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Coöperatie Copernikkel U.A. 
 
Op 9 maart 2016 is de coöperatie opgericht: Copernikkel Coöperatie U.A. (uitgesloten aan-
sprakelijkheid). In de statuten staat het als volgt omschreven: De coöperatie voert een bedrijf 
dat de missie bewaakt en onderhoudt: ‘Hoe kunnen we beter voor elkaar zorgen met zoveel 
mogelijk verschillende middelen en manieren?’ De coöperatie heeft als doel om verschillende 
initiatieven te faciliteren in de wijk Boschveld en doet dit door het voeren van een gezamen-
lijke p.r., administratie, boekhouding e.d.  
Stichting Cordaid heeft, in samenwerking met de Coöperatie-expert, de juridische zaken be-
geleid en ondersteund bij de totstandkoming van de coöperatie. Van Stichting Cordaid heeft 
Copernikkel een bedrag ontvangen van € 5.000,00 voor de opstartkosten van de coöperatie.  
(Notariskosten, bankkosten, inschrijving KvK e.d.) 
Deze ondersteuning wordt in een later stadium gefinancierd uit de opbrengsten van de be-
taalde diensten en eventueel uit contributie van leden. 
 
Welke initiatieven zijn lid van de coöperatie Copernikkel? 
 

 Fietswerkplaats:  

Kinderen en volwassenen leren fietsen, fietsen repareren en krijgen verkeerslessen. Natuur-
lijk gaat het om fietsen maken en repareren maar ontmoeting en contact is de rode draad. 
Juist bewoners van verschillende groepen leren elkaar kennen. Aan 20- 25 vrouwen per week 
wordt fietsles gegeven. Op woensdagmiddag leren kinderen fietsen repareren.  

Afgelopen jaar is er een intensieve samenwerking met “Wij gaan fietsen” (Yalla Biskleet)  tot 
stand gekomen. Aan 241 vluchtelingen, met name uit de Noodopvang Autotron, is bij de 
Fietswerkplaats fietsles en verkeerslessen gegeven. De vluchtelingen kregen theorieles en 
gingen met de vrijwilligers op pad om te fietsen. Ze leerden verkeersregels en tegelijkertijd 
de begrippen over fietsen in de Nederlandse taal. Na vier lessen van 1,5 uur en een examen 
ontvingen ze een certificaat. Met dit certificaat kregen de vluchtelingen een eigen fiets. 
“Yalla Biskleet” is vorig jaar genomineerd als één van de beste vrijwilligersideeën en ontving 
daarvoor vorig € 2000,00 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

 

 

 

De fietsen zijn ingezameld door MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) en ‘ Wij gaan fietsen’. 
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 BoschveldWereldkeuken:  

Elke vrijdagavond verzorgen de dames van de BoschveldWereldkeuken een wijkmaaltijd in 
de activiteitenkeuken van de BBS Boschveld. Afgelopen jaar hebben hier 210 personen aan 
deelgenomen. Daarnaast hebben zij 86 cateringopdrachten verzorgd. Zie blz. 6. 

 Klussendienst: Er worden kleine klussen gedaan voor bewoners die dit zelf niet meer kunnen 
en grote klussen worden tegen betaling uitgevoerd (al dan niet met vouchers). Zie blz. 7. 

 De Vrije PC 
Er zijn 30 computers gerepareerd. 135 personen zijn langs geweest met hulpvragen over de 
computer en/of Ubuntu. Vijf personen hebben een computer ontvangen. 

 
 NaaiMeetup 

Wekelijks lopen er gemiddeld 15-20 vrouwen (van Marokkaanse, Somalische, Bosnische, Ne-
derlandse en Turkse origine) bij de NaaiMeetup binnen, variërend in de leeftijd tussen 20 - 
65 jaar. De vrouwen komen met verschillende regelmaat want iedereen heeft vanzelfspre-
kend een eigen agenda; tijdens de Meetup wordt er ook van alles uitgewisseld en ontstaan 
regelmatig nieuwe ideeën. 
 

