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      VOOR SOCIALE ACTIVERING IN ’S-HERTOGENBOSCH



In het vinden van eigenwaarde telt elke stap

In ’s-Hertogenbosch leiden honderden inwoners een bestaan 
aan de rand van de samenleving. Ze hebben doorgaans geen 
werk of zelfs geen vaste verblijfplaats. Ze hebben een gevange-
nisstraf achter de rug en kunnen maar met moeite de draad 
weer oppakken. Ze kampen met gezondheidsproblemen, 
vaak als gevolg van drugsgebruik. Ze hebben een chronisch 
gebrek aan inkomen, omdat ze niet voldoen aan de voor-
waarden voor een bijstandsuitkering. Meestal gaat het om 
een combinatie van problemen.

Sinds 2004 werken in ’s-Hertogenbosch zes organisaties  
samen in BOSA, Bondgenoten Sociale Activering. De BOSA- 
organisaties beginnen waar de gangbare hulpverleningsinstel-
lingen het contact hebben verloren. Zonder veel voorwaarden, 
wachtlijsten of bureaucratie. Door gewoon te kijken wat  
iemand kan en wil, op eigen kracht; met een steuntje in de 
rug, maar zonder dwang. Door open en eerlijk te zijn, en niet 
te overvragen. Door mensen als mensen te blijven benaderen,  
ook als dat soms heel lastig is.

De BOSA-organisaties zijn op de eerste plaats een veilige  
haven. Waar mensen hun verhaal kunnen doen, even op 
adem komen, samen met anderen iets doen en ook nog 
wat bijverdienen. Voor velen is dat het begin van een nieuw  
leven. Dankzij het respect van medewerkers en talrijke vrij-
willigers ontwikkelt zich (weer) zelfvertrouwen. Arbeid en 
dagbesteding brengen structuur in het dagelijks leven. Soms 
vindt iemand zelfs een baan, de meesten zetten kleinere 
stappen. 
In het vinden van eigenwaarde telt elke stap.

In BOSA werken de volgende organisaties samen:

• stichting Aanzet
• stichting D’n Mengelmoes 
• stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB)
• stichting SOS Rommelmarkt 
• Vincentiusvereniging
• stichting De Zelfkrant



Stichting Aanzet begeleidt elk jaar ongeveer zestig 
deelnemers. Zij leren er op eigen benen te staan 
en bereiden zich voor op een (on)betaalde baan 
of een praktijkgerichte opleiding. Dat gebeurt in 
twee projecten.

Parabool
Parabool verricht administratieve werkzaamhe-
den voor instellingen en organisaties: typewerk, 
tekstredactie en -opmaak, correspondentie, leden-
administratie, telefoondienst, archiefwerk, 
boekhouding, etc.

Jan Schöfferlaan 1
5212 RE  ’s-Hertogenbosch
(073) 612 33 24

Kringloopwinkel ‘De Kleine Beurs’
Behalve een ruime winkel met tweedehands 
goederen zijn hier ook een timmerwerkplaats, 
fietsenwerkplaats en afdelingen transport en 
elektronica gevestigd.

Molenhoekpassage 26
5242 CZ  Rosmalen
(073) 521 59 49

In 2004 namen bij stichting Aanzet 55 mensen 
deel aan een traject ‘sociale activering’. Van hen 
begonnen er 6 aan een baan of opleiding.
In het eerste kwartaal 2005 zijn 15 nieuwe deelne-
mers gestart met een traject ‘sociale activering’.

Jan Schöfferlaan 1
5212 RE  ’s-Hertogenbosch
(073) 612 33 24
info@stichtingaanzet.nl
www.stichtingaanzet.nl

Stichting Aanzet



Eethuis D’n Mengelmoes serveert van maandag tot 
en met vrijdag gezonde maaltijden die voor ieder-
een betaalbaar zijn. Elke dag zijn er drie soorten 
maaltijden: een buitenlandse, een Hollandse en een 
vegetarische. Er is al een lunch vanaf 1,60 euro en 
een driegangen menu vanaf 4,20 euro. 
Het eethuis wordt gerund door tientallen vrijwil-
ligers die door één beroepskracht worden begeleid.

In 2004 bood D’n Mengelmoes plaats aan in totaal 
ongeveer zestig vrijwilligers, taakgestraften en cliën-
ten van andere instellingen. 
In het eerste kwartaal van 2005 telde het eethuis 
18 werkers, van wie er 2 een traject volgen gericht 
op ‘sociale activering’.

Vughterstraat 109
5211 GA  ’s-Hertogenbosch
(073) 613 53 98

 

Stichting D’n Mengelmoes





De stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB) is in 1998 ontstaan 
als initiatief van het Straatpastoraat voor Jongeren in ’s-Herto-
genbosch. Het PUB organiseert dagbesteding in drie projecten.

Groenproject
Enkele dagen per week vertrekken twaalf tot vijftien deelnemers 
met busjes naar de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen. 
In samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten onder-
houden zij daar bos en natuur. 

Fietsenproject
Aan de Ridderspoorstraat knappen ongeveer zeven deelnemers 
oude fietsen op. De fietsen zijn bedoeld voor eigen gebruik of 
voor de verkoop aan kringloopcentra. De uitstekend uitgeruste 
werkplaats is door de branche erkend als leerbedrijf.

