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Samenvatting 
Theresia is een gemêleerde wijk in het centrum van Tilburg (Oud-Noord). Er wonen mensen van 

diverse leeftijden en met diverse leefstijlen in goede harmonie bij elkaar. Winkel-, welzijns- en 

zorgvoorzieningen zijn om de hoek. De komende jaren zal er veel gaan veranderen. Zo staan er 

grote wijzigingen in zorg en welzijn op stapel, en is er minder publiek geld beschikbaar voor 

basale voorzieningen. Er zal meer beroep worden gedaan op eigen kracht en eigen initiatief van 

buurt en bewoners.  

 

Initiatief nemen, voor buurt en buren zorgen is in onze wijk gelukkig geen onbekend fenomeen. 

Er zijn stevige netwerken van buren, vrijwilligers en professionals op diverse terreinen. En 

bijzonder is dat deze diverse netwerken – door de kleine schaal – als vanzelf verknoopt zijn: we 

weten elkaar te vinden én te helpen. Zo is recent in een deel van de voormalige basisschool de 

Stappen op eigen kracht een (klein) buurthuis met stadstuin gerealiseerd. De buurt heeft zich 

verenigd in de Stichting Stadstuin Theresia (SST) en wil zo de sociale cohesie verder versterken 

en een stevig - en bij buurtbehoeftes passend - vangnet realiseren. 

 

Dat gaat echter niet vanzelf. In dit projectvoorstel Zorg In De Buurt (ZIDB) staat beschreven hoe 

we vanuit die SST door willen bouwen aan die samenredzaamheid in onze wijk.  We denken 

verder dat een buurtonderneming of -coöperatie een bijpassend organisatorisch antwoord is op 

de nieuwe tijden. Belangrijk daarbij is dat we:  

 ‘zorg’ met opzet zeer breed definiëren (van cultuur tot duurzaamheid, van dagbesteding 

tot kookclub, van groeneducatie tot ontmoeting): juist het op buurtniveau actief en slim 

combineren van al deze wensen kan in onze ogen tot ontroerende, verrassende en zeker 

ook efficiënte oplossingen leiden. 

 trots zijn op kracht, kennis en netwerk van onze buurtgenoten, maar dat we – zeker op 

het gebied van zorg en welzijn – ondersteuning bij inrichting en uitvoering nodig 

hebben. Langer zelfstandig blijven wonen vereist een stevig vangnet. Zonder gaten. 

 geloven in de kracht van al doende leren. 

 

We starten het project in het voorjaar van 2014 en realiseren zo spoedig mogelijk een aantal 

dagen dagopvang (lichte zorgzwaartes) primair bestemd voor buurtbewoners. Ook zal snel een 

aantal andere functies (bijvoorbeeld een prikpost) van start gaan: de eerste contacten met 

diverse partijen zijn al gelegd. Gedurende dit jaar zullen ook – vraaggericht - activiteiten op 

andere terreinen starten. We ontwikkelen verder het definitieve businessplan voor de 

buurtonderneming.  

 

De projectbegroting voor het eerste en het tweede jaar is opgenomen in paragraaf 5. Per saldo 

is er een tekort van € 56.500. We doen voor dit bedrag een beroep op de gemeente: we menen 

dat ons initiatief in lijn is met de plannen van de gemeente op het terrein van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (raadsbesluit december 2013). De stichting Stadstuin Theresia 

wil eventuele winst die in deze periode wordt gemaakt bij de totale exploitatie (van buurthuis, 

kas en tuin) te zijner tijd in mindering brengen op het gevraagde bedrag. 

 

Zo ontstaat in Theresia door samenwerking met bewoners, publieke en private partijen uit stad 

en regio een kleinschalige buurtvoorziening met hopelijk een voorbeeldwerking voor andere 

wijken en buurten! 
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1. Inleiding 
 

Theresia, een buurt met karakter 

De buurt Theresia is centraal gelegen in Tilburg en wordt omgeven door de Veldhovenring, de  

Besterdring , de Gasthuisring, het Wilhelminapark en de Brokxlaan ( Spoorzone) en is onderdeel 

van de wijk Oud-Noord. De deelwijk Loven/Besterd/Theresia heeft circa 4000-5000 inwoners. De 

buurt Theresia zelf ( Theresiaplein e.o.) kent 800-1000 inwoners in alle leeftijdscategorieën. Van 

oudsher is het een buurt met veel voorzieningen op tal van vlakken en een hoog niveau van 

eigen initiatief en onderlinge steun.  