 
 
 
Diegenen die nog nooit met een naaimachine gewerkt heeft leert van diegene die goed kan 
naaien. Overwegend wordt er veel versteld en gerepareerd. Soms wordt er ook geborduurd, 
gebreid of gehaakt; de groep staat open voor grotere naaiopdrachten en/of projecten van 
derden, waardoor er af en toe een grotere klus onder handen genomen wordt om inkomen 
voor NaaiMeetup en coöperatie te genereren. Afgelopen jaar heeft de NaaiMeetup een 
mooie klus gedaan voor het project Wolk van Sticht Nieuwe Helden. 
Recycling en een veerkrachtige zichzelf onderhoudende gemeenschap liggen ten grondslag 
aan de NaaiMeetup en tijdens de maandelijkse ReparatieStraat zijn deelnemers uit de Naai-
Meetup eveneens actief. Omzet: € 345,00 

 
 Reparatiestraat: 

Kennis en deskundigheid delen over computers, fietsen repareren, elektrische apparaten 
repareren etc. Iedere tweede zaterdag van de maand bij Copernikkel. Ongeveer 70 personen 
hebben iets laten repareren. Men betaalt meestal met meegebrachte pakken koffie, thee, 
suiker e.d. maar soms ook in geld. Omzet: € 103,00 
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 Huiswerkbegeleiding en taalles: 

Vier dagdelen per week wordt er huiswerkbegeleiding aan 7 kinderen uit Boschveld gegeven 
door twee docenten. Zes personen krijgen en taalles. 
 

 Boschveldtuin: 
Bewustwording van de mogelijkheden van lokaal voedsel door het onderhouden van de 
gezamenlijke moestuin. Iedere vrijdag is er een gezamenlijke tuinmiddag. De Boschveldtuin is 
dit jaar verhuisd naar de Zernikestraat. Naast het tuinieren heeft de Boschveldtuin ook 
Burendag en het Midwinterfeest georganiseerd. 
 

 Buurtvrouw/Buurtman: 
De Buurtvrouwen hebben op een zeer laagdrempelige manier contact met bewoners, hebben 
een signaal-en doorverwijsfunctie.  De  bewoners  vragen hen binnen voor een gesprek en ze 
hebben ook de mogelijkheid om vouchers te geven als mensen een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij klussen in het huis. 
 

 Boschveldband: 
Bestaat uit 8 muzikanten die wereldmuziek spelen en treden regelmatig op in Boschveld en 
daarbuiten. De Boschveldband was de rode draad in het theaterproject Held van Boschveld. 
 
De initiatieven versterken elkaar. Door hun betrokkenheid wordt ervoor gezorgd dat de men-
sen erbij blijven horen en zorg dragen voor elkaar. De coöperatie wordt democratisch gedra-
gen en bestuurd door de leden (afgevaardigden van de initiatieven). 
De coöperatie heeft een eigen zakelijke rekening en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. De Stichting Dienstenbedrijf ’s-Hertogenbosch West blijft naast de coöperatie 
bestaan om o.a. fondsen e.d. te werven en om vrijwilligersvergoedingen uit te keren. De co-
operatie heeft een verbindende functie, ondersteunt en faciliteert waar nodig.  
Het Huishoudelijk reglement is geformuleerd en bijna door alle leden goedgekeurd.  
 
Maatschappelijk impact Copernikkel 

In samenwerking met de Academie voor Financieel management en de Academie voor Soci-
ale Studies is het maatschappelijk impact van Copernikkel inzichtelijk gemaakt.  

