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ONTMOETEN

Praten we over Breda, dan  hebben we het 
al snel over het warme,  bourgondische 
en  gastvrije karakter. In deze stad voel 
je je al snel thuis. Iedereen is er van 
harte  welkom. Met en  zonder beperking, 
van welke aard dan ook. Verschillende 
initiatief nemers maken zich daar hard 
voor. Op sociaal vlak  zetten zij net dat ene 
stapje extra. En dat maakt hét verschil. ELKAAR
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HOTSPOTS 

BREDA
Magazijn076 is een laag-
drempelige werk- en ont-
moetingsplek voor mensen 
met autisme. Hier kunnen zij 
onder begeleiding onderne-
men en deelnemen aan acti-
viteiten. Mensen met autisme 
krijgen bij Magazijn076 de 
kans om vaardigheden te 
ontdekken, (werk)ervaring 
op te doen, gelijkgestemden 
te ontmoeten en bovenal, te 
kunnen zijn wie zij zijn. Kort-
om, een plek waar anders zijn 
heel gewoon is.

De Moerbei biedt dagbeste-
dings- en activeringstrajecten 
aan mensen die graag vooruit 
willen. Voor veel mensen is 
deelnemen aan het maat-
schappelijke leven, zoals wer-
ken, studeren of het doen van 
vrijwilligerswerk immers niet 
vanzelfsprekend. De Moerbei 
is van mening dat iedereen 
unieke kwaliteiten heeft. In 
verschillende werkplaatsen 
gaat de stichting daar naar 
op zoek. 

Breda voor Iedereen is een 
platform voor gastvrijheid 
en toegankelijkheid. In 2015 
richtte het Toeristisch Fonds 
in Breda dit op om zoveel 
mogelijk partners mee te 
laten werken aan het inclusief 
maken van de stad en haar 
voorzieningen. Dus een Breda 
voor iedereen, met of zonder 
beperking. Daar profiteren 
bewoners, werkenden en toe-
risten van.

I
n Breda vinden we plekken waar ‘anders zijn’ heel 
gewoon is. Op deze locaties vraag je je af; wat is dat 
eigenlijk ‘anders’ en ‘gewoon’. Uiteindelijk wil toch 
iedereen een plek innemen, meedoen, ervaren, 
ertoe doen en een steentje bijdragen aan de maat-

schappij. Bredase initiatiefnemers zetten zich dagelijks 
met ziel en zaligheid in voor een Breda voor iedereen, met 
of zonder beperking. Zij faciliteren sociale ontmoetingen. 
Zij brengen mensen samen. 

Magazijn076: ontmoetingsplaats 
Ingeborg van Dixhoorn is zo iemand. Samen met 
mede-initiatiefneemster Sandra Kok startte zij Maga-
zijn076: een werk- en ontmoetingsplek waar anders zijn 
gewoon is: ‘Sandra en ik delen een historie. In het verle-
den zetten wij samen meerdere sociale projecten op waar-
bij samenwerking en elkaar ontmoeten centraal stonden. 
Deze ervaringen leerden ons dat samen bouwen veel meer 
oplevert dan individuele begeleiding en zorgplannen. Het 
bracht ons tot het idee een skillslab of the future op te zet-
ten. Dat resulteerde in Magazijn076.’

Een nieuw perspectief bieden, waarin mensen met autisme 
op een gelijkwaardige manier bijdragen aan een sociale 
onderneming. Dat is de missie van Magazijn076, vertelt 
Ingeborg: ‘Wij denken in mogelijkheden en doen dat 
samen met mensen met autisme en hun omgeving, maar 
ook met bedrijven en andere zakelijke partners. Daarnaast 
bieden we met Magazijn076 een kenniscentrum waar men-
sen met autisme, hun naasten en andere geïnteresseerden 
terechtkunnen met al hun vragen over autisme. Zo worden 
zij zich beter bewust van wat leven met autisme betekent.’ 