 

Nieuwe kansen voor oud schoolgebouw 

In 2008 werd bekend dat basisschool De Stappen (Theresiastraat) zou verhuizen naar een 

nieuwe accommodatie, waardoor het karakteristieke schoolgebouw (bouwjaar 1933) en het 

omliggende (speel)terrein leeg zou komen te staan. De burgers in de wijk hebben het initiatief 

genomen om het gebouw te behouden en te bestemmen voor woningen, een stadstuin en 

ruimte voor maatschappelijke doeleinden.  

 

Met projectontwikkelaar Van Der Weegen, de gemeente en de inmiddels opgerichte stichting 

Stadstuin Theresia (zie bijlage 1) is in 2010 overeengekomen dat de stadstuin (900 m2) en de 

oude aanbouw (aan de Theresiastraat) eigendom werden van deze stichting. Tevens is besloten 

dat de projectontwikkelaar het grootste deel van het oude schoolgebouw zou opleveren als  7 

kluswoningen (+ 1 studio) en daarnaast 4 nieuwbouwwoningen zou realiseren op het 

voormalige (speel)terrein (De Nieuwe Stappen). Er is toen ook besloten dat de tuin en het 

resterende deel van het gebouw bestemd is voor maatschappelijke doeleinden. Deze 

buurtaccommodatie bestaat bij oplevering uit een aantal algemeen te gebruiken ruimtes, een 

behandelkamer, een keuken en (rolstoeltoegankelijk) toilet (zie beeldmateriaal in bijlage 2).  

 

Inmiddels is de verbouwing voor een belangrijk deel gereed, zijn 8 van de 12 woningen verkocht 

en leggen we dit voorjaar de tuin aan. Vanaf medio maart zullen buurtbewoners de gelegenheid 

krijgen om volop gebruik te maken van deze faciliteiten. 

  

De stichting Stadstuin Theresia (www.stadtuintheresia.nl) draagt zorg voor het beheer en de 

exploitatie van de stadstuin en buurtgebouw. Het dagelijks bestuur bestaat uit actieve 

buurtbewoners met veel ervaring in dit soort trajecten. Enkele bewoners ondersteunen het 

bestuur met praktische zaken. Eens per kwartaal organiseert de stichting een overleg dat 

openstaat voor alle buurtbewoners. Recent (januari 2014) dachten zo’n 35 bewoners mee over 

de toekomstplannen en zijn diverse werkgroepen van start gegaan. 

 

Nieuwe kansen voor zorg in de buurt  

Op enig moment en naar aanleiding van concrete (zorg)vragen uit de buurt ontstond zo ook de 

idee voor het oprichten van een buurtonderneming. De grondgedachte is dat bij het oplossen 

van de  zorgvraag wordt uitgegaan van de al aanwezige sociale cohesie in de buurt: het elkaar 

kennen en dichtbij elkaar wonen maakt de onderlinge betrokkenheid en wederzijds gevoelde 

verantwoordelijkheid groter. Een op de wijk georiënteerde ‘netwerkconstructie’ als een 

http://www.hierwonen.nl/project/Stappen-Tilburg
http://www.hierwonen.nl/project/nieuwe-stappen-4-2onder1-kapwoningen
http://www.stadtuintheresia.nl/
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buurtonderneming zou dit verder kunnen ontwikkelen en praktisch werkbaar kunnen maken. 

Ook zouden andere actuele onderwerpen die leven in de buurt buurtitems zoals cultuur, 

duurzaamheid, groeneducatie, re-integratie  onder deze vlag tot wasdom kunnen komen.  