Door drie afstudeerstudenten van de Avans Hogeschool is onderzoek gedaan om het maat-
schappelijk rendement van Copernikkel in kaart te brengen. Dit onderzoek is in december 
2015 gestart en geëindigd op 30 mei 2016. De probleemstelling van het onderzoek luidde als 
volgt: Wat is het financiële en maatschappelijke rendement van Copernikkel, met de nadruk 
op de Klussendienst en de BoschveldWereldkeuken. De effecten van de werkzaamheden van 
Copernikkel zijn gemeten in drie domeinen; verbetering van de leefbaarheid, de vooruitgang 
van de wijkeconomie en verhoogde participatie. Dit levert sowieso al meer dan € 85.000,00 
op; 

 Het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt levert een besparing op van € 30.736,00. 
 Armoedebestrijding in Boschveld levert een besparing op van € 30.648,00. (Fietswerkplaats, 

NaaiMeetup, Boschveldtuin, Reparatiestraat, de Vrije PC, Huiswerkbegeleiding). 
 Terugdringen van sociaal isolement levert een besparing € 26.000,00 per jaar. 

 
Voor de Klussendienst en BoschveldWereldkeuken is een SROI ratio berekend (Social Return 
On Investment). Hieruit kan worden geconcludeerd dat iedere geïnvesteerde euro een ren-
dement geeft van € 2,64 voor de Klussendienst en € 1,47 voor de BoschveldWereldkeuken 
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(bron: Het maatschappelijk rendement van Copernikkel, eindrapport van Lauri van Delft en 
Eva Poos 30/05/2016). 

 
Zowel uit de literatuur als uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat de 
burgerinitiatieven van Copernikkel belangrijk zijn voor de wijk Boschveld. Deze 
bewonersinitiatieven bevorderen zowel de sociale cohesie, de participatie en de 
leefbaarheid: een grotere onderlinge verbondenheid en uitbreiding van het netwerk, 
deelname aan activiteiten en een bijdrage richting betaald werk. 
De bedrijvigheid/wijkeconomie is toegenomen, omdat de uitstraling van Copernikkel een 
positieve uitwerking heeft op de dynamiek en bedrijvigheid in de wijk.  

  
Het onderzoek laat zien dat de burgerinitiatieven van Copernikkel een positief appèl doen op 
de zelfredzaamheid van bewoners.  De bewonersinitiatieven van Copernikkel zijn inhoudelijk 
een goed voorbeeld van een concrete invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(bron: (bijna) op eigen kracht, eindrapport Anneke Baks 20/06/2016). 

 
Kunst versterkt en verbindt 
 
Held van Boschveld 
Maanden van voorbereiding zijn vooraf gegaan aan de voorstellingen op 29 en 30 september 
“Held van Boschveld”. Gesprekken met bewoners als leidraad voor de muziek en theater-
route, het schrijven van het script, het oefenen van scenes, het regelen van licht en kleding, 
het zoeken van plekken om te spelen, het maken en drukken van flyers, het tekenen van een 
logo, het schrijven van persberichten en nog veel meer.  Dit initiatief van twee theaterma-
kers (van de Boschveldband) hebben ook gezorgd voor meer verbindingen in de wijk. Zoveel 
mogelijk bewoners zijn ge-enthousiasmeert om met de voorstelling mee te doen. Dit kon op 
vele manieren. Door deelname aan de Boschveldband, als speler of figurant in één van de 
scenes of als verhalenverteller. Daarnaast hebben ook veel bewoners meegewerkt achter de 
schermen zoals bijv. cateraar of logistiek medewerker.  
 
Deelname aan het project was heel laagdrempelig en gebaseerd op het feit dat iedereen ta-
lent heeft dat ingezet kan worden. Daarnaast werden de verschillende initiatieven van Coper-
nikkel op een mooie manier aan elkaar verbonden en heeft het de coöperatie versterkt.  
De voorstelling en het verhaal van Held van Boschveld zijn gepresenteerd in een prachtig 
boekje met mooie tekst en foto’s. Alle deelnemers en geïnteresseerden hebben een boekje 
gekregen. 
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Held van Boschveld is gefinancierd (€ 28.000,00) met geld van de volgende sponsors: Sociaal 
Fonds ’s-Hertogenbosch, Oranje Fonds, Gemeente ’s-Hertogenbosch (MIF) en het BuurtCul-
tuurfonds van BrabantWonen. 
 
