
 

 

 

 

Speerpunten beleidsplan 2022 
Het eerste kwartaal van 2022 staat in het teken van de doorstart van Stichting Edanz Wijkbedrijf 

De Hoogte. Deze doorstart houdt in dat er een naamswijziging en bestuurswissel plaatsvindt. 

Vanaf 1 april 2022 gaat de stichting dan ook verder als Stichting De Verbinders. Tevens 

ontvangt de stichting voor de doorstart een subsidie van €60.000,-. Het jaar 2022 zal dan ook 

gericht zijn op drie belangrijke doelen: naamsbekendheid, inclusiviteit en zelfredzaamheid.  

 

Naamsbekendheid 

Het doel van het verbeteren van de naamsbekendheid is om uiteindelijk meer te kunnen doen 

op het gebied van inclusiviteit en zelfredzaamheid. Het gevaar van een naamswijziging is dat 

een deel van de vaste gasten niet meer zal komen. Toch vinden wij het belangrijk om een 

naamswijziging door te voeren om ook het verschil te benadrukken tussen de stichting voor en 

na de doorstart.  

 

Om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten, doen wij onder andere het volgende. 

- Een feestelijke heropening van de stichting. Deze heropening is vooral gericht op de 

buurtbewoners. 

- Een mediacampagne. Verschillende lokale en nationale media worden benaderd voor 

een item over De Verbinders. 

- Buurtactiviteiten. De activiteiten die georganiseerd worden, worden met de buurt en 

voor de buurt georganiseerd. De eerste activiteit die op de planning staat is de 

buurtbarbecue.  

- Samenwerking met andere organisaties. Wij willen dit jaar de focus leggen op het 

aangaan van samenwerkingen met organisaties die al langer in de buurt werken. Wij 

zijn ervan overtuigd dat door samen te werken met andere organisaties, wij elkaar 

kunnen versterken. 

 

Inclusiviteit 

In de wijk De Hoogte wonen ongeveer 4.000 mensen. Bijna 40% van de wijkbewoners bestaat 

uit mensen met een migratieachtergrond. Ongeveer 80% van de wijk is ongehuwd. In totaal 

ontvangt ongeveer 14% van de buurt een bijstandsuitkering en 28% van de huishoudens heeft 

een ‘laag inkomen.’ Ongeveer 42% van de buurtbewoners kampt met overgewicht en 31% van 

de mensen in de leeftijdscategorie 19-65 geeft aan langdurig ziek te zijn. Het is al langer bekend 

dat er een correlatie is tussen een laag inkomen en gezondheid. Een laag inkomen heeft invloed 

op zowel fysieke gezondheid door bijvoorbeeld ongezonde voeding maar ook op de psychische 

gezondheid (schaamte, eenzaamheid). Stichting De Verbinders zet zich in om deze problemen 

aan te pakken. Dit doen we onder andere op de volgende manieren. 
 

- Ontmoetingsplek. Stichting De Verbinders is een ontmoetingsplek voor de buurt. 

Buurtbewoners kunnen langskomen om met elkaar en met ons in contact te komen.  

- Activiteiten en projecten. We organiseren verschillende activiteiten en er zijn 

verschillende projecten voor de buurtbewoners. Bewoners kunnen bijvoorbeeld lid 

worden van de boekclub of ze kunnen spelletjes komen spelen. Ook is er een taalcafé 

waarbij nieuwkomers met buurtbewoners in gesprek kunnen om de taalvaardigheid te 

verbeteren maar ook om cultuur uit te wisselen. 

 

 



 

 

 

 

 

- Het buurtrestaurant. Het buurtrestaurant is dagelijks geopend van ontbijt tot en met 

diner. Wij zijn ervan overtuigd dat niks mensen zo goed met elkaar verbindt als eten. 

De gerechten die worden geserveerd zijn vers, gezond en tegen een lage prijs.  

 

 

Zelfredzaamheid 

Zoals gezegd, heeft bijna de helft van de buurtbewoners een laag inkomen. Dit kan zorgen voor 

mentale problemen: mensen die niet het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden of dat zij 

erbij horen. Vanuit De Verbinders zijn wij ervan overtuigd dat iedereen waardevol is en dat 

iedereen die dat wil, iets kan bijdragen aan de samenleving. Zelfredzaamheid staat dan ook 

hoog bij ons in het vaandel. Wij dragen hier op de volgende manier aan bij. 

 

- Participatiebanen. Bij De Verbinders is er ruimte voor meer dan 30 participanten in 

verschillende werkgebieden. Zo kunnen er mensen werken in de horeca, de techniek, 

organisatie en planning, sociale media en administratie. Alle participanten worden 

begeleid door een werkcoach. Voor iedereen wordt een persoonlijk plan opgesteld die 

gericht is op de doelen die hij/zij/hen wil behalen.  

- Faciliteren van initiatieven. Iedereen die een idee heeft en daar hulp bij nodig heeft, is 

welkom. Je kan bij ons terecht voor hulp bij het opzetten van een project of de 

organisatie van een activiteit maar ook voor het gebruik van de keuken als je net wat 

meer ruimte nodig hebt.  

- Ondernemerschap. Als iemand ondernemer wil worden maar niet weet hoe diegene 

moet starten, helpen wij graag. Wij weten precies met welke wet – en regelgeving je te 

maken gaat krijgen en kunnen je een duwtje in de goede richting geven.   

 


