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Wat is Bonafideel? 

• Platform voor Sociaal Ondernemen in de 
stad Den Bosch. 

• Plek om te ontmoeten, te leren, samen te 
werken en te experimenteren.   

• Plek waar bestaand aanbod met 
betrekking tot sociaal ondernemen, 
burgerschap, talentontwikkeling en 
circulair denken samen komen, en verder 
kunnen groeien. 

• Voor, door en met het onderwijs 
ontwikkelen.   

 



Waarom Bonafideel? 

Bonafideel wil Sociaal Ondernemen 
stimuleren in de stad Den Bosch, en de 
verbinding tussen verschillende 
initiatieven zichtbaar en sterker maken. 
 
Bonafideel wil ruimte bieden om samen 
met anderen kwaliteiten te ontdekken en 
daar op een betekenisvolle manier 
invulling aan te geven. Dit geld zowel voor 
leerlingen, studenten, ondernemers, 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en consumenten. 



Waar kun je aan denken? 

• Flexibele ruimte voor onderwijs, 
workshops, pilots ed. 

• Horeca gelegenheid. 
• Shop in shop van ondernemers/ 

merken die sociaal ondernemen of 
dit willen ontwikkelen.  

• Sociale werkplaats/werkplaats die 
door scholen en particulieren benut 
kan worden.  

• Werkveld simulatie plaats. 



Velerlei: ‘Maatschappelijk verantwoord warenhuis’ 



Hutspot: ‘Platform voor zichtbaarheid jong creatief talent’  



MMousse: ‘Geeft ruimte aan inspiratie’.  



GA Den Bosch: ‘Externe werkplaats voor scholen, kunstenaars en particulieren’. 



Starters4Communities: ‘Stoomcursus sociaal ondernemen’. 



Prins Heerlijk: ‘Hoge kwaliteit tegenover leren en werken’   



Hoe willen we werken? 
Bonafideel is een open concept, 
zonder winst oogmerk of concurrentie 
beding. 
 
We willen een sterke samenwerking 
tot stand brengen tussen partijen met 
interesse in dit gedachtengoed.  
Wij zien een grote rol weggelegd voor 
het onderwijs, in het ontwikkelen en 
uitvoeren van een aantal elementen. 
Hierin is een circulaire samenwerking 
interessant. 
 



Voor/door wie? 

Bonafideel vindt een multi disciplinaire 
samenwerking interessant, en zou het liefst 
zo veel mogelijk verschillende partijen 
betrekken.  
 
Wij denken aan: 
• Leren en werken voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 
• Onderwijs: leerlingen, studenten en 

begeleiding van alle lagen in het 
onderwijs: voor werk/stage/onderzoek. 

• Ondernemers. 
• Klanten en deelnemers aan activiteiten. 



Waar
? 

• Waar Bonafideel gaat landen is nog open. 
• Er is een locatie op Orthen, die ingezet 

kan worden om een pilot te starten. 
• Mogenlijkheid: Bonafideel als een grote 

verzamelplek waar alle partijen in de 
buurt bijeen komen. Of meerdere 
Bonafideel depandances op locatie van 
deelnemende partijen.   

Wensen voor een ruimte: 
Centraal liggend voor betrokken partijen. 
Groot, open, met aanloop van onderwijs 
en ondernemers. Een moderne 
uitstraling. 
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