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Woord vooraf
Omzien naar elkaar in de wijk

Een prettige en sociale leefomgeving, dat zoeken velen in een 
buurt of wijk. Waar inwoners niet anoniem langs elkaar heen 
leven, maar zich gekend en gezien weten en “een beetje op elkaar 
letten”. “Omzien naar elkaar”, noemt staatssecretaris Maarten van 
Ooijen dit in zijn hoofdlijnenbrief over de toekomst van de WMO1. 
Hij kondigt daarin een plan aan om gemeenten te ondersteunen 
om te komen tot een wijkplan rondom het omzien naar elkaar in 
de wijk.

Movisie heeft daar al een voorzet voor gedaan met het 
meerjarige programma Wij in de Wijk. Zo brachten we eerder 
drie casusbundels uit waarin we initiatieven beschreven gericht 
op het versterken van de sociale samenhang in wijken, buurten 
en dorpen. In een vierde en laatste casusbundel, Wij in de Wijk 
4, brengen we zes initiatieven in beeld. Daarmee komt het aantal 
door ons beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29.

In een reflectiehoofdstuk van de slotbundel is de kennisoogst 
van het hele Wij in de Wijk-project samengevat. Het bevat rele-
vante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal 
professionals om “het omzien naar elkaar” te versterken, maar 
ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in 
gemeenschapsversterking. 

1 Kamerbrief hoofdlijnen toekomst Wmo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus vraagt gerichte 
ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken 
instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk 
te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

De zes casussen uit de slotbundel Wij in de Wijk 4 brengen we nu 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft het project ‘Ik Wil’ in Eindhoven.

Judith Jansen, projectleider Wij in de Wijk 
Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis

https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/28/kamerbrief-over-hoofdlijnenbrief-toekomst-wmo


Ik Wil maakt zachte stemmen hoorbaar 
Versterken van de veelkleurige Eindhovense gemeenschap Auteurs: Jolinde Dermaux en Mellouki Cadat-Lampe



Eindhoven

VERSTERKEN VAN DE VEELKLEURIGE EINDHOVENSE GEMEENSCHAP

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Ik Wil heeft een locatie in de wijk Woensel te Eindhoven. Het initiatief kent 15 activiteiten met 150 wekelijkse bezoe-
kers; centraal staan creatieve activiteiten, taallessen en samen lunch maken. Daarnaast wordt voorzien in dagbeste-
ding voor 15 à 20 mensen, ook uit omliggende wijken. Op jaarbasis worden 600 vragen behandeld opgepakt bij het 
wekelijkse inloop-spreekuur. Het initiatief krijgt jaarlijks te maken met 30 tot 50 complexe casussen, waar eerstelijns- 
en tweedelijnsorganisaties mee bezig zijn. Men organiseert jaarlijks 8 tot 10 grootschalige evenementen: uitwisseling 
met bedrijven, Iftar-maaltijd, Connecting Eindhoven, en rond het thema dementie.

• Bezoekers en vrijwilligers hebben voornamelijk een migratie- en/of vluchtachtergrond.
• Ik Wil werkt veel met zelforganisaties van mensen met een Turkse, Marokkaanse, Somalische, Ethiopische en Syrische 

migratieachtergrond. Veel van hen leven in armoede en kunnen de weg in de systeemwereld moeilijk vinden. Veel 
bezoekers verkeren in een kwetsbare positie en worden door (andere) organisaties niet goed bereikt.

Context  
van het  
initiatief

• Het initiatief is gesitueerd in de stad Eindhoven, een van de grotere Nederlandse steden, waar sprake ik van 
superdiversiteit en achterstandswijken.

• Polarisatie kenmerkt de stad (Pegida-demonstraties, demonstraties rondom de Sinterklaasintocht, afname van 
vertrouwen in overheid en instanties, Black Lives Matter).



