
All inhabitants of Veldhoven can free 
contact BSR with questions about laws 
and regulations, facilities and benefits on 
Monday, Tuesday and Thursday.
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 قفارمو ،حئاوللاو نيناوقلا لوح ةلئسأ عم ثحبلا

.سيمخلاو ءاثالثلاو نينثالا موي عفانمو

Wszystkich mieszkańców miasta Veldho-
ven można bezpłatnie skontaktować się 
z BSR z pytaniami na temat ustawowych i 
wykonawczych, udogodnienia i korzyści 
w poniedziałek, wtorek i czwartek.
Bütün Veldhoven sakinleri ücretsiz ya-
pabilirsiniz Pazartesi, Salı ve Perşembe 
günleri sorularla yasalar ve düzenleme-
ler, özellikleri ve yararları hakkında BSR 
başvurun.

Bureau Sociaal Raadslieden bestaat 40 jaar, een robijnen jubileum, dat is wel 
een felicitatie waard! Al 40 jaar lang is een groep vrijwilligers actief om op 
professionele wijze mensen kosteloos te ondersteunen bij (juridische) vra-
gen op het gebied van geld, werk, relaties etc. In al die jaren heeft een brede 
variëteit van mensen hun schroom overwonnen om bij BSR om raad en ad-
vies te komen vragen. Het is namelijk nogal wat om ‘vreemden’ te betrekken 
bij vragen die ook zo persoonlijk kunnen zijn. 

Het helpt dan enorm dat er een team 
van mensen klaar staat dat enerzijds 
beschikt over de capaciteiten om men-
sen op hun gemak te stellen, maar te-
gelijkertijd ook over brede inhoudelijke 
kennis, waarmee mensen zich ook echt 
geholpen voelen. Ik heb ooit in een ver 
verleden samen met anderen een cliën-
ttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
voor BSR en ik herinner me nog hoe be-
langrijk dit soort hulp gevonden werd 
door mensen die even door de bomen 
het bos niet meer zagen. 

Dat is nu niet anders. In een tijd waarin 
er steeds meer digitaal gaat en we de 
wereld soms wel héél ingewikkeld ge-
maakt hebben, is het fijn dat er nog 
steeds een BSR staat dat meegegroeid 
is met al die ontwikkelingen. Vanuit de 
gemeente verwijzen we graag mensen 
door die wel wat extra ondersteuning 

kunnen gebruiken bij hun administratie 
of bij het indienen van een bezwaar-
schrift. We weten dan dat ze goed wor-
den opgevangen. Ook voor onszelf is 
BSR een klankbord en een signaleerder 

van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Vaak vragen we ze dan ook mee te den-
ken bij nieuw beleid. 

Inmiddels is de huisvesting in De Para-
sol aan de Sterrenlaan aangepast en 
is er een nauwe samenwerking met 
Stichting Leergeld, de Voedselbank en 
Cordaad via het loket Veldwijzer. Een 
nieuwe laagdrempelige toegang tot 
allerlei hulp en voorzieningen voor 
mensen met een kleine beurs. Er kan 
namelijk zoveel meer dan mensen vaak 
denken. De vrijwilligers van Veldwijzer 
wijzen dan de weg en bieden actief 
hulp. 

Ik hoop dat zowel BSR en Veldwijzer 
er in toenemende mate in slagen om 
mensen te bereiken die advies en on-
dersteuning kunnen gebruiken. Het 
zijn vrijwillige professionals en ze zijn 
er voor U. Ik hoop dat alle vrijwilligers 
hun mooie werk nog lang kunnen en 
willen blijven doen. Van harte proficiat 
allemaal!

40 jaar omzien naar mensen

Als je er financieel niet zo rooskleurig voorstaat en hulp zoekt, is het al moeilijk genoeg 
je geldzaken op tafel te leggen. Laat staan als je keer op keer met de billen bloot moet. 
Dankzij Veldwijzer is dat niet meer nodig. Bureau Sociaal Raadslieden (BSR), Voedsel-
bank Veldhoven en Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen werken samen in deze 
organisatie die in nauw contact staat met de gemeente. Inmiddels hebben ze sinds de 
oprichting in maart al zo’n 25 Veldhovenaren geholpen. Simone Joosten en Rian Ton-
deur van BSR , Frans Heutinck van Leergeld en Peer Willems van de Voedselbank vertel-
len over het initiatief. Als je hulp nodig hebt, kun je nu één keer je verhaal vertellen en 
word je geholpen door meerdere organisaties. De medewerkers van Veldwijzer kunnen 
met je meekijken en advies geven over wat je het best het eerste aan kunt pakken. De 
hulp is anoniem en er worden geen dossiers met persoonlijke gegevens aangelegd.   

Geen extra drempels
Kom je in geldproblemen door een scheiding, 
(gedwongen) verhuizing of andere oorzaken, 
laat je dan informeren over je mogelijkheden. 
De partners bij Veldwijzer helpen je samen te 
voorkomen dat je schulden groter worden. 
Peer Willems: “Er is een enorme schaamte 
bij mensen om zich te melden voor hulp. Als 
mensen eenmaal hier binnen zijn, moet je 
niet nóg een keer een drempel creëren door 
het nummer te geven van de Voedselbank. 
Je komt één keer met je hulpvraag binnen en 
krijgt dan passende hulp.”

 
Niet meer verloren lopen
Frans Heutinck: “Veldwijzer is ontstaan door 
de ervaring die wij met zijn allen hadden dat 
we maar een klein gedeelte van onze doel-

groep bereiken en áls we ze bereiken ze vaak 
in het traject verloren lopen. Onze wereld is 
zo ingewikkeld geworden dat je al bijna pro-
fessor moet zijn om een aanvraag in te die-
nen. De regelgeving is streng en ingewikkeld. 
Er zijn steeds meer mensen die het niet kun-
nen bevatten, zowel jongeren als ouderen. In 
het verleden verwezen we wel eens mensen 
door en haakten ze halverwege af omdat ze 
niet bij de juiste persoon uitkwamen. Nu ne-
men we ze bij de hand en checken of ze op de 
juiste plek zijn uitgekomen.” 

Geen overzicht of geld tekort
“Als mensen het niet meer kunnen overzien, 
of aan het einde van de maand geld tekort 
komen kunnen ze hier naar binnenkomen en 
gaan we een eerste gesprek aan om te zien 
wat er allemaal speelt. We kunnen meteen 
aan de slag met praktische ondersteuning 
zoals het invullen van formulieren of het 
aanvragen van belastingtechnische zaken, 
het aanvragen van een gemeentelijke rege-
ling. En dat allemaal met één formulier”, legt 
Simone Joosten uit. Op het intakeformulier 

 
 

 
 
van Veldwijzer staan alle gemeentelijke rege-
lingen en de aanvraag voor een voorziening 
van Voedselbank en Leergeld.

Meer mensen helpen
Peer Willems: “Vanuit de Voedselbank bereiken 
we landelijk ongeveer maar 20% van de men-
sen die recht hebben op een pakket. Leergeld 
zit op ongeveer 40%, dat is een mooi aantal. 
Wij willen zorgen dat we de mensen die recht 
hebben op hulp ook helpen, maar dan moe-

ten we ze wel binnenkrijgen. Natuurlijk kun-
nen we niet alles oplossen, maar wij weten 
in ieder geval op welke regelingen mensen 
allemaal recht hebben.” Simone: “Soms kun 
je mensen vertellen dat ze recht hebben op 
een eenmalige toeslag. Vaak kennen men-
sen hun rechten niet.” “En hun plichten, dat is 
nog een veel groter probleem”, vult Rian aan.  
“Als thuiswonende kinderen een inkomen 
krijgen, kan dit gekort worden op de bij-
standsuitkering van een ouder. Mensen ko-
men dan gewoon in de knel.” 
 
 
 
                                         Lees verder op pagina 2.

Veldwijzer: één loket voor hulp bij schulden

“Dat mensen zelfredzaam 
zijn is helemaal niet zo  

vanzelfsprekend, digitaal al 
helemaal niet.”

Mariënne van Dongen-Lamers
wethouder sociaal domein

“Je staat nooit alleen, er zijn 
honderden mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Denk niet, 
ik heb stomme dingen gedaan. 

Wij veroordelen niet.”

Sociaal Raadsliedenwerk
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Je bent niet de enige
Frans: “Een fatsoenlijk woonhuis, zeker in de huursector 
is nauwelijks te krijgen. Soms worden moeders het huis 
uitgezet bij een (v)echtscheiding en staan dan voor de 
keus om een huis te pakken dat boven de huurtoeslag-
grens zit of met de kinderen op straat wonen.” Rian: “Er 
is ook een groep die werkt en net boven een bijstands-
uitkering zit waardoor ze niet in aanmerking komt voor 
voorzieningen en onder de streep slechter af is dan met 
een uitkering.” Peer benadrukt dat mensen niet bang 
hoeven te zijn dat ze alleen staan, ook als ze zelf iets 
niet goed hebben gedaan. “Er zijn honderden mensen 
die hetzelfde hebben meegemaakt. Denk niet, ik heb 
stomme dingen gedaan. Wij veroordelen niet. Als je in 
de ellende zit, moet je geholpen worden!” 

Trek op tijd aan de bel
Maar wanneer is het eigenlijk tijd om aan de bel te 
trekken? Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, 
maar globaal genomen kom je in de gevarenzone als 
je 30 tot 35 procent per maand aan wonen betaalt. 
Dan is de kans groot dat je te weinig overhoudt. Loop 
je vast in de regels, ga dan niet bij de pakken neerzit-
ten, maar neem contact op met Veldwijzer. Klop niet 
pas aan als je € 50.000 schuld hebt. Frans: “Soms zien 
we mensen waarbij de problemen niet zo groot zou-
den zijn geworden als ze twee of drie jaar eerder waren 
gekomen.” Simone: “Er zijn ook gezinnen waar mensen 
genoeg verdienen, maar waar er nog meer uitgaat.  

Dan gaat het ook mis.” 
Voor al deze mensen staat Veldwijzer klaar. Geldt deze 
gevarenzone voor jou of iemand die je kent? Loop dan 
eens binnen bij Sterrenlaan 15. Dat kan op maandag, 
dinsdag, donderdag van 10 tot 12 uur en donderdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur en op donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur.

