen, af te stemmen etc. Het
kost ons behoorlijk wat tijd, maar we vinden het een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze
wijk om in dit netwerk te investeren. Samen maken we de wijk krachtiger en leefbaarder.
Steunvrouwen-Steunmannen, Taalmaatjes, Vriendinnennetwerk
Een praktische manier om de sociale cohesie te vergroten is de opleiding van vertrouwenspersonen,
de zgn. steunvrouwen en steunmannen. Deelnemers zijn vaak al sleutelfiguren in de wijk, mensen die
oog hebben voor wat er speelt en direct klaar staan om hulp te bieden aan kwetsbare inwoners. Wij
trainen ze en verbinden ze in een steunnetwerk, waardoor hun effectiviteit vergroot wordt. Deze
vertrouwenspersonen spelen o.a. een belangrijke rol in het inloopspreekuur en allerlei acties die daar
uit voortvloeien.
Een andere vorm om meer samenhang te creëren is door taalmaatjes in te zetten. Bewoners die het
Nederlands slecht beheersen maar dit beter willen leren, kunnen om een taalmaatje vragen. Het mes
snijdt aan twee kanten: men oefent het Nederlands en wordt op een leuke en praktische manier
wegwijs gemaakt in de samenleving. Het hoofddoel is om ‘gebruikstaal’ te oefenen. De gewone zinnen
en woorden die Nederlandse mensen gebruiken. Zo wordt de communicatie bevorderd. Vaak vraagt
een taalmaatje om extra uitleg over dingen uit de Inburgeringscursus. Soms gaan we op pad, naar de
winkel, de markt, de gemeente, om de taal te ervaren in echte omstandigheden. Maatjes hebben het
vaak heel erg gezellig; er ontstaan nieuwe verbindingen. Dat zien we trouwens ook heel sterk in het
vriendinnennetwerk, waar een groep Nederlandse vrouwen zich inzet voor Syrische vrouwen die hier
als nieuwkomer proberen een nieuw leven op te bouwen.
Jongeren in de wijk
Langzamerhand ontstaan er steeds meer activiteiten voor en door jongeren. O.a. als uitvloeisel van
het project Jongeren en ouders - Samen Sterk op weg naar werk. We zijn hier bijzonder blij mee.
Jongeren bereik je niet met een voor hen bedacht aanbod, maar wel door een setting te creëren waarin
zij zich welkom voelen en ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Het succes van onze jongerengroepen
toont aan dat hier behoefte aan is. Wat mooi is om te zien is hoe jongeren de kans grijpen om zich te
ontwikkelen, hun talenten in te zetten voor elkaar en daarmee zelf weer groeien.
'Een zegening.'
Nieuwsbrief juli 2018
Mijn naam is Wafaa Abdelhadi, oorspronkelijk kom ik uit Sudan en ik ben opgegroeid in Egypte. Sinds
mijn tiende woon ik Nederland. Ik heb Victimologie en Internationaal Mensenrecht gestudeerd aan de
Universiteit van Tilburg. Nu werk ik vier dagen in de week als jurist.
Bij toeval kwam ik bij de stichting. In 2015 waren mijn vriendinnen en ik bezig met ‘Sharing Wisdom’,
dat is een groepje vrouwen dat een keer in de maand bij elkaar komt. In deze bijeenkomst delen wij
kennis over verschillende onderwerpen die te maken hebben met motiveren, inspireren, passie en
andere belangrijke aspecten in het leven. Ik weet niet meer precies wat de aanleiding was, maar wij
mochten aansluiten bij een gesprek over jongeren in het onderwijs met o.a. Esra, Leyla Kalender en
Fatima. Het was een heel leuk en inspirerend gesprek.
In 2016 heeft Leyla opnieuw contact met mij opgenomen met de vraag of ik jongeren wilde interviewen
voor het project ‘Jongeren en Ouders Samen Sterk voor Werk’. Sindsdien ben ik nooit meer weggaan
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bij de stichting. Ik ben dus begonnen als vrijwilligster voor het bovengenoemde project. Daarna ben ik
begonnen als coördinator voor de jongeren-empowerment, een onderdeel van het project. Mijn taak
hierin is om jongeren te ondersteunen die de empowerment-trainingen geven aan andere jongeren.
Daarnaast ben ik kartrekker van de jongerenavonden op de woensdagavonden.
Wat ik bijzonder vond aan de stichting is dat de ontmoeting met Esra en Leyla voor mij zoveel deuren
heeft geopend. Het is precies wat ik toen op dat moment zocht en nodig had. It was like my prayers
were being answered. En sindsdien heb ik ontelbaar veel bijzondere momenten meegemaakt. Waar ik
van droom is niet zozeer iets voor mijzelf, het is een droom voor de hele samenleving.

7.

Mantelzorgers voelen zich meer ontlast

Veel van onze inzet via het inloopspreekuur, vooral de langer lopende contacten, zijn direct gericht op
ondersteuning van mantelzorgers. Zo zijn veel kinderen in gezinnen van buitenlandse afkomst
ongewild tolk/vertaler voor hun ouders. Dit vormt op den duur een grote belasting voor hen en er zijn
situaties waarin ze niet kunnen of willen vertalen. O.a. omdat zij de weg niet weten in het oerwoud
aan bureaucratische regelingen of omdat hun ouders hen niet willen betrekken in zaken die met
schulden of met psychosociale of andere gezondheidsproblemen te maken hebben. Hier spelen onze
vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Op deze manier worden een aantal mantelzorgers per jaar
effectief ontlast.
Steun aan mantelzorgers kan ook door deelname van kwetsbare wijkbewoners aan laagdrempelige
activiteiten, waardoor de mantelzorger even respijt krijgt. Een mooi voorbeeld hiervan zien we in de
wekelijkse mozaïekgroep, een van onze sociale basis activiteiten van het eerste uur.
Bij de mozaïekgroep zit al jaren een oudere Marokkaanse moeder die voor haar verstandelijk
gehandicapte dochter zorgt. De dochter praat in alle stilte en kan Nederlands. De moeder niet. De
dochter heeft het denkvermogen van een kleuter. Door samen naar de mozaïeklessen te gaan, hebben
ze vertier en gezelschap. En zijn ze bezig met iets wat ze mee naar huis kunnen nemen. Je ziet de moeder
glimmen van blijdschap dat ze samen met haar dochter op stap kan en het huis even uit is. Dit stille
samenzijn heeft ook op de anderen, die voor rust en herstel komen, een fijne invloed.
Bron: coördinator sociale basis.

8.

Kwetsbare wijkbewoners leven actief en zinvol toe naar een haalbaar perspectief

Bij Ik Wil komen wijkbewoners in allerlei soorten en maten binnen, van Nederlandse en nietNederlandse komaf. Wij zetten ons in dezelfde mate in voor iedereen die zich bij ons meldt. Om
mensen te ondersteunen in hun groei naar een haalbaar perspectief is onze bindingsladder zo’n mooi
hulpmiddel. We zien mensen binnenkomen die eerst aarzelend als bezoeker rondkijken en vervolgens
deelnemer worden bij een van de activiteiten. Daarna bij meerdere activiteiten. Via een rol als
vrijwilliger komen hun kwaliteiten, talenten en ervaring steeds beter in beeld, voor henzelf en voor de
omgeving. Dit kan er toe leiden dat ze uiteindelijk als betaalde kracht (coördinator of zelfs verbinder)
binnen de stichting aan het werk gaan. Mooie voorbeelden in ons team zijn Ziad Alkhaled, onze
verbinder Nieuwkomers en Coöperatie Ik Wil u.a., Joost Verstappen, de coördinator Inloop, of Erik
Kamerman, onze junior-adviseur fondswerving. Uitstroom naar werk elders komt uiteraard ook voor.
Een andere categorie binnenlopers zijn studenten die zijn vastgelopen tijdens hun studie, bijvoorbeeld
omdat ze er niet in slagen hun eindscriptie op eigen kracht af te ronden en daar jaren mee blijven
tobben, terwijl ze al die tijd niet vooruit komen om stappen te zetten in de loopbaan waar ze van
dromen. Binnen de stichting krijgen ze niet alleen een plek om naar toe te gaan, in plaats van doelloos
thuis rond te hangen, maar ook de nodige ondersteuning om hun studie af te ronden.
Hierna het verhaal van een jonge Eritrese vluchteling die via ons werkt aan zijn toekomst.
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T.
inloopspreekuur 2018
T. kwam in de zomer van 2017 op 19-jarige leeftijd bij ons binnen wandelen. T. kwam uit Eritrea, zijn
begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk was gestopt en hij was overgedragen aan WIJeindhoven. De
WIJgeneralist heeft ons vanaf het begin betrokken, vooral om samen te bekijken wat er binnen Ik Wil
voor T. mogelijk was. T. was een nogal teruggetrokken jongen die veel had meegemaakt op zijn reis
naar Nederland waardoor hij vermoedelijk behoorlijk getraumatiseerd was. Maar daar sprak hij niet
over. Hij had een tijdje op School 23 gezeten, bij Summa Plus. Daar vond men hem ‘niet-leerbaar’ en nu
zat hij thuis. Als eerste heeft de coördinator een Eritrese vertrouwenspersoon aan hem gekoppeld die
hem hielp met zijn post. Hij sloot zich al snel aan bij een Eritrese jongerengroep die op de
vrijdagavonden bij ons samenkwam. Ook werd hij gekoppeld aan een taalmaatje om zijn Nederlands
te verbeteren en hij vond aansluiting bij een praatgroep binnen Ik Wil. Na een wisseling van generalist
kwam de nadruk op participatie te liggen. T. had ondertussen vrienden gemaakt en zag dat die allemaal
naar school gingen, hij wilde ook weer. Daarop heeft de generalist hem bij het Werk-leerbedrijf laten
testen op kennis en interesse en uitgezocht wat hij nodig had op het gebied van inburgering. Vervolgens
is hij geïntroduceerd bij Monique Basten trainingen, de aanbieder die binnen Ik Wil opleidingen
verzorgt. Bij een nieuwe test bleek hij wel degelijk ‘leerbaar’, dus instromen in de inburgeringscursus
was akkoord. In een jaar tijd hebben we T. zien groeien van een onzekere jongen naar iemand die goed
in zijn vel zit en veel sociale contacten heeft. Hij is zeer behulpzaam en helpt vaak een oudere Eritrese
dame, o.a. met vertalen. Door een vertrouwensrelatie met hem aan te gaan hebben we ervoor kunnen
zorgen dat de samenwerking tussen T. en WIJeindhoven goed liep. Door zijn actieve inzet is zijn
Nederlands goed vooruitgegaan. Voor T. is een haalbaar perspectief voor een schoolopleiding en werk
ontstaan, en voelt hij zich welkome in de stad.

9.