Kunstinstallatie Wolk 
Copernikkel heeft samengewerkt met Stichting de Nieuwe Helden van Lucas de Man met de 
kunstinstallatie Wolk. Wolk nam mensen mee op een theatrale reis naar zichzelf, naar 
nieuwe inzichten, dromen of visies. De reis duurde ongeveer 45 minuten en werd begeleid 
door onder andere medewerkers van Copernikkel. De BoschveldWereldKeuken heeft voor de 
crew van Wolk een maand lang voor de catering gezorgd. De NaaiMeetup heeft gordijnen 
gemaakt voor de kunstinstallatie. Er is contact gelegd met de buren, asielzoekers zonder sta-
tus. Veel van deze bewoners hebben gratis Wolk kunnen bezoeken. 
http://www.projectwolk.nl/over-wolk-nieuws/wat-is-wolk/ 
 
Locaties Copernikkel 
 

 Het pand aan de Copernicuslaan 308 heeft Copernikkel in bruikleen van de gemeente ’s-
Hertogenbosch. Het pand wordt beheerd door de coördinator van de Klussendienst, zes 
gastvrouwen en één gastheer. Copernikkel is maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Iedere derde zaterdag van de maand is de winkel geopend en kan men spullen 
repareren tijdens de Reparatiestraat. Op dinsdag- en woensdagavond zit de Vrije PC in de 
winkel van 19 uur 30 tot 21 uur 30. 
 

 De BoschveldWereldkeuken heeft vanaf september 2016 een mooie ruimte in de 
Copernicuslaan 89 in bruikleen van BrabantWonen.  
 

 De Fietswerkplaats doet haar werkzaamheden vanuit de garageboxen in de Kelvinstraat. 
Fietsopslag en fietsreparatie voor vluchtelingen gebeurt ook in het Cementrum, St Teunislaan 
1. 
 

 De taallessen en huiswerkbegeleiding worden gegeven in het pand aan de Edisonstraat 28. 
De docenten en hun leerlingen mogen daar gratis hun lessen geven. 
 
Belangrijkste samenwerkingspartners afgelopen jaar 
 

 Gemeente ’s-Hertogenbosch; stelt het pand aan de Copernicuslaan 308 om niet beschikbaar 
en levert een financiële bijdrage aan de kosten van de sociaal ondernemer. 

 Zayaz en BrabantWonen; BrabantWonen heeft een ruimte ter beschikking gesteld aan de 
BoschveldWereldkeuken. Zayaz heeft een professionele keuken gedoneerd. Beide 
woningbouwverenigingen zijn sociaal aandeelhouder (€ 1.500,00 per jaar waarmee de 
vouchers voor de Klussendienst worden gefinancierd). Bovendien leveren beiden een 
bijdrage in de kosten van de sociaal ondernemer. 

 Brabant Wonen  stelt de garageboxen gratis ter beschikking van de fietswerkplaats en betaalt 
de energielasten 

 Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld; samenwerking bestaat uit het delen van informatie 
en het creëren van draagvlak. 

 Cordaid; inzet van expertise bij coöperatievorming. 

 Avans Hogeschool: afstudeeronderzoek door vier studenten van de Academie voor financieel 
Management één student van de Academie voor Sociale Studies. 

http://www.projectwolk.nl/over-wolk-nieuws/wat-is-wolk/
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 Yalla Biskleet/ Wij gaan fietsen; in samenwerking met de Fietswerkplaats zijn er fiets-en 
verkeerslessen gegeven aan vluchtelingen die in de Noodopvang Autotron zaten. Verder zijn 
er fietsen gerepareerd en fietsen gedoneerd aan vluchtelingen. 

 B.B.S.Boschveld; iedere vrijdag wordt de activiteitenkeuken van de BBS gebruikt door de 
BoscveldWereldkeuken en wordt er voor de wijkbewoners gekookt. 