In 2013 is door een voortrekkersgroep veel denk- en doewerk verzet om te komen tot dit 

projectplan. Er is gesproken met bewoners, cliënt- en mantelzorgorganisaties, en professionele 

partijen in en buiten de buurt. Inmiddels is de werkgroep Zorg In De Buurt langszij gekomen en 

hopen we het tempo op te kunnen voeren. 
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2. Project ‘Zorg In De Buurt’ 
 

Het project ‘Zorg In De Buurt’ (ZIDB) wil de eigen kracht uit Theresia faciliteren, en verder 

versterken. Daarbij definiëren we ‘zorg’ met opzet zeer breed (van cultuur tot duurzaamheid, 

van dagbesteding tot kookclub, van groeneducatie tot ontmoeting): juist het actief en slim 

combineren van al deze wensen kan in onze ogen tot ontroerende, verrassende ontmoetingen 

en zeker ook tot efficiënte oplossingen leiden. Bovendien kan iemand op het ene terrein 

zorgvrager zijn, maar op een ander vlak zorg of hulp bieden: iemand die re-integreert kan dit 

dichtbij huis doen door mantelzorg te verrichten in of vanuit het buurthuis. We willen 

completeren, niet compartimenteren.  

Al doende gaan we in de komende maanden leren welke invullingen het best passen bij de 

vraag, en in welke volgorde we te werk moeten gaan. De verwachting is dat het zal gaan om de 

volgende elementen:  

1. Dagbesteding. Een belangrijk onderdeel van het project bestaat uit het inrichten van 

dagopvang / -besteding van doelgroepen met een lichte zorgvraag (zie bijlage 3 voor 

een beschrijving).  Uit een korte inventarisatie blijkt namelijk dat deze behoefte door 

buurtgenoten en cliënt- en mantelzorgorganisaties wordt gevoeld. Onder andere is 

hierover gesproken met MEE, Revalidatie Centrum Leypark , Zonnebloem (afd. 

Theresia), KBO (afd. Theresia), Pluk&Plenty (moestuinen), Natuurlijk Werk, ‘Mee naar 

buiten’, Oxalis,  belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, stichting AED Tilburg, 

NAH-netwerk Midden-Brabant, DOT, Steunpunt Familiezorg, Brains, Steunpunt 

Dementie, maatschappelijk werk). Een eerste verkenning leidde tot de conclusie dat er 

nauwelijks vormen van dagbesteding in de directe nabijheid bestaan voor 

stadsbewoners uit deze doelgroepen. Grote zorginstellingen lijken – uit oogpunt van 

efficiency / risicobeperking – hun aanbod te concentreren in grotere clusters, ver weg 

van de oude stad (met dagelijks grote verkeersstromen tot gevolg). Ook lijkt er in de 

reguliere gebouwen (zoals MFA Het Spoor) plaatsgebrek te ontstaan. In de ruimtes en 

de groene omgeving van Stichting Stadstuin Theresia kunnen mensen een plek vinden 

waar ze individueel gezien en gehoord worden en een eigen invulling kunnen geven aan 

de dag zonder druk van de buitenwereld. De stadstuin is een veilige en groene haven 

midden in de stad. Goed bereikbaar (te voet, met rolstoel, auto of deeltaxi) en in een 

buurt met vrijwilligers die graag een bijdrage leveren. In de startperiode zal de 

dagbesteding op 3 werkdagen (6 dagdelen) worden aangeboden (7 tot 9 personen per 

groep). Vanaf 1 juni 2014  wordt - na een positieve evaluatie - een extra dag toegevoegd 

( 2 dagdelen). Uiteindelijk is het de bedoeling om de dagbesteding uit te breiden tot 4 

dagen of 8 dagdelen. ZIDB verzorgt de algehele coördinatie, planning en  faciliteiten. Een 

externe uitvoeringsorganisatie levert  / regelt deskundige begeleiding per groep. 

2. Buurtdiensten Denkbaar zijn diensten voor peuters (kleinschalige opvang), 

schoolkinderen (huiswerkbegeleiding, groeneducatie in de kas), voor buurtgenoten 

(inloopuren, buurtdiner, boodschappendienst), voor zorginstellingen/ zorgprofessionals 

(spreekuur diëtiste, prikpost, enzovoort) 