Veertig jaar BSR in Veldhoven  Hoe het begon!
door Poul de Gier

De start
Op 1 mei 1977 opent het gebouw Den 
Tref als eerste gebouw in het nieuwe 
centrum van Veldhoven haar deuren. 
De stichting Sociaal Centrum voor 
maatschappelijk werk en gezinsverzor-
ging trekt er samen met de stichting 
C&O (voor cultureel- en opbouwwerk) 
in. Bij het ontwerp van het gebouw is 
bij de ingang een balie ontworpen met 
de bedoeling daar het onder gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid van 
beide stichtingen informatiewerk te 
gaan doen. Na overleg met de landelijke 
vereniging voor Maatschappelijk Advies 
en Informatiewerk (MAIC) is besloten 
vrijwilligers voor dit werk op te leiden 
en het beleid te laten bepalen door een 
bestuurscommissie, waarin beide orga-
nisaties vertegenwoordigd zijn. Deze 
commissie wordt ondersteund door 
een maatschappelijk werker van het 
Sociaal Centrum en een opbouwwerker 
van C&O. Met het motto ‘Het MAIC weet 
wie het wel weet” vindt op 14 januari 
1978 de opening plaats door wethou-
der Huub van de Moosdijk.

Zelfstandig
De afspraak die beide besturen hebben 
gemaakt houdt in dat na een jaar ex-
perimenteren besloten zal worden hoe 
verder te gaan. Ze worden het daarover 
niet eens en bepalen dat de bestuurs-
commissie dan maar moet bepalen of 
ze onder de vlag van het Sociaal Cen-
trum verder wil gaan of zelfstandig wil 
worden. Als de eerdergenoemde deur 
opengaat, blijkt dat de commissie de 
voorwaarden van het Sociaal Centrum 
niet ziet zitten en zelfstandig verder wil. 
Geen eenvoudige beslissing, want het 
betekent dat Den Tref verlaten moet 
worden en er geld moet komen om 
nieuwe huisvesting en organisatiekos-
ten te betalen. 

Die eerste periode van zelfstandig-
heid vraagt veel van de bestuurs-
commissie, die ook het bestuur zal 
gaan vormen van de nieuwe stich-
ting Maatschappelijk Advies- en In-
formatiecentrum Veldhoven (MAIC). 

De opbouwwerker ondersteunt het be-
stuur in wording met het opstellen van 
statuten, het aanvragen van subsidie 
en het zoeken naar ruimte. Het is vooral 
voorzitter Tine Merks, voormalig lid van 
het bestuur van het Sociaal Centrum, 
die de kar trekt, en met succes. Er wordt 
ruimte gevonden in de voormalige 
school in d’Ekker waar ook de wijkac-
commodatie Sentrum 70 huist. Subsidie 
wordt voor 1979 niet verkregen, maar 
gelukkig springt het Kon. Julianafonds 
in. Als het college van B en W ook voor 
1980 geen subsidie wil geven, komt de 
gemeenteraad, na veel gelobby van 
het bestuur, toch over de brug. Als ook 
de statuten bij de notaris zijn gepas-
seerd en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel is alles rond. Er kan verder 
gewerkt worden en dat dit lukt, blijkt uit 
het feit dat de stichting nog bestaat, zij 

het onder een andere naam. Het Sociaal 
Centrum en Den Tref zijn inmiddels ver-
dwenen. C&O verandert opeenvolgend 
in Stimulans en Cordaad. 

Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)
In een flink aantal plaatsen in Nederland 
zijn er organisaties, die aangesloten zijn 
bij de landelijke vereniging MAIC en 
meestal met behulp van vrijwilligers ad-
vies- en informatiewerk verrichten. Maar 
je hebt ook een stichting Sociale Raads-
lieden, waarvan de aangeslotenen het-
zelfde werk doen, maar dan uitsluitend 
met beroepskrachten.  Over en weer 
leidt dat tot meningsverschillen, omdat 
de een vindt dat je het informatiewerk 
best met vrijwilligers kunt doen en de 
ander dat dit door professionals moet 
worden gedaan. Ook gedwongen door 
de subsidiërende overheid worden de 
twee clubs uiteindelijk samengevoegd 
en gaat iedereen onder de vlag van 
Sociaal Raadslieden verder. Dus ook zij 
die met vrijwilligers werken. Het Veld-
hovense MAIC verandert daarom haar 
naam in BSR.

De industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw veroorzaakte een hele 
volksverhuizing van het platteland naar de stad in West-Europa.

Veel, vaak door armoede gedreven mensen 
verlieten hun vertrouwde omgeving. Dat 
waren niet alleen ondernemende mannen, al 
dan niet met hun gezin, maar vaak ook jonge 
meisjes, die op stap gingen om een “dienstje” 
in de stad te vinden. Als dat in eigen land niet 
lukte trokken ze vaak verder naar het buiten-
land.

In West-Europa werd veel gedacht en ge-
praat over de kwetsbaarheid van deze 
meisjes. Toen men ertoe wilde overgaan 
om prostitutie te reglementeren, kwamen 
de denkers en praters tot actie. Een con-
gres in 1877 leidde tot de oprichting van 
een internationale organisatie, de Union 
Internationale des Amies de la Jeune Fille.  
 

Vijf jaar later volgde de oprichting van een 
Nederlandse afdeling: de Neederlandse Ver-
eeniging ter Bescherming van Meisjes. Tot 
aan de Tweede Wereldoorlog werden be-
middelingsbureaus opgericht om meisjes 
aan betrouwbare adressen voor een dienstje 
te helpen, en er ontstond stationswerk: da-
mes van de Vereeniging gingen op stations 
meisjes opvangen en verder begeleiden. Ook 
kwamen er tehuizen waar vrouwen onder-
dak kregen.

In 1928 kwam er een nieuw initiatief bij: ter ge-
legenheid van de Olympische Spelen in Am-
sterdam in werd een informatiebalie geopend 
voor vreemdelingen bij het Centraal Station.  
Van deze voorziening werd zoveel gebruik 
gemaakt, ook voor vragen die niets met de  

Spelen te maken hadden, dat besloten werd 
om hier na de Spelen mee door te gaan en 
het te koppelen aan het stationswerk van 
de gegoede dames. De Nederlands Spoor-
wegen gaf ruimte in de stationshal voor het 
Maatschappelijk Advies- en Informatiebu-
reau (MAI). Meer tijd vragende gevallen waar-
mee de stationsdames in aanraking kwamen 
werden hier afgehandeld en daarnaast was 
het bureau voor iedereen die naar Amster-
dam kwam en voor de Amsterdammers zelf. 
Na de Tweede Wereldoorlog breidde het 
MAI-werk zich uit en werden in de grote ste-
den zoals Utrecht, Rotterdam en Den Haag 
MAI-bureaus opgericht. Huisvesting en ar-
beidsbemiddeling waren aanvankelijk de 
belangrijkste taken, maar de bureaus werden 
meer en meer informatiepunten voor men-
sen die in de warwinkel van rechten, regelin-
gen, instanties en loketten het spoor bijster 
raakten. 

 
 
In 1971 kwam er een Federatie voor maat-
schappelijke informatie en advies, met een 
landelijk bureau ter ondersteuning van de 
plaatselijke organisaties. Het werk van de 
MAI-bureaus werd definitief losgekoppeld 
van de oude taak van opvang van alleen-
staande meisjes.

Anno 2018 bestaat het maatschappelijk ad-
vies en informatiewerk nog steeds. Inmiddels 
is de naam veranderd in Sociaal Raadslieden-
werk en bieden vele plaatselijke instellingen 
hulp aan burgers die vragen hebben over 
hun rechten en plichten. En nog steeds is er 
een landelijk bureau: de LOSR (landelijke or-
ganisatie voor sociaal raadsliedenwerk), die 
de belangen van de lokale instellingen be-
hartigt. Kortom: een bijzondere ontstaansge-
schiedenis!

Het wonderlijke ontstaan van 
het sociaal raadsliedenwerk 
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BSR viel in de 
prijzen….

In 2004: een half jaar na de start viel het Klapperpro-
ject van BSR al in de prijzen. In december 2004 kreeg 
dit project de Veldhovense Vrijwilligersprijs uit han-
den van wethouder Hans van der Looij. De lat lag 
hoog, want alle genomineerden hadden een kwalita-
tief hoogstaand project. Toch had dit project volgens 
het juryrapport net iets extra’s: “Het is volgens de jury 
van belang voor mensen die het toch al moeilijk heb-
ben in onze samenleving. Het project heeft derhalve 
een duidelijk en -naar het oordeel ven de jury- posi-
tief effect op de samenleving.”

In 2016: BSR ontving uit handen van wethouder Mariënne 
van Dongen en Henk Verheggen, vrijwilliger bij GGzE De 
Boei, de Eén van Veldhoven. Henk maakte het ontwerp 
voor de Eén van BSR. Met deze Eén worden burgers en 
organisaties in die zich inzetten voor mensen die een ex-
tra steuntje in de rug kunnen gebruiken, in het zonnetje 
gezet.

In 2018: Stichting Leergeld, de Voedselbank en BSR zijn 
een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam 
Veldwijzer. Hierin ondersteunen zij burgers die te maken 
krijgen met ingewikkelde (financiële) problematiek. Tij-
dens het Lentefeest van de Ronde Tafel 166 ontvingen 
de drie organisaties hiervoor een cheque ten gunste van 
Veldwijzer. 

In de loop van het bestaan van BSR zijn diverse vrijwilli-
gers verrast met de vrijwilligerspenning van de gemeente 
Veldhoven en zelfs met een koninklijke onderscheiding!

De raadslieden staan  
Veldhovenaren met  
raad en daad bij 

Met welke vragen kun je eigenlijk terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden 
(BSR)? Het antwoord is simpel: voor alle vragen over wetten, regels en 
voorzieningen kun je binnenlopen. Of het nu gaat om belasting, geldproble-
men, hulp bij het invullen van formulieren of het lezen of schrijven van een 
officiële brief: de tien sociaal raadslieden staan voor je klaar.