Kwetsbare wijkbewoners hebben dagstructuur en dagritme

Dit geldt in feite voor ca. 120 deelnemers die bij ons als ondersteuner of kartrekker werkzaam zijn.
Door aan onze activiteiten en onze community deel te nemen en daar een actieve vrijwilligersrol op
zich nemen, krijgen ze weer een reden om de deur uit te gaan en komt er structuur in de week. Tegelijk
werken ze voor zichzelf aan een haalbaar perspectief. Meerdere resultaatgebieden vallen samen in de
levenssituaties van mensen die bij ons komen en dat zien we terug in eigenlijk al onze casussen. Zoals
het opbouwen van dagstructuur en -ritme en werken aan zelfredzaamheid.
Een plek waar ik mezelf kan ontwikkelen, mezelf kan zijn en waar ik nieuwe vrienden heb gekregen
Femke is jongedame van 20 jaar, die de opleiding kinderopvang niet gehaald heeft omdat ze het
overzicht op integrale studieopdrachten miste. Ze wil geen opleiding meer doen omdat ze faalangst
heeft ontwikkeld voor opdrachten en voor school. Daarnaast lopen er onderzoeken of ze autisme heeft.
Via Jongcoachen bij Ina Haverkamp kwam ze bij stichting Ik Wil terecht. Omdat haar hele week thuis
bij vader en moeder leeg was, is ze ondertussen 2 ochtenden bij ons in de huiskamer begonnen. Om
ritme en dagstructuur op te doen. En om de weg naar huis zelfstandig terug te vinden, ze heeft nl. ook
oriëntatiemoeilijkheden. Behalve assistentie in de huiskamer zit ze Inmiddels vanaf oktober 2018 in de
speelgroep om haar vaardigheden, die ze uiteindelijk voor een opleiding nodig heeft, in kleine blokjes
te leren. Kinderen zijn haar passie en ze is de rust zelve waardoor kinderen zich snel bij haar en de
speelgroep thuis voelen. We proberen haar zo beetje bij beetje weer zelfvertrouwen te geven. Ook leren
we haar het huishouden en andere dingen die nodig zijn om straks zelfstandig te kunnen wonen en
hopelijk toch een opleiding aan te durven.
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Aanvullende resultaatafspraken
 De dagbesteding die Stichting Ik Wil voorstaat biedt ruimte aan doelgroepen die we via andere
trajecten moeilijk bereiken.
Wij staan geen dagbesteding voor in de zin van persoonlijke trajecten waarvoor een indicatie via
WIJeindhoven nodig is. Wij zijn voorstander van laagdrempelige daginvulling in de wijk voor eenieder
die daar behoefte aan heeft. Deze krijgt vorm in het meedoen binnen onze community op een manier
die past bij de betreffende inwoner. Wij streven er naar een veilige en warme omgeving te zijn waarin
buren/buurtbewoners mede-groepsgenoten zijn die zorgen dat meer kwetsbare inwoners buitenshuis
mee kunnen doen aan sociale activiteiten en hun mantelzorgers – als die er zijn – even worden ontlast.
Wij herbergen veel inwoners die buiten beeld zijn bij hulpverleners: óf omdat ze daar nog nooit hebben
aangeklopt, óf omdat ze door bijv. taalproblemen nergens anders aansluiting vinden.
Over de vormgeving van de daginvulling/dagbesteding zijn we met de werkgroep ‘laagdrempelige
daginvulling in de wijk’ en met WIJeindhoven in de persoon van Sylvie van der Heijden in gesprek
geweest. Doel was een werkwijze te ontwikkelen die dienend is aan de beweging van de 2de naar de
0de lijn. Zoals we in diverse cases terug zagen komen, worden kwetsbare, moeilijk bereikbare inwoners
die uiteindelijk bij WIJeindhoven komen met een vraag om zinvol bezig te kunnen zijn in een veilige
omgeving doorverwezen naar Ik Wil. Bij ons vinden ze – elk op hun eigen manier – aansluiting. Het
maakt ons gelukkig dat we die ondersteuning kunnen bieden; of beter gezegd: dat onze mensen die
ondersteuning aan elkaar bieden. Voor mensen met een zwaardere problematiek blijft uiteraard 2e
lijns zorg het meest passend, die kunnen en willen wij niet bieden. Wij blijven een 0e lijnsorganisatie.
 Bovendien biedt de stichting vormen van daginvulling die op andere gebieden niet wordt
geboden.
Ongeveer de helft van onze vrijwilligers (ondersteuners, kartrekkers) komt bij ons met een behoefte
aan ‘herstel’. Het gaat hier om mensen die om wat voor reden dan ook niet als vanzelfsprekend
aansluiting vinden bij de samenleving en naar stichting Ik Wil komen voor een nieuw perspectief en de
sociale contacten. Zij komen dus niet zozeer ‘om bezig gehouden te worden’ maar vooral om ‘zinvol
bezig te zijn’ door inzet van hun kennis, ervaring en kwaliteiten. Ter illustratie onderstaande casus.
'Ik heb weer mensen om mij heen’
Nieuwsbrief mei ‘18
“Mijn naam is Anne, ik ben 47 jaar oud en ik ben moeder van twee kinderen, een dochter van zestien
en een zoon van veertien. Mijn dochter woont momenteel in Groningen en mijn zoon woont bij mij. Ik
houd heel erg van mandala tekenen, haken en borduren. Mijn grootste hobby is het creatief bezig zijn.
Ik heb ruim zeventien jaar in een supermarkt gewerkt, daarna enkele jaren in de thuiszorg als
huishoudelijke hulp. Uiteindelijk heb ik een burn-out gekregen en ben ik gestopt. Ik zat toen thuis en ik
vond dat ik iets moest gaan doen, want ik werd helemaal gek door het alleen maar thuis te blijven. Zo
ben ik vorig jaar in een re-integratietraject terechtgekomen bij Ina Haverkamp. Ina kende mensen
binnen de stichting en zij dacht dat hiernaartoe komen wel bij mij zou passen. Toen zijn we samen gaan
kijken en zo ben ik bij de groep van Beppie binnengerold. De eerste keer vond ik het doodeng; ik heb
vrij geïsoleerd geleefd gedurende de burn-out. Het gevoel wat ik toen had kun je omschrijven als: ik
wist dat ik eruit moest maar ik kon de deuren niet meer vinden. Dus toen ik bij Beppie in de groep kwam,
was dat voor mij een eerste opening. Vrij snel daarna begon de verhuizing naar de Barrierweg en toen
werden er allemaal lunches georganiseerd in Boeday. In het begin dacht ik echt: “Wat moet ik
hiermee?” Er kwam toen zoveel op mij af. Ik heb daardoor heel snel geleerd om weer onder de mensen
te zijn. Op maandag maak ik nog steeds deel uit van de vrouwen creatief groep en dat vind ik nog steeds
heel erg leuk. Op de woensdagmiddagen draai ik de kinderactiviteiten en op vrijdagochtend doe ik –
samen met een klein groepje – mandala tekenen en handwerken. Ik doe ook mee met het Eindhoven
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Vitaal project, en ik zit bij de cursus ‘Verbindende Communicatie’ en waarschijnlijk ga ik ook meedoen
aan de empowermenttraining voor ouders.
Ik houd ervan als de kinderen of de vrouwen zelf met hun creatieve ideeën komen en niet dat ik degene
ben die zegt wat ze moeten doen. Ik wil dat mensen zelf zoeken wat zij leuk en mooi vinden. Ik merk
namelijk dat zoiets vaak mist en ik wil hier graag iets bij mensen veranderen.
Wat ik bijzonder vind aan de stichting is dat ik vanuit een situatie kwam waar ik niemand om heen had
en toen heel snel deel ging uitmaken van een enorm grote groep mensen. Een plek waar ik mijzelf ook
heel snel thuis ben gaan voelen. Als ik één bijzonder moment moet kiezen dan weet ik dat niet zo snel;
er zijn zoveel momenten geweest die ik als heel erg bijzonder heb ervaren.”
 Een groot deel van de activiteiten heeft raakvlakken met begeleiding naar betaald werk (vanuit
de Participatiewet). We zien binnen de activiteiten van stichting dat er een spanning kan
ontstaan tussen vrijwilligerswerk en/of betaald werk. De gemeente wil scherper krijgen wat het
maatschappelijk effect is van de inzet van de stichting en hoe deze inzet zich verhoudt tot de
inzet van 2e lijns partijen.
Dit onderwerp loopt als een rode draad door meerdere activiteiten. Ons Haraka-cafe is hierbij de
wekelijks terugkerende activiteit die wordt ingezet als platform waar bedrijven, gastsprekers en
andere organisaties op aan kunnen haken. Bezoekers van het Haraka-cafe kunnen deelnemen aan
workshops, lezingen, speeddates, etc. Haraka betekent ‘de beweging’. Een van de bedrijven die hier in
2018 op in is gesprongen is ICS Schoonmaakdiensten. Zij zijn enkele keren geweest en 3 personen zijn
langs die weg aan een baan gekomen. Behalve uitstoom naar ICS zijn nog eens 12 personen bij andere
werkgevers aan het werk gegaan.
Een belangrijke route voor mensen die als zelfstandige aan het werk willen, is de route via Coöperatie
Ik Wil u.a. De coöperatie is namelijk geen eindstation, eerder een tussenstation voor startende
ondernemers die nog niet direct de stap kunnen en willen zetten om het helemaal alleen te doen.
Bijvoorbeeld omdat zij geen startkapitaal hebben voor een werkplaats en gereedschap, of geen
ervaring met administratie. De coöperatie biedt een veilige paraplu voor de eerste vijf jaar, een setting
met gelijkgezinden die elkaar steunen in hun stappen naar zelfstandig ondernemerschap.
'Ik zie een stichting met veel mogelijkheden voor de toekomst.'
Nieuwsbrief januari 2018
Ik ben Mike, ik ben vijftig jaar oud en ik heb twee kinderen: Gialuca van vijftien en Cheyenne van
veertien, maar die wonen in Zwitserland. Dat komt omdat ik zelf bijna tien jaar in Zwitserland heb
gewoond. Na mijn scheiding ben ik hen minder gaan zien vanwege de afstand.
Vroeger ben ik beroepsmilitair geweest en ben ik een paar keer uitgezonden naar Bosnië, dus ik mag
mezelf veteraan noemen. Daarna ben ik voor mezelf begonnen als stratenmaker en dat wil ik graag
weer gaan doen in de toekomst. Het liefste ben ik buiten, ik ben een echte avonturier. Zo heb ik een
keer zeven maanden lang 3.100 km gelopen naar Wit-Rusland. Ik vond het heel erg interessant om door
Oost-Duitsland en Polen te lopen, zo zag ik dingen van vroeger. Ik heb toen ook in de krant gestaan met
een foto, dat was heel erg leuk. Het liefst zou ik het nog een keer doen, maar ditmaal niet alleen. Ook
ben ik een keer naar Zwitserland gelopen om naar mijn kinderen te gaan. Dat was echt een prachtige
tijd.
Ik kwam bij de stichting via mijn vriendin Diny. Zij had een afspraak bij WIJeindhoven in de Elf13 en ik
zat er die dag toevallig bij. De WIJgeneralist zei dat we eens moesten kijken bij Stichting Ik Wil voor
vrijwilligerswerk. Toen zijn we hier binnengelopen en had ik er meteen een goed gevoel bij. Zodoende
ben ik hier terecht gekomen. Nu ben ik bezig met alles wat met buiten te maken heeft, bijvoorbeeld de
voortuin en de fietsenstalling. Tijdens de ASML-dag hebben we samen het hekwerk gemaakt. Ik dacht
toen nog die medewerkers kunnen waarschijnlijk helemaal niks, maar dat viel 100% mee, ze lieten zich
niet kennen. Met restmateriaal gaat het heel erg goed om dingen te bouwen die passen bij de
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omgeving. Ik heb bijvoorbeeld ook de gebroken, oude tegels van de oprit omgeruild met nieuwere
tegels die op het schoolplein lagen. Ik kan eigenlijk altijd wel vooruit, ik creëer gewoon werk.
Elke morgen rond half negen ben ik hier en het eerste wat ik doe is, buiten op het plein, het vuur
aanmaken in de vuurkorf. Als dat vuur aan is, is het goed voor de moraal en het oogt ook mooi. De
mensen die roken die gaan daarbij staan en gezellig een praatje maken met elkaar.
Mijn droom is om weer aan de slag te gaan als stratenmaker; als Zzp’er of eenmansbedrijfje. Misschien
kan de stichting bijspringen om mij hierbij te helpen. Het staat nu alleen nog in de kinderschoenen,
maar ik wil in het voorjaar graag van start en dan nog twee dagen hier bezig zijn als vrijwilliger.
Een mooi voorbeeld van iemand die zich binnen de stichting begint te ontwikkelen en de ambitie
heeft om door te groeien naar zelfstandig ondernemerschap binnen de coöperatie, is Asaad uit Syrië:
'Ik kan hier ervaring opdoen en mijn netwerk uitbreiden.'
Nieuwsbrief september 2018
Ik ben Asaad, ik ben getrouwd, heb vier kinderen en kom uit Syrië. Hier - in Nederland - werk ik nu al
bijna twee jaar als fietsenmaker. In Syrië heb ik jarenlang in de parfumerie gewerkt. Het leven daar was
voor mij erg goed, ik deed waar ik goed in was en ik vond het erg leuk om te doen. Maar door de oorlog
zijn gevlucht. Eerst naar Egypte waar we zestien zijn maanden gebleven. Ik kon daar geen werk vinden
en er waren geen mogelijkheden om ons leven weer op te pakken. We hebben toen besloten om naar
Europa te gaan. Eerst hebben we een week stil gelegen op een bootje naar Italië. Van daar uit zijn we
naar Nederland gereisd.
Ik ben wel tevreden dat ik nu hier woon, maar ik mis natuurlijk altijd nog Syrië. Mijn broertje Ziad was
hier al lange tijd actief en hij vertelde mij vaak over de stichting en wat hij daar deed. Net als hij wilde
ik ook graag bouwen aan mijn toekomst, dus wat hij vertelde interesseerde mij. Om zelf te zien wat er
allemaal gebeurde binnen de stichting heb ik een bezoek gebracht. Ik ben toen samen met mijn neef
Yanal hiernaartoe gekomen en sindsdien zijn we allebei bijna dagelijks hier. Ik ben vooral actief in de
fietswerkplaats. Hier kunnen mensen komen om hun fietsen te laten repareren of tweedehands fietsen
kopen. Meestal komen fietsen hier kapot aan en dan repareer ik ze en kunnen ze weer worden verkocht.
Wij nemen ook de goede meubels over van mensen die willen verhuizen en de meubels niet meer willen
hebben. Wij repareren ze en dan kunnen deze ook weer verkocht worden.
Wat ik heel mooi vond was dat in in de ramadan de Iftarmaaltijden kon helpen in de Elf13. Daar kon ik
nieuwe mensen ontmoeten en zien hoeveel mensen samen met ons het vasten kwamen breken. Ik vond
het bijzonder om te zien hoeveel verschillende mensen daar waren.
Mijn droom is om een reparatiewinkel te openen en ik lid te worden van de coöperatie. En ook dat de
stichting verder groeit en nog meer mensen kan helpen.”
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Deel B

Afgesproken activiteiten 2018 – vraag 5

Aantallen
en
activiteiten:
1. Totaal aantal unieke bezoekers per jaar bedraagt 2000
Behaald resultaat en toelichting:
Aantal bezoekers eenmalige evenementen, activiteiten (trainingen, lezingen etc.) is in totaal ca. 2500
2. Er zijn 165 unieke deelnemers per maand
Behaald resultaat en toelichting:
Er waren ca. 30 wekelijkse of 2-wekelijkse activiteiten met in totaal ca. 450 deelnemers. Ondanks de
overlap in deelnemers aan activiteiten hebben we het aantal van 165 per maand ruim gehaald.
3. Aantal deelnemers dat binnen de sociale basis stabiliseert: 100
Behaald resultaat en toelichting:
Eind 2018 was inmiddels een groep van ruim 300 deelnemers, 90 ondersteuners en 30 kartrekkers
actief binnen de stichting. Aantal deelnemers in de sociale basis is ca. 300 op jaarbasis, in ca. 50% van
de gevallen is sprake van stabilisatie/herstel. Specifieke herstelplekken zijn er vooral bij de heel
laagdrempelige activiteiten zoals de vrouwen creatief groep, de mozaïekgroep, de mandalagroep,
naailessen voor beginners, speelgroep, in de huiskamer, fietsenwerkplaats, het houtbewerkingsatelier,
tijdens de cursus ‘herstellen doe je zelf’ en bijv. de zelfhulpgroepen n.a.v. de Triple-P cursussen.
4. In 2018 komen er 6 wijkgerichte projecten voort uit het Community Lab
Behaald resultaat en toelichting: 10 projecten die volledig ondersteunend waren aan de wijk, waren:
- ‘Onze wijk van morgen’
- ‘Meedoen, Samen uit de Armoede’ (met steun van Oranje Fonds)
- Ik Wil Meedoen!, fase 3 (met Steun van VSBfonds en Oranje Fonds)
- Steunvrouwen-Steunmannen, fase 3 (met steun van Kansfonds)
- Project Leeftaal, 2e jaar (met steun van Oranje Fonds)
- Project Jongeren en ouders: Samen Sterk voor Werk (i.s.m. PAOO – zie ook deel C)
- Cursus Triple P (i.s.m. stichting Omnia)
- Rüya-project (i.s.m. Verwey-Jonker Instituut)
- Cursus Powervrouwen (i.s.m. Buro Cement)
- Community Lab Nieuwkomers, fase 2
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5