3. Duurzaamheid Het gebouw kan de uitvalsbasis vormen voor het programma ‘Samen 

geeft energie’. Dit betreft een buurtinitiatief ondersteund door het Klimaatbureau van 

de gemeente. Gekeken wordt in hoeverre in de buurt bijvoorbeeld eigen 

energieopwekking kan plaatsvinden. Te denken valt aan zonnepanelen. 
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Belangrijk is dat: 

 de voorzieningen primair bedoeld zijn voor buurtbewoners, (postcodegebied  ‘5041’) 

met globaal Loven/Besterd/Theresia als tweede ring. Voor sommige doelgroepen zal 

het wervingsgebied wellicht wat groter moeten zijn.  

 de direct omwonenden vooral plezier beleven aan deze ‘reuring’ voor hun deur of bij 

hun achtertuin. We waken ervoor om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 

 

Een verdere toelichting op filosofie, werkwijze en doelgroepen van Zorg In De Buurt is te vinden 

in bijlage 3. 
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3. Doel en resultaat 
 

Doel 

Het project ZIDB wil bijdragen aan een sterkere sociale cohesie in de buurt Theresia en directe 

omgeving, en daarmee aan het verhogen van de samenredzaamheid van de bewoners.  

 

Het elkaar kennen en dichtbij elkaar wonen, vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

van buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers voor mensen die hulp en steun nodig hebben. 

Dichtbij, creatief en zorgzaam zijn sleutelbegrippen. Professionele zorg- en welzijnsinstellingen 

zullen hierbij gaan fungeren als sluitstuk van die eigen kracht. Zo weven we een stevig vangnet 

dat helpt om zo lang als mogelijk te blijven wonen waar je thuis bent. 

 

Resultaat 

Eerste jaar (1 maart 2014 – 31 december 2014): 

a. een functionerend kleinschalig dagbestedings- en activiteitenprogramma (3 dagen per 

week) op buurtniveau waarbij buurtbewoners, mantelzorgers en professionals 

samenwerken.  

b. onderzoek naar de haalbaarheid en meest effectieve inrichting van een 

buurtonderneming, waarbinnen meerdere diensten op het terrein van welzijn, zorg, 

energie, duurzaamheid, groen etc. worden aangeboden. Streven is dat na 2 jaar een 

aanmerkelijk deel van de buurtbewoners deelneemt als vrijwilliger (enkele tientallen) en 

/ of als betalend coöperatielid / aandeelhouder (enkele honderden). Belangrijke 

onderzoeksvragen zijn: 

 Hoe krijgen en houden we het best zicht op witte vlekken in (wijk)zorgaanbod 

en – vraag (waarbij ‘zorg’ breed is gedefinieerd)?  

 Hoe optimaliseren we de kruisbestuiving tussen de grote diversiteit aan 

activiteiten? 

 Welke (juridische en praktische) organisatievorm past het best bij onze 

‘buurtonderneming’ (met bijzondere aandacht voor besluitvorming en 

onderlinge communicatie) 

 Hoe versterken we de relatie met (direct) omwonenden, voorkomen we 

overlast. Hoe kunnen we hun wensen faciliteren, hun kwaliteiten inzetten en 

liefst combineren met andere activiteiten en buurtgenoten? 

 Hoe kunnen we de resultaten het best uitdragen aan derden / andere buurten 

zodat we ook buurtoverstijgende effecten bereiken? 

Tweede (1 januari 2015 – 31 december 2015) 

c. Verdere ontwikkeling dagbestedings- en activiteitenprogramma (4 dagen per week). 

d. Formele oprichting en verdere implementatie buurtonderneming  
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4. Projectinrichting 
 

Opdrachtgever 

Vooruitlopend op een definitieve keuze voor de juridische structuur van de buurtonderneming 

zal de stichting Stadstuin Theresia fungeren als formeel opdrachtgever en rapporteert 

mondeling (in openbare buurtbijeenkomsten) en schriftelijk (website) over de voortgang van het 

project. 

Ook is zij formeel aanspreekpunt voor de (zorg)partijen die ruimtes willen huren voor 

dagbestedings- of andere activiteiten.  

 

Opdrachtnemer 

Er zal een projectleider worden 

aangesteld. Hij/zij voert het project uit 

en draagt de verantwoordelijkheid voor 

het behalen van de resultaten binnen 

beschikbare tijd en financiële middelen. 

Ook de dagelijkse coördinatie is in 

zijn/haar handen. Mogelijk is deze 

projectleider in dienst van een externe 

uitvoeringsorganisatie (met expertise op 

dit vlak). 