Jongste & oudste medewerker
Twee van hen zijn Jos Potgiesser (80) 
en Mandy Loomans (32). Jos Potgiesser 
is de oudste van de raadsvrouwen en 
-mannen van BSR en werkt er al 33 jaar. 
Mandy Loomans de jongste. Zij werkt er 
bijna 10 jaar. De raadslieden zijn het eer-
ste aanspreekpunt als je binnenloopt bij 
BSR. Ze proberen je meteen te helpen 
en verwijzen je zo nodig naar de speci-
ale spreekuren en projecten zoals het 
klapperproject (hulp bij het ordenen 
van administratie), het notarisspreekuur, 
het juridisch spreekuur of het financieel 
spreekuur voor extra hulp. 

Vragen veranderen
Om te zorgen dat ze je goed kunnen 
blijven helpen, krijgen de raadslieden 
regelmatig presentaties en cursussen 
om te zorgen dat ze goed op de hoogte 
blijven. “We zijn breed georiënteerd, 
maar moeten ook vooral heel goed we-

ten hoe we moeten zoeken”, aldus Jos. 
Het soort vragen waar mensen mee ko-
men is in de loop van de tijd veranderd. 
Ook zijn de vragen vaak complexer dan 
vroeger. “We krijgen nu vragen op het 

gebied van geld en recht, financiële 
problemen en schulddienstverlening 
en dat allemaal bij elkaar komend. Vroe-
ger was het heel anders. We hadden 
geen computers, dus we kregen heel 
veel vragen over dingen die mensen 
tegenwoordig op internet opzoeken. 
Hoe je au-pair kon worden of vragen 
over alle mogelijke cursussen. Daar had-
den we vrij veel documentatie over, hele 
mappen met allemaal knipsels”, vertelt 
Jos over haar begintijd als raadsvrouw. 
Waar de raadsvrouwen tegenwoordig 
ook vaak bij helpen is het aanvragen en/
of controleren van toeslagen, want daar 
kan veel misgaan.

Papieren & formulieren
Mandy rolde in het werk toen ze tijdens 
haar studie sociaal-juridische dienstver-
lening een stageplek zocht en is sinds-
dien niet meer weggegaan. “Er was 
meteen een klik.” Ze is van huis uit be-
windvoerder, dus krijgt daar veel vragen 
over. “Bijvoorbeeld hoe bewindvoering 
opgeheven moet worden, als mensen 
niet heel erg blij zijn met hun bewind-
voerder. Ook krijgen we veel vragen 
over verzekeringszaken.” “En over het 
invullen van formulieren”, vult Jos aan. 
Mandy: “Er moeten veel formulieren 
ingevuld worden en daarvoor moeten 
zaken op orde zijn. Dat zien we tegen-
woordig heel veel voorbijkomen. Het 

ordenen van papieren is een beetje een 
verlengde geworden van schulddienst-
verlening.” Jos: “Als je de zaken niet op 
orde hebt, kost het vier keer zoveel tijd. 
Ik verwijs wel eens mensen naar het 
Klapperproject om dat eerst te laten 
uitzoeken voor ik het belastingformulier 
invul.  Ik heb een cliënt wel eens tegen 
een ander horen zeggen, ‘deze me-
vrouw houdt niet van envelopjes’. Klopt, 

dat scheelt al de helft in je papierwerk.” 

De weg wijzen
Bij vragen over bijvoorbeeld erfenissen 
of problemen bij aankopen, geven de 
raadslieden voorinformatie, vertellen 
waar je op kunt letten en verwijzen naar 
de juiste websites. Jos: “Mensen vragen 
bijvoorbeeld welke stappen ze moeten 
zetten om een testament te maken of 
wat ze moeten regelen voor een echt-
scheiding.  Als mensen meer of heel 
specifieke vragen hebben, sturen we 
ze vrijblijvend door naar het notaris- of 
juristenspreekuur. We zullen nooit zeg-
gen dat mensen iets moeten, wel wat ze 
het beste kunnen doen of waar ze voor 
moeten oppassen.” 

Direct hulp waar mogelijk
Mandy: “Onze hulp is ad hoc. In de 
hulpverlening worden mensen best 
vaak van hot naar her gestuurd, dus dat 
probeer ik voor zover mogelijk te voor-
komen door meteen iets te doen. Dat 
iemand weet dat we ons best hebben 
gedaan om echt te helpen.” Jos: “Maar 
dat lukt niet altijd hoor, het is soms te 
complex. Hoewel er ook simpeler zaken 
zijn zoals mensen die ons vragen een 
brief uit te leggen. Of mensen die post 
van de bank niet digitaal willen. Dan be-
middelen we wel eens.” 

Liefde & plezier
Het liefst nemen de medewerkers van 
BSR het niet van je over, maar helpen 
je het zelf te doen. Zodat je ook voor 
de toekomst geholpen bent. Lukt het 
niet, dan staan ze natuurlijk voor je klaar.  
En dat doen ze met liefde en plezier. “Ik 
werk hier al zo lang omdat je elke keer 
weer andere mensen ontmoet en elke 
keer weer andere vragen krijgt. Dat 
maakt het werk zo leuk”, zegt Jos, “en 
het ontzettend leuke team natuurlijk.”

Zelf vragen? 
Op maandag, dinsdag en donderdag 
van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 
15.30 uur en donderdagavond van 
19.00-20.00 uur kan iedereen binnenlo-
pen met vragen.

 Raadslieden helpen je met 
liefde en plezier

“Steeds andere mensen en 
steeds andere vragen, dat 
maakt het werk zo leuk.”

 

Samenwerking BSR en LUMENS
Vanuit het maatschappelijk werk van 
Lumens ervaren wij een prettige laag-
drempelige samenwerking met BSR. 
Er is afstemming en samenwerking 
rondom hulpvragen op het gebied 
van wet- en regelgeving, financiën en 
inkomen, administratie, toeslagen en 
andere (juridische) regelzaken. Regel-
matig verwijzen wij klanten door, die 
dan tevreden zijn over de hulp die ze 
bij BSR geboden krijgen. Samen kijken 
we naar de eigen kracht van de klant, 
bundelen we onze expertises en kij-
ken we naar mogelijkheden. BSR staat 
altijd open voor overleg en afstem-
ming en is bereid om mee te denken. 
Dit maakt dat onze klanten zich daar 

gehoord en serieus genomen voelen. 
De lijntjes zijn kort en we vullen elkaar 
aan om zo samen een belangrijke 
maatschappelijke functie binnen Veld-
hoven te vervullen.
 
Casusvoorbeeld:
Vrouw van buitenlandse afkomst met 
kind klopt aan bij het maatschappelijk 
werk. Ze is de Nederlandse taal redelijk 
machtig. Haar relatie is verbroken. Me-
vrouw is zoekende in Nederland, wat 
betreft taal en cultuur en wettelijke 
regelgeving. Dit gaat om zaken als ali-
mentatie, belastingaangifte en toesla-
gen. Na de hectiek van de verhuizing, 
de verschillen in cultuur, in regelge-

ving en een (kleine) taalbarrière is het 
lastig om overzicht te hebben in haar 
administratie. Daarom is er contact ge-
legd met BSR en is ze gestart met het 
zogenaamde klapperproject. Ze leert 
omgaan met haar budget en zicht krij-
gen op inkomen en uitgaven en vaste 
lasten. Waarschijnlijk kan deze cliënt 
na een korte periode van begeleiding 
om overzicht te krijgen, weer vooruit 
en kan het weer zelfstandig doen. Het 
is fijn dat er begeleiding is nu net dat 
stuk inzicht en overzicht even tekort-
schiet in haar situatie. Begeleiding op 
maat dus!



Bij Bureau Sociaal Raadslieden staan 
dit jaar alweer 40 jaar de deuren 
open voor vragen, zowel complex als 
enkelvoudig, over administratie, be-
lastingzaken, personen- en familie-
recht, huurrecht, arbeidsrecht en nog 
vele andere kwesties. En daar mag 
men best wel een beetje trots op zijn. 
Want voor vele Veldhovenaren staat 
BSR al die jaren paraat om mensen te 
helpen op vele fronten, kosteloos en 
op professionele wijze. Advies, een-
malige of langdurige hulp bij het in-
vullen van formulieren of antwoord 
op vragen als; “Ik ben ontslagen, wat 
nu?” of: “Hoe ga ik achter mijn ali-
mentatie aan, als ik deze niet krijg?” 
Of bijvoorbeeld: “Hoe kan ik ach-
terstanden in betalingen inlopen?”  
 
De teller van het totaal aantal vrijwil-
ligers dat Bureau Sociaal Raadslieden 
week in week uit vol passie draaiende 
houdt, staat momenteel op 37. Dat is in-
clusief de 5 bestuursleden en een aantal 
juristen en notarissen, die ieder op hun 
eigen vakgebied mensen met vragen 
of problemen adviseren of bijstaan. 
Bureau Sociaal Raadslieden wordt door 
twee professionele krachten gecoör-
dineerd en samen met de vrijwilligers 
vormen zij een hecht, enthousiast team. 
Coördinator sinds maart 2000, Rian 
Tondeur, benadrukt: “Er is in de loop 
der jaren werkelijk geen vraag die niet 
gesteld is. Praktisch gezien werken we 
nog steeds op dezelfde manier als voor-
heen -hooguit zijn we naar een ander 
gebouw verhuisd- maar de pijlers van 
het raadsliedenwerk zijn altijd overeind 
gebleven, dat wil zeggen; anoniem, 
neutraal, kosteloos, onafhankelijk, laag-
drempelig en dossierloos. De subsidie 
van de gemeente zorgt voor continuï-
teit, maar we werken volstrekt onafhan-
kelijk: er is op geen enkele wijze belan-
genverstrengeling ”

Nederland papierland 
Simone Joosten staat Rian Tondeur 
sinds 2016 als coördinator bij: “Je ziet de 
laatste jaren wel dat er in de hulpvraag 
van mensen aan Bureau Sociaal Raads-
lieden een verschuiving naar de financi-
ele rechtsgebieden heeft plaatsgevon-
den, maar dat daarnaast nog steeds veel 
vragen worden gesteld over onder meer 
arbeidsrecht, familierecht en huurrecht. 
Door de intrede van internet is men wel 
meer in staat enkelvoudige vragen zelf 
op te zoeken en op te lossen, zoals za-
ken omtrent consumentenrecht. Soms 
echter doen zich situaties voor waarin 
men in financiële problemen kan ko-
men, door bijvoorbeeld ziekte of plot-

seling ontslag. Waar we dan wel tegen 
aanlopen is dat de problemen zich soms 
opstapelen dat er een moment komt 
waarop sommigen hun post niet meer 
openmaken. Als je in de problemen zit, 
ga je ook letterlijk anders denken, dat is 
bewezen. Het is dan geen schande om 
hulp in te schakelen. Vaste lasten die je 
reserves opslokken en voor financiële 
problemen zorgen, kunnen ook invloed 
hebben op je gezondheid, sociale con-
tacten en visa versa. Wat is dan de kip 
en wat het ei? Dat is dan niet altijd meer 
duidelijk.”