Straatveegproject
In samenwerking met de gemeentelijke afdeling Beheer Open-
bare Ruimte houden ongeveer tien deelnemers de openbare 
ruimte schoon. Dat gebeurt op twee à drie locaties in de bin-
nenstad van ’s-Hertogenbosch. 

De PUB-projecten telden in 2004 in totaal 27 deelnemers, van 
wie 20 in een traject ‘sociale activering’. In het eerste kwartaal 
2005 waren er 34 deelnemers, van wie 18 in een traject ‘sociale 
activering’.

Secretariaat:  Prinsenhage 35   5263 CT  Vught
Coördinatie:  Jan W. Beuckens   (06) 12 38 66 39

Stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB)



Stichting Pastoraal Uitzendbureau (PUB)



Al bijna dertig jaar brengt de Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking (SOS) in haar winkel aan de 
Vughterstraat afgedankte spullen opnieuw aan 
de man. Met de opbrengst worden projecten in 
ontwikkelingslanden gesteund. 
Voor de winkel en het transport van goederen 
zijn tientallen vrijwilligers in touw. Zij worden 
begeleid door een team van zes vaste werkers 
en enkele stagiaires van de opleiding ‘sociale 
dienstverlening’.

In 2004 werkten bij de SOS Rommelmarkt in 
totaal 51 mensen, van wie er 12 deelnamen aan 
een traject ‘sociale activering’. Vier deelnemers 
hebben betaald werk gevonden.  
In het eerste kwartaal 2005 namen 22 werkers 
deel aan een traject ‘sociale activering’. Van hen 
hebben er inmiddels 2 betaald werk gevonden.

Vughterstraat 264a
5211 GR  ’s-Hertogenbosch
(073) 613 37 74 
s.o.s.rommelmarkt@hetnet.nl 

Stichting SOS Rommelmarkt



Deze internationale vrijwilligersorganisatie springt  
in waar de overheid niet kan, mag of wil helpen. 
In ’s-Hertogenbosch is de vereniging al sinds 1847 
actief met initiatieven voor mensen in de knel. 

Onder begeleiding van een beroepskracht en tal-
rijke vrijwilligers volgen jaarlijks tien tot vijftien 
deelnemers een traject ‘sociale activering’. Zij 
maken zich verdienstelijk in het kleding- en goede-
renmagazijn, selecteren en verkopen de goederen, 
en zorgen voor het vervoer van grote huisraad en 
inboedels.
Dankzij intensieve begeleiding krijgen de meesten 
van hen hun leven weer op orde. Voor sommigen 
is uiteindelijk een plek op de arbeidsmarkt het 
perspectief.

In het eerste kwartaal 2005 volgden 12 deelnemers 
een traject ‘sociale activering’ van enkele dagdelen 
per week.

Havenstraat 11a
5211 WC  ‘s-Hertogenbosch
(073) 613 32 61

Stichting SOS Rommelmarkt Vincentiusvereniging



De Zelfkrant informeert het Bossche straatpubliek 
over de situatie van daklozen en minima. De krant 
wordt verkocht door ongeveer dertig mensen die zo 
wat extra’s bijverdienen. 

Door hun activiteiten als verkoper raken sommigen 
meer betrokken bij De Zelfkrant. In een traject ge-
richt op ‘sociale activering’ nemen zij deel aan de 
organisatie en distributie van de krant, en het sa-
menstellen van een knipselkrant. Zo openen zich 
nieuwe perspectieven, op scholing of op werk.

In 2004 telde De Zelfkrant 12 deelnemers aan een 
traject ‘ sociale activering’
In het eerste kwartaal 2005 waren dat er 6.

 
Havenstraat 11a
5211 WC  ’s-Hertogenbosch
(06) 22 21 56 25
dezelfkrant@zonnet.nl 

Stichting 
De Zelfkrant



Samenwerking

De BOSA-organisaties werken nauw samen. Zo gaan oude, kapotte fietsen 
van de Vincentiusvereniging naar het PUB voor reparatie en van daar 
naar de SOS Rommelmarkt voor de verkoop. Het sociaal restaurant van 
de Vincentiusvereniging is tevens de ontmoetingsruimte van de Zelfkrant-
verkopers en de deelnemers van het straatveegproject van het PUB; ook de 
distributie van de Zelfkrant vindt daar plaats. 

Deelnemers hebben de keuze uit een variatie aan werkzaamheden en kun-
nen aan meerdere activiteiten deelnemen. In de praktijk combineren zij 
bijvoorbeeld activiteiten van het PUB met die bij de Zelfkrant of de Vin-
centiusvereniging.

BOSA werkt ook samen met andere organisaties die een rol spelen bij sociale 
activering, met name de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke 
opvang en verslavingszorg. Met stichting Madi (maatschappelijke dienst-
verlening) werkt BOSA samen bij de aanpak van hulpverleningsvraagstukken 
die om speciale deskundigheid vragen. Denk hierbij aan problemen van 
deelnemers op het terrein van verslaving, relaties, eenzaamheid, depressies, 
schulden, discriminatie, etc. 

Colofon
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