De persoon met autisme is hier geen client of patiënt. En 
Ingeborg en Sandra zijn geen begeleiders. Nee, bij Maga-
zijn076 ontstaan projecten op basis van vraag, niet vanuit 
aanbod, zegt Ingeborg: ‘Mensen met autisme, die vaak 
beschikken over bijzondere vaardigheden, gaan bij ons 
aan de slag met vragen vanuit zichzelf, de samenleving en/
of het bedrijfsleven. Zo krijgen zij de ruimte om zichzelf te 
ontwikkelen op sociaal, creatief en zakelijk vlak. Daarnaast 
krijgen ze de kans om de regie (weer) in eigen handen te 
nemen. De samenleving en/of het bedrijfsleven ontvangt op 
haar beurt creatieve oplossingen en nieuwe inzichten. Alles 
valt of staat met vertrouwen, commitment en verbinding. 
Het succes zit in samenwerking.’

Waardevolle ontmoetingen, creatieve ideeën en succesvol-
le samenwerkingen, daar heeft Magazijn076 een handje 
van. Neem bijvoorbeeld de bakfiets die Magazijn076 op 
dit moment ombouwt tot koffiefiets. Ingeborg: ‘Met deze 
fiets schenken onze eigen barista’s binnenkort op locaties 
bij bedrijven, evenementen en kleinschalige feesten koffie 
met een verhaal. Wij geloven dat een goede kop koffie men-
sen met elkaar in contact brengt.’ De samenwerking met 
fotografe Petrina Derksen binnen het project ‘Fotografie 
Anders’, is nog zo’n mooi voorbeeld. Zij bracht een serie 
portretten van vrouwen met autisme. Onder het motto ‘Je 
bent goed genoeg, het is wat het is’ maakte Petrina met 
een zachte en eenvoudige benadering prachtige foto’s. Zelf 
karakteriseert ze deze portretten als kwetsbaar, realistisch 
en soms confronterend. Petrina sloot het project af met een 
expositie in Magazijn076. 
Gemeente Breda, MEE West-Brabant, Amarant en tal van 
Bredase ondernemers ondersteunen Magazijn 076. Volgens 

Ingeborg het broodnodige steuntje in de rug: ‘Wij denken 
dat Magazijn076 dé oplossing is voor veel mensen met 
autisme. Breda biedt ons het ideale sociale ondernemings-
klimaat. De stad is groot genoeg om alles in zich te hebben 
en kleinschalig en bereidwillig genoeg om elkaar te helpen. 
De gemoedelijke sfeer geeft ruimte voor het opzoeken van 
elkaar voor samenwerking. Deze plek heeft alles. In Breda 
voelen wij ons thuis.’

INGEBORG VAN DIXHOORN
initiatiefnemer Magazijn076

Eerste herinnering aan Breda: Op mijn 18e vanuit Zeeuws- 
Vlaanderen op kamers
Inspirerende Bredanaar: Rob van Uden 
Lievelingsplekje: Ons eigen dakterrasFijnste stukje groen: Het ‘Koeienpad’ bij het Mastbos

Heerlijkste restaurant: Bar Bistro Biarritz
Mooiste gebouw: De oude koepel-gevangenis 
Lekkerste koffie: Natuurlijk onze eigen ‘Ongefilterd’, maar ook een  koffie van Kamu sla ik niet af

City secret: Belcrum Beach
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ZOE SMIT
bestuurslid De Moerbei

Eerste herinnering aan Breda:  
Een boottochtje door de singels
Inspirerende Bredanaar: Sinead 
Power met haar stichting Roll With Us
Lievelingsplekje: Park Valkenberg, 
zo magisch mooi als het rustig is en 
alles in bloei staat
Fijnste stukje groen: Mastbos
Heerlijkste restaurant: Damens 
Pellens
Mooiste gebouw: De Grote Kerk
Lekkerste koffie: Koffie bij Teun
City secret: Het verscholen stukje 
park achter de publieke werken aan de 
Catharinastraat