Esra Altmış en Leyla Kalendar, de initiatiefneemsters van Ik Wil, ontvangen je met open armen in het mooie – net 
verbouwde – pand van Ik Wil. De voorgevel is bestempeld met het karakteristiek groen-oranje sterlogo van de stichting. 
Esra en Leyla begeleiden je naar de open keuken op de begane grond. Daar ga je rond de tafel zitten met één van de 
vaste groepjes vrijwilligers. Een kleurrijk gezelschap van vier dames die zichtbaar lol met elkaar hebben. Maria Pattinaja, 
vijftigplusser met een Molukse achtergrond, de Marokkaanse Nederlander Nawal Braham van middelbare leeftijd en Ayse 
Eren (18) en Selda Kaya (50) die een Turkse achtergrond delen. De vrijwilligsters bereiden vandaag een gezamenlijke 
warme lunch voor alle vrijwilligers. In de grote zaal vindt vandaag iets bijzonders plaats: de uitreiking van het certificaat 
vertrouwenspersoon aan een groep geslaagden. Op het menu staan: felicitaties, Marokkaanse harira-soep, Turkse 
lachmacun-pizza, zoetigheid, trots en lol samen hebben. Dit (letterlijke) kijkje in de keuken bij Ik Wil straalt warmte uit. 
Lekker eten vanuit verschillende landen in de wereld. Culturen komen hier samen. 

De uitdaging

Veelkleurigheid zichtbaar maken
De droom van Esra Altmış en Leyla Kalender is een ideaalbeeld 
in de maak. Op hun website schrijven zij: “Stichting Ik Wil is 
een Eindhovense vrijwilligersorganisatie vóór en dóór bewoners. 
Samen vormen we een beweging waarin iedereen welkom is en 
de kans krijgt om de eigen talenten en interesses te ontplooien.“ 
Het ontplooien van eigen talenten is voor veel mensen die bij Ik 
Wil komen niet vanzelfsprekend. Ik Wil biedt ruimte, specifiek aan 
mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Ik Wil ontvangt 
vooral vrouwen, mensen van kleur, mensen die een taalbarrière 
ervaren of door hun migratieachtergrond stuiten op onbegrip in 
de Nederlandse samenleving. Ze bereiken mensen van wel twintig 
verschillende culturen. 

Ik Wil is gesitueerd in de wijk Woensel-West in Eindhoven. Uit 
onderzoek van het SCP blijkt dat Eindhoven met 14.500 arme 
inwoners deel uitmaakt van de tien gemeenten met de meeste 
arme bewoners. Verschillende buurten van Eindhoven, waaronder 
Woensel-West, hebben een extra hoog aantal inwoners die leven 

in armoede. Terwijl het risico op langdurige armoede voor ge-
heel Eindhoven 4,0 procent bedraagt, is dit in Woensel-West 8.7 
procent. Van de groep mensen die in armoede leeft, is een boven-
gemiddeld groot deel kind. Het merendeel heeft een niet-westerse 
migratieachtergrond. Armoede heeft impact op mensen. Deze 
groep inwoners heeft vaak moeite met de “systeemwereld“14, 
die zij niet goed kennen. Ik Wil zet juist deze mensen in hun 
kracht. Ayse Eren, vrijwilliger bij Ik Wil is hier een mooi voorbeeld 
van: “Ik heb lang in de nijverheid gewerkt. Mijn specialiteit was 
de fijne montage van boormachines. Vanwege een reorganisatie 
ben ik ontslagen. Ik kwam terecht bij de Sociale Dienst. Mijn man 
overleed. Via een buurthuis werd ik gewezen op Ik Wil. Ik kon 
daar direct aan de slag in de keuken. Ik heb het hier al 7 jaar naar 
mijn zin. Het is gezellig en we bedienen mensen met wat minder 
middelen”. Op deze manier is Ik Wil een thuisbasis waar mensen 
elkaar ontmoeten en zich met elkaar kunnen verbinden. Op laag-
drempelige wijze, door middel van activiteiten gebaseerd op direct 
contact met elkaar. 

Naast armoede zijn racisme en discriminatie zaken waar zowel de 
oprichtsters als de bezoekers van Ik Wil tegenaan lopen. Welkom 
zijn geldt niet voor iedereen en institutioneel racisme is diepge-

https://stichtingikwil.nl/wie-we-zijn/
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/


worteld in de samenleving, zoals onder andere de kindertoeslagaf-
faire heeft blootgelegd. Ook in Eindhoven, zoals wordt benoemd 
in het gemeentelijke uitvoeringsprogramma diversiteit 2019-2021 
is dat het geval. Demonstranten van Kick out Zwarte Piet die in 
Eindhoven demonstreerden voor een inclusief Sinterklaasfeest 
werden er met geweld belaagd. Moslims werden meerdere malen 
geprovoceerd tijdens de ramadan. Daarnaast, blijkt uit onderzoek 
van RADAR uit 2018 dat ook expats worden gediscrimineerd, met 
name in het Eindhovense uitgaansleven. 

