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Iedereen is welkom! 
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Inleiding 

Dit is een rapport van Wijkgebouw de Slinger over de toekomst van het wijkgebouw. De functie van 
buurt en wijkgebouwen wordt steeds belangrijker gevonden. Met name als het over ouderen gaat. 
Maar de Slinger wil meer zijn. Een goed functionerend wijkgebouw moet midden in de wijk staan, 
letterlijk, maar nog meer figuurlijk. De wijkbewoners weten de weg naar de Slinger te vinden omdat 
daar iets van hun gading is te vinden. 

De Slinger heeft een flinke inhaalslag gemaakt de afgelopen jaren. Dat heeft veel energie en tijd 
gekost, maar het heeft enorm veel opgeleverd. 

In dit verslag vindt u een analyse van de ontwikkelingen de afgelopen jaren. Ook wordt er ingezoomd 
op de wijk Muntel Vliert en haar wijkbewoners en wat dat voor een wijkgebouw betekent. 

Op basis van alles wat we weten hebben we doelen opgesteld. Deze doelen willen we in 
geleidelijkheid bereiken. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld met concrete acties. 

Voor ons als bestuur is dit de leidraad om voor de komende periode de koers uit te zetten. 
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Analyse: terugkijken en inzoomen 

1.1 cijfermatig overzicht van de Muntel Vliert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Wijkgebouw de Slinger wil graag aansluiten bij een aantal uitgangspunten die voor de 
gemeente ’s-Hertogenbosch van belang zijn. Hieronder staan ze vermeld en op welke wijze de Slinger 
daar invulling aan geeft: 

• Vergroten van gelijke kansen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Los van leeftijd, achtergrond, geslacht, inkomen, talent of beperking. 

o In dit kader werken we met Avans Hogeschool aan faciliteren van 
leergemeenschappen, samen met sociaal culturele organisaties 

o We stimuleren vrijwilligers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
o We willen samenwerkingsrelaties aangaan met de basisschool in de wijk,  
o We starten een pilot met nieuwkomers 
o Er zijn diverse cursussen en workshops die worden georganiseerd op de Slinger 
o We bieden een “huiskamer” voor de Eritrese gemeenschap 
o In de “kamer voor kennis” worden vragen van buurtbewoners door andere bewoners 

behandeld en opgelost 
 

• Voorkomen van eenzaamheid. Inwoners zijn niet of minder eenzaam als zij elkaar 
ontmoeten en meer sociale contacten hebben. Het helpt als er activiteiten zijn die inwoners 
aanmoedigen om actief mee te doen en contact te maken met elkaar. 

o Door onze nauwe samenwerking met SAS (stichting actieve senioren) zorgt de Slinger 
dat men allerlei activiteiten kan doen, maar ook dat kwetsbare ouderen elkaar 
kunnen ontmoeten 

o De Slinger exploiteert een gratis bibliotheek waar mensen uit de wijk een boek of 
een tijdschrift kunnen lenen. Maar ook kunnen ze in de ontmoetingsruimte de krant, 
boek of tijdschrift lezen.  

o Voor de buurtbewoners die aan de slag willen met internet is er een speciale 
internethoek ingericht 
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o Twee keer in de week is er het Slingerdiner. Dan wordt er door bewoners voor 
bewoners gekookt en samen gegeten. 

o Elke week is er de koffie-inloop ochtend. Dat is vooral bedoeld voor de meest 
kwetsbare bewoners in de wijk. 

o Elke week is er de spelletjesmiddag, waarin de kwetsbaardere inwoners met elkaar 
gezelschapsspelletjes doen. 

o De kamer voor kennis geeft antwoord op vragen van buurtbewoners, ook de 
kwetsbare en eenzame. 

o Voor nieuwkomers gaat de Slinger een “thuis-functie” opstarten 

 

• Stimuleren van positieve gezondheid. We vinden het belangrijk dat inwoners zich prettig en 
veilig voelen, waardoor zij lichamelijk, emotioneel en sociaal sterk genoeg zijn om een eigen 
leven te leiden. Bijvoorbeeld door te bewegen en gezond te eten. Maar ook door het 
verbeteren van de geestelijke gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven. 