Wekelijks vinden er er 30 terugkerende activiteiten plaats waaraan tenminste 300 personen
deelnemen
Behaald resultaat en toelichting:
Binnen het thema Ontmoeten waren er 17 wekelijkse unieke activiteiten (waarvan enkele met
meerdere groepen verspreid over de verschillende dagen van de week), binnen het thema Elkaar
helpen 3, binnen het thema Ontwikkelen 1 en binnen het thema Leren nog eens 5 – bij elkaar ca. 420
deelnemers. Met het oog op deelname aan meerdere activiteiten kunnen we stellen dat de ‘vaste’
deelnemersgroep tenminste 300 personen omvat.
Hier zijn de gasten in de huiskamers en de hulpvragers bij de open inloop en ook de vrijwilligers voor
die activiteiten niet in meegeteld. Zie voor een totaaloverzicht de lijst in deel C en/of de bijlage.
6 Vanuit de 300 deelnemers stromen 80 personen door naar de rol van ondersteuner
Behaald resultaat:
Ook in 2018 waren er ca. 80 ondersteuners (vrijwilligers) bij de diverse activiteiten betrokken.
Toelichting op afwijking: doorstroming binnen ondersteunersgroep is 20-25%, d.w.z. dat 75-80%
langer dan een jaar in deze rol blijft (stabiliseert)**. Wat we regelmatig zien dat onze ondersteuners
zich vooral ‘in de breedte’ ontwikkelen, dus bij meer dan één activiteit gaan ondersteunen, zelf met
een initiatief komen voor een nieuw activiteit of mee gaan doe aan interne scholingsmogelijkheden.
Dit vinden wij uit oogpunt van rustig bouwen aan herstel en groei naar meer perspectief een positieve
ontwikkeling. Een ontwikkeling bij vaak kwetsbare mensen die we niet willen overhaasten.
7 Vanuit de ondersteuners stromen 40 door naar de rol van kartrekker
Behaald resultaat:
Ook in 2018 waren er ca. 40 vrijwilligers als kartrekker actief,
Toelichting op afwijking:
Doorstroming binnen de groep kartrekkers is 25-30%. In deze groep zagen we in 2018 een tiental
nieuwe kartrekkers, ca. 2/3 bleef in hun rol. Hierbij zien we hetzelfde als bij de ondersteuners. Maar
er speelt meer: er zijn verschillende kartrekkers die bij ons na enkele jaren op hun hoogst haalbare
niveau van actief meedoen in de samenleving zijn beland. Zij hebben een proces van herstel en
stabilisatie doorgemaakt en zijn deel gaan uitmaken van de groepen die ze begeleiden. Zij nemen
anderen, vaak zeer kwetsbare vrouwen, nu mee in hun herstelproces, vaak gesteund door de interne
opleidingen die ze krijgen zoals Verbindende Communicatie. De groepen die ze zelf begeleiden zijn
voor hen een belangrijk stukje sociaal netwerk geworden en het is hun belang om daar aan deel te
kunnen blijven nemen in de rol die bij hen past. Wij stimuleren in die gevallen geen doorstroming!
8 Jaarlijks worden minstens 10 eenmalige wijkevenementen georganiseerd (totaal 2000 deeln.)
Behaald resultaat:
In 2018 zijn in totaal 10 grootschalige (wijk) evenementen georganiseerd. Zie deel C voor toelichting.
Dit zijn o.a. het optreden van Clown Babsie, 2 bijeenkomsten ‘Onze Wijk van Morgen’, Open huis
Stichting Ik Wil met de viering van het 5-jarig bestaan, de Zomerschool, de Sociale kaart-markt, de
theatervoorstelling ‘Zoeken’, 2 x een Iftar voor iedereen en 1 speciale Iftar voor jongeren, het gesprek
over een inclusief Sinterklaasfeest, viering van de afsluiting 1e fase project Ouders en Jongeren Samen
Sterk voor Werk + kick off van de 2e fase. Bij elkaar hebben hier ruim 1.100 mensen aan deelgenomen
en dat is een voorzichtige schatting.
9 Elke maand vindt er een Samenkracht-bijeenkomst plaats
Behaald resultaat:
In totaal zijn er 10 bijeenkomsten geweest, met uitzondering van de vakanties zijn de Samenkracht
partners maandelijks een dagdeel bij elkaar gekomen.
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10 Klanttevredenheid wordt gemeten, cijfer is minimaal 7,5
Behaald resultaat:
We hebben geen instrument in de vorm van een enquêteformulier om dit te meten.
Toelichting op de afwijking: veel veelzeggender dan een rapportcijfer vinden we wat onze deelnemers
zelf vertellen over onze stichting. Zie daarvoor de persoonlijke verhalen in deel A.
11 Deskundigheid blijft op orde doordat 40 deelnemers meedoen aan training Verbindende
Communicatie (VC)
Behaald resultaat:
In 2018 zijn er 4 cursusgroepen VC geweest met in totaal 52 deelnemers.
Toelichting op de afwijking: deze trainingen waren zowel voor eigen mensen (ca. 40) als voor
deelnemers van Samenkracht partners.
12 Samenwerking tussen 2e-lijnsorganisaties in dagbesteding en organisaties voor daginvulling
sociale basis. Met 50 organisaties en bedrijven unieke verbindingen
Behaald resultaat:
In de lijst van activiteiten, evenementen en trainingen (tabel in deel C + bijlage) staat ook telkens
vermeld met welke partners hierbij nauw is samengewerkt. Eind 2018 telden we ruim 50 organisaties
en bedrijven waarmee we regelmatig samenwerken en unieke verbindingen tot stand brengen.
Bijvoorbeeld de samenwerking met WIJeindhoven, Buro Cement, VPRO Tegenlicht040, Omnia, NOMB,
Bibliotheek, Lumensgroep, GGzE, Neos, Markieza, Stichting Samen voor Eindhoven en via hen ASML,
Philips en Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Markieza, de Samenkrachtpartners.
13 Verhouding betaalde versus vrijwillige krachten is tenminste 1:40
Behaald resultaat:
De verhouding tussen betaalde en vrijwillige uren was in 2018 aantoonbaar ca. 1:30.
Toelichting op de afwijking:
Alle betaalde krachten samen vervulden ca. 5 fte (180 u/wk). Zij leverden naast betaalde inzet ook
vrijwillige inzet, nl. 0,3 uur voor elk betaald uur. Dit is ca. 55 u/wk. Daarnaast waren in 2018 zo’n 120
vrijwilligers actief, gemiddeld 15 uur p/wk per persoon. Het totaal komt daarmee op ca. 1.850 u/wk.
Voor alle eenmalige evenementen bieden zich nog eens vele extra vrijwilligers aan.
14 Uitstroom:
 90-110 deelnemers naar vrijwilligerswerk
 Deelnemers die werkzoekend zijn wijzen op mogelijkheden arbeidsmarkt of
doorverwijzen naar WIJeindhoven
 Bijstandsgerechtigden ondersteuning bieden conform de Participatiewet. Generalist
WIJeindhoven bepaalt inzet als vrijwilliger, stelt samen met Ik Wil PvA op. Ik Wil
werkt samen met WIJeindhoven, specialisten Participatie gemeente Eindhoven en het
Werkgeversservicepunt 040Werkt
 In-, door- en uitstroom van inwoners met een bijstandsuitkering wordt gemonitord
en gerapporteerd (6-12 mnd.)
Behaalde resultaten:
 Op jaarbasis zijn ca. 60-65 personen bij ons of via ons uitgestroomd naar vrijwilligerswerk.
Toelichting: naast de doorstroom binnen de vrijwilligersgroep van Ik Wil (zie onder 6 en 7) is
er ook een uitstroom van ca. 25-30 deelnemers naar vrijwilligerswerk buiten Ik Wil. Dit waren
o.a. nieuwkomers, maar ook mensen uit de wijk. De betrekkelijk geringe doorstroom binnen
de groep ondersteuners en kartrekkers heeft o.a. te maken met de zes uitstroomprofielen die
we hanteren. We zien dat een deel van de mensen bij ons uitstroomt op hun eigen niveau van
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stabilisatie en herstel. Alles bij elkaar genomen stromen ca. 100 personen bij ons in, door- of
uit naar het voor hen passende niveau van vrijwilligerswerk.
We wijzen werkzoekenden op verschillende manieren op mogelijkheden op de arbeidsmarkt:
in het inloopspreekuur, in het Haraka-café, tijdens informatiebijeenkomsten van bedrijven bij
ons in de huiskamer (bijvoorbeeld ICS), door onze Ik Wil Meedoen coördinatoren die hun
netwerk inzetten om werkgevers te interesseren voor personen die zich bij ons waar hebben
gemaakt. Wat wij merken is dat wij niet actief hoeven te bemiddelen maar dat bedrijven ons
weten te vinden. Zij vragen om in de huiskamer hun verhaal te mogen doen met het oog op
het werven van personeel. Zo heeft ICS bijvoorbeeld 3 nieuwe werknemers via ons.
In de praktijk stelt de WIJgeneralist een PvA op omtrent de inzet van iemand als vrijwilliger. In
alle gevallen wanneer iemand een Pw-uitkering heeft en bij ons komt met een vraag over
(vrijwilligers-)werk, wordt dit met de betrokken WIJgeneralist en casemanager afgestemd.
De WIJgeneralist houdt toezicht op de in-, door- en uitstroom van mensen met een
bijstandsuitkering. Ik Wil werkt niet met individuele (re-integratie) trajecten maar werkt
groepsgericht en houdt dus geen individuele doorstroomcijfers bij. Wij voorzien de
generalisten van de informatie die zij nodig hebben voor hun rapportages. Wel hebben wij in
2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van een bij ons passend volgsysteem.

