
Sociale onderneming 

 

HET GEBOUW IN ORTHEN. ROMEE FLOOR: ,,ER ZIJN AL BEWONERS KOMEN INFORMEREN OVER WAT ER GAAT GEBEUREN.'' ANNEMIEK STEENBEKKERS/BD 

In een voormalige kringloopwinkel in Orthen wordt door een bijzondere 

combi van studenten en professionals gewerkt aan een nieuwe sociale 

onderneming en ontmoetingsplaats: Bonafideel. 

ANNEMIEK STEENBEKKERS 

Of de wc het doet, is de vraag in het witte gebouw aan het eind van de Orthense Hoven in Den Bosch. 

,,Ja, die doet het weer. Maar er zit iemand op.'' Op een andere wc is geen licht en deze hangt vol 

gebruiksaanwijzingen. 'Behoedzaam naar beneden trekken. Rustig', staat te lezen op de stortbak, 

waarbij een stuk snelbinder als trekkoord fungeert. En bij vertrek: 'Lamp uitdoen'. 

 

Het is nog een beetje behelpen in het pand waar door een bijzondere combinatie van drie partijen 

gebroed wordt op de oprichting van sociale onderneming Bonafideel. Afgelopen zomer was het er 

niet te harden door de hitte, terwijl nu een paar elektrische kacheltjes de ergste kou verdrijven totdat 

de centrale verwarming het weer doet. ,,Bonafideel is een samenvoeging van bonafide en fideel'', legt 
Romee Floor uit. ,,Bonafide staat voor oprecht en eerlijk, fideel voor goed. Iedereen is welkom hier, 

we willen een ontmoetingsplek creëren met een open uitstraling en aansluiten bij de behoefte van de 

wijk.'' 

 

Floor is samen met elf andere studenten van Avans Hogeschool - veelal van de Academie voor Sociale 

Studies - bij het project betrokken, net als drie mensen van Ondernemend Onderwijs (OO) 's-

Hertogenbosch en de initiatiefnemers Anton Dijkstra en Lucas Artist. ,,Anton huurt dit pand van een 

particulier'', vertelt Artist, aangehaakt vanuit zijn Stichting Gratis Hulp en OO. ,,Zijn idee is een 

kringloopwinkel met een shop-in-shopconstructie waarin mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een rol spelen. Vanwege zijn autisme en niet-aangeboren hersenletsel krijgt Anton dat 

niet in zijn eentje van de grond.'' 

 

 



 

Opruimen 

Zo heel gek is die kringloopwinkelgedachte trouwens niet, want in het pand zat tot ongeveer een jaar 

geleden ook een kringloopwinkel. En eigenlijk nóg. ,,Toen we hier voor het eerst kwamen, stond echt 

alles vol. Onze eerste gedachte: 'Oké, en nu?' We zijn aan het opruimen geslagen. Elke week een 

stukje tackelen'', zegt eerstejaars student Lilia Visser. 

 

Samen met de anderen van de werkgroep Communicatie geeft ze een rondleiding. Het pand is veel 

groter dan het in eerste instantie lijkt. Met ruimtes op de eerste verdieping vol spelletjes, een rollator, 

kinderbox, sjoelbak, boeken en kleding. En dan is er de grote opslagruimte beneden nog. Propvol met 

onder meer fietsen en kasten. 

 

Tweedejaars studente Floor: ,,Uiteindelijk is het doel om van dit pand een centrum voor 

dagbesteding en een inloopcentrum te maken. Ook voor de inwoners van Orthen-Links. Er zijn al 

bewoners komen informeren over wat er gaat gebeuren.'' Eerste werk is plaats maken. ,,Daarom 

hebben we ons een tussendoel gesteld en dat is een verkoop houden. Enerzijds om van deze spullen 

af te komen en anderzijds om geld te genereren dat we kunnen gebruiken om dit pand op te 

knappen.'' 
 

Bonafideel, gegoten in een stichtingsvorm, is een non-profitorganisatie. Geen winstoogmerk, maar 

wel de ambitie om op termijn de vaste kosten te kunnen betalen vanuit de opbrengst van de 

onderneming. Het is één van de inmiddels meer dan veertig leergemeenschappen van Avans. Vanuit 

netwerkorganisatie Ondernemend Onderwijs, die samenwerkt met onder meer de gemeente en het 

bedrijfsleven, is het streven de ondernemende kwaliteiten van leerlingen te bevorderen. 

 

,,Met dit project worden we uit onze comfortzone gehaald'', ervaart Visser. Zij en haar studiegenoten 

bereiden zich voor op een loopbaan in bijvoorbeeld de zorg, jeugdwerk of bij de reclassering. ,,Als je 

aan een sociale opleiding begint, denk je niet meteen aan zaken als de Kamer van Koophandel en 
interieurdesign, maar ook aan het voorzitten van een vergadering of notulen maken. Wat we hier 

doen is praktisch en heel breed.'' 

 


