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in Boschveld 
staat een huis

copernikkel

In de Bossche wijk Boschveld werken bewoners samen 

aan de toekomst. Als de overheid zich steeds verder 

terugtrekt, wat kunnen wij dan voor elkaar betekenen? 

Als er geen werk voor ons is, kunnen we het dan zelf 

maken? En als we elkaar toch ontmoeten, kunnen we 

dan niet samen onze wijk verder ontwikkelen? 

Bewoners, jonge ondernemers en kunstenaars treffen 

elkaar in een voormalig café in het winkelcentrum: 

de naam
Copernikkel dankt zijn naam aan 
wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat 
iedereen weet waar de werkwinkel is: 
aan de Copernicuslaan. 

De naam verwijst ook naar ‘nikkel’, een 
hoogwaardig metaal dat bestaat uit 
verschillende scheikundige elementen. 
Want ook in Boschveld gaat het om de 
samenhang tussen verschillende 
diensten, tussen vraag en aanbod, 
tussen productie en verkoop. 



opening
Het pand aan de Copernicuslaan 308 
is in de loop van 2014 door bewoners 
opgeknapt en op 27 september geopend 
door Jeroen Weijers, wethouder van 
volkshuisvesting, welzijn en cultuur. 
Werkwinkel Copernikkel is nu het 
centrum van allerlei samenwerkende 
initiatieven in de wijk. 
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aandacht 
voor boschveld
Al meer dan 25 jaar trekt de wijk Boschveld de aandacht in Den 

Bosch. Het bruist er dan ook van alle kanten. Daar, direct achter 

het station, wonen ongeveer 3.200 mensen in overwegend huur-

woningen. Bijna een derde van hen komt van buiten Europa, de 

meesten zijn vluchteling. Het aantal werkzoekenden is in Bosch-

veld tweemaal zo hoog als in heel Den Bosch. De wijk kampt met 

problemen als armoede, psychische problemen, jongeren die uit 

zicht verdwijnen, taalachterstand. Tegelijk voelen bewoners zich 

erg betrokken op elkaar en op de wijk. Zo gaat Boschveld een 

tijdperk in waarin het aantal ouderen toeneemt, mensen steeds 

langer zelfstandig blijven wonen, en de overheid een steeds groter 

beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

eerst de mensen
Om de problemen in de wijk aan te pakken besloot de gemeente 

begin deze eeuw samen met woningcorporaties tot een drastische 

herstructurering, met sloop en nieuwbouw. Dat plan riep echter 

de vraag op hoe behalve de fysieke structuur ook de leefbaarheid 

van de wijk zou kunnen worden verbeterd. Van bewoners komt het 

motto ‘Eerst de mensen, dan de stenen’. En zo startte in 2008 een 

sociaal meerjarenprogramma gericht op leefbaarheid, samenwonen 

en het bevorderen van individuele talenten van bewoners. Een 

van de actiepunten was het project Kroon op je Wijk, met als 

concrete activiteit het opzetten van een buurtservicebedrijf.

Dat buurtserviceproject voor Boschveld kwam er in 2010. Het 

wilde laten zien dat overheid, instellingen en burgers samen iets 

kunnen bereiken op het terrein van samenleven, werken en wonen 

in de wijk. De eerste stappen richting betaalbare en laagdrempelige 

dienstverlening zijn de afgelopen jaren gezet. Er is een vervoers-

dienst gekomen, die mensen in staat stelt zelf boodschappen te 

doen. Ook draait er een fietsenwerkplaats.

naar een 
dienstenbedrijf
Gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen en  

de bewonersorganisatie van Boschveld hebben een sociaal 

ondernemer in Den Bosch gevraagd het buurtserviceproject 

verder te ontwikkelen tot een dienstenbedrijf. Het dienstenbedrijf 

moet op verschillende manieren bijdragen aan de doelen van de 

samenwerkende partijen:

•  De kracht en talenten van bewoners benutten door hun inzet 

op maatschappelijk nuttige activiteiten.

• Een opstap bieden naar betaald werk.

•  Diensten en services aanbieden waardoor ouderen en mensen 

met beperkingen langer zelfstandig kunnen wonen.

•  Maatschappelijke instellingen activiteiten laten uitvoeren 

door bewoners.

•  Ondernemers stimuleren om maatschappelijk actief te zijn of 

in de overeenkomsten social return verplichtingen op te 

nemen.

Uiteindelijk moet het dienstenbedrijf ook verder reiken dan 

Boschveld en de hele wijk West bedienen.

copernikkel
Het dienstenbedrijf beschikt vanaf september 2014 over een 

fysieke locatie: Copernikkel, Werkwinkel West. Copernikkel wordt 

in 2014 en 2015 gefinancierd door de gemeente en de woningcorpo-

raties Zayaz en BrabantWonen. Deze publicatie geeft een overzicht 

van de activiteiten van Copernikkel in 2014.



klussendienst
Met name oudere buurtbewoners 
kunnen de klussendienst vragen voor 
gratis kleine klussen. Voor grote klus-
sen kunnen bewoners gebruik maken 
van een voucher, als financieel steuntje 
in de rug. Vouchers worden uitgereikt 
door instanties en betaald door de 
woningcorporaties. Bij inlevering ervan 
ontvangen de klussers een vergoeding.
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Fietsen-
werkplaats
In de fietswerkplaats kan iedereen 
leren fietsen repareren, ook vrouwen 
en kinderen. Veel vrouwen volgen ook 
fietsles.
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boodschappen-
dienst

info-balie

Elke donderdagochtend naar de 
Helftheuvelpassage met een busje van 
BrabantZorg en Welzijnsonderneming 
Divers zorg voor de vrijwilligers die 
begeleiden.