Samenwerking met Coöperatie Ik Wil
In de visie van zowel de Stichting als Coöperatie Ik Wil is wederkerigheid een belangrijke kernwaarde.
Onze ambitie was om alle zzp-ers die een opdracht hebben bij stichting Ik Wil lid te laten worden van
Coöperatie Ik Wil u.a. Dat is in 2018 gerealiseerd. Alle overige deelnemers met een behoefte aan groei
en participatie zijn ondergebracht bij de Ik Wil Meedoen-ateliers.
De Coöperatie kent drie afdelingen. De Ik Wil-werkplaats, waar leden actief zijn die een praktisch
beroep uitoefenen. De Ik Wil-Academie met de leden die nu een opdracht voor Stichting Ik Wil
uitvoeren als coach, trainer of projectcoördinator. En Ik Wil Meedoen-ateliers waar leden met een
opdracht om deelnemers die een behoefte hebben aan groei en participatie begeleiding te bieden. De
stichting biedt de omgeving waar alle betrokkenen zich kunnen ontwikkelen. De Coöperatie biedt de
professionele kracht die nodig is om die groei naar financiële zelfstandigheid te verwezenlijken.
'Een plek waar ik mijzelf kan zijn, ontplooien en mijn dromen kan najagen.', Nieuwsbrief april 2018
De oude Pastoor van Arskerk en de voormalige jongensschool op de Barrierweg zijn als locatie super.
Het voelt elke dag als een geschenk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik ben verantwoordelijk voor het
project Community Lab Nieuwkomers en voor het Techniekatelier van Ik wil Meedoen. Beide projecten
zijn ontzettend zinvol. Zinvol voor mezelf en voor de mensen die weer kunnen bouwen aan een zinvol
bestaan in Eindhoven. Ik voel me bevoorrecht dat deze activiteiten mijn werk zijn geworden
Binnen de stichting heb ik al vele bijzondere momenten meegemaakt. De viering van ons 5-jarig
bestaan vond ik een bijzonder moment. Het idee dat wij in de grootste wijk van Eindhoven, midden in
de wijk, samen met de wijkbewoners andere wijkbewoners bereiken is gewoon bijzonder. De kerk heeft
eeuwenlang een sterke maatschappelijke functie gehad en zo voelt het voor mij nog elke dag. Een
gebedshuis heeft in alle maatschappijen en in iedere religie een centrale plaats waar omheen allerlei
bedrijvigheid bestaat en ontstaat. Ik vind Stichting Ik wil in combinatie met Coöperatie Ik Wil U.A. een
krachtig concept, omdat wij dezelfde werking op de burger willen hebben; namelijk voel je goed, help
anderen en wees ondernemend. Juist door andere mensen in hun kracht te zetten, ontstaan mooie
dingen. Het verrijkt de ander en je wordt hier automatisch in meegenomen. Dat is magisch. Mijn
droom? De stichting is al een droom die is waargemaakt. Ik droom voor iedereen dat we binnen en
buiten de stichting kunnen doen wat we willen doen. En dat we elkaar willen blijven helpen. Esra Altmis
is bij Stichting Ik Wil ermee begonnen en het houdt volgens mij niet op!
Ihsan de Jong, coördinator
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Aanvullende informatie over bepalingen in de subsidiebeschikking en overige relevante
aspecten van ons werk.
U heeft ons subsidiemiddelen verleend ten behoeve van (versterking) van de basisstructuur voor:
- Huisvesting: hiervan hebben we gedurende 12 maanden de oude school aan de Barrierweg
180 kunnen open houden en gebruiken voor onze community en onze activiteiten, plus
creatief centrum Boeday en voor diverse gelegenheden de grote ruimte in de Elf13
- Hebben we gedurende heel 2018 een coördinator beheer voor Barrierweg 180 ingezet,
- Hebben we de algemene kosten (administratie, accountant, verzekering) grotendeels kunnen
betalen, m.u.v. de volledige accountantskosten die ook in 2018 bijzonder hoog uitvielen.
- Community Lab binnen het thema Ontwikkelen; meer specifiek
o Werkgroep ontwikkeling/team verbinders –gerealiseerd (mede door input coach Oranje
Fonds in het kader van het project Meedoen, Samen uit de Armoede)
o Werkgroep facilitair, inzet coördinator – gerealiseerd
o Samenkracht – gerealiseerd (zie ook pag. 20 en 23/24)
o Deskundigheidsbevordering – gerealiseerd: we hebben voor 52 deelnemers trainingen VC
ingekocht bij bureau Groei Natuurlijk, naast diverse andere trainingen zoals Triple P etc.
o Methodiekontwikkeling – dit onderdeel van de subsidieaanvraag is afgewezen, wat wel
gerealiseerd is binnen het project Meedoen, Samen uit de Armoede is een
doorontwikkeling van de organisatie en het uitwerken van onze ToC t.b.v. impact meting.
- Community Lab Coöperatie
o Inzet coördinator: gedurende heel 2018 is een coördinator Coöperatie ingezet
o Microbudgetten voor startende ondernemers: deze zijn in 2018 5 x verleend.
- Open inloop: inzet coördinator – gedurende heel 2018 is een coördinator ingezet.
- Binnen het thema Ontmoeten – inzet coördinator sociale basisactiviteiten: in 2018 is deze
functie over 2 personen verdeeld, om reden van de grote spreiding over weekdagen/dagdelen.
Samenvatting behaalde resultaten: voor alle onderdelen van de subsidie zoals boven genoemd zijn
we onze verplichtingen nagekomen. Door de financiële mogelijkheden die de gemeente ons heeft
verleend, heeft onze organisatie opnieuw een groei door kunnen maken. Ditmaal meer in de diepte:
we hebben sterk ingezet op verdere professionalisering van de organisatie, het laten uitkristalliseren
van een geheel eigen organisatievorm c.q. structuur, uitwerken interne werkwijzen en goed inrichten
back office, verder fine tunen van de samenwerking met SupportPunt, verder doordenken van de
relatie tussen stichting Ik Wil en Coöperatie Ik Wil u.a., verder doordenken c.q. afstemmen van visie
en werkwijze t.a.v. laagdrempelige daginvulling in de wijk met de Samenkrachtpartners.
Toelichting op bepaalde onderdelen:
Huisvesting Ik Wil
In de loop van 2018 is helder geworden dat onze huidige locatie, de oude school aan de Barrierweg
180, een andere bestemming gaat krijgen. Woonbedrijf heeft het pand gekocht om er woningen van
te maken en de Elf13 alleen biedt onvoldoende ruimte om onze beweging succesvol voort te kunnen
zetten. Dat noodzaakte ons om opnieuw op zoek te gaan naar een passende locatie in de wijk. Gelukkig
hebben we een geweldige vervolglocatie op het oog. We willen er alles aan doen om het schoolgebouw
aan de Woenselsestraat 316 tot onze volgende ‘duurzame’ locatie te maken waar we zowel met
stichting Ik Wil als met Coöperatie Ik Wil u.a. onze missie verder uit kunnen bouwen.
Samenkracht
Samenkracht betrof een samenwerkingsverband tussen vijf burgerinitiatieven in Eindhoven, te weten
Stichting Ik Wil, stichting Ervaring die Staat, stichting Circulo, stichting New Beginning en stichting
#Awesome. Deze samenwerking kwam voort uit een wederzijdse herkenning in ons streven naar
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verbetering van de samenleving. We werken allemaal aan laagdrempelige daginvulling in de wijk,
gevoed vanuit vraag en aanbod in de wijk. ‘Samenkracht’ is in essentie een bottom-up beweging die
perspectief biedt aan mensen, die verbindingen legt tussen inwoners, bedrijven, overheid, zorg en
onderwijs. Het moet weer vanzelfsprekend worden dat mensen er voor elkaar zijn, dat zij zich deel
willen voelen van hun eigen woonomgeving en zich samen in willen zetten voor de meer kwetsbare
inwoners van de buurt, wijk of stad waarin zij wonen. Samenkracht betekent voor ons het in gang
zetten van een beweging waarmee we de wijk, de stad op een duurzame wijze sociaal krachtig maken.
Door onze visie, onze deskundigheid en onze krachten te bundelen, wilden we tot een gezamenlijk
gedragen laagdrempelige daginvulling in de wijk komen. Het uitgangspunt daarbij is dat mensen met
een intensievere hulpvraag niet naar de 2de lijn doorverwezen worden, maar gewoon mee kunnen
blijven doen in hun wijk. Dit doordat mensen als ‘goede buur’ met elkaar naar oplossingen zoeken
binnen het sociale netwerk, waar nodig ondersteund door een van onze organisaties en in nauwe
samenwerking met de WIJ generalist. De inwoner met de hulpvraag staat centraal, het gaat om het
creëren van vormen van laagdrempelige daginvulling in de wijk juist ook voor mensen die meer
individuele begeleiding nodig hebben.
Samenkrachtbijeenkomsten, wat heeft het gebracht?
In 2018 zijn in totaal 10 bijeenkomsten geweest waarin we hebben gewerkt aan een gezamenlijke
missie en visie en geïnvesteerd hebben in gezamenlijke deskundigheidsbevordering, o.a. door onze
kennis en ervaring met elkaar te delen en verder door onze training Verbindende Communicatie open
te stellen voor deelnemers van de Samenkracht partners.
Onze gezamenlijke visie:
Samenkracht is een bottom-up beweging die perspectief biedt en verbindingen legt tussen mensen,
bedrijven, overheid, zorg en onderwijs zodat het weer vanzelfsprekend is dat mensen er voor elkaar
zijn. Voor Samenkracht/burgerinitiatieven kom je uit je bed om in je eigen tempo - samen - stappen te
zetten. Zo maken we de wijk, de stad, duurzaam krachtig.
Tijdens de Werksessies is gewerkt aan het scherper krijgen van het WAT, HOE en WAAROM - de zgn.
Gouden Cirkel van elk van onze organisaties:
 Deelnemers leerden veel van elkaars ervaringen en kennis en gaven elkaar tips;
 Deelnemers deden nieuwe inzichten over zichzelf op;
 Ieder maakte het eigen aanbod helder en welke impact men nastreeft/heeft op de eigen
doelgroepen;
De uitkomsten van de werksessies bieden materiaal voor heldere infographics. Zowel kwantitatief als
kwalitatief leverden zij belangrijke inzichten op die weer gebruikt zijn voor o.a. de subsidieaanvragen.
De 5 organisaties staan open voor samenwerking met gemeente Eindhoven, WIJeindhoven en andere
partners in de stad. Samenwerking met partners in de stad is nodig voor een sterkere sociale basis. In
de bijeenkomsten is vooral sterk ingezet op samenwerking met o.a. Buurt in Bloei van WIJeindhoven.
Er zijn twee gecombineerde Samenkrachtbijeenkomsten geweest met deelnemers van Buurt in Bloei
en de gemeente. Hier zijn de volgende voornemens/afspraken geformuleerd:
 We gaan samen de transformatie Sociaal Domein nog krachtiger maken.
 Dat betekent dat we meer dan alleen committent naar elkaar uitspreken.
 We willen samen-werken, samen doen en ontwikkelen. De versterking van de sociale basis
is sterker als we deze uitwerken op stadsniveau.
 Samenkracht is meer dan papier en visie. We willen ook de 2e lijns partners hierin
meenemen. Daarbij is vooral belangrijk dat individuen en organisaties hun eigen belangen
opzij kunnen zetten.
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Eigen regie van mensen is voor ons uitgangspunt.
Invulling partnerschap met de gemeente: samen aan de tekentafel
Creëren van ruimte om samen (concreet) ontwikkelingsproces in te gaan.
Samen willen we de beweging van Samenkracht bewerkstelligen.

Door de onverwachte uitkomsten van de subsidietoekenningen Sociaal Domein 2019, waarbij twee
partners ernstig in de financiële problemen zijn geraakt doordat er geen geld meer is voor huur noch
voor een betaalde beroepskracht en beide anderen zich eveneens genoodzaakt zagen intern te
bezuinigen, plus dat de bijdrage van de gemeente voor Samenkrachtbijeenkomsten is geschrapt, heeft
er toe geleid dat de energie volledig is weggelekt. Ieder is weer vooral bezig zelf te overleven; de eerste
prille aanzetten voor een gezamenlijke doorontwikkeling van laagdrempelige daginvulling in de wijk
dreigt hiermee in 2019 te verdampen. Wat overblijft is dat men elkaar makkelijker opzoekt voor
overleg en uitwisseling…

Inzet op Thema armoede
Samen uit de armoede Oranje Fonds
Stichting Ik Wil neemt samen met 22 andere maatschappelijke initiatieven uit heel Nederland deel aan
het 4-jarig groeiprogramma van het Oranje Fonds genaamd ‘Meedoen, Samen uit de Armoede’. Eén
van de andere initiatieven is de Eindhovense Werkplaats Financiën. Het groeiprogramma heeft als doel
om de capaciteit van maatschappelijke initiatieven te versterken, zodat zij optimaal in staat zijn
armoede effectief te bestrijden. Het Oranje Fonds biedt maandelijks gezamenlijke werksessies;
coaching en begeleiding op locatie; financiële middelen en een netwerk. Het gaat om het versterken
en verduurzamen van ieders organisatie. Belangrijke zaken als leiderschap, communicatiestructuur,
vaststellen van de verschillende rollen die alle betrokkenen in de organisatie hebben, hun taken en
verantwoordelijkheden, en de Theory of Change (ToC) kwamen aan bod. Het ging er om inzicht te
krijgen in het krachtenveld waarin elk van de initiatieven zich bevindt en hoe je hier op in kunt spelen.
Opbouw armoedecoalitie gemeente Eindhoven
Samen met het SME (Samenwerkende Minima Eindhoven), de raadsleden en de Gemeente Eindhoven
heeft in november het jaarlijkse Armoededebat plaatsgevonden. Met ruim 100 organisaties, burgers,
raadsleden, ambtenaren en belangenbehartigers zijn we aan de slag gegaan. Aan vijf thematafels is
gebrainstormd over oorzaken en gevolgen maar vooral ook over oplossingen en wat we samen kunnen
doen. We hebben afspraken gemaakt voor de toekomst. De eerste stappen richting een Armoedecoalitie in Eindhoven zijn gezet. Stichting Ik Wil, in de persoon van Esra Altmis, heeft een belangrijke
rol gespeeld in de organisatie van die avond en de start van een Armoedecoalitie Eindhoven.
Verder voert de stichting een aantal activiteiten uit die direct of indirect gerelateerd zijn aan
armoedebestrijding, zoals de periodieke Lets-ruilkringen, individuele ondersteuning tijdens de open
inloop en door langdurig samen optrekken van vertrouwenspersonen met mensen met (dreigende)
schulden; de fietswerkplaats waar men voor weinig een fiets kan kopen of laten repareren etc. Meer
indirect doordat we veel activiteiten gratis of voor slechts een kleine eigen bijdrage aanbieden.

Slotwoord
We kijken terug op een dynamisch en bewogen jaar. We zijn dankbaar voor de samenwerking met de
gemeente, de groei in partnerschap en de financiële middelen die ter beschikking gesteld werden om
onze gezamenlijke missie te verwezenlijken. Wij vertrouwen er op dat u met dit verslag voldoende
inzicht gekregen in de lopende ontwikkelingen in overeenstemming met de afspraken die gemaakt zijn
in de subsidiebeschikking. Omdat niet alles op papier te vatten is, beantwoorden we graag de vragen
die er mogelijk nog zijn in een persoonlijk gesprek.
25