 

 

Overig betrokken partijen 

De belangrijkste betrokken partijen zijn op dit moment: 

 

Naam Rol 

Alliantie voor Dagbesteding Midden-

Brabant 

http://www.alliantiedmb.nl/wie-we-zijn  

Samenwerkingsverband van 20 

kleinschalige dagbestedingsorganisaties. 

Levert expertise en zou wellicht beoogde 

uitvoeringsorganisatie kunnen zijn. 

Diverse cliëntorganisaties / 

mantelzorgorganisaties 

Meedenken over gewenst zorgaanbod, 

communicatiekanaal naar potentiele 

cliënten 

Diverse welzijns- en zorgpartijen (Amarant, 

ContourdeTwern ,Thebe) 

Potentiele huurders / toeleveranciers 

(eerste verkennende gesprekken zijn 

gaande), meedenkers over inrichting 

aanbod, sparringpartners van 

stichtingsbestuur / projectleider 

 

 

  

http://www.alliantiedmb.nl/wie-we-zijn
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Risico’s 

De belangrijkste  risico’s en maatregelen om deze in te perken. 

 

Risico Maatregel 

Onvoldoende animo dagbesteding / 

slechte bezetting ruimtes 

Er is veel energie gegaan naar contacten met 

diverse zorgpartijen; in principe is er een 

overmaat aan potentiële klanten. We gaan in 

overleg met het binnenkort operationele 

gemeentelijke wijkteam op dit vlak 

(http://www.tilburg.nl/inwoners/zorg-en-

wmo/jeugzorg/).  

 

Vanuit ContourdeTwern ligt het aanbod om mee 

te denken over o.a. de afstemming met 

ruimtegebruik / beheer MFA Het Spoor. 

 

Beperkt draagvlak direct 

omwonenden / buurt 

Er is veel contact met de (oude en nieuwe) 

bewoners. Bij de concrete invulling van het 

programma zal rekening worden gehouden met 

beperking van de overlast voor direct 

omwonenden.  

 

Verder onderzoeken we of samenwerking met 

Wikiwijk kansen biedt (www.wikiwijktilburg.nl)  

 

Ruimtes SST niet tijdig beschikbaar / 

gereed 

Voor de uitbouw (tweede ruimte > benodigd voor 

kunnen draaien van meerdere groepen tegelijk) 

heeft de SST sponsorgelden voorzien. Een 

specialistisch medewerker van Amarant  

ondersteunt  daarbij.  

 

 

Kwaliteit 

De SST zorgt van tijd tot tijd voor reflectie en inspiratie via contact met lokaal en bovenlokaal 

deskundigen. Overwogen wordt een vaste kring van critical friends in het leven te roepen. Deze 

kring komt 2x per jaar langs op locatie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De 

opdrachtgever is minimaal verplicht gemotiveerd te reageren op dergelijke adviezen. 

 

Communicatie 

De communicatie zal verlopen via: 

 Buurtoverleg (4x per jaar) 

 Website (projectpagina onder www.stadstuintheresia.nl)  

 Buurtkrant Oud-Noord 

 

  

http://www.tilburg.nl/inwoners/zorg-en-wmo/jeugzorg/
http://www.tilburg.nl/inwoners/zorg-en-wmo/jeugzorg/
http://www.wikiwijktilburg.nl/
http://www.stadstuintheresia.nl/
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Inkomsten 2014 2015 Totaal

1 opbrengst verhuur ruimtes € 22.400,00 € 40.600,00 63.000,00€             

2 bijdrage aandeelhouders (buurt) € 0,00 € 2.000,00 2.000,00€               

3 bijdrage vrienden / donateurs € 0,00 € 500,00 500,00€                   

TOTAAL € 22.400,00 € 43.100,00 65.500,00€        

Uitgaven 2014 2015 Totaal

5 kosten verhuur ruimtes € 22.400,00 € 40.600,00 63.000,00€             

6 projectcoordinatie € 20.000,00 € 15.000,00 35.000,00€             

7 projectkosten (materiaal, PR) € 5.000,00 € 2.000,00 7.000,00€               

8 onderzoek (haalbaarheid) / ontw. cooperatie € 5.000,00 € 0,00 5.000,00€               

9 organisatiekosten (statuten, kantoor, ict, etc.) € 2.500,00 € 1.500,00 4.000,00€               

10 onvoorzien € 4.000,00 € 4.000,00 8.000,00€               

TOTAAL € 58.900,00 € 63.100,00 122.000,00€      

SALDO INKOMSTEN / UITGAVEN € 36.500,00- € 20.000,00- € 56.500,00-

5. Financiën  
 

De Stichting Stadstuin  Theresia heeft samen met de werkgroep Zorg In De Buurt een 

projectbegroting opgesteld. 