 WeenerXL werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een aantal personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben bij Copernikkel een werkervaringsplaats. Er is 
één gunbaancoach die voor de plaatsing van één jongere heeft gezorgd. Twee personen 
worden via een detacheringsovereenkomst ingeleend door Copernikkel. 
 
BoschveldWereldkeuken 
 
De omzet van de BoschveldWereldkeuken is in 2016 meer dan verdubbeld in vergelijking met 
het jaar ervoor. In 2016 hadden we 86 opdrachten met een omzet van € 24.583,50. Opval-
lend is dat particulieren en het bedrijfsleven ons weten te vinden. Het afgelopen jaar is geïn-
vesteerd in een eigen logo, visitekaartjes en een folder.  
De coördinator van de BoschveldWereldkeuken is sinds 2016 ZZP’er en haalt haar inkomsten 
uit de opdrachten. De overige dames van de Wereldkeuken krijgen een vrijwilligersvergoe-
ding als aanvulling op hun uitkering. In het geval dat de vrijwilligersvergoeding het maximum-
bedrag van € 760,00 per jaar overstijgt (voor mensen met een bijstandsuitkering), dan wordt 
het geld in een spaarpotje gedaan voor eventuele bijscholing. 
Van de omzet gaat 10 % naar de coöperatie als vergoeding voor de administratieve onder-
steuning. 
Sinds september heeft de BoschveldWereldkeuken een eigen ruimte waar gezamenlijk ge-
kookt wordt. Dit is in een leegstaand pand van BrabantWonen. De professionele keuken van 
Zayaz (die de Klussendienst vorig jaar ontmanteld heeft) staat nu in dit pand. Doordat de er 
nu gezamenlijk wordt gekookt worden de opdrachten beter gecoördineerd en wordt er basis-
materiaal zoals olie, rijst e.d. in grotere hoeveelheden ingekocht. 
De dames van de BoschveldWereldkeuken hebben diverse workshops koken gegeven 
 
 
 

Aantal opdrachten 2014 2015 2016 

 Gemeente 

 Woningbouwverenigingen 

 Bedrijfsleven 

 Maatschappelijke instellingen 

 Particulieren 

 Kunst/theater 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 
7 
0 
17 
6 
0 
 

9 
5 
7 
30 
23 
12 

Totaal 12 40 86 

Omzet € 2.624,00 € 9.558,75 € 24.583,50 

 
 
Klussendienst 
 
De omzet van de Klussendienst in 2016 is tot op heden € 5.450,00.  Er zijn 110 klussen ge-
daan. Het aantal kleine, gratis klussen is meer dan verdubbeld. Het aantal betaalde klussen is 
nog onvoldoende (een lichte stijging) om een zelfvoorzienende onderneming van te maken. 
Ook de klussendienst heeft een eigen logo en folder.  



9 
 

In 2016 zijn 20 vouchers uitgereikt door de Buurtvrouwen, BrabantWonen en Zayaz. Brabant-
Wonen en Zayaz financieren als sociaal aandeelhouder de vouchers met een maximum van € 
1.500,00 per jaar. 
De vouchers zijn het afgelopen jaar uitgereikt aan personen met een beperking, hoogbejaar-
den en alleenstaande moeders zonder sociaal netwerk. 
 

Aantal klussen 2014 2015 2016 

Gratis klussen 40 41 85 

Betaalde klussen* 10 19 25 

Totaal 50 60 110 

 
*Dit zijn de klussen betaald met een vouchers en klussen die “gewoon” betaald zijn. 

 
Overige activiteiten 
 
Minister Koenders heeft een middag doorgebracht in Copernikkel. Aanleiding voor zijn be-
zoek was het feit dat hij met bewoners van Boschveld wilde praten over de effecten van zijn 
beleid als minister van Buitenlandse zaken.  
 