‘ Breda neemt 
‘De European 
Smart Tourism 
Award in Acces-
sibility 2020’ 
mee naar huis’ 

De Moerbei: persoonlijke groei
Ook de mensen van De Moerbei staan dag in dag uit 
klaar voor mensen met een beperking. Dit doen zij van-
uit stoere werkplaatsen waarin creativiteit, plezier en 
zelfvertrouwen centraal staan, vertelt bestuurslid Zoe 
Smit: ‘Jongeren en volwassenen die begeleiding nodig 
hebben om toekomstperspectief te krijgen, bieden wij 
activering en dagbesteding. Middels individuele trajec-
ten zetten wij deelnemers in hun kracht. Daarbij gaan 
we uit van ieder zijn of haar authenticiteit, want ieder-
een is uniek.’

Doen waar je blij van wordt, plezier in hebt en suc-
cesmomenten in ervaart, dat staat centraal in de dag-
besteding van De Moerbei. Zoe: ‘Ieder traject is een 
ontdekking naar wat iemand uniek maakt. Een per-
soonlijke reis waarin we groots durven te denken en 
te doen. Dat alles gebeurt vanuit onze creatieve werk-

plaatsen: MOER, SPIJKER, BIJ, MOERBIJT en MAAK. 
Van techniek, tot horeca, voor ieder is er wat wils. Daarnaast 
bieden wij elke woensdag een variërende sportles aan en is er 
op maandagen muziekles waarbij deelnemers de ruimte krij-
gen om hun muzikale vaardigheden te ontwikkelen.’

Creativiteit, maar ook duurzaamheid en verbinding zijn 
belangrijke drijfveren in de werkplaatsen, vertelt Zoe: 
‘Stap voor stap zien we deelnemers groeien in hun kracht, 
zelfvertrouwen en ook in trots. Trots op zichzelf én op de 
mooie duurzame producten die zij maken en verkopen. 
Verschillende Bredase ondernemers helpen ons aan mooi 
duurzaam materiaal. Middels recycling en upcycling maken 
onze mensen daar vernieuwende producten mee. Die ver-
kopen zij in onze winkel in de St. Annastraat en op sociale 
media. Met deze duurzame wisselwerking, creëren we ver-
binding in Breda.’ 

Moerbei DOET is een nieuw initiatief rondom het thema ver-
binding. Volgens Zoe vinden veel deelnemers van De Moer-
bei het leuk en belangrijk om iets te kunnen betekenen voor 
een ander. Met Moerbei Doet gaan zij met een klein groepje 
naar een locatie buiten de stichting om daar een handje 
te helpen. Zoe: ‘De ideeën zijn heel uiteenlopend. Van een 
middagje meehelpen in een dierenasiel tot aan een leuk uitje 
voor ouderen. Het doel is laagdrempelig ervaring opdoen, 
uit je bubble komen, mensen helpen, interesses ontdekken, 
betrokkenheid creëren en zeker ook; plezier maken.’ 

Een centraler gelegen locatie, staat op dit moment hoog op 
De Moerbei-agenda, vertelt Zoe: ‘We zijn druk bezig om een 
deel van onze werkplaatsen naar een andere locatie over 
te brengen. Doel daarvan is om meerdere werkplaatsen 
samen te voegen, zodat de verbinding met de stad Breda en 
haar inwoners nog beter zichtbaar wordt.’

R E P O R T A G E
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WILBERT WILLEMS

platformvoorzitter Breda voor 

Iedereen

Eerste herinnering aan Breda: Als 

kruikenzeiker ging ik vroeger stiekem 

naar Breda voor de carnaval

Inspirerende Bredanaar: Sint Ivo, die 

zich al in 1347 inzette voor de armen 

in de stad

Lievelingsplekje: Het Valkenberg-

park, een ontmoetingsplek voor alle 

inwoners én bezoekers

Fijnste stukje groen: De natuur van 

de Vierde Bergboezem

Heerlijkste restaurant: Wolfslaar 

Restaurant

Mooiste gebouw: Natuurlijk de Grote 

Kerk, maar ook het Chassé Theater is 

indrukwekkend mooi

Lekkerste koffie: Kannen en Kruiken

City secret: Het Begijnhof 

‘ Deze stad is groot 
genoeg om alles 
in zich te hebben 
en kleinschalig en 
 bereidwillig  genoeg 
om elkaar te helpen’