 

 

 

Een beknopte toelichting op de afzonderlijke posten is opgenomen in bijlage 4. 

 

Per saldo komen we voor uitvoering van ons project € 56.500,00 tekort. We doen voor dit 

bedrag een beroep op de gemeente Tilburg: we menen dat ons initiatief in lijn is met de plannen 

van de gemeente op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (raadsbesluit 

december 2013). De stichting Stadstuin Theresia wil eventuele winst die wordt gemaakt in de 

totale exploitatie (van buurthuis, kas en tuin) te zijner tijd in mindering brengen van het 

toegekende bedrag. 

 

 

  



Stichting Stadstuin Theresia – 19 januari 2014 
 

11 
 

BIJLAGEN 

 

1. Stichting Stadstuin Theresia 

2. Plattegrond tuin  / plattegrond buurtruimtes / artist impressions 

3. Filosofie en werkwijze ZIDB  

4. Begroting SST EN ZIDB  
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BIJLAGE 1  

STICHTING STADSTUIN THERESIA 

 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel (statuten, artikel 3): 

 

a. het beheren, exploiteren en onderhouden van de (stads)tuin met bijbehorende 

gebouwen/paviljoen gelegen aan de Theresiastraat te Tilburg. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Stichting Stadstuin Theresia bestaat uit: 

 Peter Vermijs (voorzitter) 

 Hans van den Muijsenberg (penningmeester) 

 Wilbert van Herwijnen 

 Ton Vriens 

 

 

Contact 

Stichting Stadstuin Theresia 

Van Sasse van Ysseltstraat 23a 

5041 BK Tilburg 

 

Tel: 06-22 89 23 55 of 06-22406274 

Email: stadstuintheresia@gmail.com 

  

mailto:stadstuintheresia@gmail.com
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BIJLAGE 2  

 

PLATTEGRONDEN EN ARTIS IMPRESSIONS STADSTUIN THERESIA 
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BIJLAGE 3 

 

FILOSOFIE EN WERKWIJZE ZORG IN DE BUURT 
 

Grondgedachte / filosofie 

De grondgedachte van Zorg In De Buurt is dat uitgegaan wordt van de sociale cohesie in de 

buurt en dat het elkaar kennen en dichtbij elkaar wonen de betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid groter maakt van buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers voor 

mensen die hulp en steun nodig hebben. Dichtbij en zorgzaamheid zijn sleutelbegrippen. 

Professionele zorg zien we als faciliterend en een laatste zorg. We zijn ervan overtuigd dat 

betrokkenheid en op een natuurlijke manier met elkaar samenwonen, -leven,- doen meer 

veiligheid, mogelijkheden, diensten, service, ontspanning/welzijn, burenhulp, cultuur etc. biedt. 

Ook op het terrein van duurzaamheid, (groen)educatie en kinderopvang kan het veel betekenen. 

Met Zorg in de Buurt wordt in eerste instantie uitgegaan van niet-professionele zorg en alleen 

daar waar nodig wordt  professionele zorg betrokken. De nadruk ligt dus op het een beroep 

doen op elkaar in een overzienbare buurtsituatie.. 

Samen energie inkopen, kinderopvang in de buurt met elkaar organiseren of een buurtmoestuin 

hebben, zijn voorbeelden van buurtinitiatieven waaruit duidelijk naar voren komt dat samen 

doen ook voor iedereen iets oplevert. Veelvuldig en gemakkelijker kan gebruik worden gemaakt 

van de wijknetwerken, zoals scholen, huisartsengroep, wijkverpleging, welzijnswerk, culturele 

instellingen, enzovoort  

De filosofie van Zorg In De Buurt sluit tevens aan op de huidige ontwikkelingen in de zorg, 

waarbij wordt gestreefd naar extramuralisatie, langer thuis blijven wonen en de 

participatiesamenleving.  