Mevrouw Larmonie-Cecilia, minister of Social Development, Labor & Welfare, van de Neder-
landse Antillen heeft een werkbezoek gebracht aan Copernikkel omdat zij graag informatie 
wilde hebben over bewonersinitiatieven die zich verenigen in een cooperatie.  
 
Copernikkel heeft een dialoogtafel beschikbaar gesteld met de Dag van de Dialoog in novem-
ber 2016. 
 
Op 10 december, Internationale dag van de Mensenrechten, werd een schrijfactie georgani-
seerd voor Amnesty International. 

  
Pr-materiaal  
 

 Vanaf januari 2016 heeft Copernikkel een website www.copernikkel.nl . 
 De BoschveldWereldkeuken, de Boschveldtuin en Copernikkel hebben ieder ook een 

facebookpagina. 
 Folder BoschveldWereldkeuken 
 Folder Klussendienst 
 Visitekaartjes: Copernikkel, BoschveldWereldkeuken en Klussendienst 
 Raamcollage 
 In 2016 zijn de eerste opnamen geweest voor het filmpje over Copernikkel. Het 

filmpje is geregisseerd door Studio Zicht. Eind maart van dit jaar zal het filmpje 
gereed zijn. Het filmpje is gemaakt met subsidie van Stichting Doen en is vooral 
bedoeld als beeldmateriaal voor het vinden van sponsors en sociaal aandeelhouders.  

 
Publiciteit 
 
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/baas-eigen-wijk-dankzij-copernikkel/ 
 
http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/initiatieven/cooperatie-coppernikkel.aspx 
   
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/minister-koenders-vindt-multicul-
turele-wijk-boschveld-in-den-bosch-inspirerend-1.6036486 

http://www.copernikkel.nl/
https://www.cordaid.org/nl/nieuws/baas-eigen-wijk-dankzij-copernikkel/
http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/initiatieven/cooperatie-coppernikkel.aspx
http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/initiatieven/cooperatie-coppernikkel.aspx
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/minister-koenders-vindt-multiculturele-wijk-boschveld-in-den-bosch-inspirerend-1.6036486
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/minister-koenders-vindt-multiculturele-wijk-boschveld-in-den-bosch-inspirerend-1.6036486
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http://www.omroepbrabant.nl/?news/2495491313/Van+een+nieuwe+fiets-
band+tot+een+maaltijd,+De+Copernikkel+in+Den+Bosch+heeft+het+allemaal+.aspx    
 

 
https://view.publitas.com/doen/nationale-postcode-loterij-bijvoorbeeldboekje-december-
2016/page/26-27 
 
http://www.starters4communities.nl/de-boschveld-wereld-keuken/ 
 
http://wijsamenvoorelkaar.nl/portretten/sakina-lyarnazi/ 
 
 
 
. 
 
 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2495491313/Van+een+nieuwe+fietsband+tot+een+maaltijd,+De+Copernikkel+in+Den+Bosch+heeft+het+allemaal+.aspx%20%20%20
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2495491313/Van+een+nieuwe+fietsband+tot+een+maaltijd,+De+Copernikkel+in+Den+Bosch+heeft+het+allemaal+.aspx%20%20%20
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2495491313/Van+een+nieuwe+fietsband+tot+een+maaltijd,+De+Copernikkel+in+Den+Bosch+heeft+het+allemaal+.aspx%20%20%20
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2495491313/Van+een+nieuwe+fietsband+tot+een+maaltijd,+De+Copernikkel+in+Den+Bosch+heeft+het+allemaal+.aspx%20%20%20
https://view.publitas.com/doen/nationale-postcode-loterij-bijvoorbeeldboekje-december-2016/page/26-27
https://view.publitas.com/doen/nationale-postcode-loterij-bijvoorbeeldboekje-december-2016/page/26-27
http://www.starters4communities.nl/de-boschveld-wereld-keuken/
http://wijsamenvoorelkaar.nl/portretten/sakina-lyarnazi/