o Op de Slinger worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Denk hierbij aan beweeg 
je fit, Yoga, schrijfcursussen, zangactiviteiten, creatieve cursussen 

o De Slinger biedt Buurtbemiddeling ruimte en mogelijkheden om conflicten 
bespreekbaar te maken en op te lossen 

o Door middel van sociale activering worden bewoners gestimuleerd om actief te 
participeren 

o Bewoners koken voor bewoners op basis van goede en gezonde voeding 

 

• Talentontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn in staat hun talenten te ontplooien doordat zij 
via activiteiten hiertoe worden uitgedaagd en verder geholpen. Dit kan zijn op lichamelijk, 
psychosociaal, materieel of financieel gebied. 

o Op de Slinger worden meerdere malen per week theaterklassen voor kinderen 
georganiseerd 

o In overleg met de basisschool wordt onderzocht of de Slinger als techniekwerkplaats 
onderwijsactiviteiten kan faciliteren 

o Kinderen gaan aan de slag met computervaardigheden 
o Voor ouderen wordt aandacht geschonken aan creatieve vaardigheden 
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1.3  Uit een onderzoek van Sesam academie uit 2019 over de toekomst van de Slinger: 

Beknopt weergegeven houden de stappen in genoemd tijdsbestek het volgende in.  

1. KORTE TERMIJN (uiterlijk eind 2019) 
- Aantrekken van een tijdelijke beheerder voor circa 2 jaar 
- Plan voor en aanpak van verbetering van het gebouw De Slinger op nader te duiden gebieden 
- Plan van aanpak voor het effectief en efficiënt beheer van de accommodatie 
- Werven van vrijwilligers die ingezet kunnen worden op uiteenlopende gebieden 
- In deze fase dient meegenomen te worden wat de effecten zijn van de beleidsvisie van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch t.a.v. De Slinger. 
 

2. MIDDELLANGE TERMIJN (2020) 
- Verdere opbouw van de organisatie met een heldere structuur uitgaande van zelfwerkzaamheid 

van groepen deelnemers 
- Versteviging en mogelijke uitbreiding van het bestuur 
- Programma van (te ontwikkelen) activiteiten 
- Exploitatieplan m.b.t. gebouw en gebruikers 
- Plan om inkomsten te genereren middels subsidies en andere bronnen 
- Systematische samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de wij coördinator.  

 

3. LANGERE TERMIJN (2021 – 2024) 
- Ontwikkelen van een consistent beleid van activiteiten, verhuur van het gebouw en een 

onderhoudsplan over meerdere jaren 
- Optimaliseren van de relatie met de bewoners in het werkgebied van De Slinger alsmede 

communicatie over activiteiten en mogelijkheden binnen De Slinger (website, andere social 
media en de nieuwskrant 

Dit plan van Sesam academie is begin 2019. Een korte evaluatie van de gedachten van toen laat zien dat: 

• Er een goede beheerder is aangetrokken die de mensen op een goede en gastvrije wijze tegemoet 
treedt 

• Het gebouw is op meerdere punten onder handen genomen en heeft een andere look and feel 
gekregen 

• Er is een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld met een professionele website 
• Effectief en efficiënt beheer leidt al jaren tot zwarte cijfers. 
• Vrijwilligers blijft een groot punt van aandacht 
• De relatie met de gemeente sterk is verbeterd. De Slinger is nu een referentieorganisatie 
• Bestuur uitbreiding blijft onverkort een punt van aandacht 
• De relatie met de wijkmanager kan worden verbeterd 
• Met de komst van corona en de gevolgen daarvan zijn ontwikkelingen stil blijven staan. Door 

nieuwe opbouwwerkers verwacht de Slinger dat er meer en andere reuring gaat ontstaan 
• Dit strategisch document een verdere invulling is van een lange termijnvisie voor ons wijkgebouw 
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1.4  Verschillende onderdelen uit een onderzoek onder de sociaal culturele accommodaties in 
’s-Hertogenbosch, uitgevoerd door Hospitality group in 2019  op verzoek van de gemeente. 

 

 

 

Typeringen van wijken of plekken met gevolgen voor het aanbod van het wijkgebouw 

 

  

 

Conclusie:  

Uit de analyses die gemaakt zijn zou naar voren komen dat de Slinger niet bepaald aansluit bij het profiel 
van de Muntel en Vliert. Het is de vraag of de profilering die over de Muntel is gemaakt wel helemaal 
correct is. De conclusies over het aanbodkant van de Slinger lijkt correct. 
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2.1 Diagnose: Wat leren we van de analyses? 