Maatwerk 
Een complexe hulpvraag vraagt om 
maatwerk van de kant van Bureau Soci-
aal Raadslieden. Maar er moet natuurlijk 
wel een hulpvraag zijn. Ondanks dat 
er een breed aanbod in hulp is, maken 
mensen dan soms toch geen keuze. 
Bij deze hulpvraag kan men worden 
geholpen, deze te formuleren. Simone 
Joosten vult aan dat het er tegenwoor-
dig ook absoluut niet overzichtelijker 
op is geworden doordat bedrijven en 
organisaties, naast het versturen van 
facturen en brieven per post, ook veel 
digitaal van mensen verlangen: “Het is 
echt ‘Nederland papierland’ en het is 
ook niet altijd vanzelfsprekend dat men 
een computer in huis heeft. We kunnen 
helpen bij het invullen van formulieren 
(Formulierenhulp), helpen bij het orde-
nen van administraties (Klapperproject) 
en zijn er notaris- en juristenspreekuren. 
We helpen bij vragen op het gebied 
van belastingen en toeslagen (Toesla-
gen Service Punt) en zo nodig kunnen 
we bijvoorbeeld ook een budgetcoach 
inschakelen. Met Cordaad hebben 
we een samenwerkingsverband en zij 
hebben 15 budgetcoaches in huis, die 
wij vakinhoudelijk begeleiden. Enkele 
budgetcoaches zijn ook werkzaam bij 
Bureau Sociaal Raadslieden. Kortom: we 
zijn heel breed inzetbaar.” 

Anderstaligen
Om zaken uit te zoeken, neemt Bureau 
Sociaal Raadslieden echt alle tijd voor de 
mensen. Dat is het voordeel dat we een 
vrijwilligersorganisatie zijn. We bieden 
een luisterend oor en inventariseren 
het probleem, waarbij we de verant-
woordelijkheid wel zoveel mogelijk bij 
de mensen laten. We kijken samen wat 
we kunnen doen. En mochten we zelf 
niet kunnen helpen, dan weten we al-
tijd waar men dan wél terecht kan. Wij 
hebben ‘expertise in overview’, dat wil 
zeggen dat we ook kunnen opschalen 
naar de gemeente of doorverwijzen 
naar externe partners. Binnen Veld-
hoven hebben we een groot netwerk 
van organisaties waar we op één of an-
dere manier mee samenwerken, zoals 
Cordaad, SWOVE, Lumens, de Voedsel-
bank en Stichting Leergeld. Deze laatste 
twee vormen samen met Bureau So-
ciaal Raadslieden Veldwijzer. Uiteraard 
zijn anderstaligen of statushouders, die 
aanvankelijk door Vluchtelingenwerk 
geholpen worden, ook van harte wel-
kom met hun vragen. Soms is de taal 
een barrière, maar met handen- en voe-
tenwerk of hulp van familie of vrienden 
die als tolk kunnen fungeren tijdens 
een gesprek, komen we een heel eind. 
Laaggeletterdheid speelt ook een rol in 
het wel of niet kunnen ontcijferen van 
paperassen. “Maar soms helpen we ook 
gewoon met de uitleg op de vraag hoe 
men een OV-chipkaart kan aanvragen 
of opwaarderen”, legt Tondeur uit. Soms 
komt men zelfs voor 4 soorten subsidie 
in aanmerking! Dan kunnen we dus heel 
af en toe ook snel helpen en zorgen 
voor ‘instant happiness’. Ja, we vinden 
het echt zinvol en dankbaar werk om 
te doen. Alle vrijwilligers verdienen dan 
ook echt een pluim bij dit jubileum!” 

Tekst: Mireille Camps

Bureau Sociaal Raadslieden:
‘Anoniem, neutraal, kosteloos, onafhankelijk,  
laagdrempelig en dossierloos’

Driewerf hoera voor BSR!
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar we 
ooit voor sidderden, maar sinds 2016 roept het bij ons 
vooral een feestelijk gevoel op: de belastingaangifte. 
Hoera, denken wij als die periode weer aanbreekt. 
We mogen weer samen met Bureau Sociaal Raads-
lieden, de KBO en de PVGE de deuren van Belasting-
café Veldhoven openzetten en mensen uit onze regio 
helpen met hun belastingaangifte en fiscale vragen. 
Gastvrij, deskundig en met als werve(le)nd motto: 
Makkelijker kunnen we het niet maken… wel leuker!

We hadden bij de opzet van dit Belastingcafé geen hand-
leiding, maar met enthousiasme, wederzijds respect en 
bereidheid om kennis met elkaar te delen hebben we 
samen de juiste formule gevonden. En dat heeft zich uit-
betaald. Het initiatief trok veel tevreden klanten en kreeg 
als good practice volop aandacht in de vakmedia. Boven-
dien werden coördinator Simone Joosten van BSR, belas-
tingadviseur William van den Heuvel en wijzelf op diverse 
kennisbijeenkomsten uitgenodigd om toe te lichten wat 
al ronkend Het Veldhovense Model werd genoemd. Om 
van te blozen, die erkenning. Daar mag best een flesje 
Chateau Fiscale voor ontkurkt worden!

Vanaf 2019 gaan wij met BSR samenwerken rondom Digi-
Taalhuis Veldhoven, een initiatief van zeven lokale organi-
saties die met Stichting Lezen & Schrijven de taal-, reken- 
en digitale vaardigheden van volwassen Veldhovenaren 
willen versterken. Het is bekend dat het voor mensen 
die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen 
een extra grote uitdaging is om hun geldzaken te behe-
ren. Laaggeletterdheid is dan ook vaak een oorzaak van 
schuldenproblematiek. Budgetcoaches van BSR worden 
getraind om dit te herkennen, bespreekbaar te maken en 
cliënten de weg te wijzen naar het DigiTaalhuis, waar pas-
sende scholing wordt gezocht. Bewezen is dat mensen 
daardoor financieel zelfredzamer worden en ook op an-
dere vlakken beter mee kunnen doen in de samenleving. 
En dat is wat we uiteindelijk willen bereiken!

Als bibliotheek werken we al ruim 15 jaar prettig samen 
met BSR. Eerst incidenteel, de laatste jaren steeds meer 
structureel. Ook dat roept bij ons een feestelijk gevoel op. 
We feliciteren BSR met het jubileum en wensen de organi-
satie en alle medewerkers een succesvolle toekomst, die 
twinkelt van werkplezier!

Lia Verheijen, manager Programmering  
en Educatie van de Bibliotheek Veldhoven 

Rob Smetsers, adviseur Sociaal Domein  
van de Bibliotheek Veldhoven 

BSR en SWOVE:
een goed team!
BSR is een belangrijke samenwerkingspartner van 
SWOVE om in het contact met de kwetsbare ouderen 
(hen door de jaren heen samen) verder te helpen in het 
ordenen van de administratie, belastingen invullen en 
toeslagen aanvragen. Het aanvragen van ondersteu-
ning ging en gaat snel en prettig. We kenden elkaar 
ook vrij snel best goed, waardoor er mooi één op één 
gehandeld kan worden en door middel van een war-
me overdracht de cliënt op de juiste manier geholpen 
wordt. Daarnaast is BSR een gewaardeerde sparring-
partner. In veel situaties kan BSR de hulpvraag van de 
cliënt  invullen, waarbij we (vaak) samen de eerste keer 
op huisbezoek gaan bij de cliënt. Zonder andere mede-
werkers te kort te doen is Chris Bolwerk onze sparring-
partner voor de complexe hulpvragen. In deze tijd van 
allerlei technologische ontwikkelingen, is het voor ons 
echt een heel groot pluspunt dan BSR werkt met men-
sen voor mensen, en dat met veel vrijwilligers! SUPER!

Felicitaties van De Parasol!  
Natuurlijk ook namens ons, De Parasol, van harte gefelici-
teerd met jullie 40-jarig bestaan! Al vele jaren zijn wij buren 
en helpen elkaar waar we maar kunnen. Wij hebben jullie 
zien groeien naar een mooie organisatie die velen in Veld-
hoven ondersteunt. In combinatie met de Voedselbank en 
Stichting Leergeld zijn jullie nu in Veldwijzer een samenwer-
king aangegaan en kunnen zo nog beter jullie doelgroepen 
bereiken.

 
 
 
 
Wij van De Parasol bieden een breed scala van cursussen en 
trainingen aan voor elk wat wils. Jong of oud, individueel of 
met het hele gezin. Binnen ons divers aanbod van ongeveer 
150 cursussen en workshops vindt men zeker de opleiding 
die past. Het is leuk dat we met zo’n verschillend aanbod in 
hetzelfde gebouw zitten!

Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven | Voor meer informatie: 040 - 253 99 59



Severinus en Bureau  
Sociaal Raadslieden 
Veldhoven:  
een prettige relatie!
Severinus is een zorgorganisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking en kent al vele jaren een pret-
tige samenwerking met medewerkers en vrijwilligers van 
het Bureau Sociaal Raadslieden. Familie van onze cliënten 
kunnen hier terecht, ook als zij zelf niet in Veldhoven wo-
nen. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de verantwoor-
ding van de financiën aan de rechtbank of voor advies 
over juridische en notariële kwesties. Deze hulpverlening 
maakt dat onze wettelijk vertegenwoordigers, naast de 
persoonlijke belangenbehartiging, ook de administra-
tieve zaken kunnen (blijven) behartigen van hun kind/
naaste. De wet- en regelgeving is door de jaren heen vaak 
veranderd en complexer geworden. We horen van hen 
vaak de waardering voor de medewerking van Bureau 
Sociaal Raadslieden terug. 