te maken, vertelt Wilbert: ‘Samen realiseerden we al een 
hele hoop. Denk aan de toeristische wandelroutes waar 
nu duidelijk wordt met welke beperkingen je er wel of 
niet terechtkunt. Of aan de vele evenementen in Breda die 
steeds toegankelijker zijn voor iedereen. In de komende 
jaren zetten we ons in voor meer openbare toiletten, blin-
dengeleideroutes, een aangepast terrassenbeleid en meer. 
En natuurlijk willen wij dat er bij ieder nieuw(bouw)plan al 
vanaf het begin in de ontwerpfase, mensen met een beper-
king meepraten over de noodzakelijke voorzieningen. Zo 
helpen we elkaar vooruit.’

BATS-en, bijzondere ambtenaren toegankelijke stad, zijn 
nieuw in de gemeente Breda. Zij zien erop toe dat er bij 
ieder gemeentelijk plan voldoende rekening wordt gehou-
den met toegankelijkheid voor iedereen. Dat geldt ook voor 
digitale toegankelijkheid, zeker voor mensen met beperk-
te (digitale) taalvaardigheid, vertelt Wilbert: ‘Samen met 
ondernemers en BUas bekijken we nu de mogelijkheden 
om de toegankelijkheid van voorzieningen voor toeristen 
nog toegankelijker te maken. Dit met speciale routes, aan-
gepast vervoer en betere informatie op de (sociale) media.’

De European Smart Tourism Award in Accessibility 2020 én 
de Access City Award 2019, stak Breda al in haar zak. Prach-
tige erkenningen voor de gezamenlijke inzet van onderne-
mers, onderwijs, inwoners en de gemeente voor een mooi, 
toegankelijk Breda. Wilbert: ‘Deze prijzen zijn een groot 
compliment voor alle Bredanaars! Samen zorgen we voor 
een welkom en gastvrij gevoel voor iedereen.’

Breda voor Iedereen
Een toegankelijk Breda voor iedereen, ook als je slechtziend, 
slechthorend of slecht ter been bent, dat is de missie van 
platformvoorzitter ‘Breda voor Iedereen’ Wilbert Willems: 
‘Een slechtziende moet de websites van hotels kunnen 
beluisteren, ouders met een kinderwagen moeten soepel de 
bus in en uit kunnen. Mensen met een rollator of rolstoel 
moeten de winkels goed kunnen bereiken en iemand met 
een verstandelijke beperking moet zich welkom voelen op 
een terras. Dat is ons doel. Breda is al goed op weg.’

Breda bezoeken, moet makkelijk zijn, ook voor mensen met 
beperkingen. Dat beoogt het Platform Breda voor ieder-
een, een samenwerkingsverband van de vier o’s: overheid, 
ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. 
Wilbert: ‘Samen met gemeente Breda, horeca, winkeliers, 
vastgoedondernemers, BUas, Avans, partners uit zorg en wel-
zijn en vertegenwoordigers van de mensen met een beper-
king, timmeren we flink aan de weg. Op grote schaal tonen 
we de voordelen van inclusieve voorzieningen. Zo levert een 
goede toegankelijkheid van Breda maatschappelijke én eco-
nomische winst op. Een dubbelbelang dus om van Breda de 
meest toegankelijke stadsregio van het land te willen maken. 
Dat besef verspreidt zich als een sneeuwbal door de regio.’

Het Toegankelijkheidsfonds stelt gemeentegeld via het 
platform beschikbaar en helpt Bredase ondernemers hun 
winkels, cafés, evenementen en hotels beter toegankelijk 
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