Een belangrijk streven voor Zorg In De Buurt is dan ook  om alle activiteiten zo in te zetten dat 

het elkaar versterkt in het voordeel van de deelnemer en zijn omgeving. Een voorbeeld hiervan 

is: deelnemers aan dagbesteding treffen andere buurtgenoten, waarmee de sociale cohesie 

versterkt wordt, mensen elkaar helpen en professionele zorg langer  buiten beeld blijft.  

 

Dagbesteding 

Binnen Zorg In De Buurt zal dagbesteding worden ontwikkeld met als doel het welbevinden van 

deelnemers te verhogen en mogelijk tegelijkertijd de thuissituatie te ontlasten. Zelfontplooiing, 

(opnieuw) opbouwen van autonomie en acceptatie van beperkingen vormen tevens belangrijke 

uitgangspunten. Dit alles zal worden gerealiseerd in een sfeer waar ook familiezorg, 

betrokkenheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Waar nodig zal worden samengewerkt 

met andere professionele zorgverleners.  

Het activiteitenaanbod wordt aangepast aan de individuele vraag van de deelnemer en er wordt 

uitgegaan van wat een deelnemer (nog) wel kan. Bij de inzet van materialen zal gestreefd 

worden naar duurzaamheid. De betrokkenheid van de buurt zal voor de deelnemers van grote 

meerwaarde zijn, bijvoorbeeld door het betrekken van een kok bij een deelnemers die graag wil 

koken, of musici, bakkers, hoveniers, of kunstenaars bij deelnemers met deze interesses. En ook 

de aanwezigheid van de stadstuin ( de semi-beslotenheid, groene tuin) met moestuinen 

tuinatelier biedt de deelnemers unieke mogelijkheden. 
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Belangrijke doelgroepen 

Zonder volledig te willen zijn denken we dat de volgende doelgroepen veel baat kunnen hebben 

bij Zorg In De Buurt:  

a. Buurtgenoten (bijvoorbeeld oudere alleenstaanden). Voor deze mensen zijn er 

weinig mogelijkheden in deze stad om op maat  begeleiding en eventueel 

behandeling te krijgen. Rustruimten, aangepast gebouw en toiletten, rustige en 

toegankelijke tuin. En creatieve mogelijkheden en ontmoetingsmogelijkheden. Veel 

ouderen hebben deze vraag (ook ter bestrijding van vereenzaming). In de buurt 

woont een aantal ouderen, dat hiervoor in aanmerking komt, maar misschien 

moeilijk de stap naar buiten durft te zetten. Met behulp van de inzet van ons 

netwerk, en vooral onze vrijwilligers is de weg naar Stadstuin Theresia te 

overbruggen.  

b. Autisme: Voor deze groep mensen biedt op dit moment ook weinig onconventionele 

mogelijkheden in Tilburg. Ook hier is op maat gesneden dagbesteding/begeleiding 

en- behandeling nodig. Dat betekent een aanbod van creatieve mogelijkheden, 

zodat de patiënten zich kunnen ontwikkelen in betrekkelijke rust en ook van 

begeleiding. De stadstuin biedt deze mogelijkheden qua ruimten( stadtuin, kas, 

creatieve workshopruimte , vergaderruimte en een spreekkamer). 

c. Licht dementerende ouderen: deze sterk groeiende groep ouderen( t/m ZZP 4) heeft 

na de extramuraliseringslag ( beleidswijziging VWS per 1 januari 2013)) weinig 

mogelijkheden meer om opgenomen te worden in een verzorgingstehuis waar ze 

veiligheid en zorg krijgen. In deze wijk wonen veel ouderen en familie en 

buurtgenoten zouden graag willen dat ze in de wijk bleven. Maar deze groep heeft 

op gezette tijden rust en begeleiding nodig.  

d. Gehandicapten ( LG/VG); In deze buurt wonen een aantal mensen die gehandicapt 

zijn of de ouders ervan. En die gehandicapten op een andere plaats dan thuis en/of 

in de Amarant accommodaties hebben wonen. En die op maat begeleiding ( 

creatief/groen) en behandeling nodig hebben. Maar de ouders / familie willen ook 

zelf graag zelf de begeleiding geven maar dan meer in de buurt (dichtbij huis). 