Severinus feliciteert alle medewerkers en vrijwilligers van 
het Bureau Sociaal Raadslieden met het 40-jarig jubileum 
en wenst iedereen veel succes toe voor de toekomst!

Mede namens alle collega’s 
van het Zorgbureau van Severinus,

Diny van der Vleuten
Manager 
Dagbesteding 
& Thuisondersteuning

Cordaad en Raadslieden: 
een langjarige samenwerking
Weet je wat ons bindt? Samen gaan voor mensen van 
Veldhoven die even een zetje in de rug nodig hebben. 
Daar keihard aan werken, inzet en kwaliteit leveren. Dat 
heeft ons al jaren een mooie verbinding opgeleverd. 

Dat zien we terug in projecten, bijvoorbeeld in de onder-
steuning door budgetcoaches, een coproductie tussen BSR 
en Cordaad Welzijn. Hierin krijgen mensen die grip op hun 
financiën verloren hebben advies en ondersteuning van ge-
schoolde vrijwilligers. Stap voor stap wordt samengewerkt 
om de controle terug te krijgen. Daarbij kan gedacht worden 
aan: coachen in budgetteren, ordenen van je administratie of 
aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen.

Om goed ons werk te kunnen doen werken we veel samen. 
Vanuit het jongerenwerk ondersteunen we op het gebied 
van jonge hulpvragers en thema’s voor jongeren, voor Veld-
hovense Roma hebben we jarenlang samen opgetrokken, het 
bereiken van de wijk in het kader van armoedepreventie, bo-
venop technische hulp een maatje om je minder eenzaam te 
voelen, en zo zijn er nog veel projecten te noemen.

Dat doen we vooral het liefst door verbinding en DOEN. Erop 
uit, erop af en aanpakken. Voor Veldhoven. Dan helpt het om 
een goede verbinding te hebben en daarom zijn de collega’s 
van BSR ook al jaren gedetacheerd via Cordaad Welzijn. Ze 
werken voor BSR met een verbintenis bij ons en samen met 
hen en met het bestuur van BSR leveren we hierdoor werk van 
waarde.

De komende jaren gaan we daar mee door. Mooie ideeën uit-
wisselen en mensen echt helpen. Heeft u zelf een idee over 
de verbinding tussen wijk, buurt, jongeren, vluchtelingen, bij-
zonder doelgroepen en vrijwilligers? Laat het ons dan weten! 

Wij maken daar graag 
samen met u een succes van!

Leergeld Veldhoven wil alle kinderen de kans geven om hun talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen zodat ze later mee kunnen doen in de 
maatschappij

Stichting Leergeld Veldhoven en De 
Kempen (Leergeld) is een particuliere 
organisatie. We zijn aangesloten bij de 
landelijke vereniging Leergeld Neder-
land waarin alle 103 lokale Leergeld-
stichtingen zijn verenigd. Leergeld wil 
alle kinderen de kans geven om hun 
talenten te ontdekken en te ontwikke-
len zodat ze later mee kunnen doen in 
de maatschappij. Daarmee wil Leergeld 
voorkomen dat de maatschappij uitein-
delijk ‘leergeld’ betaalt voor kinderen 
die vanwege armoede aan de zijlijn zijn 
blijven staan. 

Leergeld is een particuliere vrijwilligers-
organisatie die draait op schenkingen 
van donateurs. We zijn erkend als Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit betekent dat donateurs fiscaal gun-
stig aan Leergeld kunnen schenken om 
ons te helpen ons doel te bereiken. Een 
deel van het geld ontvangt Leergeld 
van de overheid. Gemeenten beschik-
ken jaarlijks over een extra bedrag om 
de gevolgen van armoede voor kinde-
ren te bestrijden. Om dit te bereiken, 
besteden gemeenten dit bedrag onder 
andere gedeeltelijk via Stichting Leer-
geld.

Wanneer er in een gezin geen geld is om 
een kind te laten meedoen met school- 
en/of buitenschoolse activiteiten kan 
Leergeld bepaalde kosten voor het kind 
betalen. Dit kunnen kosten zijn zoals:
• Het lidmaatschap van een vereni-

ging, 
• Zwemles, 
• Muziekles, 
• Kosten voor gebruik van een com-

puter, 
• Een fiets om naar school te kunnen, 
• Schoolspullen of bijvoorbeeld een 

bijdrage in de kosten van school 
gerelateerde reizen.

 
Leergeld helpt kinderen nooit door het 
verstrekken van geld. De kosten worden 
rechtstreeks betaald aan de betreffende 
school, vereniging of leverancier. Leer-
geld onderhoudt daarom intensieve 
contacten met scholen, verenigingen, 
gemeenten, bedrijven, vluchtelingen-
werk, de voedselbanken en andere in-
stellingen. Met deze partijen worden 
afspraken gemaakt over de uitvoering.
Gezinnen die een aanvraag willen doen 
voor hulp door Stichting Leergeld Veld-
hoven en De Kempen kunnen daarvoor 
terecht op www.leergeldveldhoven-

dekempen.nl/aanvraag. Bellen kan ook 
via  06-128 80 601. Wanneer een gezin 
een aanvraag doet komt een medewer-
ker (intermediair) van Leergeld bij de 
aanvrager(s) thuis op bezoek. De inter-
mediair bespreekt daar de (financiële) 
situatie en vraagt waar het kind niet aan 
mee kan doen. Daarnaast brengt de in-
termediair in beeld wat de gemeente of 
andere organisaties nog voor het gezin 
kunnen doen. Na het gesprek legt de 
intermediair zijn bevindingen vast en 
licht de aanvraag toe aan de coördina-
tor van Leergeld. De coördinator beslist 
tenslotte of de ondersteuning wordt 
toegekend.

Leergeld begrijpt dat mensen niet met 
hun privésituatie te koop wilt lopen. 
Juist daarom komen we bij gezinnen 
thuis langs. We gaan zorgvuldig om met 
de privacy van de aanvrager(s). Daar 
hebben we ook goede afspraken over 
gemaakt met de mensen waar we mee 
samenwerken. Zij willen, net als wij, dat 
alle kinderen mee kunnen doen. Daar 
hoeven de betreffende kinderen of an-
dere kinderen niets van te merken.

Leergeld Veldhoven

Voedselbank 
veldhoven
Veel goed voedsel verdwijnt bij het 
afval omdat het niet meer verkocht 
mag worden. Cru, want er zijn zo-
veel mensen die het goed kunnen 
gebruiken. De Voedselbank maakt 
van de nood een deugd en stelt 
voedselpakketten samen voor deze 
mensen.

Heb je door omstandigheden weinig 
te besteden? Stichting Voedselbank 
Veldhoven verstrekt wekelijks een gra-
tis voedselpakket aan Veldhovenaren 
die het nodig hebben. Deze (tijdelijke) 
ondersteuning helpt je om er weer 
even tegenaan te kunnen. Het voed-
selpakket bestaat uit diverse voedsel-
producten, die door (onder andere) 
voedselproducenten, groothandels en 
winkelbedrijven gratis ter beschikking 
worden gesteld. De Voedselbank stelt 
er mooie pakketten van samen voor 
zowel gezinnen als eenpersoonshuis-
houdens. Om te weten of je in aanmer-
king komt voor een voedselpakket kun 
je contact opnemen met Veldwijzer of 
met de Voedselbank.

Budgetcoachproject 
Wist u dat:
U bij Bureau Sociaal Raadslieden hulp kunt vragen van 
een budgetcoach als u het overzicht over uw inkomsten 
en uitgaven kwijt bent? En daardoor aan het einde van de 
maand geld tekort dreigt te komen of al tekort komt?
Een budgetcoach kan een tijdje met u meekij-
ken en u helpen op een rijtje te zetten wat u ver-
dient en wat u uitgeeft, zodat u weer overzicht hebt.  
 

De budgetcoach kijkt ook samen met u op welke voorzie-
ningen u een beroep zou kunnen doen, zoals de Toeslagen 
of gemeentelijke voorzieningen.
 
De budgetcoach werkt op afspraak op kantoor bij BSR of 
bij u thuis.
 
Sinds 2012 bestaat het Budgetcoachproject, waarin BSR en 
Cordaad Welzijn samenwerken. 15 budgetcoaches zetten 
zich namens beide organisaties in voor burgers in Veldho-
ven.

Voorbeelden uit de praktijk
Mevrouw heeft verschillende vragen, 
waarvoor ze graag advies en informatie wil.

Ten eerste is er een vraag omtrent haar zorgverzekering. Ze heeft opgroeiende 
kinderen, waarvan er 1 inmiddels een beugel nodig heeft. Dit is een behoor-
lijke kostenpost, waarvan ze zich afvraagt of haar huidige verzekering nog wel 
voldoende dekking geeft. Ze heeft zelf al gezocht op de websites van verschil-
lende zorgverzekeraars naar alternatieven, maar het aanbod was zo divers dat 
ze door de bomen het bos niet meer zag. De sociaal raadsman heeft met me-
vrouw een paar punten op een rijtje gezet, die juist voor haar belangrijk zijn om 
na te kijken bij het vinden van een geschikte nieuwe verzekering. Er wordt geen 
advies gegeven, dit ligt bij de client zelf. Met het overzicht dat gemaakt is, kan 
ze voor zichzelf een juiste keuze maken.

De tweede vraag heeft te maken met belastingen. Ze wil graag een wijziging 
aanbrengen van haar voorlopige aanslag, aangezien haar inkomen is veran-
derd. Er wordt een afspraak binnen 2 dagen gemaakt met de belastingdeskun-
dige van BSR. 