Deel C: Activiteitenoverzicht januari-december 2018
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Bijlage:
toelichting op activiteitenoverzicht
(volledige lijst met korte omschrijvingen)
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Toelichting Activiteitenoverzicht januari-december 2018
Thema Ontmoeten (sociale basis)
Wekelijkse activiteiten
Open inloop (inloopspreekuur vertrouwenspersonen, incl. Digi-weet en juridisch spreekuur)
Elke dinsdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur vindt het open inloopspreekuur plaats, hier kan
iedereen terecht. Onze vertrouwenspersonen zitten bij toerbeurt klaar om de mensen te woord te
staan. Het inloopspreekuur is gestart om mensen op een laagdrempelige manier te ondersteunen.
In de praktijk is het inloopspreekuur de ingang naar de stichting geworden. Hier komen mensen met
globaal gesproken 3 soorten vragen: ‘Ik wil hulp’, ‘ik wil meedoen’ en ‘ik heb een idee’.
Tijdens hetzelfde moment als het open inloopspreekuur vindt ‘Digi-Weet’ plaats. Bij Digi-Weet
kunnen mensen terecht met vragen rondom digitale zaken. Hoe vraag je een DigiD aan? Welke
formulieren moet ik hebben? Twee digitale sterren uit de groep vertrouwenspersonen zijn aanwezig
voor directe praktische hulp. Bij al dit soort vragen kan men terecht bij dit digitale inloopspreekuur.
Open inloop – spreekuur van de wijkagent
Hafid Haddou is de wijkagent van Kronehoef & Barrier. Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en
dus ook meerdere wijkagenten. Wijkagenten werken aan verbetering van de veiligheid. Dat kan gaan
om sociale problemen maar ook zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. Maar, wat doen
zij nou eigenlijk precies? Wát zijn hun belangrijkste aandachtspunten? Wat kunnen zij voor hun wijk
betekenen? En voor welke zaken kun je bij hen terecht? Iedere maand sluit Hafid aan bij ons
inloopspreekuur tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Elf13. Deze aanvulling op het team liep van
februari t/m juni.
Creatief vrouwen (10 tot 12 deelnemers) = herstelgroep
Creatief vrouwen is een groep vrouwen die wekelijks op maandagochtend bij elkaar komt om
creatief bezig te zijn. Bijvoorbeeld vilten, schilderen en handwerken. Deze vrouwen komen vooral
ook voor de gezelligheid en samen te praten. Er is een hechte groep ontstaan die altijd voor elkaar
klaar staat. Ook nemen zij eens in de zoveel tijd opdrachten aan, bijv. om vilten roosjes te maken.
De inkomsten hiervan worden gebruikt om materialen te kopen die weer tijdens de activiteiten
gebruikt kunnen worden. Creatief vrouwen is een van de oorspronkelijke activiteiten van de
stichting en de groep vervult een belangrijke functie voor kwetsbare vrouwen uit de wijk, om de
deur uit te komen, hun talenten te ontdekken, Nederlands te oefenen, elkaar te steunen.
Mozaïekgroep (5 deelnemers) = een echt ‘herstelgroepje’ + ontlasten mantelzorg
Elke donderdagmiddag. De belangrijkste reden waarom vrouwen naar deze groep komen is om
anderen te ontmoeten. De meeste deelnemers kampen met langdurige of chronische ziekte waardoor
zij niet (meer) kunnen werken. Door deelname aan deze laagdrempelige groep kunnen ze toch even
het huis uit en de partner die de meeste mantelzorg op zich neemt, ontlasten. Ondertussen is
mozaïeken hun middel om een prettig, bijna meditatief samenzijn te voelen. De kartrekker van deze
groep was als ondersteuner actief bij het textielatelier en wilde verder doorgroeien, vandaar dat zij
een eigen groep heeft gestart.
Schilderclub (8 tot 10 deelnemers)
Elke dinsdagmiddag komt een groep deelnemers bij elkaar om samen hun creativiteit los te laten op
het doek. Deze activiteit wordt door een heel diverse groep mensen bezocht. Hier worden de meest
prachtige creaties gemaakt. Zij hebben dit jaar al veel van hun schilderijen aan anderen laten zien
tijdens de Burendag en open avond.
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Mandala tekenen, haken en breien (5 deelnemers) = herstelgroep
Elke vrijdagochtend komt er een groep bij elkaar om samen te haken en mandala’s te tekenen. Het
mandala tekenen zorgt bij hen voor rust en bezinning, de deelnemers gaan met elkaar in gesprek en
vertellen wat hen bezighoudt. Ze hebben ook al vele kaarten gemaakt van de mandala’s en deze
verkocht tijdens de open dag van de stichting en de Koningsdagmarkt.
Naailes voor beginners (8 tot 10 deelnemers) = herstelgroep
Voor beginners wordt in een serie van 10 weken lesgegeven om hun naaimachine te leren kennen en
daarop eenvoudige steken te oefenen en tot een paar werkstukken te komen. Degenen die willen
kunnen verder in de gevorderden groep en/of instromen in het Ik Wil Meedoen Textielatelier (4
dagdelen). De naailessen voor beginners zijn op maandagavond en woensdagochtend. Per jaar zijn er
5 à 6 groepen.
Naailes voor gevorderden (8-10 deelnemers)
Twee dagdelen per week geven 2 docenten, beide op vrijwillige basis, naailes. Zij worden bijgestaan
door twee ondersteuners van het Ik Wil Meedoen Textielatelier. De meeste deelnemers hebben zelf
thuis een naaimachine en komen met werkstukken waar ze thuis aan begonnen zijn. Hier komen ook
deelnemers van het textielatelier om extra uren vrij te werken. Deze groepen zijn op dinsdag- en
donderdagochtend.
Naailes in de avonden (6 deelnemers)
We hoorden van verschillende buurtbewoners dat ze graag naailessen wilde volgen, maar overdag
hier geen tijd voor hebben. Een van onze vrijwilligers wilde graag ’s avonds naailes komen geven en
zo is deze activiteit tot stand gekomen. Iedere maandagavond komt deze groep bij elkaar en wordt
er vooral aandacht besteed aan de basisvaardigheden van het naaien.
Bewegen 45+ (15 tot 20 deelnemers) = herstelgroep
In de gymzaal van Elf13 wordt elke woensdagochtenden door bewegingscoach Marieke Visser (van
Bewegen Blijft) lesgegeven aan vrouwen die lichamelijke klachten hebben. Deze lessen worden zo
georganiseerd dat de deelnemers op een laagdrempelige manier aan hun dagelijkse beweging
komen.
Kinderactiviteiten (10 tot 12 deelnemers)
Al sinds stichting Ik Wil is gestart, organiseren we elke woensdagmiddag kinderactiviteiten voor
kinderen uit de buurt. De kinderen kunnen telkens kiezen tussen twee activiteiten. O.a. knutselen,
buiten spelen, gymmen, drama en dans. Met enige regelmaat komen er gastdocenten die een
speciale workshop aanbieden.
Fietslessen (5 deelnemers)
Elke dinsdagochtend kunnen inwoners die willen leren fietsen terecht voor persoonlijke les en
begeleiding door een vrijwilliger. Het zijn voornamelijk vrouwen die de lessen volgen. Kunnen fietsen
verhoogt hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In plaats van altijd de bus te moeten nemen, kunnen
ze nu met de fiets, dit is kostenbesparend en gezond. De meeste deelneemsters zijn in het verleden
een keer gevallen en durven daarom niet alleen weer op te stappen. In 4 à 5 weken leren ze weer goed
fietsen plus de belangrijkste verkeersregels. De docente is zelf als deelneemster begonnen en wilde
doorgroeien als vrijwilligster. Zij coördineert nu als kartrekker de lessen en zet een collega vrijwilliger
in als zich meerdere deelneemsters tegelijk melden.
Making music together - zangmomenten (4 deelnemers)
Naar aanleiding van een warm optreden van een van de vrijwilligers is de behoefte aan een wekelijks
zangmoment ontstaan. Dit groepje kwam vanaf maart op maandagmiddag een aantal keren bij elkaar,
32

tot het onverwachte overlijden van de muzikant. In de bijeenkomsten werden liedteksten
geprojecteerd op de muur en begeleid door een keyboardspeler. Men zong Nederlandse en Engelse
liedjes, puur om te ontspannen en de verbondenheid met elkaar te voelen.
Lunchen in de huiskamer
Van maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 1330 uur is iedereen welkom om te komen lunchen in
de huiskamer. Vrijwilligers van de huiskamerdienst en/of mensen vanuit hun social return-afspraken
zorgen dat er verse soep en salades zijn. Soep, salades, broodjes en tosti’s worden voor een kleine
vergoeding verkocht aan bezoekers. Hierdoor wordt de huiskamer een echte ontmoetings-, pauze- en
leerplek.
Fietswerkplaats (4 deelnemers) = herstelplekken
Bij de fietswerkplaats kunnen mensen uit de buurt hun fietsen komen repareren, of hun oude fietsen
die zij niet meer nodig aan ons weggeven. Wij recyclen deze fietsen om opnieuw te kunnen gebruiken.
Deelnemers van Ik Wil kunnen bij de fietswerkplaats fietsreparatie komen leren als vak, of fietsen
gebruiken om te leren fietsen.
Ontmoetingscafé ‘Haraka’ (totaal aantal unieke bezoekers ca. 100)
Elke maandagmiddag is er ontmoetingscafé Haraka. Dit is een platform waar nieuwkomers in contact
kunnen komen met wijkbewoners uit Eindhoven. Bij een kopje koffie of thee, onder het genot van
uiteenlopende culturele gerechten kunnen mensen bij Stichting Ik Wil met elkaar in contact komen.
Uitwisseling van recepten, culturen, ervaringen, ideeën etc. staan hier centraal. Ook hulp bij het
opstellen van een sollicitatiebrief, het maken of aanpassen van een LinkedIn profiel e.d. We nodigen
gastsprekers uit om het netwerk van nieuwkomers te verrijken. Openingstijden zijn op
maandagmiddag van 15.00 - 19.00 uur.
Vriendinnennetwerk (wekelijks 15 deelnemers)
Het Vriendinnennetwerk is ontstaan in het asielzoekerscentrum. Een groep enthousiaste
vrijwilligsters organiseerde allerlei activiteiten voor de vrouwen die daar woonden en hielp met
praktische zaken. Toen het AZC sloot, vond het vriendinnennetwerk een nieuwe thuishaven bij Ik
Wil. Hun doel is om de vrouwen zich welkom te laten voelen, op een informele manier de
Nederlandse taal te leren en nieuwe contacten op te bouwen. Dit doen ze door samen te komen en
creatief bezig te zijn en ondertussen uit te wisselen over elkaars cultuur. Tijdens het doen van de
activiteiten wordt er Nederlands gesproken, zodat de Syrische vrouwen op deze manier de taal
onder de knie krijgen. Elke maandagmiddag komen ze bij elkaar en kinderen tot 5 jaar mogen
meekomen.
Wandelgroep (5 deelnemers)
1 x per twee weken komt de wandelgroep bijeen onder leiding van wandelcoach Jeanne. Zij gaat
samen met de groep op pad door de wijk. Onder het wandelen gaat de coach met de deelnemers in
gesprek en vraagt hoe het met hen gaat en of er eventueel ondersteuning nodig is.
Yoga (10 deelnemers)
Een aantal deelnemers gaf aan dat ze graag handvaten zouden willen hebben om tot rust te komen.
Op dat moment liepen er twee (gediplomeerde) personen binnen de stichting rond die yoga- en
meditatielessen konden geven. Vanuit deze wensen en mogelijkheden zijn twee groepen van start
gegaan. Het gaat bij deze lessen vooral om in contact te komen met je eigen kracht. Elke maandag
komt de yogagroep bij elkaar
Meditatie (8 deelnemers)
Op dinsdag komt een groepje bij elkaar om onder deskundige leiding samen te mediteren.
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Nederlandse taal - conversatielessen (8 groepen, totaal 80-100 deelnemers)= herstelgroepen
De Nederlandse taallessen worden gegeven door 8 verschillende docenten. Dit zijn vrijwilligers die
ofwel uit het onderwijs komen of met taal te maken hebben gehad en nu aan een groep taalles geven.
De taallessen zijn vooral bedoeld om ondersteunend te zijn en zijn geen alternatief voor de reguliere
taalaanbieders. Het gaat vooral om conversatieles, het vrij worden in het spreken van de taal. De
groepen hebben een gemiddeld aantal deelnemers van 10-12 personen. Aan deze lessen doe veel
deelnemers mee die starten bij bijv. een laagdrempelige creatieve activiteit, om daar te ontdekken dat
ze graag beter Nederlands willen leren. Deze taallessen zijn vooral gericht op ontmoeting, om elkaar
te ontmoeten en nieuwe vriendschappen te sluiten is het nodig elkaar te kunnen verstaan. Er zijn 3
groepen op maandag, 2 op dinsdag, 1 groep op woensdag, donderdag en vrijdag.
Daarnaast is een groep van 6 taalmaatjes actief die individueel taalbegeleider zijn voor mensen die
daar behoefte aan hebben, ook gericht op ontmoeting en contact. Zie bij ‘Elkaar helpen’.
Engelse les (1 groep, 10 tot 15 deelnemers)
In de loop van 2018 was er steeds meer vraag naar Engelse les vanuit zowel deelnemers als bezoekers.
Voor we het wisten kwam er iemand langs bij het inloopspreekuur die graag Engelse les wilde geven
als vrijwilligster. Zo zijn de Engelse lessen gestart. Sindsdien elke maandagmiddag.

Maandelijkse bijeenkomsten
‘Samen fit in de wijk’ onderdeel van Eindhoven Vitaal (15 deelnemers)
Project ‘Eindhoven Vitaal’ (www.eindhovenvitaal.nl; helpt Eindhovenaren met het ontwikkelen van
een gezonde leefstijl. Gestart met twee informatiebijeenkomsten in de Elf13 op 7 februari. Sindsdien
organiseren wij maandelijks bijeenkomsten. De deelnemers krijgen tips en trucs hoe ze structureel
gezonder kunnen leven en dit makkelijk vol kunnen houden. Bijvoorbeeld informatie over voeding. Er
wordt gezamenlijk geoefend om nieuwe gewoontes aan te leren en persoonlijke doelen te halen. Er
worden leuke dingen gedaan als samen smoothies maken of samen wandelen.
Workshopserie ‘Gezond koken met groenten en kruiden’ (12 deelnemers)
Een voedingsconsulente die gehoord had dat wij meedoen aan Eindhoven Vitaal wilde graag een
workshop aanbieden. Tijdens deze workshop op 13 april werd uitgelegd hoe je gezond en gevarieerd
kunt koken met groenten en kruiden. Vanwege het succes zijn er nog drie voeding workshops
georganiseerd.
Workshopserie ‘Kleding restylen’ (8 deelnemers) – thema armoedebestrijding
Een vier weken durende, plezierige en leerzame workshopserie. Deelnemers leerden hier hoe ze hun
oude kleding nieuw leven kunnen inblazen. Deze workshops werden gegeven door een ervaren
naaister. De buurtbewoners hebben er erg van genoten.
Lets-ruilkring markt (30 deelnemers) – thema armoedebestrijding
De tweemaandelijkse ruilkring beoogt dat mensen diensten en goederen ruilen met gesloten beurzen,
dit om zo efficiënt mogelijk van elkaars talenten gebruik te maken. Lets (Local Economy Trading
system, zie ook www.letseindhoven.nl) is een initiatief dat al 20 jaar bestaat in Eindhoven met als doel
armoede en eenzaamheid te verminderen en vrede en duurzaamheid in de wereld te vergroten.
Deelnemers van stichting Ik Wil zijn te gast en worden uitgenodigd om lid te worden. Stichting Ik Wil
werkt met hetzelfde wederkerigheidsprincipe (afspraken over ‘social return’). In 2018 is de kring 3 x
bij elkaar gekomen bij Ik Wil.
Bedrijfsdagen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen via SvE: ASML-, Philips Lighting- en
Rabobank-dagen (ASML 16, Philips 16, Rabobank 2x 15 deelnemers)
Op deze dagen komen mensen uit het professionele werkveld een dagje vrijwilligerswerk bij ons
doen. Dit wordt in samenwerking met Samen voor Eindhoven georganiseerd. Tijdens deze dagen
34

wordt vooral veel geholpen met het opknappen van het pand en de tuin. Dankzij deze hulp kunnen
wij ons pand netjes opgeknapt houden en steeds mooier maken. Vanuit Ik Wil doet een groep
deelnemers, vrijwilligers en coördinatoren mee op deze dagen.