Sociale uitsluiting en de reactie daarop is voor veel inwoners van 
Eindhoven dus onderdeel van het dagelijkse leven. In deze uit-
dagende context - in 2020 en 2021 door de coronapandemie 
versterkt - weet Ik Wil zich staande te houden en een thuishaven 
te bieden aan inwoners die worden buitengesloten en bij andere 
instanties vaak buiten de boot vallen. Door welkom en open te zijn 
voor iedereen die dat wil, draagt de Stichting bij aan het creëren 
van een inclusieve samenleving. 

Altmış legt uit dat de Stichting in 2015 is ontstaan uit een verlan-
gen: “Een verlangen dat iedereen in onze samenleving erbij hoort, 
ongeacht waar je vandaan komt. Ons doel is te luisteren naar 
mensen die vanuit andere landen naar Nederland zijn gekomen. 
Mensen die hier zijn gekomen met hoop op een betere toekomst. 
Er is een gezamenlijk besef: we verschillen van elkaar, maar we 
lijken ook op elkaar. Mijn droom is dat overal waar je komt je een 
afspiegeling van de samenleving ziet. Of je nu naar het gemeente-
huis of de huisarts gaat. Dat de veelkleurigheid van de samenleving 
overal zichtbaar is.”

Het initiatief

Iedereen welkom
Ik Wil organiseert met een groep vrijwilligers ontmoetingsactivi-
teiten, dagbesteding zonder indicatie en informele zorg. Zie de 
sfeerimpressie in dit filmpje. De wijkorganisatie is gelegen in de 
Eindhovense wijk Woensel. Ook sluit de organisatie aan bij activi-
teiten op stadsniveau, zoals het stadsbrede evenement Connecting 
Eindhoven, een initiatief dat is gericht op een inclusieve stad.

Ontmoeting
Ontmoeting bij Ik Wil vindt plaats via verschillende werkvormen: 
koken, taalles, naaien en puzzelen in de hal. Voorbij het laagdrem-
pelige contact zijn deze activiteiten erop gericht dat de deelne-
mers iets ervaren van wat participatie in de samenleving betekent. 
Vrijwilliger Rianne Wolters legt uit: “Mensen die elkaar anders niet 
zouden aanspreken komen hier met elkaar in contact. Ze volgen 
bijvoorbeeld lessen Nederlands en Arabisch, omdat ze een nieuwe 
taal willen leren. Door Nederlands te leren gaat bovendien de deur 
naar maatschappelijke deelname open.”

Partnerorganisaties zoals Omnia jeugdzorg herkennen de meer-
waarde van de ontmoetingsactiviteiten van Ik Wil. Najat Toub, 
werkzaam bij Omnia jeugdzorg, zegt: “Ik Wil mensen bereikt die 
anders niet bereikt worden. Ik Wil trekt mensen die voorheen niet 
zo makkelijk de deur uit kwamen en op zoek zijn naar ontmoeting 
met anderen. Het gaat veelal om mensen die het gevoel hebben 
dat er veel wordt georganiseerd in de stad, maar niet voor hen. Bij 
Ik Wil zijn zij welkom. Daar krijgen ze het gevoel dat ze van bete-
kenis zijn voor anderen en daarmee voor de samenleving.”

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/bdocument/action=showannex/gdb=825/Uitvoeringsprogramma_Diversiteit_Uitvoeringsprogramma_Diversiteit_2019-2021.pdf
https://radar.nl/publicaties/radar-diversiteit-uitgelicht-pdf-pdf/
https://radar.nl/publicaties/radar-diversiteit-uitgelicht-pdf-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=IGk2Bfczimw


Dagbesteding zonder indicatie
Ondanks de lockdowns door het coronavirus heeft Ik Wil in 2020 
25 mensen en in 2021 dertig mensen dagbesteding geboden, 
zoals te lezen is in hun jaarverslagen. Deze mensen zijn bij hen te-
recht gekomen na doorverwijzing van Wij Eindhoven. Ik Wil biedt 
zo een alternatief voor tweedelijns zorg. 

De organisatie werkt op deze manier mee aan de ambitie van de 
gemeente om de Wmo te kantelen van een geïndiceerd product 
naar een laagdrempelige algemene voorziening in de wijken. Dat 
doet ze samen met twaalf andere organisaties in Eindhoven. Ik Wil 
bood tijdens de eerste lockdown vooral ondersteuning aan mensen 
in de thuissituatie, in samenwerking met instanties die individuele 
ondersteuning bieden. Inmiddels is de ondersteuning op locatie 
weer in volle gang.