De derde vraag heeft te maken met een mogelijke schenking. Ze verwacht bin-
nen niet al te lange tijd een bedrag te ontvangen van een familielid en heeft 
hieromtrent wat praktische vragen. Hiervoor wordt mevrouw doorverwezen 
naar het notarisspreekuur van BSR. 
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18 jaar, en dan?
Word je binnenkort 18 jaar? Of ben je net 18 jaar geworden? 
Op het gebied van geldzaken dien je zelf enkele beslissingen 
te nemen en hierop actie te ondernemen. Ben je 18, dan ben 
je zelf aansprakelijk. Je bent verantwoordelijk voor de financi-
ele verplichtingen die je aangaat. Denk aan rood staan bij de 
bank, leningen waarvoor je hebt getekend en schulden op je 
creditcard. Indien je je niet houdt aan de afspraken, kan dat 
grote financiële gevolgen hebben. Denk vooraf dus goed na.

Er zijn 3 dingen die je zeker moet doen:
• Het afsluiten van een zorgverzekering
• Beslissen of je een aanvullende verzekering wilt
• Zelf je betalingsachterstanden, boetes en leningen beta-

len.

Het eerste dat je doet, is een DigiD aanvragen. Dit is een elek-
tronische handtekening, die je vaak zult gaan gebruiken. Bij-
voorbeeld bij het aanvragen van toeslagen of bij het inschrij-
ven voor een studie. 

Misschien ga je voor het eerst een arbeidsovereenkomst 
aan, belastingaangifte doen of op jezelf wonen. Dit zijn alle-
maal onderwerpen, waarbij een goed overzicht van je finan-
ciën heel belangrijk is. Heb je geen idee waar je je geld iedere 
maand aan uitgeeft? Houd een kasboekje bij, bijvoorbeeld via 
kasboek.nl of mijngeldzaken.nl. Heb je liever wat meer infor-
matie, afgestemd op jouw situatie? Kom dan bij ons langs, we 
helpen je graag.

“Maatschappelijke betrokkenheid 
notarissen bij BSR-notarisspreekuur”
Bij Bureau Sociaal Raadslieden 
vindt iedere 1ste en 3de maandag 
van de maand een notarisspreek-
uur plaats. Ook bij het juristen-
spreekuur kan men voor vragen 
en kwesties die op het juridische 
vlak liggen terecht en wel iedere 
2e en 4e donderdagavond van de 
maand. Op dit moment heeft nota-
ris, mediator en echtscheidingsbe-
middelaar bij Notarishuys Veldho-
ven, Mr. Henk van Kruijsdijk al vele 
jaren met veel genoegen zitting 
in de -gratis toegankelijke- nota-
risspreekuren bij Bureau Sociaal 
Raadslieden. 

Maatschappelijke betrokkenheid van 
alle notarissen bij het Notarishuys en 
voorheen bij onder meer het notaris-
kantoor van Van Dongen Storimans 
Netwerknotarissen, maakt het werk 
tijdens de spreekuren bij BSR heel zin-
vol. Men kan wel spreken van een so-
ciaal hart op de juiste plek. Van Kruijs-
dijk blikt terug: “Zelf ben ik sinds 1977 
werkzaam in het notariaat, maar wij 
zijn met allen hier in Veldhoven al meer 
dan 30 jaar participant -bij toerbeurt 
met collega’s uit alle geledingen van 
het kantoor- tijdens het inloopspreek-
uur bij BSR. We staan dan ook midden 
in de samenleving. De bedoeling is”, 
zo stelt Van Kruijsdijk, “dat zo’n spreek-
uur laagdrempelig en gratis is voor de 
mensen. Dat is het eerste spreekuur 
bij ons op kantoor ook, maar hier ligt 
de drempel toch wat hoger om te ko-
men, omdat men eerst een afspraak 
moet maken. Er zijn tal van juridische 
vragen, niet altijd specifiek notarieel, 
hoewel notarieel recht natuurlijk ook 
juridisch is, waarop wij antwoord kun-
nen geven. We hebben een bijdrage 
willen leveren door het inloopspreek-
uur te houden. Er zijn ook zoveel vra-
gen waar je niet bij stil staat…”

Behoefte
Kennelijk voorziet men in een behoef-
te, want naast het inloopspreekuur bij 
BSR, houdt het Notarishuys Veldhoven 
zo nu en dan ook op andere manieren 
inloopspreekuren, bijvoorbeeld voor 
starters in een café. Van Kruijsdijk licht 
toe: “We houden lezingen om men-
sen te informeren, maar ook lezingen 
voor de vrijwilligers bij Bureau Sociaal 
Raadslieden. Wat ik heel positief vind, 
is het feit dat de groep vrijwilligers bij 
BSR een hechte club vormt en er is 
echt bestendiging van de gezichten, 
dat wil wel iets zeggen. Rian Tondeur 
schept ook echt een positieve sfeer. En 
af en toe is er een uitstapje of krijgen 
we een attentie.”

Ontzorgen
Ontzorgen is de toegevoegde waarde 
van een notaris. “Juristen en notarissen 
in het algemeen zijn ooit uitgevonden 
om te vermijden dat er een stuwmeer 
van zaken bij de rechter zou ontstaan”, 
zo legt Van Kruijsdijk uit. “Vaak blijkt 
dat er problemen ontstaan, omdat er 
op voorhand niks geregeld is. Belang-
rijk is juist direct het ijzer te smeden als 
het heet is. 

Een notaris ontzorgt, neemt zorgen 
uit handen: als er eenmaal iets gere-
geld is, zoals een levenstestament, dan 
hoeft men er niet meer aan te denken. 
Maar het inloopspreekuur wordt niet 
gehouden met de vooropgezette ge-
dachte om klanten te winnen of een 
zaak binnen te halen. We vinden het 
belangrijk als kantoor om mensen, 
in de relatieve jungle van de regelge-
ving, wegwijs te maken. Tijdens het 
inloopspreekuur kunnen we mensen 
doorverwijzen, maar vaak los je het in 
de eerste termijn al op. Ook over erf-
recht doen soms indianenverhalen de 
ronde. Wij kunnen dan geruststellen, 
fungeren als een goede wegwijzer, 
een navigatie. Ook dat ontzorgt, het is 
dan uit je hoofd. Mijn advies is: ‘Regel 
het!’ Dan kun je het parkeren en een-
maal geregeld, dan ben je ook echt 
klaar.”

We vinden het belangrijk om mensen, 
in de relatieve jungle van de regelge-
ving, wegwijs te maken

Tekst Mireille Camps

Toeslagen 
 
“Bijna een op de zes 55-plus huishoudens laat mogelijk 
het recht op huurtoeslag liggen”. Deze conclusie kwam 
onlangs uit een rapport, in opdracht van KBO-PCOB. 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de 
woning. Weet u niet zeker of u recht hebt op huurtoe-
slag? Of kent u iemand in uw omgeving die wellicht in 
aanmerking zou kunnen komen? Kom dan bij ons langs. 
Onze deskundige medewerkers bekijken uw persoon-
lijke situatie en kunnen beoordelen of u voldoet aan de 
voorwaarden. Belangrijk hierbij is om uw DigiD mee te 
nemen, zodat we direct kunnen inloggen op de website 
van de Belastingdienst. 

Hebt u nog geen DigiD? Geen probleem, we helpen u 
met de aanvraag en geven informatie hoe u deze gege-
vens veilig kunt bewaren. 

Wellicht hebt u recht op andere toeslagen, zoals zorg-
toeslag. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van 
een Nederlandse zorgverzekering. Om hiervoor in aan-
merking te komen, gelden andere regels. Alle mede-
werkers van BSR zijn op de hoogte van deze regels en 
kunnen deze stapsgewijs met u doornemen. 

Aangezien we Toeslagenservicepunt van de Belasting 
zijn, kunnen we u helpen bij alle toeslagen. 

Mocht u vragen hebben omtrent de kinderopvangtoe-
slag of het kindgebonden budget, dan kunt u zonder 
afspraak bij ons langskomen. Indien er bijvoorbeeld iets 
is veranderd in uw persoonlijke situatie, dan is het be-
langrijk om dit tijdig door te geven.

Klapperproject 
Wist u dat:
U bij Bureau Sociaal Raadslieden hulp kunt vragen 
bij het in orde maken van uw administratie? 
Soms zijn mensen het overzicht over hun financiële 
administratie even kwijt. Dat kan vervelende gevol-
gen hebben, zoals betalingsachterstanden. Het is 
dan belangrijk dat papieren worden geordend.

Bij het Klapperproject wordt u geholpen met het 
openen van uw post en het sorteren ervan in een 
map. Samen met u wordt bekeken welke betalin-

gen moeten worden gedaan en hoe problemen die 
zijn ontstaan het beste kunnen worden opgelost.  

De mensen van het Klapperproject werken op af-
spraak op kantoor tijdens de openingstijden van 
BSR. Vaak zijn meerdere afspraken nodig om een 
goed overzicht te krijgen. Het Klapperproject be-
staat al sinds het 25-jarig bestaan van BSR in 2004.  
Vier medewerkers zijn betrokken bij dit werk. Een 
van hen zelfs al vanaf het begin: dus 15 jaar! 
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Heb je problemen met de buren of de 
huurbaas, ruzie over een erfenis of 
een ex die geen alimentatie betaalt? 
Allemaal zaken waarmee de juris-
ten van Bureau Sociaal Raadslieden 
(BSR) je op weg kunnen helpen. Op 
het juridisch spreekuur kun je ano-
niem terecht met juridische vragen 
bij acht verschillende juristen. Twee 
van hen zijn Willy van de Moosdijk 
en Roland Pape. 

Willy kreeg in zijn eerste baan al met 
voornamelijk arbeidsrecht te maken en 
volgde verschillende opleidingen. Hij 
werkte onder andere bij Vlisco, bij Philip 
Morris en in de zorg. Na zijn pensioen 
wilde hij ook de rest van het recht leren 
en studeerde rechtswetenschappen 
aan de Open Universiteit. Roland werkte 
bij Philips als onder andere organisatie-
adviseur en directiesecretaris en begon 
dezelfde opleiding een jaar voor zijn 
pensioen. In 2007 begon Willy bij BSR, 
Roland startte in 2009.  Roland: “Het 
werk hier is buitengewoon interessant 
omdat er elke keer andere problemen 
zijn, waar we zo goed mogelijk advies 
voor willen geven.” Roland en Willy vin-
den het zó leuk, en willen zo graag hun 
kennis up-to-date houden, dat ze zich 
nog twee keer per week verdiepen  in 
de jurisprudentie op de Open Universi-
teit.