Eenmalige bijeenkomsten
Clown Babsie (85 deelnemers)
In samenwerking met Stichting Sociaal Solidair (https://stichtingsociaalsolidair.nl/ biedt ondersteuning
minima in Eindhoven) kwamen op 19 januari zo’n tachtig kinderen bij ons op bezoek in de gymzaal van
Elf13. De kinderen hebben een hele middag meegedaan aan de voorstelling van clown Babsie. De
ouders hebben in de openbare ruimte gezeten en onze vrijwilligers hebben met hen een praatje
gemaakt om zo nieuwe contacten aan te gaan en behoeften te peilen.
Bezoek aan het van Abbemuseum (8 deelnemers)
De schilderclub en een aantal deelnemers van de Nederlandse taallessen zijn samen naar het van
Abbemuseum op bezoek geweest.
Lezing ‘Teruggaan of blijven?’ (30 deelnemers)
Deze informatiebijeenkomst op zondagmiddag 4 maart was speciaal gericht op nieuwkomers die
vragen hebben over hun situatie in Nederland. ‘Wat zijn bijvoorbeeld mijn rechten en plichten? Wat
gebeurt er als mijn verblijfsduur niet verlengd wordt? Aan welke verplichtingen moet ik voldoen om in
aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort?’ Deze en andere vragen spelen bij de
nieuwkomers in Nederland. Gastspreker Ahmed Alakay (consulent bij het NMI (Nederlands Migratie
Instituut – www.nmigratie.nl) heeft in deze bijeenkomst antwoorden gegeven op deze vragen.
Onze Wijk van Morgen (5-jarig jubileum van de stichting) sommige onderdelen staan elders
 Wat zou jij doen als je burgemeester was van jouw wijk? - Deel 1 (150 bezoekers)
Tijdens de eerste dag van ‘Onze Wijk van Morgen’ hebben we met een groep studenten en jongeren
bij het stembureau in de Elf13 gestaan. We hebben mensen gevraagd wat zij zouden doen als ze
burgemeester waren van hun wijk. Ook wilden we graag horen of ze tevreden zijn met de wijk waarin
ze wonen en wat zij zelf zouden kunnen doen om hierin iets te veranderen. Al deze ideeën hebben we
verzameld.
 Wat zou jij doen als je burgemeester was van jouw wijk? - Deel 2 (100 bezoekers)
Tijdens de tweede dag van ons festival zijn er in de ochtend veertien verschillende creatieve workshops
aangeboden aan de buurt. Vrijwilligers van binnen en buiten de stichting boden deze workshops aan.
Alle inwoners waren van harte welkom om deel te nemen en te genieten van dit feest. Er hing een
gezellige sfeer. Ook tijdens deze ochtend hebben we de bezoekers gevraagd wat zij zouden willen doen
als ze burgemeester waren van hun wijk.
 Viering 5-jarig bestaan Stichting Ik Wil (200 bezoekers)
De derde dag van het festival stond vooral in het teken van het vijfjarig bestaan van de stichting.
Deelnemers hebben hun ervaringsverhalen verteld aan het publiek, er is gezongen, gedanst en muziek
gemaakt. Ook hebben de bezoekers genoten van de heerlijke hapjes en maaltijden die gemaakt waren.
 Open huis Stichting Ik Wil en Coöperatie Ik Wil U.A. (150 bezoekers)
De laatste dag van het festival stond in het teken van een open dag. Bezoekers konden binnenlopen
om een kijkje te nemen bij de stichting en coöperatie. Onze vrijwilligers en deelnemers hebben
rondleidingen gegeven en verteld wat we allemaal doen. In ieder lokaal was wel iets te zien of te doen.
Koningsdag met de wijk
Samen met de bewoners van de buurt (Pastoor van Arsplein) hebben we dit jaar de Koningsdagmarkt
georganiseerd. Er was de hele ochtend een rommelmarkt, toverlab, gezellige muziek en een
kinderhoek. De stichting heeft gezorgd voor hapjes en drankjes. Enkele van onze vrijwilligers hebben
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ook meegedaan om spullen van henzelf en de stichting te verkopen. Doel was voor ons vooral om onze
verbinding met de wijk te versterken. De markt werd goed bezocht.
Beauty dag vriendinnennetwerk (25 deelneemsters)
In mei is een speciale Beauty dag georganiseerd voor de deelneemsters aan het vriendinnennetwerk,
waar de vrouwen mochten relaxen en genieten.
Zomerschool (45 tot 50 bezoekers)
Gedurende de zomervakantie hebben we vijf weken lang verschillende activiteiten en workshops
georganiseerd. Deze activiteiten waren gericht op mensen die tijdens de zomervakantie in Nederland
(moesten) blijven. Er werden onder andere creatieve workshops, zelfontwikkeling workshops en
kookbijeenkomsten georganiseerd.
Ramadan programma (2 iftars staan elders vermeld)
 Workshop ‘Gezond de ramadan in en ook weer uit’ (25 deelnemers)
Voor ieder die wilde weten wat de intentie van de ramadan en vasten is. Hoe kunnen we een gezonde
leefstijl aanhouden gedurende deze maand? Wat als ik ziek ben, zwanger of een harde werker? We
hebben antwoorden gekregen op onze vragen van een diëtist en farmaceutisch consulent.
 Zingeving tijdens de ramadan (30 deelnemers)
Gedurende de ramadan lezen de vrouwen van de zingevingsgroep iedere dag uit de Koran. Ze willen
de Koran in één maand tijd uitlezen. Tijdens deze bijeenkomsten kregen ze ook les van een van de
coördinatoren. Als blijk van dank hebben de vrouwen gekookt voor de Iftars die de stichting
organiseert.
 Iftar voor iedereen I (230 bezoekers)
Tijdens de eerste Iftar voor iedereen van dit jaar behaalden we een recordaantal van 230 bezoekers.
Dit was ook de eerste keer dat we een voorprogramma aanboden tijdens de avond. Er is van te voren
een Jump-gesprek begeleid en daarna hebben drie gastsprekers verteld over hoe zij de ramadan
ervaren. De Officier van Justitie was op bezoek en zei: “Ik heb weer hoop voor de samenleving.”
 Iftar voor iedereen II (170 bezoekers)
De tweede Iftar voor iedereen was ook weer een succes, vooral door de rust en intimiteit die er was
tijdens deze avond. Ook hier hebben we de Jump en gastsprekers gehad tijdens het voorprogramma.
Banden versterken
“Mijn naam is Khadija Bokharouss en ik ben vrijwilliger bij Stichting Ik wil. De meest geliefde maand
ramadan is helaas bijna voorbij. De maand ramadan is voor mij, en vele anderen, de maand om onze
banden te versterken. Je band met Allah, familie, vrienden en ook je banden met de gemeenschap.
Afgelopen maand heb ik vier iftarmaaltijden (ontvastingsmaaltijd) mogen helpen organiseren. Dit was
een super bijzondere ervaring. Het was heel erg mooi om te zien hoe iedereen zich met veel liefde had
ingezet om de iftar zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen nu ook zeggen dat we succesvol veel
mensen bij elkaar hebben gebracht en hen een mooie, rijke ervaring hebben meegegeven.
Ik vind het zo fijn om al die positieve feedback terug te krijgen. Dat mensen die voor het eerst een iftar
mee hebben mogen maken het gezellig en verbindend vonden. Onze missie is wat mij betreft geslaagd.
Het is gelukt om mensen van alle kleuren, geuren en leeftijden met elkaar te verbinden. Iedereen is
welkom! Vrijdag 16 juni was voor mij de meest bijzondere avond. Toen hadden wij een zaal vol met wel
tweehonderd mensen; een hele fijne, positieve en liefdevolle sfeer hing er in de lucht. Door de Jumpgesprekken kreeg men een beter beeld over elkaar en wat was dat bijzonder. Er zijn zoveel mooie en
liefdevolle woorden gedeeld met elkaar, er is zelfs gehuild van blijdschap. Hoe geweldig zou het zijn als
wij vaker zulke succesvolle momenten met elkaar kunnen realiseren? Ik zeg doen! Vaker samen komen
voor verbinding.”
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Jump Movement! Gesprek over een 'Inclusief Sinterklaasfeest' (aantal deelnemers?)
In november hebben Esra en Ineke een Jump georganiseerd met voor- en tegenstanders van Zwarte
Piet. Het was een bijzondere avond waarin voor beide kanten ruimte was om te vertellen hoe zij een
'Een Sinterklaasfeest voor iedereen' zien. Met de Jump Movement als methode had iedereen evenveel
tijd en ruimte om te vertellen en ook om gehoord te worden. Deze avond inspireerde om in 2019 een
serie Jumps te gaan organiseren rondom gelijkwaardigheid en inclusie.
Kerstmarkt 'Woensel Westside Stores'
Op zondag 9 december hebben we, samen met Coöperatie Ik Wil u.a., met ca. 20 mensen
deelgenomen aan de gezellige, sfeervolle kerstmarkt met wel 100 kramen aan de Edisonstraat.
Speciaal voor jongeren

Wekelijks:
Jongerenbijeenkomsten (8 tot 12 deelnemers)
Elke woensdagavond komt een groep jongeren bij elkaar. Deze activiteit is vooral bedoeld als
gezellig samenzijn. De jongeren gaan met elkaar in gesprek en vertellen wat hen bezighoudt. Ook
helpen ze elkaar bij het schrijven van bijvoorbeeld sollicitatiebrieven.
Eetclub voor jongeren (12 bezoekers)
Een keer in de maand (meestal de laatste woensdag van de maand) organiseren de jongeren een
speciale avond waarbij ze samen koken en eten. Iedere maand maakt een andere jongere een gerecht,
vaak uit het eigen land van herkomst. Zo wordt er bijv. Turks, Somalisch en Marokkaans gekookt.
Rüya (12 deelnemers)
Rüya (Turks voor droom) was een programma van vijf bijeenkomsten. Deze activiteit was gericht op
meisjes van 14-19 jaar en hun ouders. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met
een Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te
voorkomen. Omdat zij opgroeien in Nederland en worden opgevoed vanuit de Turkse cultuur ontstaan
er vaak uiteenlopende en tegenstrijdige verwachtingen. Met dit programma werden vooral moeders
en dochters samengebracht om samen te kunnen praten over het leven in twee culturen. Doel was om
te leren echt te luisteren over en weer begrip te krijgen. De Rüya groep kwam voort uit deelname aan
een programma via het Verwey Jonkerinstituut. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van
drie uur. Twee bijeenkomsten zijn voor de meiden, twee voor hun ouders en één bijeenkomst voor
ouders en dochters samen. De eerste bijeenkomst was op donderdagavond 8 november om 19.00 uur.
Empowerment trainingen voor jongeren door jongeren (diverse trainingen – totaal 16
deelnemers)
Vorig jaar zijn twaalf jongeren opgeleid in het volgen en geven van empowerment trainingen. Deze
jongeren zijn dit jaar een partnerrelatie aangegaan met de stichting om ieder twee trainingen te geven
aan jongeren binnen hun netwerk. Deelnemers leren hoe ze zelfverzekerder kunnen worden en welke
mogelijkheden er zijn voor zelfontwikkeling en opbouwen van toekomstperspectief.

Eenmalig:
 Open mic-avond voor jongeren (20 bezoekers) onderdeel van viering 5-jarig bestaan
De jongerengroep heeft deze avond zelf georganiseerd en ze hebben er erg van genoten. Er is
gezongen, gedanst en gekletst met elkaar. Het was een informele avond waarin vooral samen gezellig
en gek doen centraal stond.
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Iftar voor jongeren (25 bezoekers)
Ook tijdens deze Iftar hebben we de jongeren gevraagd om zelf een gerecht te maken en mee te
nemen. De jongeren hebben samen het vasten verbroken en met elkaar een gezellig tijd doorgebracht.
Informatieavond/workshop Breekjaar (12 deelnemers)
Een informatieavond in samenwerking met Breekjaar (www.breekjaar.nl; voor een avontuurlijk
tussenjaar/-halfjaar voor jongeren die eerst willen ontdekken wie ze zijn). Hierin vertelden zij wat
Breekjaar doet en kan betekenen voor jongeren. Het programma van dit traject werd uitgelegd en de
bezoekers hebben het ook ervaren door oefeningen te doen. Een jongere die meedeed aan dit traject
heeft ook zijn ervaringen gedeeld. Doel van de bijeenkomst is jongeren empoweren op weg naar werk.

Thema Elkaar helpen (sociale basis)
Wekelijks:
Lotgenotengroep /krachtgroep (zingeving in het Turks, 15 deelnemers) = herstelgroep
Elke dinsdagmiddag komt een groep Turkse vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over
onderwerpen die de vrouwen op dat moment bezighouden. Zij lezen samen in de Koran en krijgen
uitleg over de relatie hiervan met hun dagelijks leven. De belangrijkste thema’s zijn het omgaan met
eenzaamheid en acceptatie van de eigen levenssituatie. Men geeft steun en bemoedigt elkaar.
Begeleiding door een van de coördinatoren.
Empowerment workshops voor jongeren door jongeren (6x – 30 deelnemers)
In vervolg op het project ‘Samen Sterk door Werk’ (zie onder thema ontwikkelen) hebben diverse
jongeren in kleine groepjes workshops verzorgd.
Taalmaatjes (5 taalmaatjes en 7 taalcoaches)
Via het inloopspreekuur komen er regelmatig mensen uit Syrië en Eritrea die graag een taalmaatje
zouden willen krijgen om de Nederlandse taal mee te oefenen en een beetje wegwijs te worden in de
samenleving. Enkele van onze vertrouwenspersonen en vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in taal
zetten zich hiervoor in. In 2018 zijn 12 taalmaatjes actief geweest met het begeleiden van een
buitenlandse mede-inwoner. Deze begeleiding is individueel en gericht op empowerment. De
taalcoaches komen aanvullend regelmatig samen voor intervisie o.l.v. een van de Nederlandse
taaldocenten.
‘Kinderen zijn welkom’ pilotproject (speelgroep - 5 deelnemers)
Dit nieuwe project is in pilot-vorm gestart op de maandag- en woensdagochtend. Terwijl de ouders
meedoen aan activiteiten en/of cursussen, zijn er vrijwilligers die zorg dragen voor de kinderen. Op
deze manier kunnen ouders met jonge kinderen (1-5 jaar) ook meedoen binnen Ik Wil. Er zijn twee
coördinatoren die bij toerbeurt zorgen voor professionele begeleiding, de zorg voor de kinderen wordt
verder gedaan door ouders zelf en vrijwilligsters/stagiairs. De ouders kijken om naar hun eigen kind en
de kinderen van de andere deelnemers, op deze wijze ontstaat wederkerigheid.