Naast het bestaande aanbod is er ruimte voor bezoekers om zelf 
initiatieven te bedenken en op te zetten. Zo vertelt Selda Kaya, 
een tiener met Turkse achtergrond die inmiddels vrijwilliger is bij Ik 
Wil, hoe zij tot het idee voor een dansgroep kwam: “Ik kijk al jaren 
naar Bollywoodfilms van Farouk Khan. Mijn droom: een eerste stap 
zetten in Bollywooddans. Ik kwam bij Ik Wil een vrouw uit India 
tegen. Zij was hier voor de dagbesteding. Samen hebben wij toen 
een groep opgezet om te dansen zoals Indiase sterren dat doen in 
Bollywoodfilms: vrolijk en uitbundig. Mijn droom en haar dagbe-
steding werden zo mooi gecombineerd.”

Informele zorg 
Ik wil biedt informele zorg met getrainde vrijwilligers: gecertificeer-
de vertrouwenspersonen die met inwoners in gesprek gaan tijdens 
het inloopspreekuur. Ook gaan zij op huisbezoek. Buurtbewoners 
mogen van alles vragen: “Ik begrijp een brief niet, wil je me hel-
pen met een telefoontje?” Of: “Ik heb een misverstand met mijn 
buurman, wat moet ik doen?” Soms willen mensen actief worden 

in de buurt en vragen hoe ze dat kunnen aanpakken. In coronatijd 
kregen de vrijwilligers veel te maken met complexe casussen en 
vragen. “Ik heb veel schulden, hoe kom ik daar uit?”, “Mijn broer 
heeft psychische problemen, wat moet ik doen?” Of: “Ik krijg geen 
eten meer bij de voedselbank: wat nu?” 

Vrijwilliger Rianne Wolters is lange tijd vertrouwenspersoon ge-
weest. Zij zegt over haar werkwijze: “Als iemand langskwam met 
een idee, iets dat zij of hij graag wilde doen, dan moedigde ik dat 
aan. Ga maar kijken of je dit kunt realiseren. Wat heb je nodig? 
Kun je deelnemers vinden? Dat kan iemand heel veel kracht geven. 
Zo iemand merkt dan: dit kan ik, het lukt! Het zorgt er ook voor 
dat er constant nieuwe activiteiten worden georganiseerd door 
buurtbewoners zelf.”

Altmış en Kalender delen hun expertise over het bieden van infor-
mele zorg bij complexe problematiek en culturele diversiteit met 
partners in de stad en die maken daar graag gebruik van. Zo stelde 
een collega-organisatie de vraag: “Ik kom in mijn cultureel diverse 
groep iemand tegen die met huiselijk geweld te maken heeft, wat 
nu?” Ik Wil hielp hen verder. 

Stadsbrede evenementen
Naast ontmoeting, dagbesteding en informele zorg organiseren 
Altmış en Kalender met vrijwilligers ook losse evenementen. Deze 
evenementen spelen in op de grote thema’s van deze tijd. Een 
voorbeeld is Connecting Eindhoven. Een (online) stedelijk platform 
dat een weekend met workshops organiseert, waarin uitsluiting en 
discriminatie bespreekbaar worden gemaakt. Een ander voorbeeld 
is het organiseren van een community-weekend, waarin thema’s 
als empathie en ontmoeten, ongelijkheid en sociale verandering 
centraal staan. Met deze stadsbrede evenementen vergroot Ik Wil 
het bewustzijn in de stad rondom thema’s als discriminatie en uit-
sluiting en laat de organisatie zien wat je daartegen kunt doen.

https://stichtingikwil.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-stichting-ik-wil-2020.pdf
https://stichtingikwil.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-Extern-Ik-Wil.pdf
https://connectingeindhoven.nl/


Samenwerking
Ik Wil werkt samen met een netwerk van zowel formele als 
informele organisaties die aanvullende expertise hebben, zodat ze 
haar bezoekers optimaal kan ondersteunen. Samen met andere 
organisaties bedenkt ze bovendien oplossingen voor problemen in 
de wijk. Daartoe gaat Ik Wil partnerschappen aan met inwoners, 
het bedrijfsleven en de gemeente en werkt ze samen met onder 
andere de moskee, de huisarts en de wijkagent. Maar ook met 
organisaties als Wij Eindhoven, het welzijnswerk, met Omnia 
jeugdzorg en met de Fontys Hogeschool voor onderzoek werkt 
Ik Wil samen. Doel is steeds om elkaar te versterken. Als Omnia 
jeugdzorg bijvoorbeeld een bijeenkomst over het puberbrein 
organiseert, zet Ik Wil haar netwerk in om een divers publiek te 
bereiken. 