 
Eerste hulp bij juridische vragen
Met wat voor vragen kun je eigenlijk te-
recht bij de juristen van BSR?  Veel vra-
gen gaan over alimentatie of het blijven 
wonen in een huis na een scheiding, 
maar ook andere onderwerpen komen 
aan bod. “Dat kan gaan om problemen 
met een verhuurder, recht van overpad, 
overhangende takken bij de buren, 
schuttingen, stoeptegels die omhoog-
komen door bomen op gemeente-
grond, conflicten in een appartemen-
tencomplex, geluidsoverlast of ruzie 
over een erfenis. Allerlei problemen ko-
men hier op tafel en die beperken zich 
niet tot ons specialisme arbeidsrecht. 
Mensen willen weten wat ze eraan kun-
nen doen en bij wie ze moeten zijn. 
Maar dankzij onze opleiding weten we 
de weg wel te vinden in jurisprudentie 
om mensen de weg te kunnen wijzen 
waarmee ze zelf stappen kunnen zet-

ten”, vertelt Willy.  Roland”: “Wij zijn 
meer generalisten, we weten van alles 
voldoende om in eerste instantie te hel-
pen.”

Ongewild een nieuwe 
energieleverancier
Roland: “Ik heb wel eens een dame ge-
holpen die door een energiebedrijf ‘aan 
de haak was geslagen’ Ze dacht alleen 
informatie te krijgen en na een paar 
maanden merkte dat ze ineens bij een 
andere energieleverancier zat, terwijl ze 
dat helemaal niet wilde. Dat soort din-
gen komen je ook tegen. Dan schrijven 
we wel eens een brief. Of als mensen 
problemen hebben met ondeugdelijke 
producten en er zelf al alles aan hebben 
gedaan om het geregeld te krijgen. Dat 
komt bij webwinkels nogal eens voor. 
Dan verdiepen we ons in de mailwisse-
ling en kijken ook naar wat zo’n website 
claimt bijvoorbeeld.”

Samen adviseren
De juristen geven alleen advies en gaan 
niet naar de rechter. Willy: “Als een rech-
ter nodig is, verwijzen we mensen naar 
het Juridisch Loket of een advocaat.” 
Om zo goed mogelijk advies te geven, 
zijn de juristen altijd met zijn tweeën. 
Twee weten immers meer dan één. Wil-
ly: “We horen maar één kant van het ver-
haal en niet de tegenpartij. Dat maakt 
het wel eens moeilijk om een advies te 
geven.” Roland: “We stellen natuurlijk 
wel kritische vragen. We geven zo goed 
mogelijk advies, maar het een is gemak-
kelijker dan het ander. Vaak is het advies 
om eerst te praten met de andere partij. 
Mensen mopperen wel eens, maar heb-
ben nog nooit zelf met de buren ge-
praat. Soms adviseren we mensen ook 
naar een huurcommissie te stappen.” 
Roland: “BSR is fantastisch als mensen 
voor mensen die met een probleem zit-
ten. Het is laagdrempelig, het verplicht 
tot niets en het kost ook nog eens niets. 

Wij kunnen onzekerheden voor een 
deel wegnemen en laten zien wat voor 
pad mensen kunnen bewandelen.” Wil-
ly: “Bij ons kan iedereen juridisch advies 
krijgen. We hebben wel eens te maken 
met echtscheidingen, alimentatie of 
gezagsproblemen. Of ouders van een 
vader die hun kleinkind niet zien. Zowel 
de mannen als de vrouwen komen bin-
nen; afhankelijk van welke partij binnen-
komt, adviseren wij.” 

Verbonden met de samenleving
Voor de twee mannen wordt het recht 
nooit saai, mede omdat wetten en re-
gels blijven veranderen. Roland: “Je ziet 
dat dit een tijd van rechtsonzekerheid 
is. Arbeidsrecht verandert bijvoorbeeld 
heel veel. Niet alle vernieuwingen zijn 
verbeteringen. De wet Werk en Ze-
kerheid bijvoorbeeld is pas in 2016 in 
werking getreden en daar wordt nu de 
schop al weer ingezet. Ook al was het 
een slechte wet, als je die helemaal op 
de kop zet brengt dat nogal wat con-
sequenties met zich mee. Willy: “Bij alle 
arbeidsovereenkomsten komt waar-
schijnlijk een proeftijd van vijf maanden. 
Zowel de werkgever als de werknemer 
moeten daar rekening mee houden.”
“Het is wel eens jammer dat we zelf-
den of nooit horen hoe iets is afgelo-
pen. Maar dat hangt samen met onze 
anonieme dienstverlening. Wij heb-
ben maar één partij hier zitten en dat is 
degene die vindt dat hij in het onrecht 
staat.”  Roland: “Het is reuzeleuk om dit 
te doen, want je blijft met de samenle-
ving verbonden.”

Loop je zelf ergens tegenaan? 
Kom dan naar het juridisch spreek-
uur voor gratis en anoniem advies. De 
spreekuren zijn op elke tweede en vier-
de donderdagavond van de maand tus-
sen 19.00 en 20.00 uur.

Dagelijkse praktijk 
Een echtpaar komt op het inloopspreekuur met het vol-
gend probleem:
meneer is al sinds enige tijd met pensioen. Mevrouw werkt 
parttime, maar ze heeft nu een dreigend conflict met haar 
werkgever. Ze moet nog een paar jaar werken tot haar pen-
sioengerechtigde leeftijd, maar dit valt haar erg zwaar. Sinds 
enkele maanden is ze in de Ziektewet terecht gekomen. On-
danks alle genomen maatregelen van haar kant verloopt 
het herstel maar moeizaam. Ze wil graag re-integreren op 
de werkvloer, maar dit verloopt niet soepel. Ze wil weten 
wat wet- en regelgeving inhoudt op het gebied van de 
Ziektewet. De sociaal raadsman geeft een uitgebreide toe-
lichting en wat dit specifiek betekent voor haar situatie.

 
 
Tijdens het gesprek komen alle aspecten aan bod, met 
name op het gebied van de financiën. Het echtpaar maakt 
zich zorgen over wat er zou kunnen gebeuren als blijkt dat 
mevrouw niet kan terugkeren in haar functie. 

Er wordt een vervolgafspraak gemaakt, om de financiën 
in kaart te brengen. Het echtpaar heeft alle benodigde 
papieren meegenomen, zodat er verschillende berekenin-
gen kunnen worden gemaakt. Het financiële overzicht dat 
wordt gemaakt geeft veel duidelijkheid, waardoor cliënten 
een voor hen goede keuze kunnen gaan maken. 

Wat deze keuze uiteindelijk is geworden, is niet bekend. BSR 
legt geen dossiers aan van cliënten en werkt anoniem. 

Help! Wat zijn mijn rechten?

“Wij kunnen onzeker- 
heden wegnemen en  
laten zien welk pad je 

kunt bewandelen.”

“Twee weten meer dan één. ”

Sociaal Raadslieden:  
 
het blijft nodig, ook in Veldhoven
Jan Hamming is sinds 2015 voorzitter van het Landelijk 
Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep). Ervaring 
met het raadsliedenwerk deed hij al op in zijn werk als wet-
houder voor de PvdA in Tilburg, als lid van het algemeen 
bestuur van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten) en in zijn huidige baan als burgemeester van Zaan-
stad. ‘Raadslieden komen op voor de mensen die tussen 
wal en schip dreigen te raken. Dat hoort overal in Neder-
land beschikbaar te zijn.’

Wat is uw eigen ervaring met het raadsliedenwerk?
‘In mijn tijd als wethouder Sociale Zaken in Tilburg had ik 
direct contact met het raadsliedenwerk, met name bin-
nen het platform armoedebestrijding. Toen al was ik di-
rect gegrepen door dit werk; het signaleren en agenderen 
van knelpunten in de regelgeving, het opkomen voor de 
meest kwetsbare mensen in de samenleving, dat spreekt 
me aan, daarvoor ben ik in de politiek gegaan. Het is be-
langrijk dat mensen die het op eigen houtje niet redden, 
op weg geholpen worden. Dat doet het raadsliedenwerk.’

Wat is in uw ogen de drijvende kracht achter het raads-
liedenwerk?
‘In de werkbezoeken die ik tot nu toe heb afgelegd kom 
ik steeds weer een enorme gedrevenheid en betrokken-
heid tegen. Raadslieden zijn mensen die van aanpakken 
houden. Ze gaan samen met de cliënten aan de slag met 
de problemen die ze tegen komen. Daarmee boeken ze 
resultaten. Ik zie ook dat ze niet alleen cliënten helpen, 
maar hen ook stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen. 
En als het nodig is, pakken ze dat even over. Een deel van 
de burgers die bij het raadsliedenwerk terecht komt, kan 
nergens anders terecht. Denk bijvoorbeeld voor mensen 
die niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komen. 
Zij hebben vaak meervoudige problemen en handelen 
vaak alleen nog maar met oog voor de korte termijn. De 
raadsman of –vrouw kan rust brengen, door te proberen 
de financiële situatie te stabiliseren. Prachtig werk, dat heel 
erg hard nodig is.’

