
	

 
 

1 

 

Verslag  
 
TOPdelft bijeenkomst Stadmakerspodium #1: sociaal ondernemerschap in 
Binnenstad-Noord 
Datum: 3 mei 2017 
Locatie: PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft  
 
Met het Stadmakerspodium biedt TOPdelft een onafhankelijk platform waar inspirerende 
verhalen van Delftse stadmakers worden gedeeld. Het gaat om bewoners of 
ondernemers die het initiatief hebben genomen om met een nieuwe aanpak een Delftse 
uitdaging aan te gaan. Zij maken de stad op die manier aantrekkelijker en vitaler.  
 
Het Stadmakerspodium is opgezet om: 
 
-inspirerende voorbeelden op de kaart van Delft te zetten 
-stadmakers de gelegenheid te geven hun verhaal te vertellen 
-ontmoetingen tussen stadmakers te stimuleren waarbij kennis en ervaring kan worden 
gedeeld  
-de basis te bieden van een lerend netwerk 
-te inspireren tot nieuwe initiatieven  
 
Op 3 mei opende TOPdelft het Stadmakerspodium met 4 prachtige verhalen van 6 
stadmakers uit Binnenstad Noord.  De passie en ambitie om werk te maken van een 
meer inclusieve samenleving vormde een rode draad door alle 4 verhalen. De aanpak is 
verschillend.  Alle stadmakers experimenteren en praten over een ontdekkingsreis met 
een belangrijk zelflerend karakter. Nieuwe combinaties van vrijwilligerswerk en een 
professionele aanpak kwamen aan de orde. Daarbij hoort gepaste afstand van een 
wereld met doorgeschoten regels. 
 
Molen de Roos als betekenis volle werkplek voor herstellende psychiatrische 
patiënten. 
Jan Kruis en Jelle Boonstra plaatsten hun verhaal in de context van de imponerende 
geschiedenis van molen de Roos. Sinds 2015 werken ook psychiatrische patiënten in de 
molen onder begeleiding vanuit Doel. Voor hen vormt de molen een magische plan waar 
ze mee kunnen doen en gezien worden. 
Het geschikt maken van de molen als een bijzondere werkplek is een zeer 
gewaardeerde positieve keuze van de molenaar, maar ook van de bakkers die het meel 
afnemen van de molen. Het is de wens van Jan dat de begeleiding van werknemers na 
vertrek van hun tijdelijke werkplek bij de molen beter wordt begeleid. In gesprek met de 
zaal werd geopperd dat mogelijk andere binnenstadsondernemers hierbij kunnen 
helpen? 
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De hartige Samaritaan, bekend van het pop-up restaurant in de Prinsenkelder, is 
een door studenten opgezette stichting die vluchtelingen helpt om op een actieve 
manier in contact te komen met Nederlanders. 
Jan Willem van Galen en Yannick Hekman hebben hun aandacht inmiddels weer gericht 
op hun studie. Hun succesverhaal krijgt echter een vervolg want er zijn nog meer ideeën 
en er is nu vraag om het concept ook in andere steden uit te voeren. 
Het begon allemaal toen Jan Willem zijn rugzak vergat op station Hollands Spoor. Dit 
leidde tot een ontmoeting met een vluchteling die hem zo raakte dat hij iets voor hem 
wilde gaan doen. In korte tijd werd een bedrijfsplan gemaakt en een stichting opgericht 
met als doel een beter contact tussen Nederlanders en vluchtelingen, waarbij 
vluchtelingen actief kunnen zijn. 
 
Met zo’n 70 actieve mensen (na C.S.R. haakten andere studentenverenigingen aan, en 
met steun van Delftse organisaties als Present) zijn inmiddels 2 activiteiten met succes 
uitgevoerd: het pop-up restaurant en een boek. Het boek: “Vriendelingen”, is door 
middel van een mail via de website hartigesamaritaan.nl te verkrijgen. 
Bewust kozen de studenten voor de rol van initiëren (pop-up restaurant) en weer 
loslaten. Hun succes danken zij aan de goede voorbereiding zeggen ze zelf. In de zaal 
doen ook 2 vluchtelingen met behulp van hun mobieltjes mee aan het gesprek. 
Vanuit de zaal is geopperd om vluchtelingen uit te nodigen aan tafel bij studenten en 
structureel werk te organiseren in bijvoorbeeld buurthuizen. Bij dat laatste komen wel de 
regels weer om de hoek kijken. 
 
Bakkerij van Maanen opent in juni een grote nieuwe winkel waar vanaf september 
ook ruimte is voor een sociaal-cultureel programma.  Daisy Hanson is als 
cultuurverbinder in dienst van bakkerij van Maanen. Zij vertelt hoe het sociaal verbinden 
in de genen van de bakker zit. Ook vroeger was de eerste winkel in Katwijk al een 
ontmoetingplek.  
De nieuwe vestiging in de Delftse binnenstad is groot en vraagt om een nieuw 
programma. Mensen komen immers niet alleen naar de stad om inkopen te doen. Dat 
maakt ondernemen tot een uitdaging. Er wordt een combi van bedrijfsmatig 
ondernemen en sociaal ondernemen gezocht. Daarbij zoekt Daisy nadrukkelijk de 
samenwerking met Delftse ondernemers en maatschappelijke organisaties. Vanuit de 
zaal wordt meegedacht over de mogelijkheden om sociale en bedrijfsmatige doelen te 
combineren. Het schuurt en intrigeert tegelijkertijd. En er ontstaan meer verbindingen: 
voor wie biedt de winkel bijvoorbeeld een werkplek en zou de winkel gebruik kunnen 
maken van de geschiedenis van het Agnetapark?  
 
Vanuit 6 kleine kerkgemeenschappen wordt een spirituele ontdekkingstocht 
gemaakt richting eigentijds stadsklooster. Wouke Lam nam de zaal mee in het 
gevolgde proces dat zij als vrijwilliger meemaakte. Theorie U was een belangrijke 
inspiratiebron. De intrinsieke drijfveren van alle betrokkenen vormen daarbij een 
belangrijke basis voor een gezamenlijke trektocht, die nadrukkelijk geen geplande reis 
is.  
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Alle betrokkenen herkennen 3 begrippen als gedeelde ambitie: herberg, tempel en 
school. Zij vormen het fundament van het stadsklooster. Inclusie is een belangrijke 
waarde voor Wouke. Zij werkt nu zelf aan de invulling van het element herberg. Op dit 
moment zijn er 2 activiteiten uitgevoerd: een eettafel onder de vlag van Bruggen 
Bouwen Delft en een kerstwandeling in samenwerking met (H)eerlijke Buurt, winkeliers 
in Delft Noord. Zo kan gezegd worden dat het nieuwe stadsklooster er al is. Het 
programma zal zich op deze manier verder ontwikkelen vanuit de bijzondere 
samenwerking tussen een zestal kleine kerkgemeenschappen rondom de Oude Delft.  
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