Intern legt Ik Wil de focus op het benutten van ieders kracht. 
Uitgangspunt is wat mensen willen en kunnen. Dat kan variëren 
van deelnemen aan activiteiten, tot het leveren van een actieve 
bijdrage aan een groot evenement. De kernwaarden van Ik Wil zijn 
gericht op inclusie. Centraal staan "liefde, bewustwording, zinge-
ving, gelijkwaardigheid en ruimte geven aan jezelf en elkaar." De 
organisatie creëert een veilige omgeving waarin ieders aanwezig-
heid wordt gerespecteerd en waarin bezoekers hun vooroordelen 
en beelden over andere mensen onderzoeken door te kijken naar 
wat er achter het gedrag van anderen schuilt.

De balans

Sensitiviteit als kracht
Ik Wil is een warm nest voor een grote groep cultureel diverse 
inwoners van Woensel. Zeinab, een vrijwilligster uit Syrië zegt: “Bij 
Ik Wil heb ik een familiegevoel. De mensen hier hebben oprecht 
het beste met anderen voor. Dat is lang niet overal zo, elders kom 

je veel boosheid en vooroordelen tegen. Esra en Leyla zijn altijd 
geduldig en open. Zo helpen ze veel mensen.”

Najat Toub van Omnia Zorg legt uit wat Ik Wil speciaal maakt: “De 
mensen van Ik Wil beschikken over een grote culturele sensitiviteit 
en ze werken vaak om de taalbarrière heen. Ze denken niet met-
een over mensen: die persoon is lastig, maar ze proberen mensen 
te helpen om de taalbarrière te overbruggen.”

Ook andere organisaties die Ik Wil als vindplaats van eigen doel-
groep gebruiken, zoals de huisartsenpraktijk en GGZ noemen deze 
sensitiviteit als sterke kant van Ik Wil. Op die manier zet Ik Wil de 
inwoners van Woensel in hun kracht. 

Daarnaast draagt Ik Wil bij aan bewustwording over discrimina-
tie en uitsluiting, door onder andere de stadsbrede evenementen 
die ze organiseert. Dit is geen makkelijke opgave, legt Altmış uit: 
“Leyla en ik hadden aanvankelijk een mooi en optimistisch toe-
komstbeeld. Inmiddels zijn we geconfronteerd met dichte deuren, 
regels en wetten. Steeds weer moeten we uitleggen hoe belangrijk 
het is om oog te hebben voor diversiteit. Steeds weer moeten we 
anderen vragen om ook te luisteren naar de zachte stemmen, om 
de ander te ontmoeten en te luisteren naar de pijn die velen erva-
ren. Het is soms moeilijk om dit leed publiekelijk bespreekbaar te 
maken.” Altmış gelooft nog steeds in haar missie, maar is tegelij-
kertijd soms vermoeid.

Praktische uitdagingen
Het runnen van de Stichting brengt veel praktische uitdagingen 
mee. Zo zoekt Ik Wil naar een goede balans tussen enerzijds de 
administratie op orde houden en anderzijds doen waar ze goed in 
is: het organiseren van activiteiten en ontmoeting. In 2021 werd 
de subsidie van Ik Wil onder voorwaarden verlengd en kwam Ik Wil 
onder verscherpt toezicht van de gemeente te staan. De Stichting 



had bijvoorbeeld ambitieuze plannen in een te groot pand, waar-
door zij niet aan haar financiële en administratieve verplichtingen 
naar de gemeente voldeed. Voldoende middelen voor de bedrijfs-
voering ontbraken en Ik Wil beschikte alleen over budget voor de 
uitvoeringsuren. Dit maakt dat de samenwerking met de gemeente 
dat jaar in nauwe samenwerking verliep.
 
Marjon Meijs, contractmanager sociaal domein bij de gemeente 
Eindhoven: “De gemeente onderkent de sterke punten van Ik Wil. 
De organisatie heeft goede ingangen bij verschillende gemeen-
schappen met een migratieachtergrond en geniet hun vertrouwen. 
De mensen van Ik Wil zijn sterk in verbindende communicatie en 
gaan uit van de kracht van mensen. Dat werkt goed. Maar de 
gemeente stuurt ook op realiteit. Doorgaan met de passie is goed, 
maar wel met twee benen op de grond. De zakelijke kant bij Ik Wil 
moet beter geregeld worden.”