Amarant is een nieuwe grote woonaccommodatie aan het bouwen aan de 

Veldhovenring en op het Theresiaplein is reeds een woonvoorziening voor deze 

groep. Hun beleid is integreren in de buurt. Door begeleiding ( met hulp van 

buurtgenoten) en hen creatieve- en groenactiviteiten aan te bieden in de Stadstuin 

is integratie kansrijker. 

e. Overige:  andere doelgroepen naast de buurtgenoten zijn de kleuters( kleinschalige 

opvang), schoolkinderen ( o.a. huiswerk begeleiding, groeneducatie in de kas), 

buurtgenoten ( buurtservice( boodschappendienst, internetservice), spreekuren ( 

diëtiste, prikpost ), energiecoöperatie van buurtgenoten etc. 
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Inkomsten 2014 2015 Totaal

1 opbrengst verhuur ruimtes 17.000,00€             31.000,00€             48.000,00€             

2 opbrengst catering 5.400,00€               9.600,00€               15.000,00€             

3 bijdrage aandeelhouders (buurt) -€                          2.000,00€               2.000,00€               

4 bijdrage vrienden / donateurs -€                          500,00€                   500,00€                   

TOTAAL € 22.400,00 € 43.100,00 65.500,00€        

Uitgaven 2014 2015 Totaal

5 kosten verhuur ruimtes 17.000,00€             31.000,00€             48.000,00€             

6 kosten catering (groepen) 5.400,00€               9.600,00€               15.000,00€             

7 projectcoordinatie 20.000,00€             15.000,00€             35.000,00€             

8 projectkosten (materiaal, PR) 5.000,00€               2.000,00€               7.000,00€               

9 onderzoek (haalbaarheid) / ontw. cooperatie 5.000,00€               -€                          5.000,00€               

10 organisatiekosten (statuten, kantoor, ict, etc.) 2.500,00€               1.500,00€               4.000,00€               

11 onvoorzien 4.000,00€               4.000,00€               8.000,00€               

TOTAAL € 58.900,00 € 63.100,00 122.000,00€      

SALDO INKOMSTEN / UITGAVEN € 36.500,00- € 20.000,00- € 56.500,00-

BIJLAGE 4 

TOELICHTING PROJECTBEGROTING ZORG IN DE BUURT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten 

Ad 1) Opbrengst ruimtes dagbesteding en behandelkamer zijn gebaseerd op kostprijs 

vergelijkbare ruimtes in omgeving voor vergelijkbare doelgroepen (bijvoorbeeld MFA Het Spoor 

/ Boomtak), c.q. op te verwachten beschikbaar budget van potentiele gebruikers (globale 

marktanalyse kosten dagbesteding aantal regionale voorzieningen). In het eerste jaar rekenen 

we voor wat betreft de dagbesteding op 2 ruimtes met ieder 3 groepen per week, 

bezettingsgraad: 30 weken. In 2015 rekenen we op 2 ruimtes met ieder 4 groepen per week en 

een bezettingsgraad van 40 weken. 

De behandelkamer is in 2014 40 weken verhuurd, 20 uur per week. In 2015 respectievelijk 50 

weken en 30 uur. 

Ad 2) Tarief benodigde catering per groep is gebaseerd op inschatting van werkgroep catering 

SST 

Ad 3/4) Vanaf 2015 rekenen we op 200 aandeelhouders (à € 10/jaar) en 10 donateurs/vrienden 

(à € 50/jaar) 

 

Uitgaven 

Ad 5) De opbrengst van verhuur gaat voor 100% naar de SST. 

Ad 6) Het project ZIDB neemt cateringdiensten tegen kostprijs af van de SST. 

Ad 7/9) De SST stelt een profiel voor de coördinatie/projectleidersfunctie vast en gaat met een 

nader te bepalen in overleg uitvoeringsorganisatie over de invulling van deze functie. Eventueel 

maar niet noodzakelijkerwijs kan een en dezelfde persoon ook het onderzoek uitvoeren. 