Voor duurzame en maatschappelijke 
diensten.
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de vrije pc
Herstelt oude pc’s en geeft deze aan 
wijkbewoners. Workshops ‘Ubuntu’.

naai-meet-up
Vrouwen repareren kleding, bekleden 
de winkel en ontwerpen voor de buurt.
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boschveld-
tuin
Gezamenlijke moestuin, groene 
ontmoetingen en kindermiddagen.
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boschveld
wereldkeuken
Een groep vrouwen van verschillende 
nationaliteiten bereidt gerechten uit 
Somalië, Turkije, Hongarije, Bosnië en 
Marokko. Zij verzorgen ook de catering 
voor bijeenkomsten en feesten van 
organisaties en particulieren. 



reparatie-
straat
Hier wisselen bewoners kennis uit over 
bijvoorbeeld computers of het winnen 
van energie. Maar je kunt er ook spullen 
laten repareren en kleding laten 
herstellen
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dienstbedrijf 
Sinds begin 2014 coördineert Wieke Wijnen de activiteiten in en 

rond Copernikkel. Als zelfstandig sociaal ondernemer doet zij  

haar werk in opdracht van de gemeente, woningcorporaties, een 

bewonersorganisatie in Boschveld en OBB (Onafhankelijk Buurt-

platform Boschveld). ‘Ontwikkel een dienstenbedrijf voor en door 

bewoners,’ luidde de opdracht. Eerst maar eens kijken wat er 

allemaal is in de wijk. Want wat er al een tijdje is, heeft blijkbaar 

bestaansrecht. Daar is dus behoefte aan. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor de boodschappendienst en de fietswerkplaats. Op wat er is 

kun je verder bouwen.

met minder meer doen
Deze initiatieven en de andere die nog volgen, zijn een antwoord 

van wijkbewoners op de ontwikkelingen die zich rond hen voltrek-

ken. Werkloosheid, vergrijzing, een overheid die zich terugtrekt. 

De armoede en psychische spanningen in de wijk nemen toe. 

Ouderen en mensen met een beperking zullen steeds langer op 

zichzelf wonen. Met steun van Copernikkel zoeken wijkbewoners 

een antwoord. Door ‘met minder geld meer voor elkaar te zorgen’. 

Door elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen. Maar 

ook door met kleinschalige dienstverlening het inkomen aan te 

vullen of zelfstandig te verdienen. 

de behoefte telt
Bestaande initiatieven hebben hun nut bewezen, nieuwe zijn geen 

doel op zich. Wat telt is dat ze tegemoet komen aan de behoeften 

van bewoners. Maar net zo belangrijk is het dat er mensen zijn, die 

als ondernemer of vrijwilliger in actie willen komen. Door vraag en 

aanbod met elkaar te verbinden zijn twee nieuwe initiatieven 

ontstaan.

inkomen verwerven
Alleen initiatieven die in een behoefte voorzien, kunnen uiteindelijk 

geld opleveren. Direct uit de markt of met steun van instanties die 

de dienst belangrijk vinden. De kokkinnen van de Bossche Wereld-

keuken verwerven zich een plek op de cateringmarkt waar klanten 

gewoon betalen. De klussers van de klussendienst ontvangen juist 

een redelijk uurloon doordat de woningcorporaties vouchers ter 

beschikking stellen. Voor de meesten zijn deze verdiensten een 

aanvulling op een eventuele uitkering in de vorm van een vrijwilli-

gersvergoeding. Sommigen zien hun activiteiten echter als een 

springplank naar zelfstandig ondernemerschap.

brandpunt
Werkwinkel Copernikkel is inmiddels het brandpunt van alle 

wijkinitiatieven. Hier komen alle lijntjes bij elkaar. Mensen 

adviseren en ondersteunen elkaar bij het maken van plannen en 

het oplossen van problemen. Er is vergaderruimte. Er is hulp bij de 

administratie en er is altijd wel iemand die verstand heeft van 

computers. Overal in de winkel staan en hangen producten die in 

de wijk worden gemaakt. Voor kunstenaars is de Copernikkel een 

laagdrempelige galerie waar zij hun werk kunnen exposeren. 

samenredzaamheid 
Copernikkel, Werkwinkel West, is een initiatief van bewoners dat 

financieel wordt ondersteund door de gemeente ’s-Hertogenbosch 

en de woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen. Copernikkel is 

op zoek naar betrokken burgers en organisaties die de ‘samenred-

zaamheid’ in Boschveld verder willen vormgeven het initiatief een 

warm hart toedragen. Dat kan door mee te werken in Copernikkel 

of door als sociaal aandeelhouder lid te worden van de cooperatie. 
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meedoen?
 

Wilt u meedoen of meer informatie ontvangen? 

Bel of mail naar:

Copernikkel

Werkwinkel West

Copernicuslaan 308

5223 ER  ’s-HERTOGENBOSCH

06 25 21 53 40

info@copernikkel.nl

colofon
tekst: Tjeu Cornet, Transconcept Tekstproducties

fotografie: Olaf Smit

grafische ontwerp: Bart Smit, De Twee Snoeken

vrijwilligers
Eind 2014 waren ca. 45 bewoners als 
vrijwilliger betrokken bij een of meer 
van de genoemde initiatieven.
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