 

Cultuur 

In relatie met het vorige plan van 2028 is er veel voortgang geboekt. Dit heeft vooral betrekking op 
het fundament voor alle bezoekers, namelijk een welkome en gastvrije plek waar allerlei activiteiten 
kunnen en mogen plaatsvinden. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Personele en bestuurlijke 
ingrepen bleken noodzakelijk om deze omslag goed te kunnen maken. 

Missie  

Het bestuur heeft, samen met allerlei partners, inhoud geprobeerd te geven aan: Wijkgebouw de 
Slinger: van, vóór en dóór de bewoners in de wijk.  

Het bestuur heeft met allerlei partijen gesproken over hoe je daar invulling aan kunt geven, bijv. 
Kilimanjaro, Galant, Mooi zo goed zo, basisscholen, de Stijl, de Hobbel, de Soete Moeder, Farent enz. 
Corona heeft dat proces enorm vertraagd. Nu de pandemie op haar retour lijkt, is de urgentie om 
hiermee verder te gaan groot. 

Relatie 

Door deugdelijk bestuur en beheer en een gezonde exploitatie is de relatie met diverse partijen 
enorm verbeterd. Met name de gemeente is een ondersteunende partij geweest. 

Aanbod 

Uit de analyses is gebleken dat het aanbod van de Slinger onvoldoende aansluit bij een groot deel 
van de bewoners van de Muntel en Vliert. Veranderingen daarin waren lastig in verband met corona. 
De activiteiten die wel konden doorgaan richtten zich vooral op kwetsbare en oudere mensen. Dat is 
voor die groep mensen erg belangrijk geweest en heeft ons het inzicht gegeven dat we niet zomaar 
iets heel anders moeten gaan doen.  

100 jaar Muntel 

Het feit dat de Muntel in 2020 100 jaar bestond heeft veel initiatieven opgeleverd die hebben laten 
zien er veel organisatiekracht zit onder de bewoners. Wandelingen, Muntelquiz, fototentoonstelling, 
boekje; het heeft laten zien dat een andere groep mensen dan die we dagelijks in de Slinger zien veel 
cohesie heeft met elkaar en de wijk. 
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3.1 Cultuur van wijkgebouw de Slinger: Wat zijn onze kernwaarden? 

 

 

Om een wijkgebouw daadwerkelijk een levend organisme te laten zijn is het belangrijk dat er een 
aantal kernwaarden wordt gehanteerd die als basis geldt voor alles wat er gebeurt: 

 

• Iedereen is welkom 
• We communiceren op basis van wederzijds respect 
• We communiceren op een correcte manier 
• We zijn betrouwbaar: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 
• Eerst begrijpen dan begrepen worden; actief luisteren 
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4.1 Doelstelling: wat willen we bereiken 

1. We gaan onze bezoekersgroepen uitbreiden en verbreden, het liefst uit de wijk. We gaan meer 
aansluiten bij de bewoners in de wijk. Daarnaast blijven we een veilige en welkome plek voor de 
ouderen in de buurt. Door het wijkgebouw beschikbaar te stellen voor activiteiten met kinderen 
verwachten we ook dat de ouders over de drempel komen en ervaren wat er mogelijk is in de 
Slinger. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid bieden we ruimte aan nieuwkomers en hun 
ondersteuners vanuit Welkom in Den Bosch. Er wonen veel studenten in de Muntel. We gaan 
onderzoeken hoe we als wijkgebouw kunnen aansluiten bij hun behoeften en wensen. We 
koesteren onze vaste gebruikers die al jarenlang hun weg naar de Slinger weten te vinden. 
 

2. Een wijkgebouw als plek voor allerlei activiteiten. We gaan via kortere “projecten” andere 
mensen aantrekken die vanuit de Slinger aan de slag gaan. Daarbij kan gedacht worden aan 
specifieke klussen, werken in de tuin, een maatschappelijk spreekuur. Bij ideeën kunnen we aan 
de slag met “werkgroepen”. We faciliteren zoveel als mogelijk initiatieven die vanuit de 
bewoners komen. Daarbij geven we de vrijwilligers mede de verantwoordelijkheid voor het 
gebouw en haar activiteiten. De vrijwilligers worden als het ware mede-eigenaar van de Slinger. 