We krijgen als burger met steeds meer regels, bepalin-
gen en controles te maken. Wat vindt u daarvan?
‘Vertrouwen is anno 2018 geen gemeengoed meer, onze 
overheid draait op regels, verantwoording en controle. 
Persoonlijk geloof ik meer in vertrouwen geven als stimu-
lans voor positief gedrag. Dat wil niet zeggen dat er geen 
afspraken gelden en controles nodig zijn. Maar we leven 
soms in een omgekeerde wereld, waarin onze cliënten 
moeten bewijzen dat ze niet proberen de boel op te lichten. 
Mensen worden vermalen door de bureaucratie en niet 
benaderd als mens met een individuele ondersteunings-
behoefte. Zo gaat er bijvoorbeeld bij de Belastingdienst 
veel fout met de toeslagen. In 95% van de gevallen gaat 
het daar goed, maar 5% van de mensen heeft te maken 
met terugvorderingen.  De Belastingdienst is de grootste 
schuldeiser in Nederland. Je moet mondig, ondernemend 
en proactief zijn om te kunnen participeren. Mensen die 
dat, door de meest uiteenlopende omstandigheden, niet 
kunnen, worden niet gezien of gehoord. Het wordt tijd dat 
er structureel aandacht komt voor het ‘makkelijker’ maken 
van de samenleving. Samen ervoor zorgen dat het ook 
voor kwetsbare burgers mogelijk blijft om deel te nemen 
aan de maatschappij. Vertrouwen in de intenties en moge-
lijkheden van mensen is daarbij een mooi uitgangspunt.’ 

40 jaar sociaal raadslieden in Veldhoven
Als burgmeester van Heusden was ik best wel jaloers op 
Veldhoven en het Bureau Sociaal Raadslieden aldaar. Ze-
ker als je kijkt naar wat het bureau allemaal doet en hoe 
zij dat doen. Zij lopen eigenlijk al vooruit op wat minister 
Dekker wil doen met hulp aan burgers op sociaaljuridisch 
gebied. Bureau Veldhoven is al een soort sociaal huis van 
recht, waar men snel en gratis geholpen wordt. En ik vind 
het bijzonder dat zij dit al jaren doen met goed opgeleide 
vrijwilligers. Maar ik weet ook dat de gemeente zelf dit van 
harte ondersteunt en ik hoop dat dit zo blijft, want mensen 
die het niet kunnen redden hebben dit echt nodig. 
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Weefnijverheid: 
eens Veldhovens meest beoefende arbeidstak

Van oudsher wordt binnen de vier oude 
dorpen die nu de gemeente Veldho-
ven uitmaken in vrijwel alle gezinnen 
geweven, met als eindproduct meestal 
het gewone boerenlinnen van zelfver-
bouwd vlas. Elk dorp heeft wel een ma-
nufacturier die de ongebleekte stukken 
linnen opkoopt en deze laat finishen 
(eindbewerking geven) om ze vervol-
gens verder aan de man te brengen. 
Aanvankelijk is de infrastructuur voor 
een goed functionerende economie 
zeer ongunstig: het wegennet bestaat 
voornamelijk uit zandpaden en kar-
rensporen, en energievoorzieningen 
en andere werken van openbaar nut 
zijn in het geheel niet aanwezig. Pas na 
de aanleg van goed begaanbare we-
gen, waarmee in het midden van de 
19e eeuw een begin wordt gemaakt, 
kan een flexibelere bedrijvigheid tot 
bloei komen. Ondernemende lieden, 
veelal neringdoenden, leveren aan hun 
klanten de benodigde garens, nemen 
vervolgens de geweven stukken in en 
verrekenen de meerwaarde met de 
kosten van de garens en de geleverde 
winkelwaren. In een volgende stap stel-
len de thuiswevers zich in dienst van de 
zich aandienende fabrikeur, soms met 
inbreng van hun weefgetouw.

Geert van Herk, de ’laatste thuiswever’, 
geschilderd door Jan Heesters uit Schijndel, 1943. 

Thuiswever wordt fabrieksarbeider
In augustus 1884 wordt door de wedu-
we van Nuenen en haar zonen de eerste 
stoommachine op Veldhovens grond-
gebied op feestelijke wijze in werking 
gesteld. Dit familiebedrijf is verhuisd 
van Zeelst naar een meer perspectief 
biedend bedrijfsterrein aan de Provin-
cialeweg te Meerveldhoven. Met name 
vanuit Zeelst, waar het bedrijfsklimaat 
minder gunstig is, vertrekken de opko-
mende fabrikanten naar Meerveldho-
ven om er zich te vestigen op strategisch 

gelegen kavels aan de verharde weg en 
nabij het riviertje de Gender.

De inherent aan het weven verwante 
bedrijfsactiviteiten, zoals het bleken, 
wassen, strijken en verven van de stof-
fen, worden eveneens door het schone 
en zachte water van het riviertje de Gen-
der aangetrokken. De completering van 
de tramverbinding Eindhoven-Reusel-
Turnhout in 1897 is een welkome bonus 
voor dit alsmaar groeiend industrieel 
conglomeraat.  

Een belangrijk deel van de Veldhovense textielindus-
trie, gefotografeerd op 27 mei 1938. 
We zien een deel van de Provincialeweg in Meerveld-
hoven, Linksonder de Broekweg; vanaf het midden 
op de foto naar rechtsboven de O.L. Vrouwedijk en 
rechtsonder de Kapelstraat-Zuid.
Links van het midden kamgarenweverij en wasserij-
blekerij De Groof en rechts linnenweverij-wasserij-
blekerij de Wed. J. van Nuenen en Zn. Pal achter de 
schoorsteen van De Groof stroomt het riviertje de 
Gender, geflankeerd door de grasvelden waarop 
het geweven linnen wordt gebleekt. (foto: KLM Ae-
rocarto/SHEV)

Vanaf omstreeks 1920 is het duidelijk 
dat het ’edele’ handwerk van de thuis-
wever het tempo van de fabriek niet bij 
kan houden. Vooral de jongeren gaan 
in loondienst werken. In de volgende 
decennia groeien de Veldhovense tex-
tiel- en wasserijbedrijven in omvang 
en aantal. De fabrikanten houden zich 
voortdurend bezig met de uitbouw van 
hun fabrieken. Tijdens de oorlogsjaren 
(1940-’45) wordt in deze bedrijven met 
de nodige improvisatie doorgewerkt.

Teloorgang
Na een korte opbloei in de naoorlogse 
jaren beginnen de bedrijfsresultaten 
over de hele breedte van de textiel-
nijverheid in de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw door allerlei economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen 
tegen te vallen. Hoofdoorzaken zijn de 

forse loonstijgingen, een vergrijzend 
personeelsbestand en het beleid van 
de regering die de import uit de ont-
wikkelingslanden stimuleert, en die in 
een volgend stadium subsidies aan de  
slechtlopende bedrijven verstrekt, die 
deze gelden aanwenden om de prijzen 
laag te houden, wat funest uitpakt voor 
de ongesubsidieerde bedrijven. Voor 
de noodzakelijke grote investeringen is 
in de veelal als familiebedrijf opgezette 
ondernemingen onvoldoende kapitaal 
voorhanden. Door afname van het aan-
tal religieuze roepingen stagneert de 
afzet van kloosterstoffen, en vanwege 
prijsstijgingen gaan veel afnemers over 
op goedkoper tafelgoed en zelfs op 
papier en plastic. In de wasserijbranche 
ontstaat een moordende concurrentie 
van de huiswasmachine, met als gevolg 
dat de gezinswas steeds minder de deur 
uitgaat. Het ene bedrijf na het andere 
legt het loodje, en ook het enige in 1982 
nog werkend getouw wordt stopgezet. 
De ’eer’ van het laatste geweven stuk 
binnen Veldhoven gaat naar Harrie Lou-
wers van zijn Linnen- en Damastweverij 
aan de Provincialenweg te Meerveldho-
ven. Zijn dierbaar weefgetouw wordt 
geschonken aan het weverijmuseum te 
Geldrop, waar het tot op heden nog te 
bewonderen valt. 

’Met pijn in mijn hart zie ik toe hoe weefgetouwen, 
waarop ik eens mooi tafellinnen maakte, kapot-
geslagen worden. Resten garen en oude spoelen 
liggen tussen het vuil op de grond. Ik kan er wel om 
huilen’, zegt Harrie Louwers. (Eindhovens Dagblad, 
16 april 1988)  

Jacq. Bijnen
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 

NAWOORD 

 
Een pittige klus, het uitgeven van een jubileum-
krant! Maar het was hartverwarmend te merken 
hoezeer BSR verankerd is in Veldhoven de afge-
lopen 40 jaar. Het blijft door alle jaren heen een 
unieke club zeer deskundige vrijwilligers die zich 
doorgaans voor langere tijd onbetaald inzet voor 
inwoners van Veldhoven die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken wat betreft Recht en Financiën. 

Het is voor ons bestuursleden een voorrecht te trach-
ten deze club zo goed mogelijk te faciliteren vanuit 
betrokkenheid en de brede werkervaring van alle be-
stuursleden. 

De kracht van BSR is al die jaren geweest dat men zich 
-schijnbaar met het grootste gemak- aan weet te pas-
sen aan de veranderende maatschappelijke werkelijk-
heid. Buiten de caleidoscoop van andere activiteiten 
vraagt nu Veldwijzer extra aandacht om ook daar te-
zamen met stichting Leergeld en de Voedselbank een 
succes van te maken.

Dank aan alle bijdragen voor deze krant. Op naar het 
50-jarig bestaan, en wie weet hoe BSR er dan uit zal 
zien!

Namens alle bestuursleden,
Wil van der Laak 
voorzitter

Woordzoeker
Puzzel mee en win een cadeaubon ter waarde van  
€ 50,- van Liebregts & Liebregts!
 
Inzendingen uiterlijk op 18 februari naar BSR Sterrenlaan 15  5503 BG  
Veldhoven, of gewoon in de brievenbus, of via het contactformulier 
op de website van bsrveldhoven.nl  Trekking uit de goede oplossin-
gen vindt plaats onder toezicht van een van onze notarissen. Inzen-
dingen van medewerkers en vrijwilligers van BSR zullen niet mee-
loten. Streep onderstaande woorden door (horizontaal, verticaal, 
diagonaal) en vorm van de overgebleven letters een zin. Veel succes!

• ALIMENTATIE
• ANONIEM
• BELASTING
• BEWIND
• BUDGETCOACH
• ERVEN

• FORMULIER
• GRATIS
• HUURTOESLAG
• INVULLEN
• KLAPPERPROJECT
• LOON

• OVERHEID
• RECHTSHULP
• SCHEIDEN
• SCHENKEN
• STERRENLAAN
• TROUWEN

• UITKERING
• VELDWIJZER
• VERZEKERING
• WERK
• WETTEN
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