Altmış bekijkt het verscherpte toezicht van de positieve kant: “We 
hebben de gemeente beter kunnen laten zien welke impact we 
maken. De gemeente kwam nu namelijk elk kwartaal bij ons langs, 
in plaats van dat we ons schriftelijk moesten verantwoorden. Dat 
was een verlichting.” Doordat de gemeente langs kwam, kreeg ze 
Ik Wil beter in beeld: het werk werd veel beter gezien. En de admi-
nistratie is inmiddels ook beter op orde, omdat Altmış en Kalender 
op dit gebied hun kennis en expertise hebben vergroot.

Reflectie

Bonding, bridging én linking
Ik Wil is een initiatief dat bonding faciliteert voor inwoners in 
een kwetsbare positie met een migratie- en vluchtachtergrond. 
Met haar activiteiten bereikt zij mensen van twintig verschillende 
culturen die zich thuis voelen bij het initiatief. Ik Wil doet dit door 

het creëren van een veilige ruimte, waar men elkaars taal spreekt 
en problemen die mensen ervaren herkend en samen opgelost 
worden. Ik Wil is sterk gericht op mensen uit de “eigen groep“ 
door ruimte te maken om “zichzelf“ te zijn en te ontdekken wat 
bijvoorbeeld taal, cultuur en geloof betekenen. 

Ik Wil slaat daarnaast een brug tussen groepen mensen van ver-
schillende culturele achtergronden. De ruimte van Ik Wil staat open 
voor iedereen, evenals haar aanbod. Ik Wil zoekt actief de samen-
werking op met andere inwonersinitiatieven. Zo werkt Ik Wil mee 
aan een inclusieve stad. Daarbij neemt de Stichting het voortouw 
voor gezamenlijke verbindingsactiviteiten voor alle inwoners van de 
stad, zoals bij de organisatie van het grote evenement Connecting 
Eindhoven, dat gericht is op het werken aan een inclusieve stad. 
Hiermee draagt de stichting bij aan bewustwording van inwoners 
van Eindhoven en haar bestuurders op het gebied van uitsluiting 
en discriminatie. Deze opdracht ervaren de initiatiefneemsters niet 
altijd als makkelijk, maar wel als noodzakelijk.

Ik Wil zoekt actief de verbinding met de gemeente Eindhoven. 
De visie en missie van Ik Wil komt overeen met de visie van de 
gemeente Eindhoven: het betrekken van iedereen én het empowe-
ren van kwetsbare inwoners. Ik Wil ontvangt onder voorwaarden 
subsidie van de gemeente voor haar laagdrempelige activiteiten. 
De samenwerking met de gemeente is soms een zoektocht: het is 
niet eenvoudig om de leefwereld van de Stichting (iedereen overal 
helpen vanuit eigenaarschap en betrokkenheid) te verbinden met 
de systeemwereld van de gemeente (zakelijkheid en professionali-
sering, monitoring van output, outcome en impact én de financiën 
op orde). Tegelijkertijd spreekt de gemeente Eindhoven de wens uit 
om van de werkwijze van Ik Wil te leren: cultuursensitiever werken, 
bijvoorbeeld door kennisoverdracht naar wijkteams, en ambtena-
ren en opdrachtnemers van de gemeente op het gebied van zorg 
en welzijn.



De kern van Ik Wil is bonding binnen de eigen groep. Van daar-
uit wordt actief de bridging met andere groepen in Eindhoven 
gezocht. Het burgerinitiatief Ik Wil zet haar bonding én bridging 
sociaal kapitaal in bij het zoeken naar samenwerking (linking) met 
de gemeente. Linking vindt plaats met de "systeemwereld" (pro-
fessionele organisaties en de gemeente), omdat de burgerkracht 
(bonding en bridging) van de "leefwereld" (Ik Wil en overige 
partners uit de civiele samenleving) zich vertaalt in "burgermacht": 
de "systeemwereld" ziet en (h)erkent de "leefwereld". Op dat mo-
ment treedt linking op. In die zin zijn bonding en bridging waar-
devol voor linking. Ik Wil slaagt in linking met de gemeente, want 
er is een match met het gemeentelijk beleid, zowel waar het gaat 
om visie als het operationeel niveau. Zowel de gemeente als Ik Wil 
werken aan empowerment van inwoners, door eigenaarschap te 
stimuleren en in te zetten op verbindende communicatie.
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