 
3. We bouwen een slagvaardig bestuur. Om de Slinger nog meer te laten bruisen is het nodig om 

meer bestuurlijke slagkracht te hebben. We breiden ons bestuur uit naar vijf of zeven 
bestuurders. Deze mensen komen vanuit een verschillende achtergrond. Het is aan te bevelen 
dat ook jongere bestuursleden onderdeel zijn van het bestuur van de Slinger. 

 
4. We hebben meer vrijwilligers. Door ons aanbod te verbreden en te vergroten is er behoefte aan 

meer vrijwilligers die dit mogelijk maken. Dat gaan we op “projectmatige” wijze doen. Geen 
jarenlange inzet, maar initiatieven met een begin en een eind. Door bewoners mede eigenaar te 
maken voor de Slinger gaan zij zich mede verantwoordelijk voelen voor alles wat er speelt. 

 
5. Elke dag een warme maaltijd. Het huidige Slingerdiner op maandag en dinsdag is een groot 

succes. Niet alleen vanwege het gezonde en verantwoorde eten voor een kleine prijs, maar 
vooral ook door het sociale aspect. Samen eten is enorm belangrijk tegen eenzaamheid. Doordat 
de gasten ook meehelpen bij het dekken en afruimen en schoonmaken ontstaat binding en 
verantwoordelijkheid voor elkaar en de Slinger. Daartoe zijn er meer koks nodig die willen koken. 

 
6. We bieden middels Over Rood een ondersteuningsloket voor kleine ondernemers. Over Rood is 

een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit (voormalig) ondernemers die ondernemers 
ondersteunen die in de schulden of andere (bedrijfs)problemen zijn geraakt. 

 
7. We bieden een tweede thuis voor nieuwkomers. Voor nieuwkomers is veel vreemd en 

onbekend. Samen met leeftijdgenoten (studenten) die ondersteuning bieden gaan zij in de 
Slinger aan de slag met ICT vaardigheden, de Nederlandse taal. Maar vooral ook een veilige en 
welkome plek waar zij kunnen chillen. Vanuit die plek waar zij zich thuis voelen gaan zij de 
communicatie aan met de overige gebruikers van de Slinger. 
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8. Een gezonde exploitatie met ruimte voor investeringen. Ondanks alle sociale doelen die de 

Slinger wil bereiken is het ook van belang voldoende inkomsten te generen om die sociale doelen 
mogelijk te maken. We blijven plek bieden aan organisaties, VVE’s, groepen en dergelijke die 
ruimtes willen huren in de Slinger voor hun doeleinden. Uit de inkomsten kan de Slinger dan 
investeringen doen die nodig zijn om het gebouw up-to-date te houden. Of om initiatieven te 
ondersteunen. 

 
9. Invulling geven aan het gemeentelijk accommodatiebeleid en het beleid op welzijn. 

Wijkgebouw de Slinger wil graag aansluiten op de doelen die door het nieuwe college en de 
gemeenteraad zijn vastgesteld. Daartoe gaan we voortdurend in overleg met de gemeente en 
Farent om af te stemmen.  

 
10. We worden van de buitenkant zichtbaarder 

Buitenstaanders geven aan dat de Slinger nogal donker oogt bij het naar binnen kijken. Daarom 
gaan de zichtbaarheid en de toegankelijkheid vergroten door permanente banieren te plaatsen 
voor de ingang, zodat mensen dan veel eerder kunnen zien dat de Slinger een wijkgebouw is 
waar iedereen welkom is. 
 