Maandelijks /serie bijeenkomsten
Cursus Vertrouwenspersonen (1 groep 12 deelnemers)
= onderdeel van project Steunvrouwen Steunmannen (Kansfonds)
Deze cursus is voor mensen die anderen willen helpen en/of die zich ook al inzetten voor anderen.
Taken die hierbij komen kijken zijn: een luisterend oor, administratieve hulp, afspraken maken enz. De
vertrouwenspersonen worden ingezet voor het inloopspreekuur en voor vragen die hieruit
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voortvloeien in de zin van kortere of langere begeleiding van wijkbewoners. De cursus omvat 8
bijeenkomsten en wordt afgesloten met een certificaat. Daarna blijft men bij elkaar komen voor
intervisie of themagerichte bijeenkomsten.
Triple P in het Turks (4x 12 deelnemers)
Deze cursus wordt door enkele van onze vertrouwenspersonen aan Turkse ouders gegeven. Triple
P staat voor Positief Pedagogisch Programma; oftewel het positief opvoeden van je kinderen. Deze
cursus duurt acht weken en wordt drie maal per jaar gegeven. Aan het einde van de cursus krijgen
de deelnemers een certificaat en wordt de cursus feestelijk afgesloten. De cursus werd verzorgd
door een medewerker van stichting Omnia (www.omnia.nl)
Vrouwen-krachtgroep/ zelfhulpgroep (10 deelnemers)
Via stichting Omnia zijn veel moeders en vaders bij ons getraind in Triple P. Na deze training zijn deze
ouders gemotiveerd geraakt om anders om te gaan met het gedrag en de communicatie met hun
kinderen. Onze ervaring is dat ze graag verder willen als groep. Daarom hebben we besloten om een
eventuele tweede stap te geven voor mensen die verder willen gaan in een veilige groep waarin ze
elkaar kunnen helpen. In samenwerking met stichting Omnia zijn tien vrouwen getraind om een
zelfhulpgroep (wij noemen het een krachtgroep) te vormen. Deze vrouwen zijn opvoeders die de
training Triple P hebben gevolgd en zelf met een groepje aan de slag gaan. Op deze manier kunnen
mensen in een veilige omgeving thema’s bespreekbaar maken die voor hen belangrijk zijn m.b.t. gezin,
opvoeding, gezondheid, carrière etc. Triple P en de zelfhulpgroepen die daaruit ontstaan kunnen in
het Nederlands, Turks of Arabisch. 7 vrouwen hebben een groep begeleid, totaal 50-60 p.
Cursus ‘Herstellen doe je zelf’ (8 deelnemers) = herstelgroep
Deze cursus werd gegeven in samenwerking met Markieza (www.markieza.org, een toonaangevend
expertise- en opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigheid). Deze cursus is voor iedereen die aan
het herstellen is van een psychische kwetsbaarheid en de kracht uit zichzelf wil halen. Herstellen van
een psychische kwetsbaarheid doe je vooral zelf. De hulpverlening kan steun bieden, maar eigenlijk
leer je het meeste van het leven zelf. De cursus werd gegeven door ervaringsdeskundigen.
Pilot 'DigiPower' (9 deelnemers)
In december is de pilot DigiPower in Wijkcentrum de Werf afgesloten en kregen deelnemers hun
certificaat ‘Klik en Tik de Basis’ uitgereikt. In 8 bijeenkomsten oefenden de deelnemers Nederlands bij
Stichting Ik Wil en leerden zij op een eenvoudige manier en in hun eigen tempo hoe met een computer
en het internet om te gaan. Ze werden hierbij ondersteund door digi-coaches van de Bibliotheek en
taalmaatjes van Stichting Ik Wil. Deze pilot werd mogelijk door samenwerking tussen Stichting Ik Wil,
Digi-tolk, Lumens en de Bibliotheek Eindhoven en was een onverwacht groot succes. Dit bleek uit de
hoge opkomst, het hoge slagingspercentage en de vele enthousiaste reacties.
Creatieve cursus ‘Omgaan met verdriet’ (12 deelnemers)
Onder begeleiding van Petra van Mierlo van Two-Arts zijn de deelnemers beeldend aan de slag gegaan.
Met veel openheid en ontroerende verhalen hebben zij gekozen voor het thema ‘Verdriet’. In een serie
van drie bijeenkomsten hebben zij met creatieve materialen hun verhaal uitgebeeld.
Project ‘Eenzaamheid Ouderen’ (8 tot 10 deelnemers)
Op verzoek van het ‘Netwerk Oudere Migranten Brabant’ (www.nomb.nl) zijn we met hen samen
gestart om bewustwording te creëren bij ouderen en mantelzorgers rondom eenzaamheid bij ouderen
met een migratieachtergrond. Gedurende acht weken zijn onze Turkse ouderen (55+) samengekomen
onder begeleiding van Canan Yenice en Sadiye Üstüner om te vertellen hoe het is om eenzaam te zijn.
De deelnemers hebben verhalen verteld over hun situatie en waarom ze zich nu eenzaam voelen. Er is
veel teruggekeken naar vroeger. Er zijn meerdere nieuwe verbindingen ontstaan tussen deelnemers.
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Samen is gekeken naar mogelijkheden om niet meer alleen te zijn. De ouderen hebben hun dromen
uitgesproken over de toekomst voor hun wijk en aan welke sociale activiteiten zij mee kunnen doen.
Belangrijkste doel was bespreekbaar maken van het thema eenzaamheid, wat erg in de taboesfeer ligt.
Huiswerkbegeleiding (10 deelnemers)
Elke maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, bedoeld voor Havo en Vwo leerlingen (3e en 4e klas). Hadi
Mohammed, zelf student aan de Leidse Universiteit nam het initiatief om Syrische jongeren te
bereiken, omdat hun ouders de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om hun kinderen te
ondersteunen in wis- en scheikunde. Met dit initiatief bereiken we de kinderen van ouders die we bij
Stichting Ik Wil treffen. In de weekendschool voor Syrische kinderen bereiken we basisschoolkinderen
en met dit initiatief de middelbare schoolleerlingen.