11. We gaan invulling geven aan de buitenruimte 

Met het weghalen van de schutting is een ruime tuin tevoorschijn gekomen. In samenspraak met 
de Soete Moeder en Bietje bij Bietje gaan we de tuin een aantrekkelijke plek maken om te 
verkeren. 
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5.1 Plan van aanpak: wat, hoe en wanneer  

 

We gaan onze bezoekersgroepen uitbreiden en verbreden 
 
wat hoe Door wie  
 
Jongere 
bezoekers 
trekken 

 
• Eenmalige activiteiten zoals poolen, pubquiz, 

wijnproefavonden om in gesprek te komen met de 
bezoekers over wensen en mogelijkheden 

 
• Farent 

opbouwwerkers 
• Vrijwilligers 
• doorlopend 

 
 

Een wijkgebouw als plek voor allerlei activiteiten.  
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Vanuit initiatieven uit de 
wijk en door eigen 
ideeën Projectmatige 
activiteiten (laten) 
uitvoeren 

 
• Middels projecten als bijv: quiz, tuin, 

opknapwerk, reparatie, beurs, vieringen mensen 
betrekken bij activiteiten in de Slinger 

 
• Vrijwilligers 
• Bestuur 
• Wijkbewoners 
• doorlopend 

 

 

We bouwen een slagvaardig bestuur  
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Een goed bemenst 
bestuur, bestaande uit 
tenminste 5 of 7 leden, 
waaronder vrouwen en 
jongeren 

 
• voortdurend mensen blijven polsen 
• oproepen via Galant en Facebook 
• rondvragen ook via andere kanalen 

 
• bestuur 
• doorlopend  

 

 

 

We hebben meer vrijwilligers 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Voldoende goede 
vrijwilligers om beheer 
en bestuur te ontlasten 

 
• pro-actief op zoek gaan op facebook, buurtkiep 

bi de Coop enz. 
• Contact blijven houden met Galant 

 
• Bestuur 
• Beheer 
• Doorlopend 
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Elke dag een warme maaltijd 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Het Slingerdiner 
uitbreiden naar zoveel 
mogelijk dagen 

 
• Op zoek naar meer koks 
• De organisatie zo inregelen dat het logistiek 

mogelijk is om meer te koken 

 
• Vrijwillige koks 
• Uitbreiding in 

2022/2023 
 

 

We bieden middels Over Rood een ondersteuningsloket voor kleine ondernemers. 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Hulp, ondersteuning 
en advies aan (kleine) 
ondernemers die in de 
schulden zijn geraakt 

 
• Trajectbegeleiding van ondernemers die een 

ondersteuningsbehoefte hebben. Zie 
• www.overrood.nl  

 
• vrijwilligers 

van Over Rood 
• gestart in 

2022 
 

 

We bieden een tweede thuis voor nieuwkomers  
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Welkom in Den Bosch 
biedt aan jonge 
alleenstaande 
nieuwkomers 
ondersteuning en 
begeleiding 

 
• twee maal in de week een plek bieden aan 

een groep nieuwkomers 
• een tweede thuis creëren 
• ondersteuning bieden in taal, ICT 

vaardigheden en oriëntatie op werk en 
participatie 
 

 
• Denise en Roel 
• Studenten van 

Avans 
• Opgestart in 

2022 

 

 

Een gezonde exploitatie met ruimte voor investeringen.  
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Doorgaande zwarte 
cijfers waarbij gericht 
een investeringsplan 
wordt opgezet 

 
• Voldoende omzet blijven genereren 
• Efficiënt omgaan met de middelen 

 
• Bestuur 
• Penningmeester 
• Doorlopend 
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Invulling geven aan het gemeentelijk accommodatiebeleid en het beleid op welzijn. 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
In overleg en in 
afstemming met de 
gemeente aansluiten 
op 
beleidsuitgangspunten 
van de gemeente over 
accommodaties 

 
• regelmatig overleg 
• goede verantwoordingen schrijven 

 
 

 

 

Vergroting van de zichtbaarheid van de Slinger. 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
De slinger wordt van 
buiten beter zichtbaar 
en de toegankelijkheid 
wordt groter 

 
• twee permanente banieren voor de 

voordeur 
 

 
• vrijwillige 

ontwerpster 
• bestuur 
• vrijwilligers 
• 2022 

 

We gaan invulling geven aan de buitenruimte/ tuin. 
 
wat hoe Door wie en wanneer 
 
Er komt een 
aansprekende tuin 
waar men goed buiten 
kan zitten en 
vertoeven en werken.  

 
• Verwijderen van de oude schutting 
• Plaatsen van een transparante schutting met 

de achterburen 
• Plan van aanpak om de tuin op te knappen 
• Verplaatsen van de brandtrap 
• Bijhouden en onderhouden van de tuin 

 

 
• Vrijwilligers 
• Bietje bij 

bietje 
• Klussendienst 
• 2023 
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