Eenmalig:
Interne Sociale Kaart-Markt (45 tot 50 deelnemers)
Omdat de stichting zo divers is en er zoveel gebeurt leek het de vertrouwenspersonen een goed idee
om een interne Sociale Kaart-markt te organiseren voor al onze deelnemers en andere
geïnteresseerden. De verbinders, coördinatoren en kartrekkers konden hier presenteren wat zij doen
binnen de stichting en waar ze nog (vrijwilligers)hulp bij zoeken. Daarnaast waren er diverse
netwerkpartners, bijv. sociaal raadslieden e.a.. Tijdens deze markt konden deelnemers bij
verschillende thema’s aansluiten om met elkaar in gesprek te gaan. Het was een vorm van
deskundigheidsbevordering voor onze vrijwilligers.
Lezing ‘Afscheid en rouw in de Turks-islamitische en Surinaamse cultuur’ (40 bezoekers)
Op donderdag 19 april vond een lezing van Yarden (www.yarden.nl; uitvaartverzorging) plaats in de
Elf13. Tijdens deze lezing heeft Aysenur Holthausen coördinator binnen Ik Wil en zelf van Turkse
afkomst, verteld over de gebruiken en rituelen rondom rouw en afscheid nemen in de Turksislamitische cultuur. Fred Pieters van Yarden heeft aansluitend meer inzicht gegeven in de gebruiken
en tradities die leven binnen de Surinaams-Creoolse cultuur. Hij vertelde dat een uitvaart in deze
cultuur vaak een uitbundig gebeuren is met zang en dans. De bijeenkomsten rondom een overlijden
duren vaak dagenlang.
Lezing: ‘Maak de dood bespreekbaar met een Jump en wat schaft de pot bij afscheid nemen?’
(35 tot 40 bezoekers)
Ook deze lezing werd i.s.m. met Vereniging Yarden georganiseerd in de Elf13. Tijdens deze avond
hebben drie sprekers verteld over hoe in hun cultuur wordt omgegaan met het overlijden van een
dierbare. En welke rol eten speelt bij het rouwproces. Aansluitend hebben de bezoekers gezamenlijk
een Jump! Gesprek gevoerd over het onderwerp rouwen en eten. Gastsprekers waren mevr. Branoul
Heijdenrijk-Zouhair van de Lumensgroep, zelf van Marokkaanse afkomst, dhr. Pandit Djai Sewnandan,
voorganger bij de Shri Shiva Stichting in Eindhoven en dhr. Rob van der Sar, uitvaartbegeleider bij
Salam Terakhir en van Indonesische afkomst. Zij hebben de gebruiker rondom overlijden van hun eigen
geloof en cultuur belicht.
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Thema Ontwikkelen (sociale basis)
Hieronder vallen o.a. het tot stand komen van nieuwe projecten, organisatie ontwikkeling (Samen Uit
de Armoede), alles wat we doen met Fontys, Dementievriendelijke wijk, Wijkoverleggen, Armoedecoalitie, radicalisering en polarisatie, verbindersoverleg, kartrekkersoverleg, teamoverleg, etc.
Cursus ‘Verbindende Communicatie’ (4 groepen, totaal 52 deelnemers)
De cursus verbindende communicatie is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.
Binnen deze vorm van communiceren wordt empathie gezien als de sleutel tot het verbinding maken
tussen jezelf en een ander. Deze cursus wordt aangeboden aan onze eigen mensen en ook die van
onze Samenkracht-partners in het kader van deskundigheidsbevordering. De verbindende
communicatie draagt sterk bij aan empowerment en aan het vormen van een sterke gemeenschap. De
cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer, Peggy Quaaden van bureau Groei Natuurlijk.
Viering afsluiting 1e fase ‘Jongeren en Ouders Samen Sterk voor Werk’ (35-40 bezoekers) en
kick-off 2e fase
Op 11 februari is de feestelijk afsluiting gehouden van de eerste fase van het project ‘Jongeren en
Ouders Samen Sterk voor Werk’. Hier hebben de kersvers opgeleide ouders en jongeren hun
partnerschap met de stichting verklaard. Daarnaast was dit ook de kick-off van de tweede fase van dit
project. Hierbij gaan twaalf ouders en twaalf jongeren gaan empowerment-trainingen geven aan
andere ouders en jongeren.
Partnerschap met ouders en jongeren (20 personen)
= vervolg op project Ouders en Jongeren – Samen sterk voor Werk
Op donderdag 11 februari hebben we gevierd dat er tien ouders en tien jongeren officieel partner zijn
geworden van de stichting. Zij hebben beloofd bij te dragen aan een duurzame aanpak van
jeugdwerkloosheid en ouderbetrokkenheid. Via onze Facebookpagina zullen zij laten weten wat voor
trainingen zij gaan aanbieden!
Tegenlicht Meet-up040 ‘Uitdagers en aanpakkers’ (60 bezoekers) onderdeel 5-jarig bestaan
In de avond van de tweede dag hebben we in samenwerking met Tegenlicht 040 naar de aflevering
‘Uitdagers en aanpakkers’ gekeken. Met alle aanwezigen zijn we in gesprek gegaan en bezoekers
hebben hun verhalen gedeeld over wat zij allemaal doen.
Samen bouwen aan een krachtige buurt (training)
Samen met actieve bewoners uit de stad, WIJeindhoven en onze gebiedscoördinator van de Gemeente
Eindhoven, zijn we aan de slag gegaan met een ABCD-training van het LSA (Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve Bewoners). Het thema van de training was: “Hoe kan de collectieve
kracht van bewoners leidend zijn om buurten en wijken te ontwikkelen en sterker te maken?” We zijn
de buurt in geweest, hebben gesprekken gevoerd met buurtbewoners, zijn naar vindplekken geweest
en samen zijn we op zoek gegaan naar het kapitaal van de buurt. Zien we de buurt alleen in cijfers,
problemen of een Excel-sheet? Of bouwen we aan de relaties, praten we over alle kwaliteiten en
talenten van de mensen die in de wijk wonen? Het was een feest van herkenning om bevestigd te
horen dat al wat wij doen de kracht is van de wijk. De mensen maken de wijk. Samen bouwen aan een
gezonde, veilige en gezellige buurt.
Ondertekenen buurtcontract met wethouder Yasin Torunoğlu (2 x 30 mensen)
Tijdens een feestelijke bijeenkomst is het buurtcontract voor Mensfort, Rapenland en Kronehoef
ondertekend. Hier was het hele wijknetwerk van samenwerkende partijen bij aanwezig. De Bieb
Mensfort heeft een aanmoedigingsprijs gekregen van Yasin Torunoglu. Dit buurtcontract is bedoeld
om commitment zichtbaar te maken om de buurt met alle betrokkenen samen een positieve impuls
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te geven. Na het onderteken van het contract komt het wijknetwerk maandelijks bijeen. Stichting Ik
Wil is betrokken bij twee buurtcontracten (ook in Barrier).
Theatervoorstelling ‘Zoeken’ op donderdag 4 oktober (40 bezoekers)
Deze theatervoorstelling over dementie is i.s.m. Vitalis, Rode Kruis Eindhoven, WIJeindhoven,
gemeente Eindhoven en Lunetzorg neergezet. Samen zijn we op weg gegaan naar een
dementievriendelijke buurt in Kronehoef-Midden en West. Een buurt waar we zorg hebben voor
elkaar. De bedoeling van de voorstelling was om bezoekers een beeld te geven van wat dementie is en
handvatten te geven aan mensen die er mee te maken krijgen in familie of buurt.
Start Armoedecoalitie (100 deelnemers)
Samen met het SME, de raadsleden en de Gemeente Eindhoven vond op 22 november het jaarlijkse
Armoededebat plaats op het Stadhuis. Met ruim 100 organisaties, burgers, raadsleden, ambtenaren
en belangenbehartigers werd na de plenaire opening aan een vijftal thematafels gesproken over
oorzaken, gevolg maar vooral ook over oplossingen en wat we samen kunnen doen. Er zijn afspraken
gemaakt voor vervolg en de eerste stappen richting een Armoede-coalitie in Eindhoven zijn gezet.
Interne overleggen: Verbindersoverleg, teamoverleg, kartrekkersoverleg (55 deelnemers)
Wekelijks op maandag is er verbindersoverleg, tweewekelijks teamoverleg tussen de verbinders en
alle coördinatoren en maandelijks is er een overleg waarvoor alle kartrekkers van de
ontmoetingsgroepen worden uitgenodigd. Doel is om de kwaliteit van hun bijdrage en verbinding naar
elkaar en hun groepen te verhogen. De coördinatoren sociale basis dagen hen uit om in hun kracht te
komen, mee te denken en strategieën voor aanpak uit te wisselen en te onderzoeken. Hierdoor
worden eventuele irritaties in de groep of tussen groepen omgezet in verbindende wederzijdse
ondersteuning. Ook de vraag over eigen wensen/behoefte om op een andere trede van de
bindingsladder te gaan staan wordt besproken.
 Iftar voor de community (50 bezoekers)
De eerste Iftar van dit jaar zijn we gestart met onze eigen community (leden van de stichting en de
coöperatie). Iedereen heeft tijdens deze Iftar eigengemaakte gerechten meegenomen en zo hebben
we samen een open buffet gecreëerd.
Samendag Stichting Ik Wil (50 tot 60 deelnemers)
De Samendag stond in het teken van samen leren en oefenen met Verbindende Communicatie. Ook
wilden we graag een dag samen zijn zonder bezig te zijn met onze dagelijkse zaken. Gedurende de dag
gaven diverse eigen mensen workshops. Het was een gezellige dag en veel deelnemers gaven aan dat
ze dit vaker zouden willen.
Extern overleg; Samenkracht-bijeenkomsten (10)
Met Stichting Welzijn New Beginning, Stichting Ervaring die Staat, Stichting Circulo en Stichting
#Awsome kledingruilatelier (1e helft 2018) komen we maandelijks bij elkaar. Samen met hen vormen
we de ‘Samenkracht-beweging’. Wij kijken samen naar mogelijkheden en kansen om sterker te zijn
met ons aanbod in de sociale basis. Hoe kunnen wij dienend zijn voor de mensen?
Jaarafsluiting 2018 met alle Community leden (200 bezoekers)
Net zoals in voorgaande jaren wilden we dit jaar vlak voor de Kerstvakantie gezamenlijk afsluiten.
Tijdens deze avond hebben we met samen teruggekeken op 2018, samen gegeten en hebben we de
vrijwilligers gewaardeerd voor hun inzet. Ook waren er mensen die graag iets wilden doen op het ‘open
podium’ en we hebben genoten van dit informele samenzijn. Betrokkenen binnen Ik Wil die door het
jaar heen op heel verschillende dagen aanwezig zijn, ontmoeten hier de anderen en het is een soort
gezellige reünie.
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Thema Leren (sociale basis)
Wekelijks:
Arabische les voor kinderen 8 groepen verdeeld over 4 niveaus, 100 deelnemers)
De Arabische les voor kinderen bij Ik Wil is bedoeld om de communicatie tussen ouders en kinderen
te bevorderen. Doordat veel kinderen niet goed het Arabisch beheersen en zich wel sterk ontwikkelen
in het Nederlands, is het lastig voor hen om de juiste Arabische woorden te vinden als ze met hun
ouders spreken. Andersom geldt dit ook: ouders die niet de juiste woorden kunnen vinden in het
Nederlands. Dit levert situaties op waarin ze zich belemmerd voelen door de verschillen in
taalbeheersing. De lessen bieden hierin ondersteuning. Er zijn 8 groepen elk met hun eigen niveau. De
Arabische lessen vormen onderdeel van het project Leeftaal (gefinancierd door het Oranje Fonds).
'De stichting betekent heel veel voor mij: familie, liefde en respect.
“Ik ben Salam Khayat, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Syrië. Daar studeerde ik psychologie en
filosofie en ik was hier erg goed in. In de filosofie was ik onderwijsassistent met volledige accreditatie,
maar mijn voorkeur ging toch uit naar de Arabische literatuur. Dit vond ik vooral leuk en interessant.
Ik studeerde aan de universiteit en werkte tegelijkertijd als leraar Arabische taal voor de kinderen van
de universiteit. Door de oorlog in Syrië ben ik in september 2015 naar Nederland gekomen en woon ik
momenteel in Tiel. Ik heb hier vooral als vrijwilliger gewerkt voor het COA. Mijn vriend, Omar, kwam
Stichting Ik Wil tegen en vertelde mij hierover. We gingen samen een kijkje nemen en zijn sindsdien
actief geworden bij de stichting. Op zondag geef ik les in de Arabische taal aan de kinderen. De reden
dat wij de kinderen Arabisch les geven is vooral omdat zij nu heel veel Nederlands leren en de ouders
juist niet. Hierdoor wordt de taalbarrière tussen ouders en kinderen erg groot en kunnen ze niet goed
met elkaar communiceren. Op deze manier willen we bijdragen aan de relatie tussen ouders en
kinderen. Ook help ik mee bij andere activiteiten als dit nodig is.”
Arabische les voor volwassenen - mannen (8 deelnemers)
Deze les wordt door oud-basisschooldirecteur Abdullah Al Ghomsi gegeven. Het is een introductie in
de Arabische taal, speciaal voor niet-Arabieren. Het is niet alleen een les maar ook een uitwisseling
tussen de Nederlandse deelnemers met de leraar Arabisch, bedoeld om hem te helpen zijn Nederlands
te verbeteren. De lessen vonden plaats op woensdagavond.
Arabische les voor volwassenen - vrouwen (2 groepen van elk 6 deelnemers)
Deze lessen zijn bedoeld voor inwoners van Eindhoven die steeds meer Arabisch in hun directe
omgeving horen, o.a. door de komst van nieuwkomers en andere Arabisch sprekenden. Twee
professionals, Ebtisem en Samira, boden aan om op vrijwillige basis lessen te gaan verzorgen. De
deelnemers maken een begin met het lezen en schrijven van de Arabische taal.
Turkse taalles voor kinderen (6 deelnemers)
Op initiatief van een van onze coördinatoren geeft Stichting Drio elke vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur
Turkse les voor basisschoolkinderen uit de buurt Woensel. Stichting Drio (www.stichtingdrio.nl; werkt
aan de balans tussen 3 O’s: Ondersteuning, Opvoeding en Onderwijs met als doel om mensen te leren
hun grenzen te verleggen). De lessen worden in het Turks gegeven en de kinderen leren spelenderwijs
om op een natuurlijke en correcte wijze Turks te speken en schrijven. De lessen worden verzorgd door
expats uit Turkije.
Project Ik Wil Meedoen (VSBfonds en Oranje Fonds)
In 2018 bestond het project 'Ik Wil Meedoen' uit drie fysieke ateliers: Textiel, Techniek en Tuin. Met
dit project bieden wij mensen kansen om hun talenten te ontdekken en iets te leren over de
desbetreffende ateliers. Het project bestaat uit vier dagdelen; een dagdeel les van een vakdocent, een
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dagdeel creatief, een dagdeel zelfontwikkeling en een dagdeel social return/sadaqa. Zelfontwikkeling
gebeurt ook grotendeels in een groep en de social return krijgt vooral vorm binnen de facilitaire groep.
 Techniekatelier (1 groep, 7 deelnemers)
Binnen het Techniekatelier leren deelnemers het vak techniek. Ze doen aan houtbewerking,
meubels maken en opknappen. Net zoals bij het Textielatelier bestaat het programma voor
deelnemers uit vier dagdelen. Een dagdeel waarin de deelnemers les krijgen van een professionele
vakdocent, een dagdeel creatief, een dagdeel zelfontwikkeling en een dagdeel social return. De
techniekmannen zijn praktisch en doelgericht bezig met het maken van o.a. moestuinbakken,
wandkasten en lampen. Op maandag krijgen de deelnemers les en op woensdag mogen ze aan het
werk met hun eigen creatieve ideeën.
 Textielatelier (2 groepen, totaal 13 deelnemers)
In de periode van januari t/m mei 2018 waren deelnemers hun jaar aan ‘Ik Wil Meedoen’ Textiel aan
het afronden met een eindopdracht. De eindopdracht is een eigen kledingstuk maken. Ze hebben het
afgelopen jaar gewerkt aan hun vaardigheden waaronder maatnemen, basismodulen patroontekenen
en patronen aanpassen en diverse naaitechnieken. Eenieder heeft haar eigen doel na het afronden
van het project. Een deelnemer wil graag doorleren in het textiel vak en weer een ander wil haar
Nederlandse taal nog meer verbeteren. Deelnemers worden na afloop nog regelmatig uitgenodigd
voor activiteiten binnen de Stichting. Een deelnemer blijft verbonden aan de Stichting door het
assisteren bij de naailessen binnen het thema Ontmoeting. In de periode januari t/m mei 2018 zijn we
gestart met groep 3 Textiel. De deelnemers zijn begonnen met naailes, lessen creatief en
zelfontwikkeling. Gaandeweg zijn we de social return van de deelnemers aan het vormgeven. Zo
worden er bijvoorbeeld dingen gemaakt voor de huiskamer.
 Facilitair atelier (1 groep - 6 deelnemers)
Op dinsdagmiddag en woensdagochtend komen de deelnemers van dit atelier bij elkaar om onderhoud
aan het gebouw te plegen onder leiding van een vakdocent, hospitaaltje te beoefenen en de moestuin
te verzorgen. Dit onder leiding van de ateliercoördinator in de huiskamer en de voortuin. Op
donderdagmiddag gaan de deelnemers naar het zelfontwikkelingsatelier om stappen te zetten naar
stabilisatie, vrijwilligerswerk of werk. Vier deelnemers van deze groep werken gedeeltelijk onder de
vlag van Coöperatie Ik Wil mee aan huisontruiming, opknappen en inrichten van woningen in de buurt.
Tuinatelier - werken in de moestuin (als onderdeel van facilitair atelier)
Gedurende het voorjaar en de zomer wordt er elke week door een groepje in de moestuin gewerkt.
Er worden diverse groenten en kruiden gekweekt. Op woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. In de
voortuin en in moestuinbakken is gestart met biologisch groenten telen.
 Zelfontwikkeling
In de zelfontwikkelingsgroep is iedereen druk bezig met zijn of haar persoonlijke doel. Dat varieert van
het uitzoeken of een eigen bedrijf opzetten haalbaar is tot een diploma gaan halen om schoenmaker
te worden. In de periode januari t/m mei 2018 is de groep maandelijks i.p.v. wekelijks bij elkaar
gekomen. De volgende vragen vormden de rode draad in de bijeenkomsten: hoe zet je je eigen bedrijf
op? Hoe maak je een stappenplan om je doel te bereiken? Wat of wie heb je daarvoor nodig? Wat ga
je na het jaar ‘Ik Wil Meedoen’ doen? Het gaat om het ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat niet.
Er wordt zowel in groepsverband als individueel gewerkt. In juni is een tweede groep van start gegaan.

Eenmalig:
Certificering Powervrouwen (26 vrouwen)
Op 16 januari was de uitreiking van certificaten voor de empowerment training “Powervrouwen” in
Vlokhoven. In samenwerking met Buro Cement voor Woensel Noord hebben 26 vrouwen met succes
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deelgenomen aan deze training. Onder begeleiding van twee coördinatoren van Ik Wil hebben deze
vrouwen een boost gekregen voor henzelf en hun directe omgeving. Buro Cement vroeg onze
samenwerking om vanuit Ik Wil vrouwen met een buitenlandse achtergrond in Vlokhoven te kunnen
bereiken. Ik Wil heeft twee begeleidsters van Turkse afkomst hiervoor ingezet, dat werkte erg goed.

NB – Inburgering en NT2
Wat ook ook onder het thema Leren valt, geen eigen activiteit is van Stichting Ik Wil maar een inbreng
via de coöperatie, is het aanbod van Monique Basten, eigenaar van Basten Trainingen. Basten
Trainingen verzorgt taaltrainingen, remedial teaching en onderwijsbegeleiding. Basten trainingen
biedt o.a. taaltraining Nederlands als tweede taal (NT2) en inburgeringscursussen aan. In 2018 waren
er vijf lesgroepen. Binnen Ik Wil kunnen de cursisten ter aanvulling op hun officiële inburgeringscursus
deelnemen aan vrijwillige taalgroepen Nederlands om te oefenen in conversatie. Of aan een andere
activiteit naar keuze met als doel de taal te oefenen en tegelijk nieuwe contacten op te bouwen en
meer thuis te raken in de Nederlandse samenleving. Op deze wijze versterkt het aanbod van Ik Wil en
Basten Trainingen elkaar over en weer.

Thema Werken (sociale basis)
Werk in de wijk (75 deelnemers) tijdens de viering van het 5-jarig bestaan
In de middag van de tweede dag heeft de stichting in samenwerking met Coöperatie Ik Wil U.A., LSA
(Landelijk Steunpunt Actieve Bewoners) en Cordaid vier verschillende workshops aangeboden. Deze
workshops gingen over werken in de wijk en (financieel) op eigen benen kunnen staan.
ICS-bijeenkomsten (Bijeenkomst 1 - 12 deelnemers en bijeenkomst 2 - 7 deelnemers) 4 x
Schoonmaakbedrijf ICS wil vanuit hun sociaal ondernemerschap mensen informeren over
baanmogelijkheden met behoud van uitkering, in overleg met de gemeente. Maandelijks komen ze in
de huiskamer hierover vertellen en gaan daarna met elke deelnemer persoonlijk in gesprek over hun
situatie. Dit heeft in 2018 geresulteerd in 3 ex-deelnemers die hier een arbeidscontract aan
overhielden.
*************************

45

